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GĖRIO
MIRĖ STASYS MICHELSONAS

NEW YORKAS. — Trečiadienį, spalio mėnesį 4 dieną, po 
pietų gautu iš New Yorko pranešimu, tą rytą Woodhaven, 
New York, mirė Bostono Keleivio ilgametis redaktorius ir lei
dėjas Stasys Michelsonas (Michalkevičius), sulaukęs nepilnus 91 
metus amžiaus. Jis buvo veiklus Amerikos Socialistų Sąjungos ir 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje įvairių komisijų narys.

Stasys (Stasius) Michelsonas 
buvo gimęs 1881 m. gruodžio 1 
dieną Palevenio dvare, Kupiškio 
valse., Panevėžio apskr. Namų 
mokykloje pramokęs vokiečių, 
lotynų, prancūzų ir rusų kalbos 
ir nuvežtas pas pusbrolį kunigą 
Kazimierą Michalkevičių buvo 
ruošiamas į kunigų seminariją, 
tačiau jį labiau traukė mechani
ka negu kunigystė, todėl 1900 
metais jis išvyko į Rygą, kur lan
kė vokiečių technikos mokyklą 
ir ją baigęs 1904 metais įstojo 
į Rygos politechnikos institutą. 
Dėl 1905 metais prasidėjusio 
prieš rusus bruzdėjimo ir riau
šių, valdžia institutą uždarė ir 
jaunas studentas Michelsonas, 
gresiant už socialistinę veiklą 
areštuoti, 1906 m. kovo mėnesį 
išvyko į Ameriką, kur apsigy
veno Bostone ir pradėjo dirbti 
metalurgijos ir pianinų dirbtuvė
se.

Sekančiais 1907 metais A. 
Žvinglio pakviestas pradėjo re
daguoti savaitraštį Keleivį, ku
ri sekančiais 1908 metais, susi
dėjęs su Jurgiu Gegužiu atpirko 
iš žvinglio ir jį leido drauge iki 
1943 metų, o Gegužiui tais me- 

ištikimai, kiek- 
pradedant 1907 
mirties rašė la- 
tapusi feljetoną

garita Kapočiute Michelsoniene 
leido iki 1945 m. liepos 1 dienos, 
kada jiedu visą Keleivį su spaus
tuve ir namais padovanojo Lie
tuvių Socialistų Sąjungai, abu 
pasitraukdami iš tiesioginio 
redakcijos darbo, nors admi
nistratoriaus pareigas ėjo dar 
iki 1953 metų.

Michelsonas 
vieną savaitę, 
metais iki pat 
bai populiariu 
“Pasikalbėjimą Tėvo su Maiklu”. 
Be to, Michelsonas kasmet pa
ruošdavo ir išleisdavo įvairių 
skaitymų kupiną Keleivio ka
lendorių ir per Keleivį leisdavo 
savo paties rašytus ar verstus 
ilgesnius dalykus, ypač dramų 
vertimus ir savo originalius vai
dinimus, kuriuos paskui atmuš
davo knygutėmis. Liet. Enci
klopedijoje (t. XVII) yra sura
šyta ištisa eilė Michelsono iš
verstų ir paties parašytų bei jo 
išleistų knygų, knygelių ir bro
šiūrų iš įvairių sričių, pradedant 
monologais ir deklamacijomis, 
baigiant Lietuvos Respublikos 
istorija nuo 1905 revoliucijos iki 
1921 metų.

Įsitraukęs į socialistinį sąjūdį 
studentaudamas Rygoje, Michel
sonas plačiai reiškėsi ir JAV-bių 
Lietuvių Socialistų Sąjungoje, 
taip pat veikė Tėvynės Mylėtojų 
Draugijoje, Susivienijime Lietu
vių Amerikoje, buvo suorganiza
vęs vakarinius lietuvių kalbos 
kursus ir scenos mėgėjų ratelį, 
su kuriuo pastatė daugiau kaip 
20 tokių veikalų kaip Živilė, Blin
da, Kęstutis, Mindaugas, Kau
no pilies išgriovimas ir kt. Bu
vo veiklus Alto, Balfo ir Lietu
vių šelpimo Fondo rėmėjas ir 
vienas iš jų steigėjų; lankyda
mas lietuvių kolonijas JAV-bėse 
yra pasakęs daugiau kaip 2,000 
prakalbų. Stambiausias ir pa
skutinis Michelsono įnašas Ame
rikos lietuvių istorijai buvo jo 
parašyta ir 1961 metais išleis
ta 500 pusi, knyga “Lietuvių iš
eivija Amerikoje”.

IS VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Liau
dies partijos kandidatas į JAV 
prezidentus Dr. Benjamin Spock 
pasisakė už marijuanos legaliza
vimą, pareikšdamas esą bausmės 
sušvelninimas už marijuanos 
vartojimą yra “geras pirmas 
žingsnis”, kurį turįs sekti sekan
tis žingsnis, būtent visiškas ma
rijuanos legalizavimas. “Laikas 
yra pripažinti faktą, kad dauge
lis žmonių marijuana rūko ir kad 
jie turi teisę taip daryti”, jis pa
sakė.

HAVANA. Kuba. — Rugsėjo 
30 dieną čia mirė Kubos armi
jos karininkas kap. Pedro Sarria, 
kurs 1953 metais išgelbėjo j ne
laisvę paimto Fidelio Castro gy
vybę, nepaklausydamas savo vir
šininkų įsakymo Castro nušauti. 
Pasidaręs Kubos diktatorių Cas
tro pakėlė Sarria Į kapitonus.

•MASKVA. — Neoficialiomis 
žiniomis, Juodosios jūros rezor- 
te Soči nukrito sovietų keleivinis 
lėktuvas IL-18. Visi 90 lėktuve 
buvę žmonės žuvo. .Nors sovie
tai tokių žinių neskelbia arba ne
žymiai paskelbia mėnesiais vė
liau, žinoma, kad praeitų metų 
rugpjūčio mėnesi piasfkeliant 
Irkucko aerodrome, Sibire, lėk
tuvas TU-104 sprogo ir sudužo; 
visi 97 žmonės žuvo. Kitas so
vietų keleivinis lėktuvas IL-18 
pakildamas iš Leningrado aero
dromo sudužo ir visi 90 asmenų 
žuvo.

MIUNCHENAS. — Po 4 dienų 
bėgimo iš komunistinės Rytų 
Vