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VAKARU VOKIETIJOS IR SOVIETU 
SĄJUNGOS SUTARTIES TEKSTAS

- Mūsų spaudai Vakaruose nepaskelbus Sovietų Sąjungos ir 
Fed. Vokietijos sutarties, 1970 m. rugp. 12, čia pateikiamas jos 
pilnas tekstas, įdėtas Vilniaus “Tiesoje” (nr. 186, rugp. 13 d.)

"Aukštosios susitariančios ša
lys, stengdamosi prisidėti prie 
taikos stiprinimo 'ir saugumo 
Europoje-bei visame pasaulyje, 
būdamos įsitikinusios, kad tai
kus valstybių bendradarbiavi
mas, remiantis Suvienytųjų Na
cijų Organizacijos įstatų tiks
lais ir principais, atitinką tautų 
lūkesčius ir plačius tarptautinės 
taikos interesus, pažymėdamos, 
kad anksčiau jų įgyvendintos su
derintos priemonės, konkrečiai, 
susitarimo dėl diplomatinių san
tykių užmezgimo pasirašymas 

, 1955 m. rugsėjo 13 d., sudarė 
palankias sąlygas naujiems 
svarbiems žingsniams, siekiant 
toliau vystyti ir stiprinti jų sa
vitarpio santykius, norėdamos 
sutarties forma pareikšti savo 
pasiryžimą gerinti ir plėsti ben
dradarbiavimą tarp jų, taip pat 
ekonominių santykių, mokslo ir 
technikos bei kultūrinių ryšių 
srityje, abiejų valstybių .intere
sais, susitarė:

1. straipsnis: Tarybų Socia
listinių Respublikų Sąjunga ir 
Vokietijos Federatyvinė Respu
blika tarptautinės taikos palai-

ko svarbiu savo politikos tiks-

ti normalizuoti padėtį Europoje 
ir vystyti taikius santykius tarp 
visų. Europos valstybių, remian
tis esama šiame rajone tikrąja 
padėtimi.

2. straipsnis : Tarybų Socialis
tinių Respublikų Sąjunga ir Vo
kietijos Federatyvinė Respubli
ka savo savitarpio santykiuose, 
taip pat Europos ir tarptautinio 
saugumo užtikrinimo klausimais 
vadovausis tikslais ir principais, 
suformuluotais Suvienytųjų Na
cijų Organizacijos įstatuose. Su
tinkamai su tuo jos spręs savo 
ginčus tik taikiomis priemonė
mis ir įsipareigoja klausimais, 
liečiančiais Saugumą Europoje

f bei tarptautinį saugumą, kaip ir 
savo savitarpio santykiuose, su
tinkamai su Suvienytųjų Nacijų 
Organizacijos įstatų 2-ju straip
sniu susilaikyti nuo grasinimo 
jėga arba jos naudojimo.

3. straipsnis: Sutinkamai su 
anksčiau išdėstytais tikslais ir 
principais Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjunga ir Vokieti
jos Federatyvinė Respublika 
vieningai pripažįsta, kad taika 
Europoje gali būti išsaugota tik 
tuo atveju, jeigu niekas nesikė
sins į dabartines sienas.

Jos įsipareigoja nenukrypsta
mai laikytis teritorinio visų Eu
ropos valstybių vientisumo su 
jų dabartinėmis sienomis; jos 
pareiškia, kad niekam neturi jo
kių teritorinių pretenzijų ir ne
kels tokių pretenzijų ateityje;

jos laiko neliečiamomis dabar 
ir ateityje visų Europos valsty
bių sienas, kokios jos yra šios 
sutarties pasirašymo dieną, taip 
pat liniją pagal Oderį ir Neisę, 
kuri yra vakarinė Lenkijos Liau 
dies Respublikos siena, ir? sie
ną tarp Vokietijos Federatyvi
nės Respublikos ir Vokietijos 
Demokratinės Respublikos.

4 straipsnis: ši Tarybų So
cialistinių Respublikų Sąjungos 
ir Vokietijos Federatyvinės 
Respublikos sutartis neliečia 
anksčiau jų sudarytų dvišalių

IŠ VISO PASAULIO

— Madison universiteto ma
tematikos rūmų sprogdinimo 
metu užmuštas vienas studentas 

K 

ir sunkiai sužeisti trys. Polici
ja pradėjo tardyti įtariamuo
sius.

— Kambodijoje komunistai 
buvo suėmę “Times” žurnalo ko
respondentą Robert Anson, o va
kar vėl ji paleido, Anson tvirti
na, kad komunistai su juo ga
na tvarkingai elgėsi.

— Artistas Sammy Davis pa
reiškė, kad negrai iš jo išlupa 
stambias sumas. Jis pats neno- j 
retų negrų organizacijoms duo
ti pinigų.

— Angela Davis piketavo ir 
fotografavosi su Jonathan Jack-: 
šonu, kuris atnešė į San Rafael 
teismo rūmus ginklus ir nušovė 
teisėją Harold Haley. Policija 
turi Angela Davis ir demonstran
tų fotografijas.

^Izraelio yyriąusybė pasky- ^paveiksiąs rodo Amerikoje siautusius uraganus. Paskutinėmis dienomis radijo komentatoriai pasakojo, kad uraga-
rė užs. minister} Abba Eban tar
tis su arabais dėl Artimųjų Ry
tų taikos. Izraelis sako, kad 
egiptiečiai ir toliau laužo paliau-

Amerikos ' didiėjF^'i^tu^ai 
bombardavo komunistų dalinius, 
traukiamus prie Pietų Vietna
mo sienos. Atrodo, kad komu
nistai ruošiasi naujai invazi
jai.

—: United Airlines permeta iš. dovanojo nepriklausomybėmis.
• j . T * /f ♦ 2 ’

Karaliaus budynė pagal te
nykštes tradicijas tęsėsi keletą 
savaičių. Ganos valdžios laik
raštis su pasitenkinimu prane
šė, kad mirusio valdovo laido
jimo šventės “privertė širdis 
smarkiau plakti visiems, kurie 
gerbia mūsų tautinių tradicijų 
vertybes”,

Kodėl tos šventės visiems ga- 
nieČiams privertė širdis smar
kiau plakti, ypač tėvams ir vai
kams, laikraštis nepaaiškino, o 
tos priežastys buvusios perdaug

kitų aerodromų 26 skridimus j 
Midway. Dabar iš Midway iš- 
skrisdavo iiktai vienas UA lėk
tuvas Į New Yorką.

$250,000 derlius
Indianos valst. policija netoli 

South Bend' suėmė tris jaunus 
vyrus, kai apleistos farmos jau
joje rado $250,000 vertės ma
ri j uanos, kuri visą savaitę bu
vo džiovinama ir ruošiama “eks
portui”. _

Vietos policija pastebėjo, kaip
trys jauni vyrai lankosi toje tuš- rimtos, 
čioje jaujoje ir juos užklupo į Pagal tas senas ašantiečių 
plastikinius maišus , bekemšant, tautines tradicijas, šalies kara

liui mirus turi būti aukojami 
žmonės. Tiesa, Ašanti gentis 
dabar įeina į Ganos respublikos 
sudėtį ir Ašanti valdovai jau nuo 
senų laikų laikomi krikščioni
mis, taigi žmonių aukojimai for
maliai nebepraktikuojami. Vis 
dėlto, ir karaliui Osei Aguyemai 
Prempeh Antrajam tebesirend
giant mirti kai kurių kaimų se
niūnai Ganos krašto gilumoje 
viešais atsišaukimais įspėjo tė
vus, kad gavus žinią apie kara
liaus mirimą, paslėptų savo vai
kus ir neleistų jiems lauke bė
gioti.

Po karaliaus mirties
• vaikai pradėjo dingti

Ar įspėjimai nieko negelbėjo, 
ar tai tik atsitiktinumas, tačiau 
Ganos radijo ir televizijos sto
tis po karaliaus mirties pradėjo 
skelbti apie vis dažnėjantį vai
kų dingimą. Pats Ašanti pro
vincijos sostinės Kumasi poli
cijos viršininkas pasijuto pri
verstas per radiją-TV gyvento
jus įspėti, kad žinios apie vai
kų dingimus nieko neturį ben
dro su Ašanti karaliaus laidoji-

nuskintus marijuanbs lapus bei 
bekraunant f automobilį. Mari- 
jųanos jaujoje buvę -tiek daug, 
kad policijai truko tris valandas 
ją sukrauti į sunkvežimį. Ta 
pikžolė laisvai augusi tos far- 
mos 1,000 akrų lauke St. Joseph 
apskrityje, penketą mylių į pie
tų vakarus'nuo North Liberty.

Suimtieji yra vienas 23, kiti 
du po 18 metų amžiaus, visi iš 
Aliaskos.

bei daugiašalių sutarčių ir su
sitarimų.

5. Straipsnis: ši sutartis tu
ri būti ratifikuota ir įsigalios 
tą dieną, kai Bonoje bus pasi
keista ratifikaciniais raštais. Pa
sirašyta Maskvoje 1970 metų 
rugpiūčio 12 d. dviem egzemplio
riais, kiekvienas rusų ir vokiečių 
kalba, abu tekstai vienodai ga
lioja.

Tarybų Socialistinių Respu
blikų Sąjungos vardu: A. Kosy
ginas ir A. Gromyka.

Vokietijos Federatyvinės Res
publikos vardu: V. Brantas 
(Brandt—E.) ir V. Sėlis (Scheel 
— E.). (E)
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Alfhough it caused fewer deaths than its headlining sis
ters, Hurricane Celia reportedly was Hie most damaging 
tropical storm in a decade. Map locates major storms, 
with number of deaths circled, since the great New Eng
land hurricane of 1938. High season for hurricanes comes 

, iii late summer and fall with Gulf Coast most heavily hit.

nas Celia buvo pats žiauriausias, bet apvesti skaitmenys rodo, kad buvo mirtingesni^ uraganu, negu pats pasku
tinis. 1938 m. rugsėįo mėnesį bevardis uraganas atėmė gyvybę 600 žmoniy.

............—■■

VRUUSIOS ŽINIOS
Įtariama, kad buvo paaukoti mirusio karaliaus garbei

AKKRA, Nepriklausoma Ganos (Ghana) Respublika. — Ne
seniai čia mirė Sir Osei Aguyema Prempeh Antrasis, Ašanti gen
ties karalius-valdovas. Gana (Ghana) yra viena iš daugelio Af
rikos valstybėlių, kurias Jungtinės Tautos prieš keletą metų ap-

mu. Jis norėjo nuraminti gy
ventojus, bet tuo tik dar labiau 
sukėlė visuotinį nesaugumo 
jausmą.

Užsieniečiąi Akkroje praneša, 
kad Ganos ministeris pirminin
kas, pats Ašanti giminės, Kofi 
Dusia, turi didelių sunkumų su 
savo giminės kaimų seniūnais. 
Nors valdžia, steigdama vietų 
savivaldybes, tų seniūnų pozici
jas palyginti aukštai iškėlė, ta
čiau tie viršininkai gailos padi
dinimu pasirodė dar nepatenkin
ti. Jie, pavyzdžiui, užprotesta
vo, kad pati valstybė į savo ran
kas pasiėmė Ašanti genties ka
ralių laidojimus. Ypač tradicio- 
nalistai (senųjų papročių gynė
jai) užsigavę, kad valdžia nesi
laikiusi tradicinės paslapties, tai 
yra per anksti paskelbusi kara
liaus mirimą, tuo būdu pakenk
dama laidojimo ceremonijoms. 
Ginčo pasekmės buvo tokios, kad 
karaliaus giminės, nariai miru
siojo karaliaus lavoną kurį lai
ką išlaikė nuo valdžios žmonių 
ir svetimšalių paslėpę.

Seniau paskersdavo po 
21,000 žmonių!

“Kaip gerai, kad mes gyvena
me šiandien, o ne 189 metus 
anksčiau”, rašo Ašanti sostinės 
Kumasi konservatyvus laik
raštis “Pioneer”. “Tuomet Ku
masi mieste būtų įvykusi pasi
baisėtina kraujo pirtis; nes vi
si šeši Ašanti kunigaikščiai bu
vo įpareigoti, kaip paprotis rei
kalauja, savo giminės karaliui 
paaukoti lygiai 21,000 žmonių 
galvų. Skerdynių šūkis: “Dade 
Aburo Nsa!” (peilis yra girtas!) 
būtų aidėjęs visoje Ašanti že
mėje. “Mes esame Dievui dė
kingi, kad tokio spektaklio

♦ Viceprezidentas Agnew bu
vo numatęs dvi valandas pasita
rimams su Korėjos prezidentu 
Lee Park, bet pasikalbėjimas tę
sėsi 6 valandas. Korėjos prezi
dentas nenori, kad JAV vyriau
sybė atšauktų 20,000 Amerikos 
karių, dabar stovinčių pietų Ko
rėjoje. Be to, Korėjos preziden
tas nori gauti 3 bilijonų dolerių 
vertės įvairios paramos.

♦ Varšuvon jau atvyko ko
munistinės , Kinijos ambasado
rius Yao Kuang. Manoma, kad 
netrukus prasidės pasitarimai 
tarp Kinijos ir JAV, kurie buvo 
nutraukti.

♦ Henry Fordas atsisakė sta
tyti rusams sunkvežimių dirb
tuvę, bet vokiečiai susidomėjo 
pasiūlymu. Galimas daiktas, 
kad vakarų Vokietijos pramo-

Rinkimai kainuosią 
12,600.000 dolerių 
NEW YORKAS. — Arthur 

Goldberg, kuris kandidatuoja 
demokratų sąraše į New Yorko 
gubernatoriaus postą, kreipėsi 
į gubernatorių Rockefeller}, 
siūlydamas apriboti rinkiminės 
kampanijos išlaidas. Labiausiai 
išlaidas, susijusias su pasigar- 
sinimu televizijoje.

Goldberg paruošė susitarimą, 
pagal kurį jis pasižada rinkimi
nei kampanijai per televiziją iš- 

nininkai ir padės komunistams leisti tik 430,000 dolerių. Pasi
statyti automobilius.

♦ Olandijos policininkas Am
sterdame įsakė hipių grupei pa
sitraukti. Jie nepanorėjo poli
cininko klausyti. Trys tuojau 
buvo pašauti ir nuvežti į ligoni
nę. Kiti hipiai jau klausė poli
cijos įsakymo. Nei vienas ne
sužeistas mirtinai, visi sužeistie
ji pasveiks.

— Denver, Colo., milijonierius 
Charles F. Kettinger davė Chi
cagos Black Stone Rangers va
dovybei apie milijoną dolerių. 
Tai tvirtina negrų leidžiamas 
laikraštis “Defender”. Tas pats 
laikraštis sako, kad milijonie
rius Clement Stone duoda negrų 
organizacijoms stambias sumas.

mums nebereikia pergyventi”.
Skerdynių, tiesa, pergyventi 

nebeteko, bet Akkroje visi tei
raujasi, kur dingo daug šimtų 
vaikų ir stebisi, ar senųjų Afri
kos tradicijų galia nebus dar 
stipresnė už naujosios gadynės 
įtaką.

GUNNAR V. JARRING TARĖSI
SU TRIM AMBASADORIAIS

Visi pasižadėjo siekti taikos, - pareiškė švedas
' NEW YORKAS, N. Y. — Jungtinių Tautų rūmuose švedų 

diplomatas Gunnar V. Jarring pradėjo pasitarimus su Izraelio, 
Jordanijos ir Egipto ambasadoriais dėl taikos Artimuose Rytuose. 
Pirmiausia jam teko tartis su Izraelio ambasadorium Josef u’ 
Tekoah.

Vėliau Jarring tarėsi su Jordanijos ambasadorium Mohammed 
EI Zayatt ir Egipto ambasadorium Abdul Hamid Sharaf. Kiek
vienos kariaujančios valstybės ambasadoriai pareiškė noro tartis 
ir susitarti dėl taikos Artimuose Rytuose.

Jarring norėtų, kad. taikos derybas pradėtų vesti užsienio 
ministeriai. Ambasadoriai neturi teisės daryti svarbesnio spren
dimo, tuo tarpu ministeriai turi didesnius įgaliojimus. Izraelio 
ministeris Abba Eban laukia New Yorke, kad galėtų susitikti 
su kariaujančių arabų valstybių užsienio ministeriais.

JAV diplomatams 
nesaugu Kanadoje 
OTTAWA, Ont. — Policijai 

darant kratą Montrealyje pavy
ko aptikti Kvebeko separatistų 
sąmokslą pagrobti Amerikos 
general, konsulą Harrison Bur
gess, reikalaujant už jį $500,000 
išpirkimo -ir visų Kvebeko ka
lėjime laikomų Kubos teroristų 
paleidimo. i

Tas atradimas sukėlė naują 
rūpestį, kad Amerikos diploma
tams ir Kanadoje nėra saugu 
panašiai kaip Pietų Amerikoje. 
Daug teroristų Kanadoje yra iš
mokyti Kuboje ir turi santykius 
su maištininkų grupėmis JAV-

gandistai laisvai atvyksta Į Ka
nadą propagandos varyti ir rau
donosios Kinijos agentų kampa
nija prieš Ameriką čia didėja. 
Daug neapykantos prieš Ame
riką kelią ir iš pačios Amerikos 
atbėgusieji dezertyrai.

rašęs tą susitarimą, jis pasiun
tė Rockefelleriui, kad ir tasai 
pasirašytų. Tačiau gubernato
rius Rockefelleris atsisakė tai 
padaryti. Tą faktą Goldberg ke
tinąs labai pabrėžti savo rinki
minėje kampanijoje, juo labiau, 
kad jau skelbiama, jog Rocke
felleris rinkiminei kampanijai 
(jis ir vėl yra respublikonų kan
didatas gubernatoriaus postui) 
šiais metais gali išleisti apie 
$12,600,000!

Difteritas plinta
SAN ANTONIO. — Visą sa

vaitę nusitęsę skiepijimai dif
terito ligos San Antonio mies
te nesustabdė. Iki praeito sa
vaitgalio ta liga susirgo 59 as
menys, daugiausia negrų ir mek- 
sikonų gyvenamoje miesto da
lyje. Liga persimeta ir į kitas 
dalis. Per savaitę įskiepyta 83,- 
000 žmonių.

Texas legislators rengiasi iš
leisti potvarkį, kad mokyklų vai
kai būtų skiepijami visoje vals
tijoje.

Išrado naujas minas 
tankams naikinti
BONNA. — Vakarų Vokieti

jos technologai, kaip skelbia gy
nybos ministerijos strategai, yra 
išradę būdą tankams naikinti. 
Tankai naikinami specialiomis 
minomis, kurios esančios trijų 
rūšių. Vienos jų vadinamos 
pandoromis, kitos —medusomis, 
o trečios — slibinais.

Pandoros minos iššaunamos 
horizontaliai dideliu skaičiumi 
ir gali būti paskleistos dideliuo
se plotuose. Kai minos pakelia
mos, jos tuoj eksploduoja, tad 
jų nurinkimas yra labai pavo
jingas. Kitos-dvi minos (me
dusa ir slibinas) yra pagalbinės.

Visas tas minas išrado dr. 
Hans Bender, raketų technolo
gas, kuris antrojo pasaulinio ka
ro metu dirbo Peenemuende prie 
raketų bandymo. Pagal dr. 
Bender, išrastą sistemą, dvyli
kos mylių plotas gali būti mi
nomis “apsėtas” per palyginti 
labai trumpą laiką. O tai reiš
kia, kad tankams prasiveržti per 
tokį minų “užsėtą” lauką būtų 
beveik neįmanoma.

Jei toji dr. Benderio ir jo ben
dradarbių sistema tankams nai
kinti pasirodytų tikrai sėkmin
ga, tai tankai atgyventų savo 
dienas ir karo metu bevaidįntų 
labai menką vaidmenį.

Albanija pasekė 
Kinijos pėdomis

BELGRADAS, Jugoslavija.— 
Europos politiniai stebėtojai pa
stebėjo, kad Albanija, po ilgų 
metų izoliacijos, pradeda išsi
nerti iš savo kevalo, bet niekas 
neatspėja priežasties, šios 2 
milijonų gyventojų sukomunis- 
tintos Balkanų kalnų valstybė
lės sostinė Firana staiga pradė
jo keistis diplomatais ir megz
ti santykius su visa eile valsty
bių, pavyzdžiui, su Skandinavi
jos kraštais, su Jugoslavija, 
Egiptu, Turkija, Rumunija ir 
net su Graikija, su kuria iki šiol 
formaliai tebėra karo padėtyje.

Albanija 1968 metais nutrau
kė santykius su Varšuvos pak
tu ir vis labiau pasidavė komu
nistinės Kinijos įtakai. Diploma
tai aiškina, kad Albanija, kuri 
yra vienintelė šalis Europoje, 
pasidariusi Kinijos satelitu, ima 
pavyzdį iš savo boso. Mat, ir 
Kinija Šiemet daug gyviau pra
dėjo domėtis ją supančiu pa
sauliu. •

♦ Popiežius Paulius VI antra
dienį gana ilgai tarėsi su vysk. 
James Walsh, kuris praleido 12 
metų Kinijos kalėjimuose.
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Truputis įspuziu iš "Montrealio, kur

ŠIMTAS VADOVU /
MOKĖSI DVIEJOSE MOKYKLOSE

Pasąkoja skautininke Birutė Vindašienė
Rųgpiūčio 1-8 dienomis prie Montrealio (Kanadoje) praėjo 

Liet. Skautų Brolijos ir Liet. Skaučių Seserijos “Ąžuolo” ir “Gin
taro” mokyklų stovyklos, šiose stovyklose, kurios vyko labai 
gražioje Montrealio Lietuvių Bendruomenės “Baltijos” stovykla
vietėje, skautavimo mokslą ėjo 27 jaunieji vadovai iš Brolijos 
ir 7O.jaunųjų vadovių iš Seserijos. Liet. Skautų S-gos vadovybės 
mintimi, šios atgaivintos mokyklos veiks ir ateinančiais. metais, 
nenutrūkstamai paruošiant lietuviškosios skautybės avangardus 
augančiai sąjungos apimčiai.

r < Skautininke
BIRUTĖ V1NDAŠIENĖ
* - ■ ■ . . ■

^Gintaro" mokyklos ^instruktorė, par
vežus! iš Montrealio-lauktuviv 

skaitytojams.

rutę Vindašienę, vieną iš “Gin
taro“ ^mokyklos instruktorių^ 
.Buvo labai Įdomu sesę paklausi
nėti, .kaip stovyklavo mūsų jau
nasis elitas, ruošdamasis vado- 
vavimo. darbui. -Skautininke B. 
Vindašienė pasisakė turinti įs
pūdžių su „kaupu, ir kalbų už
tektų- visiems metams. Todėl 

• .korespondentas nesigilino į of L 
cialius ar formalius stovyklų 

. .duomenis, o pateikė keletą klau
simų apie smulkmenas, kurios 
betgi visada yra stambios skau
tą vime. .
' —Gyvenamoji pažanga, arba 

vadinamasis modernumas, yra 
dabar palietęs visas -sritis. Ar 
buvo kokiu modernumo ženklų 
ir “Gintaro” stovykloje? -

—’Klausimas perdaug platus;' 
- gintarietės betgi ieškojo škau- 

tiškumo kiek modernioje šio lai- 
• ko dvasioj. Skilčių vardai atitiko 

*• šių dienu nuotaika: roinantišr 
’ kos “Rudnosiukės”. nrie eglės

(su abiejų mokyklų — stovyklų 
i vadovybės parašais. Pašto ženk-

prisiglaudusios “Lepšės”, dan
gų skaidrinančios “Vaivorykš- 

gana mitrios “Varlės”; 
kalną pučiančius “Vėju-; 
daug vaikščioją “Sporti- 
Batukai”, ežero bangų 

gairės -aikštėje

pries
nės”,
nįai
“Burbuliukai”.
išdygusios “Musmirės”, prie lau
žo nenusėdinčios “Liepsnos”, ir 
miško žolėse palapines pasista
čiusios “žolės”.

— Jūs,.sese-skautininke, esa
te “Skautų Aido” žurnalo redak
cinės kolegijos .narė. Ar “Gin- 
taro”.ir “Ąžuolo”.mokyklose.bu
vo bandyta pajungti-bent dalį iš 

r tos vadovų •šimtinės- -spaudos 
darbui?

— V. s. Antanas Saūlaitis, 
TUet.' Skautų S-gos Tarybos Pir
mininkas, kaip gerai patyręs 
Stovyklautojas, į “Baltijos” sto
vyklavietę atsivežė visą spaudai 
reikalingą medžiagą: popierių,' 
matricas ir rotatorių. Buvo iš-

PRATYBOS -BALTIJOS" STOVYKLAVIETĖJE PRIE 
■MONTREALIO (KANADOJE)

Stebėjimo bokšto statyba.

meriai, apėmę stovyklinę nuo
taiką, nuotykius, juokus, žymes- 
.nius/įvykius' ir naudingus pata
rimus vadovams-vėms. “Bang- 
pūtį” redagavome v. s. A. Sau
laites ir aš. Bendradarbiavo ir 
techniškai padėjo s. S. Subatie- 
nė, ps. L. Kiliulienė, v. s. Č. Ki
liulis, vyr. sk. si. R. Plioplytė, 
sk. v. si. A. Jasaitis, sk v., si M. 
Griauzdė, sk. v.‘G. Matutis, sk. 
v.„ si. V. Žukauskas,-vyr. sk. sL 
D. Geląžiūtė, vyr. sk. si. G. Vin- 
dašiūtė, psl. -K. palukaitis. Re
dakcija džiaugiasi maloniu ben
dradarbiavimu- ir -minčių pasida
linimu.

— Į ką buvo atkreiptas pir
masis dėmesys šiose mokyklose 
— stovyklose?

VEIDAI

DARBAI
-A Sveikinimai iš “Baltijos” 

stovyklavietės. Per “Ąžuolo” ir 
“Gintaro” stovyklų paštą “Mūsų 
Skautija”- yra gavusi atviruką

-;s

B

tas paženklino datą, “6 PM, Aug. 
i 1, 1970”. Dėl Kanadoje vyku- 
i šio pašto streiko, atvirukas bu- 
! vo gautas tik rugpjūčio 11 d, 
Paveikslinėje atviruko pusėje 
yra Romo Bričkaus foto mon
tažas, sudarytas iš “Baltijos” 
stovyklavietės užsiėmimų vaiz
dų.

Gautasis atvirukas maloniai 
primena vadovybės tamprų ry
šį su redakcija, taigi — ir su 
mielaisiais skaitytojais.

-Kalifornijos kalnuose rug
pjūčio 15-30 vyksta Eglės skau
čių stovykla. Viršininkė — s. 
N. ‘Grinienė Stovykla stengiasi 
duoti kuo daugiau įspūdžių ir iš
gyvenimų, kad mūsų vaikai tu
rėtų įdomią jaunystę skautiškoj 
— lietuviškoj aplinkoj. Todėl be 
įprastinių skautiškų užsiėmimų 
yra iškylos arkliais po apylinkes 
ir plaukiojimas irkliniais laive
liais. Vandens užsiėmimų metu 
mokoma, kaip saugiai elgtis prie 
vandens bei ant vandens ir kaip 
taisyklingai irkluoti bei valdy
ti valtį. Vandens užsiėmimus 
veda Vytautas Zelenis, ilgame
tis ir prityręs jūrų skautas.

Eglės stovyklos vadovybė ma
loniai kviečia ir laukia svečių 
ir iš kitų vietovių: atvykite pas 
mus pasidžiaugti gražia kalnų 
gamta, geru oru ir mūsų sto
vykla !

★ “Ąžuolo” ir “Gintaro” mo
kyklų vadovybės. Liet. Skautų 
Brolijos “Ąžuolo” mokyklos,—- 
stovyklos vadi ją sudarė: stovyk
los vadovas -------s. Česlovas Ki
liulis (Bostonas), komendantas 
—. jsl. Mindaugas Griauzdė _(Gh-i 
caga) , ūkvedys — si. Vladas Žu
kauskas (Chicaga); instrukto
riai: v. s. Antanas Saūlaitis 
'(Waterbury, Conn.), v. s..Petras 
Molis (Shrewsbury, Mass/), s. 
Juozas Piečaitis (Montrealis), 
s. Vincas Piečaitis ■ (Montrealis), 
ps. Algirdas Kličius (Montrea-

. si. Juozas Danys (Otta-1 nomis; paskutiniąją .savaitę 
toje pačioje stovyklavietėje gre
ta įsikūrė “Ąžuolo”4r “Gintaro” 
mokyklos. Stovyklos vadovybę 
sudarė: viršininkas — R. Otto 
Niedvaras, kun. L. Zaremba, K. 
Barteška, D. Lukoševičius, A. 
Baršauskienė, S. Kuncevičiūtė, 
R. Montvilaitė, D. Kerbdytė ir 
žiurkevi&ūtė. šeimininkės: E. 
Kerbelienė ir G. Montvilienė. 
Ūkvedys —žiurkevičius.

Stovyklavo 70 skautų-čių.
’" ★ Vilkiukai norėtų žinoti, kaip 
užauga saldainių medžiai. .San 
Bernardino kalnuose, netoli Di
džiosios Meškos ežero (Kalifor
nijoje) , liepos 11-19 įvyko jaun.. 
skaučių Eglutės stovykla. Su
sirinko nemažas būrys paukšty
čių, kurios pasirodė puikios sto
vyklautojos, nors dalis jų pirmą 
kartą stovyklą pamatė.

Stovyklai vadovavo s. N. Gri
nienė, o programą vedė s. A.-Pa- 
žiūrienė, kuriai talkino v. si. M. 
Strikaitienė. Buvo įgyta daug 
specialybių ir ženklų, pakartoti 
patyrimo laipsniai ir šešios 
.paukštytės davė įžodį.

Tš netilinių įvykių pažymėti- 
•nas aitvaro ieškojimas naktį, 
•kurį suradus, visi stovyklauto^ 
jai pasivaišino aitvaro pabertais 
-saldainiais. Taip pat vilkiukai 
labai norėtų žinoti, iš kokių sėk
lų-paukštyčių rajone išaugo sal
daininis medis? Eglutės stovyk
lautojos šią paslaptį labai sau
goja...

.★ Lietuvių atstovas aplankė 
. kanadiečių. skautų stovyklą. .To
ronto tunto ryšininkas su kana
diečiais skautais ps. P. Regina 
lankėsi kanadiečių skautų sto
vykloj e .Haliburtone, kur.. sto
vyklavo apie -15,000 iš Toronto, 
Otavos ir kitų vietovių. č. S.

★ Vasaros atostogos jau pasi
baigė, ir'“Mūsų Skautijos” sky
rius “Naujienose” vėl pasirodys 
kiekvieną trečiadienį. Maloniai 
kviečiame-vėl visus rašyti, o ne
rašančius — skaityti.

wa).
Liet. Skaučių Seserijos “Gin-^ 

taro” mokyklos — stovyklos va
dovybę sudarė: mokyklos vado
vė — s. Stefa Sūbatienė, vado
vės pavaduotoja— ps. Laima' 
Kiliulienė; instruktorės: v. s; 
Irena Lukoševičienė, s. Dona 
'Gražytė, s. Birutė Vindašienė į 
talkininkės: ps. Dalia'Dundzi- 
lienė ir ps. Albina Ramanauskie
nė. Komandantė — vyr, sk. v. 
si. Aldona Dabrilaitė.

Mokyklinių stovyklų atidary
me dalyvavo Liet. Skautų Broli
jos Vyriausias Skautininkas v. 
s. Petras Molis, o uždaryme —r 
Liet. Skaučių Seserijos Vyriau
sia Skautininke s. Lilė Miiukie- 
nė.

★ -Skautininkų Stefos .Suba- 
tienės ir Česlovo Kiliulio linkė
jimai mokyklų dalyviams. “Mie
los -Sesės. -Sveikiname visas, -su- 
skridusias į Baltiją ir įvairių 
kampelių. Svetingoje Kanados 
skautų globoje tikrai linksma ir 
smagu! Bandykime mokytis ir 
dirbti, kad grįžusios į savo vie
netus .galėtume būti naudingos”.

s. S. Sūbatienė,'
., Gintaro mokyklos vadovė
“Mieli Vadovai! Stovykliniai 

sveikinimai visiems ! .Tegul šios 
skautiškosios mokyklos dienos 
prabėga gera nuotaika ir. tegul. 
Viešpats laimina visų.mūsų dar
bus. Balti j on atvykę —

—bandykime - pripildyti s savo 
žinių kuprines,

— stenkimės kalbėti gražiąja 
savo -tėvų ir -mūsų kalba,

—;kurkime vis gražesnes-sto
vyklines tradicijas ir, -grįžę

— -griebkimės prisidėti, kad 
mūsų skiltys ir draugovės tikrai 
pajustų pagyvėjusios lietuviš
kosios skautybės veiklą^ . -į

: "'Jūsų . . ■
s. Česlovas Kiliulis, / 

Ąžuolo. Mokyklos Vadovas
★ Ir Montrealio skautai-ės 

stovyklavo “Baltijoje”.-Stovyklą: 
įvyko liepos -25-rugpiūčio'9 die*

M

ĄŽUOLO" JR "GINTARO" MO KYKUOS, PASIBAIGĖ 

Xhicagieciy grupės autobusas iMontrealyie, -pakeliui <Į Chicago, aerodrome 
palieka -aštuonis -brolius lėktuvui. _ ,

-Sauliaus .'Bagdono nuotr.

- — Trumpai pasakius — į prak
tini skautavimą. “Gintaro” if 
“Ąžuolo” -mokyklose jaunieji 
•vadovai papildė savo žinias, kaip 
ir kokiu būdu vadovauti skau
tų vienetams, kaip vesti suei
gas, • iškylas, užsiėmimus ir t. t. 
Abiejų mokyklų skiltys turėjo 
•pasidaryti lauko paviljonus ir 
•juose pademonstruoti skautinius 
uždavinius paaiškinimais, paro
dymais bei .žaidimų būdu, čia 
buvo pėdsakų sekimo, įrankių 
aštrinimo ir užlaikymo, lapų at- 
,pažinimo ir jų siluetų gamini
mo, topografijos, signalizacijos,' 
skautiškos literatūros, pirmosios 
pagalbos, laužų krovimo, laukei 
higienos, kelių sekimoženklų ir 
visokiausių kitų’pavyzdžių. Vi
sų dėmesį patraukė mažosios 
lauko virtuvės, kur buvo ant ak
menų kepami kiaušiniai, ant lie
psnos mėsa su daržovėmis, varš
kė kimštos bulvės ir bulkutėą 
bei lauko duona. Viskas biiyo 
labai skaniai paruošta ir lanky? 
tojams duodama paragauti. Vi
sos šios pratybos, o taip pat dar 
iškylos į kalnus, virvinio tilto

leistas “Gintaro” ir “Ąžuolo” 
vadovų-vių mokyklų laikraštė
lis “Bangpūtys” (senovės lietu
vių jūrų dievaitis lygus Neptū
nui). To laikraštėlio per mo-f 
kyklinę savaitę išėjo net 2 nu-

AŠTUONI BROLIAI, ATSKRIDĘ Iš CHICAGOS, TORONTO AERODROME 

Jaukia lėktuvo į Montrealj — | "Ąžuolo" .mokyklą.

Sauliaus Bagdono nuotr.

bei bokšto’ statybos labai pakė
lė visų dalyvių patyrimą.

— Ar šalia tiesioginio skau- 
tavimo pratybų buvo progos pa
liesti .ir -lietuviškojo gyvenimo 
visuomeninius klausimus?

— -Dr. s. Ilona ^Gražytė abie
jų mokyklų klausytojams vedė 
pašnekesį.“Skautas-ė — Lietu
vių Bendruomenės narys”. šis 
pašnekesys; b turiningai papildė 
’‘Gintaro” ir -“Ąžuolo” mokyklų 
dalyvįų..žinias, .kodėl ,mes esa
me.ir turime išlikti lietuviai.

.Poetas dr. Henrikas Nagys 
pravedė lietuviškosios poezijos 
vakarą. Trumpai paminėjęs 
šiam kartui pasirinktuosius au
torius, jautriai paskaitė Salo
mėjos Neries, Liūnės Sutemos 
ir savosios kūrybos.

— Jeigu nė paslaptis, norėtų
si paklausti, ar šiose mokomose 
stovyklose neatsitiko koks įvy
kis, kurio paprastai nebūva kas 
metinėse įvairiu vietovių vasa 
ros stovyklose? •

— Pasibaigus bendrajam pa 
skutimam laužui -su svečiais 
abie ^mokyklų dalyviai be žo
džių, vorele, rankomis susiėmę, 
nuėjo gerą pusę mylios į paslap
tingą daubą, -kur degė -kuklus 
.tyliaus susimąstymo laužas. Gi
liame susikaupime buvo .pakar- 
toti ir apmąstyti skautų įsta
tai, kiekvienam iš jų uždegant 
po . žvakę. * Rimtai išklausytas 
v. s. Saulaičio žodis, ir „lygiai 
taip pat be jokio kuždesio, vore
le, sugrįžta į stovyklą.
. Po valandėlės vėl atbudo jau
nas kraujas ir noras dainuoti. 
.Prie ežero atgijo, prigesęs. lau
žas, aikštės, pakraštyj e,, buvusio
je lauko virtuvėje, pakilo lieps
nos, ir dainų aidai nuskambėjo 
miško medžių viršūnėmis. Be 
triukšmo, -svajingi, ilgesingi, 
pilni troškimų.., tų pačių dainų, 
kurios dainuojamos ir Lietuvo
je, Tarsi išsipildė Maironio žo
džiai: “Tegul skamba mūsų dai
nos po šalis plačiausias”...

— Sese skautininke, jūs grį
žote iš ‘Montrealio autobusu kar

atu-su mokyklų dalyviais — chi- 
cagiečiais. Gal teko išgirsti nuo
monių apie buvusias bendrąsias 
dienas? • •

— Iš visų pasakojimų galima 
išvesti vieną mintį: mokyklos 
— stovyklos buvo pertrumpos.

Koresp

Today a single giri 
needs more than just a 
closet full of clothes 
to call her own.
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LEMTINGI MOMENTAI VAIKO 
AUKLĖJIME

Prof. JUSTINAS PKŪNAS

(Tęsinys)
TALENTO atradimas
Vienas mokyklos pačių esmi

nių uždavinių yra vaiko talen
to bei jo sugebėjimo ieškoji
mas,, nes daugelis talentų nė
ra tokie autogeniški, ir juose 
nėra tiek saviplėtros, kad jie 
patys pasirodytų. Tuo atžvil
giu reikia vaikui duoti galimu
mų. Bet paprastai vieno gali
mumo jam nepakanka, kad 
talentas atbustų ir pradėtų 
augti. Neretai pastebima, kad 
penkiasdešimt metų žmogus, 
o kartais net ir išėjęs į pensijų, 
pamato, kad jis gali ką nors 
labai gerai atlikti, pavyzdžiui, 
kad jam nepaprastai gerai ' se- 

■ kasi piešti ar kurioje kitoje sri
tyje. Ir tada jis pagalvoja, 
kad, jei jis būtų anksčiau tą 
savo talentą išbandęs, gah bū
tų buvęs dailininku. Iš tikro 
jis gal būtų galėjęs būti daili
ninku, ar kitos kurios nors sri
ties menininku, jeigu jis būtų 
laiku turėjęs galimumij ir pa
skatinimų. Neturėdamas gali

mumų pasireikšti, jo talentas 
ar talentai savaime snaudžia. 
Tas snaudimas gali tęstis metų 
metais; gi vėlesnis talentų pa
žadinimas reiškia, kad jie jau 
nebus pilnai išvystyti ir kad jų 
išsivystymas jau nepasieks auk
štesnio laipsnio. Tėvų suprati
mas tuo atžvilgiu dažnai’ yra 
ribotas. Jie dažnai» nežino ir 
nepramato, ko vaikui reikia, 
būtent, kad jam reikia įvairių 
galimumų, kad jis turi bandy
ti Įvairius projektus, kad jis 
turi save išbandyti Įvairiose 
srityse, kad jis atrastų savyje 
slypinčius talentus.

Paaiškėjus vaiko talentams, 
labai svarbu, kad padidėtų 
vaiko darbštumas, nes be darb- 
štunio ir talentai savaime neiš
sivysto. Darbštumas yra ypa
tingai svarbus, kai vaikas jau 
yra dešimties ar vienuolikos 
metu. Tai vra vienas to meto 
vystymosi uždavinių, kurį Eri
kas Eriksonas labai reikšmin
gai pabrėžia. Mažas vaikas 
yra savaime darbštus, ir jis 
daug ką daro. Vyresnis vaikas

Statistinės grafos parodo, kiek kainuoja 18 mėty vaiko išauginimas. Vienoje valstijos vietoje 18 
. metu berniukas ar mergaitė kainuoja 23,380 dolerių, o kitur galima išauginti sveika ir gražu vai-

• ką už 19,520 dolerių.

Kad šis lietuvių kultūrinis ži
dinys Romuvoje galėtų savo 
paskirtį atlikti, reikalinga, kad 
būtų naujai pastatyti mergai
tėms ir berniukams bendrabu
čiai. Senoje pilyje laikyti to
liau, kaip iki šiol, bendrabučius 
yra neįmanoma. Mūsų visų lie
tuviška pareiga, kad Vasario 16 
gimnazijos moksleiviai turėtų 
ne tik klasėms, bet ir apsigyve
nimui patalpas be priekaištų — 
jaukias ir visais požiūriais mo
dernias.

Visi parengiamieji darbai at
likti. Tenka pasidžiaugti, kad 
Fed. Vokietijos įstaigos ir šiuo 
atveju sutinka pakelti % ben
drabučių statybos išlaidų, taip 
kad mūsų lietuviškas įnašas ne
prašoks liekančio vieno trečda
lio.

Pradžiai vokiečių įstaigos ski
ria 280.000 DM. Reikia, .kad 
mes patys, lietuviai, sudėtume 
šiam reikalui 140.000 DM. 
Vokietijoje gyvenantys lietuviai 
patys vieni tokios sumos suau
koti nepajėgs, čia reikalinga vi
sų laisvajame pasaulyje esančių 
lietuvių talka.
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POEZIJOS PAVASARIAI
Amžina tautos dvasia,
Laimink mūsų siekį — 
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

• Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniesą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu 'spindinti žiedą, apkaišo medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. '

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato. 126 psl. Kaina SI.—. _
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS, Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato. 157 psl. $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl.

Kaina $1.00. _
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

kinys. 95 psl. $2.00.
5. Butku Juzė. EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1.50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00.
7. Kleopas Jurgelionis. GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
3. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 nsl. $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės. 62 psl. $n.75.

10. Pranas Nauiokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psl. $2.00.
11. Alė Rūta - Nakaitė. BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROžtU ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakoiimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI; Antano Baranausko 

“Anvkščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 Psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ. 5-ii Ivrikos knyga. 152 psl. $250.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai. 92 psl, SI .00.
' 18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.

19. Eugeniius Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psl. $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jųvapra- 

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija.. 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas. praSome atsilankyti i Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.
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turi būti paskatintas, kad jis 
daug ką darytų, ir kad jis už
baigtų tą ar kitą projektą, nes, 
tik juos užbaigdamas, jis gau
na pasitenkinimo.

OBJEKTYVUMO 
SUSTIPRINIMAS

VASARIO 16 GIMNAZIJOS
KURATORIJOS ATSIŠAUKIMAS

Sesės ir Broliai Lietuviai!
Lyg šviesos žiburys spindi 

niūrioje mūsų tremties kasdie
nybėje tai, kad.Federalinėje Vo-

1963—1965 m. Romuvoje išau
go nauji moderniški gimnazijos 
rūmai, kainavę virš 800.000 
markių, lietuviams -suaukojant

Dosniomis aukomis mes ir 
prašome paremti Vasario 16 
gimnazijos bendrabučių statybą.

Romuva, bendrabučius pasta
čius, tarnaus ne vien Vokietijoje 
gyvenančiam lietuviškam jau
nimui. Jos uždavinys —patar
nauti po visą pasaulį išsisklai
džiusiam mūsų jaunimui, kad

Aukų vajui pravesti pasišven
čia Tėvas Alfonsas Bernatonis, 
OFM Cap. Jo nuopelnas — kad 
1953 m. lietuviai įsigijo Romu
vos sodybą. Vasario 16 gimna
zijos Kūra tori j a, kuriai patikėti 
gimnazijos reikalai: tvarkyti, 
vienbalsiai yra nutarusi Tėvą 
Berną tonį šiam kilniam lietu
viškam žygiui įgalioti ir prašyti 
visų lietuvių šį aukų vajų viso
keriopai remti. .

Pajėgėme įsigyti Romuvos so
dybą, sugebėjome pastatyti gra
žius Vasario 16 gimnazijos rū
mus. Ne lietuviai būtume, jei
gu nepajėgtume mūsų jaunimui 
bendrabučius pastatyti.

Vasario 16 gimnazijos Kura- 
torijos nariai:

1. Lietuvių katalikų sielova
dos Vokietijoje atstovas — Adv. 
J. Lukošius

2. Lietuvių Evangelikų Baž
nyčios atstovas — Kun. J. Urdzė

3. Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės atstovai —

Tėv. Alf. Bernatonis 
Dr. P. Karvelis 
Dr. V. Lenertas 
Inž. J. K. Valiūnas

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS n t, 336 psL $5.00
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl.___________________ $3.00
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl......... ......... $2.00
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA 699 psl. ----- ---- ----------------------------------— $12.00
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl------- $4.00
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl. _______________ ___ ____________________ $1.50
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl.  $2.00 ir $3.00 
R Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psL $5.00 
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl.  $2-00

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai. ------------------------------------------------------------- $6.00

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS, ..____________ $3.00
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

' viršeliais $2.00, kietais _______ :________________ - $4.00
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psL_________ $2.00
14 Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl.__________ $5.00
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ._______ $5.00
16 C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. $10.00
17. Petronėlė Orlntaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl.____$3.00
18. Kipr’s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA

310 psl.  $1-00
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL

angliškai. ------------- ----- ------------------------------------------- $4.00
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKŪS, biografija, 294 psL $4.00
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl.----------52.50
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl $6.00

šitas -knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money

orderiu, šiuo adresu: x

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

Gal pati didžiausia proble
ma, su kuria susiduria dalis 
tėvų ir mokytojų, yra objek
tyvumo problema. Mes, lietu
viai, esame įpratę diskrimi
nuoti. Lietuvoje mes jau bu
vome pasidalinę i dešimtį ar 
net daugiau, srovių ir partijų; 
net ir organizacijas uždarant, 
jų skaičius augo. Dauguma jų 
nerodė jokio noro integruoti 
savo veiklą. Išeivijoje tai dar 
pablogėjo. Jeigu mes, suaugę, 
diskriminuojame suaugusius, 
tai yra, sakyčiau, nesusipra
timo ženklas. Bet vaikų dis
kriminavimas yra jau tikra 
blogybė. Labai dažnai tiek or
ganizacijų, tiek ir mokyklų 
parengimuose matome, kad tas 
pats berniukas ar ta pati mer
gaitė visada turi pagrindinę 
rolę. Taip metai iš metų atro
do, kad tik tas vienas vaikas 
turi talentą, o visi kiti nieko 
neturi. Tai nėra teisinga. Rei
kia bandyti duoti galimumų ir 
kitiems. Reikia neaplenkti ir 
pačių silpnųjų — reikia rasti 
būdų ir jiems pasireikšti. Ki
taip mes esame neobjektyvūs. 
Mes išaukštiname vieną ir tuo 
pačiu žeminame kitą — silpną 
vaiką.

Suprantama, žmogaus pri-

kietijoje mes, lietuviai, turime 
Vasario 16 gimnaziją, vieninte
lę visame laisvajame pasaulyje.

šiemef jai. sukanka 20 metų. 
Joje išėjo mokslus virš 60 abi
turientų su brandos atestatais, 
įgalinančiais stoti. į universite
tus, ir virš 250 su vadinamais 
vidurinės brandos atestatais. 
Jie visi yra išsiskirstę po įvairius 
kraštus ir papildo lietuviškoje 
veikloje dirbančiųjų šviesuolių 
eiles.

Pasididižiuoti galime, kad per 
visus tuos metus Vasario 16 
gimnazijos moksleiviai gražiai 
pasirodo mūsų tautiniuose ir 
svetimiems skiriamuose paren
gimuose,' garsindami Lietuvos 
vardą visoje Europoje.

Laimingu sutapimu 1953 me
tais tuometinės mūsų Bendruo
menės valdybos Vasario 16 gim
nazijai buvo įsigyta šauni beveik 
penkių hektarų dydžio Romu
vos sodyba su gražiu parku ir 
pilimi, kurios aukštas bokštas 
primena senąjį Karo muziejų 
Kaune. Gražiai šviečia .mūsų 
trispalvė nuo pilies bokšto ir 
kiekvienam byloja, kad čia Lie
tuvos sala, šis šiandien milijo
ninės vertės turtas yra seniai 
pilnai apmokėtas, gausiai auko- 
•jant visų kraštų lietuviams.

vieną trečdalį, o likusius du treč- jis turėtų čia jaukų židinį, kur 
dalius padengiant Fėd. Vokieti- ir mokslus eitų ir sąmoningais

4. Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės valdybos atstovas 
-— J. Barasas

5. Balfo atstovas — Dr. J. 
Norkaitis

6. Kun. B. Suginto atstovas 
— Stud. P. Nevutis

7. Laisvai rinktas Kuratorijos 
narys — Kun. B. Liubinas

8. Vasario 16 gimnazijos di
rektorius — V. Natkevičius, 
M. Ą.jos įstaigoms. lietuviais išaugtų.

Velėnos atvertimo naujo bendrabučio statybai iškilmės, įvykusios' 1970. 6. 27, velėną atverčia 
iš kairės į dešinę: J. Lukošius — VLB atstovas, tėv. A. Bernatonis — vajaus vedėjas, V..Nat« 

kevičius — gimnazijos direktorius.

Raginkite savo apylinkę 
aug ti - taupykite!

gimtis yra netobula. Ir moky
tojai neretai nelygiai vertina 
vaikus: vienas ar kitas vaikas 
savaime geriau patinka, vie
nas ar kitas atrodo lyg būsimos 
žvaigždės. Tuo tarpu kiti atro
do, priešingai, tinginiai, liur
biai, žodžiu, tokie, kad iš jų 
vis tiek nieko gero nebus. Bet 
istorija mums rodo, kad daž
nai iš tų, kurie buvo savotiš
kai lyg jr nuskriausti, išaugo 
žymių mokslininkų, net geni
jų. Taip ankstyvame amžiuje 
dar nieko nėra galutina: žmo
gus dar gali keistis, nes dalis 
jo talentų dar tebemiega. Jei
gu mes jų ir nežadiname, tai 
bent neturėtume jų užblokuo
ti. žinoma, yra sričių, kaip 
sportas, kur sudaromose re
prezentacinėse komandose turi 
žaisti geriausieji. Bet ir silp
nesnieji turėtų gauti progos su
daryti savo komandą ir taip 
pat žaisti su kitais silpnesniais. 
Tik tuomet nebūtų diskrimi
nacijos. Jei stipresnieji turi 
progos pasirodyti, tai tas pats 
reikalinga ir silpnesniesiems. 
Kitaip mes išaukštiname tuos, 
kurie yra nė nereikalingi tokio 
aukštinimo, ir žeminame tuos, 
kuriems yra nepaprastai svar
bu pakilti, nes jie ir šiaip jau 
vėluoja.

Kalbėjome apie vaiko vysty? 
mosi ir auklėjimo momentus ir

dėsnius namuose ir mokykloje. 
Baigdamas noriu paminėti vo
kiečių didįjį poetą, rašytoją, 
filosofą ir mokslininką Goethe, 
kuris aptarė, kaip apskritai 
reikia žmogų traktuoti. Para
frazuodamas skaitau jo pasiū
lymą: “Jeigu traktuosite vai
ką, parodydami jį tokį, koks 
jis yra, jūs padarysite jį blo
gesniu; jeigu jūs ji traktuosite 
parodydami, koks jis turėtų 
būti, jūs padėsite jam pasida
ryti tuo, kuo jis dar gali pasi
daryti.”

Tėvai pradeda auklėti. Dau
gelis jų pradeda gerai; tačiau 
kai kurie tėvai psichiškai ir net 
fiziškai pažeidžia savo vaikus 
dar ankstyvame amžiuje. Ta
čiau galutinai auklėjimo sėk
mingumas pareina gal ne tiek 
nuo pačios jo pradžios, kiek 
nuo jo tęsimo ir nuo jo užbai
gimo. Tas pat tinka, ir kalbant 
apie lietuvybės ateitį: ji pri
klauso ne vien nuo tos mažos 
pradžios, kurią vaikas įgyja 
namuose, bet daug daugiau 
nuo to, ką jam duoda lituanis
tinė-mokykla ir mokytojai, ką 
jam duoda jaunimo organiza
cija ir vadovai ir ką jam duo
da plačioji lietuviui bendruo
menė.

(Švietimo Gairės)

.(Pabaiga)

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti. geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai
Apdravati iki $20,000.

UNIVERSAL
* __ __ _______

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St ; Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070

z Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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KOMUNIZMĄ
• a

Pranešimas Lietuvos Krikščionių Demokratų 
S-gos Suvažiavime Clevelande

jas apgynėme ir argumentavo
me jų naudą ar reikšmę dabar
ties, ateities mūsų tautos gyve
nimui. Ir, štai, šiandien gar
bingame didžios praeities ir da
barties politinės grupės suva
žiavime turiu malonią progą 
jau visai konkrečiai paanali- 
lizuoti ideologijų reikšmę ir 
■prasmę konkrečios nūdienės 
gyvenimo aplinkos realybėje, 
paliečiant, bent mano many-

Laimingu sutapimu, vos prieš 
keletą savaičių įvyko “Varpo” 
konferencija, kurios progra
mos pagrindą sudarė simpoziu 
mas. Jame man drauge su ki
tais trimis skirtingų ideologijų 
ir politinių pažiūrų visuomenė 
ninkais teko ginti mūsų lietu
vių tradicines politines ideolo
gijas naujų šiandieninių idėjų 
šviesoje. Kiek kuklios jėgos ir 
proto apimtis leido, berods,

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Komunistai - Lietuvos darbininkų varovai
Senų Amerikos lietuvių didelė dauguma komunistus 

pažįsta ir bendradarbiauti su jais visai nesirengia. Bet 
vyresniųjų tarpe yra keli užsikirtėliai, kurių galvoje vis 
dar smilko mintis, kad komunistai vis dėlto buvo darbi
ninkų draugai; kad jie ne tik studijavo darbininkų klau
simus, bet vietomis jie net kovojo už darbininkų reikalus. 
Keli jų šią vasarą buvo nuvažiavę Į Lietuvą ir galutinai 
Įsitikino, kad komunistai tikrai darbininkų reikalais vi
sai nesirūpina. Išsikalbėję su Lietuvoje gyvenančiais sa
vo giminėmis, ir patyrę kaip komunistai elgiasi su Lietu
vos darbininkais kolchozuose ir kitose darbovietėse, jie 
galutinai Įsitikino, kad komunistams darbininkai visai 
nerūpi.

Rusų okupuotoje Lietuvoje komunistai tapo žiauriais 
lietuvių darbininkų varovais. Darbininkams jie nieko ne
duoda, bet viską daro, kad iš lietuvio darbininko galimai 
daugiau išspausti ir mažiau jam mokėti. Baudžiavos lai
kais varovai buvo lenkai. Darban išėjusius darbininkus 
prižiūrėdavo didelį bizūną turįs varovas. Jis be jokios 
atodairos bizūnuodavo atsiliekančius lankų darbininkus. 
Caro laikais varovai versdavo skubiai ir sunkiai dirbti nn- 
teistuosius. Sovietų Rusijoje bizūnais kapodavo prievartos 
darbo stovyklon padėtus “darbo klasės priešus”. “Tarybų” 
Lietuvoje darbininkų varovais tapo komunistų partijos na 
riai, ųvairūs kolchozų, dirbtuvių ir didesnių darbų virši
ninkai. Bizūnų jie nesinešioja, bet jų žinioje yra šimtai 
kitokių priemonių Lietuvos darbininkams spausti.

Komunistų partijos pirmasis sekretorius Sniečkus 
kolchozuose ir kitose darbovietėse paskelbė darbininkų

tarp atskirų kolchozų, bet ir tarp melžėjų. Kiekvienas 
kolchozo darbininkas turi skubėti, kad jis apkauptų dau
giau bulvių, negu jo kaimynas. Komunistų partijos nariai 
privalo prižiūrėti, kad visi kolchozai lenktynėse dalyvau
tų ; kad kiekvienas darbininkas ir darbininkė skubėtų, 
sparčiau dirbtų ir daugiau pagamintų.

Nuo gegužio pabaigos komunistai jau pradėjo ruoš
tis Įvairioms vasaros “lenktynėms”. Darbymečiui atė
jus, darbininkams kitos išeities"' nebuvo, kaip skubėti, 
daugiau dirbti ir daugiau pagamintu Jeigu kuris nema
tė reikalo arba nebuvo nusiteikęs skubėti daugiau negu 
jis pajėgė, tai darbo eilėje atsiradęs komunistas jam pri
mindavo, kad reikia skubiau dirbti. Bet- ir to negana. 
Honanas Zimanas, didžiausias lietuvių varovas, kokį bet

kurios pavergtos tautos darbininkai turėjo ant savo 
sprando, birželio 19 d. pirmame “Tiesos” puslapyje di
delėmis raidėmis atspausdino: “Būtina didesnė sparta”.

. Jam neužtenka rusų įvestos skubos, jis nori, kad lietu
viai darbininkai dar daugiau dirbtų.

Pirmame kompartijos organo puslapyje -atspausdin
tas “tarybinės” Lietuvos žemės' ūkio ministerijos para
ginimas daugiau dirbti darbymečio metu. Ministeris pri
mena kolchozininkams, kad neužtenka javus nupiauti. 
Reikia juos išvalyti.

Bet Lietuvos komunistai gula ne vien ant Į kolchozus 
suvarytų lietuvių sprando. Jie kabinėjasi ir prie darbi
ninkų, dirbančių kitose pramonės šakose. Komunistų 
varovų yra kiekvienoje pramonės srityje. Jie nenuleidžia 
akių nei nuo vieno darbininko. Jie negali akių nuleisti, 
nes juos pačius daboja partijos vyresnieji ir kontrolieriai. 
Jie verčia darbininkus skubėti kolchozuose, cemento ir 
plytų dirbtuvėse, spaustuvėse, tartokuose ir kitur, štai 
kokių priemonių imasi komunistai prieš lietuvius žvejus:

“Nepaprastai išaugo ir laimikiai, — jie skaičiuo
jami šimtais tūkstančių — milijonais centnerių. 
(Centneris —110 svarų. N.), šiemet, pavyzdžiui, pa
gal planą reikėjo sugauti 203,000 centnerių žuvies 
daugiau, negu buvo sugauta pernai. Jau dabar aišku, 
kad planai bus viršyti. Įsijungę Į jubiliejinį socialis
tinį lenktynavimą, žvejai gerai pradėjo metus. Spar
ta nesumažėjo ir dabar. Tai leido refrižeratorių lai
vyno bazės kolektyvui, pasvėrus savo galimybes, pri
siimti TSKP XXIV (komunistų partijos. N.) suva
žiavimo papildomus socialistinius įsipareigojimus”.
(“Tiesa”, rugp. 21 d. 1 psl.).

Tvanas Maty cinas, tikrasis Lietuvos žvejų varovų va
rovas, tam pačiame “Tiesos” numeryje tvirtina, kad šiais 
metais Lietuvos žvejai per 7 mėnesius sugavo daugiau žu
vies, negu kitais metais. Jis tvirtina, kad šiais metais žve
jai sugavo 60,000 centnerių sūdytos žuvies daugiau negu 
praeitais, ir 100,000 centnerių rūkytos žuvies. Kapitono 
-Jono Jonaičio vedamas laivas visai be reikalo uoste turė
jo prastovėti dvi-dienas, nebuvo priemonių atvežtai žuviai 
iškrauti. Nežiūrint šio dviejų dienų sutrukdymo, -žvejai 
pagavo daugiau žuvies, negu kitais metais. -Pagavo todėl, 
kad visą laiką komunistas vertė juos dirbti be jokio poil
sio. Vėliau tas pats Matycinas pareiškė, jog tai-buvo žve-: 
j ų“d arbo dovana” kompartijos suvažiavimui. . ?

Rusų okupuotoje Lietuvoj komunistas yra darbinin
kų varovas. Ne lengvesnės darbininkų gyvenimo sąlygos, 
ne geresnis atlyginimas rūpi komunistams. Jie žiūri, kad 
iš lietuvio darbininko daugiau išspausti.

mU, aktualiausią ir svarbiaU- 
i šią šiandieninio mūsų politinio 
. — visuomeninio gyvenimo pro
blemą, — kovą su komunizmu. 
Tad bent man šis Krikščionių 
Demokratų Suvažiavimas, pa
sirinkęs šią problemą viešam 
nagrinėjimui ir diskusijoms, 
lyg ir sudaro mūsų “Varpo” 
konferencijos natūralią tąsą.

Mieli broliai, ir ar nenuostabu, 
kad šis klausimas, kuris maž
daug prieš d u dešimtmečius 
buvo mums visiems taip aiš
kus ir savaime suprantamas, 
bei visai visų vieningai verti
namas, šiandien jau pradeda 
virsti savotiška problema. Juk 
anuo metu visi gyvenome sava 
norių krauju sukurtose valsty
bes žiauraus išniekinimo ir jos 
suverenumo sunaikinimo aky- 
vaizdoje, visi gerai žinome, 
kad tą brutalų mūsų valstybi
nio idealo sunaikinimą atnešė 
ne rusai, ne mongolai, ne ki
niečiai bet tarptautinio komu
nizmo karinė ekspansija į Va
karų Europą ir į visą Krikščio
niškąjį vakarų pasaulį. Visi 
buvome tiesioginiai ir asmeni
niai paliesti pasaulyje dar iki 
tol negirdėtų ir neregėtų de
portacijų į Sibirą ir visi maD 
davome Aukščiausiąjį, kad jo 
teisingumo ranka nubaustų nė 
rusą, ne mongolą ar kinietį, 
bet aklą komunizmo užmačių 
ir jų programos vykdytoją 
tarptautinį kriminalistą — ko
munistą, kurio krikšto tėvu aš 
laikyčiau Algirdą Kasiulaitį, 
pakrikštijusį jį žmogaus — žvė
ries vardu. Būdami gyvieji to 
viso šiurpo liudininkai, dau
giau kaip du dešimtmečius ne
turėjome net ir jokio nuomo
nių skirtingumo ar bet kokio 
tarpusavio ginčo tuo reikalu ir 
visi vieningai tikėjome, kad 
kol bet kuriame pasaulio kam
pe egzistuos komunizmas, tol 
negalės būti jokios kalbos apie 
pastovią pasaulinę taiką ir kol 
Rusijos žemėje viešpataus Rau 
donoji imperija, tol negailės 
būti jokių kalbų apie Laisvą 
Lietuvos Respubliką. Ir jeigu 
kas dar net prieš kokį desėtką 
metų būtų bandęs suorgani
zuoti simpoziumą panašia te
ma, kaip čia šiandien krikščio
nys demokratai suorganizavo, 
tai vargu ar būtų pavykę suras
ti bent vieną prelegentą. Klau
simas buvo visiškai aiškus, vi
siems vienodai suprantamas, 
neginčytinas ir net nediskutuo- programą, tiek konkrečią veik- 
tinas, o. taip pat ir visai nekom-; 
promisiriis mums visiems, ku
rie išgyvenome savo širdyse tė
vynės ilgesio ir jos laisvės troš
kimo jausmus.

Tačiau .“mainos rūbai mar
go svieto; seni miršta, jauni 
gimsta; nauji vėjai geltonas 
kasas šukuoja, naujos dūmos 
jaunųjų krūtines gula..."”

žius Leonas XIII paskelbė isto
rines Reruin Novaruni e neikti-r 
kas ir tuo pačiu atvėrė duris įr 
mūsų katalikiškajai politinei 
srovei stipriau organizuotis ir 
ieškoti didesnės įtakos į valsty
binį gyvenimą. Iš Anglijos ir 
Vokietijos pramonei kraštų 
pasklido socialinis judėjimas 
ir jis paskatino mūsų socialde
mokratus jungtis į pasaulinį 
darbininkijos judėjimą, paga
liau net ir tautininkai, paskel-

tr jeigu dar taip nesenai visi 
> vieningai buvome žiaurūs ■ ir 
neatlaidūs bet kokiai komunis
tinės veiklos ar jos propagan
dos apraiškai bei bet kokiems 
jos talkininkams, tai šiandien 
jau net ir mūsų pačių tarpe ne- 
benaujiena išgirsti kalbeles 
apie komunistinio gyvenimo 
visokeriopą pažangą ir gerbū
vį okupuotame krašte, o ypač! 
apie didžiulius kultūrinius pa
vergto krašto laimėjimus. Ir 
jeigu taip dar nesenai mes sa- bę tautinio principo vertę, ne- 
vo žmones negailestingai teisė- 
me net už jų tolimosios praei
ties pasireiškimus ar pareiški-. 
mus santykyje su komunizmu, 
tai šiandien jau net žymių mū
sų visuomenės veikėjų lūpose 
telpa žodžioi, kad net ir Bim
ba, kurį net čia pat šio pastato 
kieme vos atvažiavę gerokai 
aplupome, yra geras lietuvis 
ir neblogesnis už daugelį mū
sųjų. Na, o kurgi mūsų nau
jųjų intelektualų pakartotini 
pareiškimai, kova už mūsų tau
tos laisvę yra priešinga kažko
kiems didesniems žmonijos 
idealams, o komunistą irgi rei
kia laikyti, kaip žmogų ir 
net savo artimą, ypač jeigu jis 
savo kilme yra surištas su mū
sų tauta. Po visokių panašių 
pareiškimų ir naujų nuotaikų 
visai nenuostabu, kad jau ir 
pats kovos su komunizmu klau

.išvengė Vakarų Europos fašis
tinio ir nationalistinio judėji
mo įtakos.

Ir taip, kai vieni šoko kurti 
grynai katalikišką valstybę, ki
ti bandė į ją pažiūrėti tik kaip 
į priemonę vienos klasės ger
būviui pakelti, o tretieji bau
dėjos likimą sujungti su ku
ria nors kita didesne kaimyni
ne jėga, tuometiniai varpinin
kai ir vėliau jų politinės valios 
vykdytojai liaudininkai visą 
savo savo dėmesį atkreipė į 
mūsų eilinį lietuvį, į patį žmo
gų,' kaip individą, nes juk jis 
tik ir yra pats didžiausias'tau
tos, o tup pačiu ir valstybės, 
turtas. Jo kasdieninė kova tai 
nėra kova už kurią nors idėją 
ar prieš kurią nors pasaulėžiū
rą, bet yra nuolatinė kova už 
pagrindinę, gyvenimo vertybę 
— laisvę. Laisvę išpažinti savo

simas yra įneštas ir vėl į mūsų laisvu noru pasirinktą idėją, ti
kėjimą ir laisvę pačiam pasi
rinkti būdą ir kelią pagarbinti 
Praamžių.
- Tad taip varpininkai , pa
sukę individualizmo keliu, sten' 
gėsi nustatyti individo santykį 
su organizuota bendruomene 
bei aprėžti jo vietą, teisę ir pa
reigas civilizuotos valstybės ri
bose. Tad varpininkų srovę, 
tur būt, mažiausia bet kada 
nors veikė plačiojo pasaulio 
apraiškos, jie savo jėgas sėmėsi 
iš pačios tautos ir vėliau tai 
pačiai tautai jas ir sugrąžino..

Šis varpininkų individualiz
mas istorijos bėgyje ir liko pa
grįstas humanizmo, liberaliz
mo ir demokratijos pagrindais.

politinės veiklos dienotvarkę 
ir ypatingai mūsų politinės or
ganizacijos jaučia pareigą jį 
toje dienotvarkėje palaikyti iki 
bent vėl galutinai visi išsiaiš
kinsime ir suvienodinsime sa
vo pažiūras arba jau galutinai 
išsiaiškinę savo nuomonių skir
tingumus ir principų nebešu- 
derinamumą šuškilšime ir vie
ni nuo kitų atsiribosime. Gali
mybė, kuri skamba šiuo metu 
labai tragiškai ir turėtų būti 
visomis .priemonėmis vengti
na, eventualiai gali būti neiš
vengiama.

Nors ir labai nenoriu Jūsų 
malonaus dėmesio varginti is
torijos prisiminimais, bet vis 
dėl to norėdamas išryškinti 
mūsų varpininkų srovės prin
cipus kovoje už žmogų ir ,tų 
principų diametralinį priešin
gumą komunizmui, turiu nors 
keliais sakiniais sugrįžti į toli
mesnę istoriją, kuri savaime 
lėmė , kad .visos mūsų tradici
nės politinės grupės tiek savo

lą tremia savo savitos pasaulė
žiūros .pagrindais -ir .yra .gimę 
ir užaugę pasaulėžiūrinių kon
trastų fone.. Nepašlaptis, kad 
“Aušros” gadynei pabudinus 
mūsų tautinę sąmonę, tos tau-) 
tos politiniam brandinimui la
bai daug įtakos turėjo tuo me
tu Europoje pūstelėję nauji 
vėjai. Didysis politikas Popie-

ir demokratijos pagrindais.
(Bus daugiau)

ULBRICHTAS IR 
GĖDOS SIENA

Sykį Brigita Bardot, kažko
kią rolę vaidindama, atsidūrė 
Rytų Berlyne, kur jai buvo su
ruoštas banketas pačiam komu
nistų bosui Ulbrichtui dalyvau
jant. Sužavėtas viešnios grakš
tumu Ulbrichtas jai Į ausį tarė:

— .Patenkinsiu madmuazelės 
kiekvieną norą. Prašau pasi
rinkti!

— Tad prašau nugriauti gė
dos sieną, — ji pasakė.

— Matai, kokia tamsta gud
ruolė! — nusijuokė Ulbrichtas. 
— Norėtum su manim palikti 
vienui viena—!

JURGIS JALINSKAS

SPAUDOS PABIROS
2

Šitoks knygos recenzavimas man viso
kio žanro lietuviškų knygų mylėtojui, pri
mena nuvalkiotą anekdotą:

“Vienas \yriukas meškeriojo ir per ke
lias valandas nieko nepagavo. Kitas tipelis* 
tą meškeriojantį visą laiką stebėjo ir galų 
gale, neiškentęs, paklausė: — Sakyk, ger
biamasis, iš kur semi kantrybę meškerioti 
tiek ilgai nieko nepagaudamas. Tris va
landas tave stebėjau ir mačiau, kad nieko 
nepagavai. Tai kvaila kantrybė.

— Aš, gerbiamasis, savo kantrybę meš- 
Terioti sėmiausi iš tikėjimo ką nors pagau- 

' ti. Bet iš kur pats sėmeisi kantrybę stebė
damas mane ir net skaičiuodamas laiką, 
kiek aš meškeriojimui įstengiu paskirti?..

Kas yra toji jauno debutanto Romo 
Vėžio poezijos knyga?

Kone kiekvienas toje knygoje esąs.eilė
raštis, -man primena vienokios ar kitokios 
rūšies (neišskiriant cinizmo ir erotikos) 
anekdotą, tinkant pasakoti artimai vienas 
kitą (moterys ir vyrai) pasižįstančių šei
myniško išgėrimo kompanijoje. Ar reikia 
įrodymų? Prašau:

“Meilė W
Išdžiūvusi kumelė 
Lyg Mozarto

39-ji simfonija, 
Ji tinkuoja galvą 
Ir valgo 
'Paskutinę mano kojinę. 
Kumelę aš myliu 
Todėl vaikštau 
Po 'tvartą ,be kojinių. 
Nebasas. Su pasagom”.

“Revoliucija
Matai, va, 
Aš turiu tokį drebėjimą 
Apatinėj lūpoj.
Pagal naujausią madą 
Ji sukilo prieš viršutinę: 
Šalin su neokoloniatizmu!

“Opo dalykas

Jeigu būt pasaulis rmedis, 
.Aš šuo kudločius, 
Tai pakėlęs koją 
Medį apkrapnočiau”.

“Metamorfoze

Tavo akvs 
Yra lyriška pornografija: 
Pamatęs jas 
Aš tampu lytišku poetu”.

P. S. Cituotų eilėrašičų eilučių išdėsty
mas pačiame rinkinyje yra visai kitoks — 
susmulkintas. Ir Šis vaikiško pobūdžio 
žodžiais žaidimas ir jų išdėstymas eilėraš
čiuose labai vaizdžiai primena kadaise ne
priklausomoje Lietuvoje besireiškusius 
poetus — futuristus. Pvz. poetas Salys Še

menys viename savo-eilėraštyje apdainavo. 
:moterį:

“O, skaisčioji,
■O, leliningoji! į
Tu ir pati nežinai, < 
Ką :tu turi.^. ”

(Salys Šemerys išleido net du savo fu
turistinės poezijos Rinkinius: “Granata krū
tinėje” ir “Liepsnosvydis. širdims deginti”) 

arba 'kitas futuristas jaunas kariškis 
— Juozas žlabys-.žengė dainavo:

“Ežiose burokai,
Tarpežiuose sijonai;
Sijonuose blauzdos 
Kaip burokai”.

Tada futuristų tarpe ryškiausias buvo- 
Kazys Binkis. Niekas nė dabar neabejoja, 
•jog tai būta stipraus talento poeto. -Ir vi
suose, kuriuose jis reiškėsi žanruose. Net 
futuristiniuose. Sugretinkime K. Binkio 
vieną kitą eilėraštį su jaunuoju, futūristi- 

[ nės krypties .šiandieniniu lietuviu poetu R. i 
Vėžiu.

K. Binkis:

“Vėjavaikiškas Vėjas

Vėjas atprunkščia iš Baltijos 
'Siusdamas, siausdamas, ,
Siausdamas, lauždamas 
Raudamas, nešdamas >
Vejamas, gaudomas...

Ei tai valia, tai valia, tai valia.
'Milijonas valių.

Nusišvilps — negaliu.
Nei krypties, nei kelių, 
Kur pasuks — te valia”.

- t 5 '

R. Vėžys:.

“Siurprizas

Praėjusių metų pašildytas pavasaris 
Atšliaužia atgal užsimovęs kaukę, 
Vaidindamas šiuometinį. 
Ir su sintetiniais kvapais ore

.Prisideda prie pasaulinio maskarado.
Kokti šiluma erzina jausmus
Ir vėl pergyvenam tą patį
Agonišką slogučio prisikėlimą:
Būrys avių išeina pasitikti savo ganytojo,.
Jis apkerpa jas ir paleidžia paraduoti 
.Miesto gatvėmis, kaipo ^prancūziškus

pudelius”.

K. Binkis:

“Berlynas aukštyn kojom -drybso, 
O mėnuo senas idiotas, ,
Elektros -viela pažabotas,
Šypsos.
Gatvėse medžiai apkarpyti

_ Nežino, ar jiem sprogt, ar ne...
Tiktai už .lango vazone
Svaigių, skanių kvapų pilni
Narcizai pradeda šaipytis, 
Lyg vaikas alkanas sapne”.

JR. Vėžys: 7

“Dangus styguotas it smuikas 
Įstrižais debesimis,

Paduokite man smičių, —:
Jums pagrosiu dangišką simfoniją- 
Su Stradivarijum iš debesų.
Dangus voratinkliuos tartum širmis 
Padrikais plaukais,
Neleiskite voratinkliams pranykt, 
Nes raiteliui Danguj
Reikės namo ant asilo išjok.. ”

Čia pacituotų eilėraščių tematika ir net 
stilius yra skirtingi, tačiau futuristiniai, 
sakykime, dar ir šiandien naujoviški žo
džiai išsireiškimai labai panašūs. Nors tų 
eilėraščių parašymo datos savo amžiumi 
visai nesutampa ir net prieštarauja laiko 
dvasiai, tačiau kai kuriais atžvilgiais jie 
yra labai giminingi. Užtat, jeigu Kazio 
Binkio “šimtas pavasarių” randa vietos 
lietuvio poezijos mėgėjo bibliotekoje, 
tuo pačiu ruožtu ten galėtų rasti vietos 
ir jauno poeto — debutanto Romo Vėžio 
pirmasis poezijos leidinėlis: “Raidės laiko 
griaučiuose.” ,

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“N A U J I E N A ĮS*

Jos visad rašo
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Laidotuvių direktoriai

BUTKUS - VASAITIS

3354 So. HALSTED STREET

tūrime 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1OC?

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

Linksmos vestuvės

><■

0^0

ketv. r

DR. W. M. E1SIN - E1S1NAS

r
i

deda prie kriminalo dangėji-

k

K ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kolom* 
(Arch Supports) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8. Seštadiemais 9—L 
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, Iii. 60629
Telef-- PRospect 65084

Priima tik susitarus. •
Valandos: pirmad., ketvirtadų S—8,

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti MI 3-0001.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET • 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., treėiad., 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ ’’NAUJIENAS"

Apdraustas perkraiMtymaa 
ii įvairią atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

Tel.: FRontier 8-1882

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso ftlofet H Enn lock 4-2123 
Rezid. Gibson^-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dė 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

Šveicarijoje vyko arkliu lenktynės, kurias kumelė "Royalty" turėjo 
laimėti, bet jai po kojomis pasimaišė per aukštai iškelta kartis. Ji 

pralaimėjo.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ZINIAS

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

f PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 7lst ST. 

Vai.:, antrai.nuo2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujos rex. toief.: 448-5545

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga, sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus Į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas,, taip pat 
“Svajonių šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:

VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri
nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 dol.

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. .150 
psl., kaina 1.00 dol.

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 dol.

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJI E N O S, 

1739 So. HALSTED STREET^ 

CHICAGO, ILL. 60608

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR .CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija-^ 

Ofisas 2750 .West 71st St. 
Tel. 925-8296

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

Skubiai sutvarkome visus, kelionės 
reikalus ir neimame brangiau, negu 
nustatyta tikėto kaina. Paruošiame 
tikėtus skridimui i visus Amerikos 
miestus arba bet kurią vietą pašau-

Dabar jau laikas paduoti prašymus 
ilgesniam vizitui Lietuvoje.

Jeigu kas .nori 1971 m. iškviesti 
savo gimines iš Lietuvos, tai jau da- 
>ar turi pradėti. Atvažiuokite arba 

kreipkitės laišku, telefonu ar tele
grafu šiuo adresu:

Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL ^SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

*
Sveikatos centro Atlantoje 

kad šie-

PERKRAUSTYMAI 

M 0 Vi N G 
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

150 DOL. PIGIAU į
SPALVOTA TV— Į

RADIJAS - PATEFONAS 4

Ofiso tek: HE .4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
24S4 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI '
2618 W. 71 st St. — Tęl. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko - akinius ir 

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — Šeštadieni ir sek:. 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

TeL: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Tree, ir šeštad. uždaryta 
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.: GArden 3-7278

Tel. Afiso: PR 8-7773; rex.: PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS

HMTNSKAP

i

DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 

Rezid. telef.: WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, iifdaryt^' 
Ligonius priima tik susitarus

Rex. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crav^ford

Medical Building).. TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. BIEZIS
r»!»f.: PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir p^nktariienisic 
Treėiad. ir sekmai ofisas uždarytas. 

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

Rodosi, visai dar neseniai mū
sų garbingi Lietuvos piliečiai, 
teisininkas Danauskas su žmo
na ir dukrelėmis bei žentu, mu
zikas Liudas Jarošekas su žmo
na ir gražiąja dukrele Raimon
da atvyko iš Vokietijos stovyklų 
ir apsistojo Rockforde. Jaroše
kas ir jo geltinplaukė dukrelė 
ateidavo j senąjį Lietuvių Įdu
bą. Jie darė nepaprastai gerą 
įspūdį, ypač malonioji Raimon
da, kuri savo šypsena tiesiog vi-, 
sus žavėjo. Ją visi norėjo ant 
savo rankų panešiotu

Lietuviškai kalbant, šiandien 
ta mūsų gražioji Raimonda už

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rendu 388-2233 ' 
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
entrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L CIARA 
27uy W. Stst STREET 

Tai.: GR 6-2400
/H. pagal susitarimą: Pirm., 

-9, antrad., penkt. 10 
šeštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

augo lyg pavasario gėlė. Bet 
štai šelmis bernužėlis iš Chica
gos, William Vėberis, priviliojo 
ją ir pasiėmė ją už žmoną. Jaro- 
šekai savo dukrelei iškėlė labai 
šaunias vestuves. Kadangi Liu
das Jarošekas yra žymus chorų 
vedėjas (vadovauja Lietuvių 
klubo ir baitgudžių ortodoksų 
bažnytiniam chorui), tai vestu
vėse dalyvavo nemažai choristų. 
Buvo žymių svečių iš. Chicagos. 
Iš Jarošeko darbovietes (jis dir
ba braižykloje) atsilankė nema
žai jo kolegų inžinierių. Vestu
vininkų susidarė tikrai gražus 
būrys.

Sutuoktuvių ceremonijos įvy
ko Rockfordo kolegijos koply
čioje. Pastatas naujas ir nepa
našus į šventovę, nes nėra at
žymėtas kryžiumi. Jis apvalai
nis, viduje puošniai įrengtas. 
Jaunas katalikų kunigas, kolegi
jos kapelionas Knot, prieš mi
šias pasakė pamokslą, pasvei
kino jaunuolius ir pareiškė, jog 
čia įvyksta pirmos katalikiškos 
sutuoktuvės.

Sutuoktuvių ceremonijos bu
vo tikrai įspūdingos. Jų jaunie
ji negalės pamiršti visą savo 
gyvenimą.

Vestuvių puota įvyko Lietu
vių klubo gražiai išpuoštoje sa
lėje. Nuo 4 iki 5 valandos buvo 
“susipažinimas” bei * kokteilio 
valanda. Stalai buvo pakrauti 
visokiausiu maistu. Dėmesį at
kreipė kristaliniai šampano sti
klai. Buvo ir visokių vadina
mųjų “tauriųjų gėrimų”.

Apie penktą valandą visi su
sėdome prie stalų. Veikė kafite- 
riškas pasitarnavimo būdas. Va
dinasi, kiekvienas turėjo apsi
rūpinti maistu. Ir tai tokiu 
maistu, kuris jam geriausiai 
patiko. * ’ z

Jauni klubo patarnautojai at
stūmė vežimėlį (jis turėjo ke
turis ratukus), kuris buvo pa
krautas šampano bonkų. ■ Ūpas 
pakilo. Prasidėjo sveikinimai, 
įvairiausi jaunavedžiams linkė
jimai. Kas be ko, buvo sudai
nuota ir “Ilgiausių metų”. Po 
užkandžių Jarošekas ir jo daini
ninkai nepasiJebiamai susibūrė 
salės viduryje ir sudainavo lie
tuviškai havajiėčių dainą, kurią 
palydėjo triukšmingi plojimai;;;

Apie 7 valandą iš Chicagos at
vyko lituanai su savo orkestru 
ir prasidėjo šokiai. Tačiau vai
šės nesibaigė: bufetas veikė iki 
vėlumos.

Reikia pasakyti, jog tai buvo 
gal didžiausios ir iškilmingiau
sios vestuvės Rockfordo lietuvių 
kolonijos istorijoje.

Linkiu laimingiausių dienų 
jauniesiems, o tėveliams ačiū, 
kad pakvietė. įžvalgas

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlėa ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės

ROY R. PETRO (PUTRAMENTA5)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 ir PR 84)834

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRoovehiU 6-2345-6

1410 So. 50th Ave^ Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Difteritas ir juodasis 
maras

gydytojai f perspėja, 
met tenka laukti difteritu ap- 
sirgimų padaugėjimo, ši dau
gumoje vaikus užpuolančioji 
liga pasirodė Chicago,]e, Mia
mi, San Antonio ir Elgin. Texas 
Kadangi apie 15 nuošimčių vai 
kų yra nęįskietpytų, tai tokių 
tarpe difteritas gali rasti dirvą 
plisti. San Ahtonio mieste ras
ta net 50 nuošimčių mokykli
nio ir prieš mokyklinio amžiaus 
vaikų neįskiepytų.

Daktarai kalba, ir apie kitą 
pavojingą Importą, būtent 
“juodąjį marą” (Black arba 
Bubonic ^plague),., buvusį bai
sia viduramžių rykšte, kuri 
per niiestU;luŠEiynus ir kūtvėlą 
vasaroniųzsįovyklas lėtai, bet 
tikrai grįžtanti. Apkrečiamųjų 
ligų centro.direktorius Dr. Fel-

sivarė laukan ir pradėjo muš
ti ir smaugti. Mergina nuga-j 
benta į Mercy ligoninę. Polici
jai nuėjus į Bell namus jis ne
sidavė grasindamas ginklu. ; 
Policijai Bell tebesuimant at
važiavo ir pats gaujos vyriau- , 
sias vadas Jeff Fort

Paauglių auka
Sekmadienio rytą atgaben

tas į Garfield Parko ligoninę mi- 
rėJosph Roach, 50 metų am
žiaus, gyv. 4158 W. Monroe St. 
Liudininkų parodymais jis, 
stovėdamas priešais namą 115 
S. Keeler Avė., su kažkuo kal
bėjosi, kai staiga iš užgatvio 
dviem šūviais- buvo peršautas 
per krūtinę. Užgatvyje buvęs 
matyti pastatytas naujo mode
lio automobilis ir .arti stovėję 
du paaugliai.

KMbSe 7-S631

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Milijonieriaus naudą 
gengsteriai gaudo

Du negrų kunigai pasmerkė 
Denverio , multimil joni erių

Charles Kettelringą, 'kurs šelp- 
dman sako, 'kad šiemet la pa- Į damas stambiomis ^pinigų su- 
vielrė vra imnortuota Į New Imomis -Chicagos gaujas prisi-

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

vietrė yra importuota 
Mexico (penki apsirgimai) ir 
:Kaliforniją A (du apsirgimai). mo. 
ši liga yra labai apkrečiama ir 
plinta nešvariose gyveninio są
lygose, kur’yra žiurkių, pelių, 
voverių ir pjan. gyvūnų, kurie 
turi blusų. 2

Iš Chicagos į Havaną
Vėl vienas keleivinis lėktu

vas , pirmadieni 5 yal. popiet 
pakeliui iš Las Vegas i Phila- 
delphiją nutūpė Chicago]e, čia 
paėmęs 45 keleivius, buvo pri
verstas skristi į Kubą, iš kur 
po pustrečios valandos pasi
kėlė ir atskrido Į Miami. Skren
dant per Indianą -vienas jau
nas vyras nuėjęs pas pilotą pa
grasino, kad jo “draugas” turi 
bombą, kurią susprogdins, jei 
pilotas jų nenugabens Į Hava
ną, ką pilotas ir padarė.

Kun. John Barber, “Duonos 
Krepšio operacijos” programos 
vedėjas, pareiškė, kad Keitei 
ringo pinigai Chicagos • gaujų1 
gynybai teismuose apmokėti 
yra naudojami “išlaisvinti 
Black P -Stone gaujos vadus, 
kad jie būdami už užstatus laisj 
vi galėtų vėl eiti Į gatves ir dau 
giau žudyti.

Elrodas skųs Fianaganą
Richardo Elrodo, kurs kan

didatuoja demokratų tikėtu į 
Cook apskrities šerifus, atsto
vas pareiškė, kad Elrod svars
to pats traukti teisman Brianą 
Fianaganą, kurį Kriminal. teis
ino jury išteisino byloje dėl El- 
rodui sprando sulaužymo pra
eitu metu rudens riaušėse. 4. V

Chicagos gaujų 
viršūnėse

Lamar Bell, 26, gyvenantis 
6516 S. Blackstone Ave., juo
dųjų gaujų sąjungos “Black P 
Stone Nation” valdybos “Main 
21” narys, pirmadienį suimtas 
už moters sumušimą ir polici
jai ginklu grasinimą.

Atėjęs kažkokiu pretekstu į 
Missi Jean Walker, 21, butą. 
1326 E. Marquette rd., jis ją iš-

Kolumbijos distrikto 
kova prieš kriminalu

FBI raporto duomenimis, 
nuo 1960 metų JAV-bėse krimi 
nalas padaugėjo 148 nuošim
čiais. Sunkieji nusikaltimai 
daugėja 10 kartų sparčiau ne
gu gyventojų prieauglis. Dau
gėja visų rūšių piktadarystės.

New York Times rašo, kad 
Teisingumo departamento vir
šūnėse kalbama; jog “niekas 

'negali išaiškinti tokio didėji
mo priežasčių, kaltindamas 
“frustraciją”, diskriminaciją, 
skurdą; per ankštas gyveni
mas ir kt. Kolumbijos distrik- 
las nesenai pirmas JAV-bėse 
priėmė griežtus potvarkius 
prieš .kriminalą. Washingto- 
nas pradeda suprasti, kad pik
tadariams ne minkštagalvių 
apologijų reikia, o kietos-tei
singos rankos.

“NAUJIENAS” SKA11O VISI, 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBINIO 
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIQ 
N ALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI, 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS*' 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
i

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AlR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

Phone: YArds 7-1911

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENO
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TEL. 925-60152735 WEST 71st STREET
J. Tijūnas

vASSEMBLERS

na-

REAL ESTATE FOR SALE 
Nan.d, lama — Pardavimui

TEL. GR 64421 
6200 So. WESTERN AVE.

BEVEIK NAUJAS 5% kamb. bun- 
galoww Brighton Parke. Įrengtas rū
sys, garažas.

3 BUTŲ MŪRAS Brighton Parke.

Karo metu Hamburgas buvo išgriautas. Pirmon eilėn buvo atstaty
tas miesto centras, uostas, o vėliau ir gyvenamieji distriktai. Vė
liausiai buvo pastatytas Hamburgo teatras. Paveiksle matome mo

derniško Hamburgo teatro vidaus vaizdą. '

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • MGRACUOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX-

NURSES WANTED
Full Time: 7 Ą.M. to 3 P;M. and 3 P.M. to if P. M.' 

ALSO U f

HELP WANTED ~ FEMALE 
Darbininkių Reikia

-■■■ ----------------------------------- —

MŪRO BUNGALOW. 6 kamb., įreng
tas skiepas, 60-ta ir Francisco.

1% AUKŠTO, 6 ir 5 kamb. moder
nūs butai, modernios virtuvės ir vo
nios; Įrengtas skiepas, prie pat Maria 
Aukšt. mokyklos.

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil
dymas, garažas, geros pajamos. Gera 
rietą, Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Notary public, income tax; 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

71 E. MADISON

Steady S days per- week 
r- . ž ’-Z. ';.;. Apply m person. /

GENERAL OFFICE ■
Must be fast, accurate, like figures. Small 3 girl office, electric typewriter, 
electric calculator and NCR — 3300 machine. Liberal vacation plan, free 

insurance. Near Lincoln • Belmont. Good, transportation.
Better than average wages.

CRAFTSMAN PLATING & TINNING CO.
;3025 Grenview Ave.

or Phone 477-1040

FURNITURE AND FIXTURES r 
Rakandai ’ir įrenginiai "

v PARDUODAMI
12 MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai. . / : .

Excellent working condition. 5,4 ir,3 kambariai. Viename bute yra . .PaidhoU^ys. ----------- . . .

Apply personnel dept.
PATH - FINDER CO.

5445 No. ELSTON

’ mas įvyko liepos 6 d., o ne lie
pos 7 dieną.

Į telefoninį paklausimą pasi
ėmė atsakyti Lietuvių koplyčios 

J komiteto narė p. St. Semėnienė. 
Ui trumpai ir aiškiai atsakė, kad 
liepos 6 d. įvyko tik konsekravi
mas altoriaus, bet ne koplyčios 
pašventinimas, o pats koplyčios 
pašventinimas įvyko liepos 7

Man asmeniškai mačiusiam, 
kiek aš suprantu šventinimo ce
remonijas, galiu pilnai tvirtinti, 
kad popiežius liepos 7 d. tik lai
mino Marijos paveikslą, bet ne 
šventino koplyčios. Be to, man 
Romoje asmeniškai sakė inons. 
V. Mincevičius, kad popiežius 
prašė palikti Jam tik Marijos 
paveikslą pašventinti — palai
minti. Tuo pačiu mons. V. Min
cevičius paminėjo, kad šiuo 
veiksmu šv. Tėvas Paulius VI 
parodė lietuviams didelį prie
lankumą.

✓

To viso akivaizdoje man visai 
neaišku, kaip p. Semėnienė gali 
saviškai komentuoti viso komi
teto nustatytą programą ir įvy
kusį Taktą?

1

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

With California Registration or eligible,' Liberal Personnel 
policies. Write or call -

PACIFIC GLEN HOSPITAL
712 So. PACIFIC AVE., GLENDALE, CALIF. 91204 

(213)241-5131 »
An Equal Opportunity Employer ...

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

. PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, fll. Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS rNAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J.'BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

‘Programoje vienaip, — 
aiškinama kitaip X

Š. m. rugpiūčio 22 d. Rudžių 
radijo forume buvo aptartas 
Lietuvių koplyčios Romoje 

. Šventinimo iškilmių minėjimas. 
Buvo ir telefoninių paklausimų.

Ekskursijos kelionės plane — 
programoje ir laikraščiuose bu
vo skelbiama, kad Lietuvių ko
plyčios šventinimas įvyks liepos 
7 d. Gi atvykus Romon liepos 
6' dienos vakare buvo gauta nau
jai paruošta šventinimo iškilmių 
programa, kurios dalis čia pa- santai, specialiai vykusieji į pa
minima.

“Pirmadienį, liepos 6 'd., 17 
vai. Jo eminencija kard. Paulius 
Marella, patriarchalinės Vatika-'fonu paklausė, kodėl šventini-

no Bazilikos Rektorius, šventina 
Lietuvių koplyčią, konsekruoja 
altorių ir aukoja šv. Mišias.

Antradienį, liepos 7 d., 8 vai. 
Šv. Tėvas Paulius VI ateina į 
Lietuvių koplyčią ir laimina 
šventąjį Mergelės Marijos Gai
lestingumo Motinos, paveikslą”.

Pagal šią naujai sudarytą 
programą ir buvo taip viskas 
įvykdyta — padaryta.

Spaudoje ekskursijos kelionės 
aprašymuose buvo paminėtas 
nepasitenkinimas senosios pro
gramos pakeitimu, nes ekskur-

šventinimo iškilmes, negalėjo 
joje dalyvauti. Be to, vienas iš 
radijo forumo klausytojų tele-

Ilgamečio BAITO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

J

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tri. 254-3320 

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. Ž U K A U S K A S

POLICIJA NUĖMĖ 
KANAPIŲ DERLIŲ

Marijuaną augina 
savo kieme

Stanley Gustowski savo
mo kieme, 4735 S. Hermitage 
Ave. su “didele meile” užau
gino 75 stiebus kanapių (cana- 
bis indica arba marijuaną) po 
6 pėdas aukščio ir tikėjosi gero 
derliaus, jei policija nebūtu 
per anksti nudagojusi ir jį patį 
pasodinusi. Policija be to ra
do kanapėse paslėptas 7 bom- 
kas su neišvardintomis piliulė
mis, o viduje rado jau paruoš
tos marijuanos penkis maišus 
po lova ir aštuonis maišus 
maisto spintoje. Negana to, 
beskubant sunaikinti draudžia 
mus narkotikus net tualetas 
buvo užsikimšęs. Prieškamba
ryje policija dar aptiko 55 hi- 
podermines - adatas narkoti
kams po oda leisti,"dar pusę ga
liono piliulių su opiumo prie
maiša ir 17 bonkučių neįvar
dintų piliulių...

Su pačiu iGutovskiu suimti 
dar Edvard Gniack 21 m., 4217 
W. 47St, Dennis Kucharzak, 
19, iš 4824 S. Hermitage; Er
nest Sountas, 19, iš 5203 S. Wol 
cott Avė. ir John Howocin, 19, 
iš 5538 S. 'Hermitage Ave.

TRUMPAI

HIGH RATES PAID QUARTERLY

*

Passbooks 

5’/z% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

NSURE

— Kun. Mykolo Krupavičiaus 
85 įnetų amžiaus sukakties 
viešas minėjimas nebus ruo
šiamas dėl to, kad solenizantas, 
sunkios ligos varginamas, vie
šame minėjime negalės daly
vauti.

$5,000 minimum 
2 year certificata

5’4%
$1,000 minimum 

1 year certificate
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
'4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigas ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209 

h —--- ----- ---------------------------------------

Muziko Strolios atsiminimai
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00.
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
j J pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

— Muz. Bronius Jonušas, 
šiuo metu gyvenąs Omahoje ir 
ten vedąs Rambyno chorą, at
vyksta su žmona i simfoninį 
koncertą rugsėjo 5 d. Orchest
ra Hali. Muz. B. Jonušas ilgus 
metus yra gyvenęs Chicago j e 
ir čia dirigavęs Chicagos Lie
tuvių Vyrų chorui.

— Kazys Veselka, daugelio 
knygų iliustratorius, gabus ak
torius ir puikus literatūros va
karų vadovas bei įvairių pro
gramų meninės dalies atlikė
jas, sukūrė labai įspūdingą 
simfoninio koncerto, įvyks
tančio rugsėjo 5 d. Orchestra 
Hali , programos viršelį.

— Chicagos Lietuvių Taryba, 
padedant LB Apyg. valdybai 
ir kitoms vietos organizaci
joms dalyvavo čekoslovakų 
suruoštame parade — gedulin
goje eisenoje, skirtoje pami
nėti sovietų invazijos į čekos-

lovakiją sukaktį; Eisena buvo 
gerai organizubta ir įspūdinga.

—Pranas Kaminskas išvyko 
atostogų į Westfield, Wis. apy
linkes. Apsistojo daugelio lie
tuvių mėgstamoje vasarvietėje, 
žinomoje Harris villa yąrdu. - i

— Michael Budris, Chicagos 
Tribune foto korespondentas, 
laimėjo Tautines fotografų .są
jungos atžymėjimą už geriau
sią nuotrauką liepos mėnesy
je Vidurinių Vakarų srityje.. 
Nuotrauka vaizduoja sužeista
jam pagalbos teikimą Grant 
park festivalyje kilusių riaušių 
metu. Konteste dalyvavo virš 
300 fotografų.

— Stasys ir Mariją Abroma- 
vičiai nusipirk^ vasarvietę lie
tuviams gerai* pažįstamose ir 
mėgstamose, ^fontėllbj Wis, 
apylinkėse. ųJi^ su savo bičiu
liais ten praleidžia” Savaitga
lius.- '

• .•■?■■■ • X-.•• . •

—: Bronė- Malinauskienė., yra 
atsakomingose. pareigdse ;,Cra- 
ne Taųpy^^^^^^^^ben? 
droyėję. šioje srityje-ji-\dirba 
jau senai ir visos bankinės ppe- 
racijos jai yra ^eĮ^i žinomos. 
Bendrovė dalyvauja apylinkės 
pagerinimo bei išlaikymo dar
buose ir turi gyventojuose pa
sitikėjimą. Bendrovės -^prezi
dentu yra teisininkasB.B. Piet- 
kievicz, gerai žinomas Čika
gos lietuvių finansiniuose ir vi
suomeniniuose sluoksniuose.

— Kap. Antanas Urbonas, 
dalyvavęs pilotu antrajame 
pasauliniame kare ir - Korėjos 
kare, dirba atsakomingose pa
reigose foto reikmenų bei pa
tarnavimo bendrovėje. Gyve
na gražiame motinos Onos Ur
bonienės ūkyje, Lemont, UI., 
kur juos savaitgaliais aplanko 
gausūs bičiuliai

CLERK — TYPIST
Position open' for young girl, in mo
dern suburban office. Good typist, 
answer phones and; congenial person
ality. Excellent working conditions 
and full benefits. With a growing 
nation-wide co., located in Oakbrook. 
Phone 'Mr. Verstreater, at 654-0155.

■ HELP WANTED — MALE 
. . Darbininkų Reikia

FACTORY HELP
FULL TIME ‘ ONLY .

Paper converting experience helpful. 
Excellent Company benefits including 

Profit sharing.

' FOIL LEMINATIONS
19 MORELAND, ADDISON

RAY ROLE"'

DRILL PRESS
AND

1 “ ■

. Full time.

2323 NORTH KNOX

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
“NAUJIENOS" KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS ’ 
DRAUGAS IR BIČIULIS

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,— WEDNESDAY, AUGUST 26, 1970* «

KAIP PIRKTI GERĄ NAMĄ?
PAŽIŪRĖKITE. 2 butų po 3 mie

gamus tvirtas mūras. Gražūs Įrengi
mai, garažas, arti mūsų naujo ofiso. 
$30,500.

7 KAMB. MŪRAS, 2 auto mūro ga
ražas, moderni virtuvė, gazo šilima, 
prie Maria HS. $19,900.

BIZNIO MŪRAS. 3 butai, patogi 
ofiso patalpa.“ gera gatvė Marquette 
ParlrA Oho

PINIGŲ ARUODAS. $11,000 paja
mų. Gražus, Įspūdingas mūras. Kai
na $45.000.

SAVININKAS KITUR. Už $88,000 
atiduoda 8 apartamentų 14 metų mū
rą prie Evergreen Plaza. $14,000 pa
jamų.

PAŽIBA. 5 butu mūras žaliam 
Marquette. Parke. Teiraukitės asme
niškai. Bus gaila nenupirkus to pui- 

Įkaus namo.
I 4 BUTU MŪRAS. Nauia gazo šili- 
*ma. šviesūs erdvūs kambariai, mūro

PRICED TO SELL BY OWNER. Well garažas, gera vieta. Po derybų — 
keeped 2 flat brick. 7 and 6 rooms. $44.000.
Close to everyting. Laramie & Augusta 9 KAMBARIU 12 metu fabrikanto 

vicinity. Call after 3 P. M.
278-3722

SAVININKAS PARDUODA 5% kam
barių 3 miegamų mūro bungalow. 

7142 So. Central Park Ave.
Tel. 735-3550

j rezidencija. 5 miegamieji. 2 vonios, 
j mūro garažas, graži vieta. Apie 

— $40,000.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw- Ave. RE 7-7200

A. & L INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

r 
.5 
Į

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

LA1KRODŽIA1 IR BRANGENYBtS 
Pardavimu ir Taisymu 

2646 WEST 6Fth STREET 
TeU REpvblfc 7-1941

PERKAME, PARDUODAME, MAI- 
iNOME Įvairaus dydžio namus Visur. 
Parūpiname paskolą- visokeriopą ap- 
draudą, . veikia notariatas. -

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

AUTOMOBILE MECHANIC 
Family man wanting'opportunity for 
management responsibilities and be
nefits. Must be qualified in fuel, igni
tion and. Charging systems. North-west 
side location. Clean shop. (Tune-up 

specialists).
....... Call 625-3668 ..... .... ..
between 8 A.M. — 6 P. M.

Ask for RICHARD

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdranda.
L RUDIS Tel. CL 4-1

APYNAUJTS 3 BUTU MŪRAS, ši
luma gazu. aliuminijaus lanffai, platus 
sklypas Gage Parke. $45.000.

4 BUTAI, 5-tas rūsyje, mūrinis. 
Aliuminijaus langai. 3 automobilių 
mūro garažas. Gražioj Marquette Par
ko vietoje. $47.500.

6 KAMBARIU MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma gazu. Aliuminiiaus lan
gai. 2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette Parke. $21.000.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Aliuminijaus langai. 2 aukštu mūrinis 
garažas. Geres pajamos. Marquette 
Parlrp KUO

50 PĖDU BIZNIO SKLYPAS. Mar- 
auette Parko ribose. Labai prieinama 
kaina.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BY OWNER

4 FLAT

5358 So. LAFLIN.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Tritomi auto motorai, stabdžiai, 

funoKipa Ir
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL

p«-šią žiemą moterys galės nelieti 
veiksle matomas skrybėlaites. Vėjas 
nešioja padrikas stručio plunksnas.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage
ns, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd SL
TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353

APDRAUDŲ AGENTŪRA;
namu, automobi
liu. gyvybės, svei
katos ir bfamio.

P • top lot Išsimokė 
jlmo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kodzh Ave. PR 9-2233

Tel. HE 4-7891

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatai senus Ti
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
alr-conditioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu linas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

-4444 So. Western Ave„ 
CHICAGO, ILL. 60609 

TeL: VI 7-3447

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolla 
J206H W. 95th St" 

GA M6M

REMSITE TUOS BIZNIERIUS
KURIE GARSINASI

• “NAUJIENOSE"

A. ABALL roofing 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinų Ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

KAMINUS IŠVALOME Ir pataiso
me. Nudažome namus Iš lauko ir at
liekame "tuckpoinfing” darbus. Esame 
apdrausti, risaa darbas garantuotas.

Skambinkit 
LA 1-6047

Jkalnarimaa veltui, kreipkitės bet kad*


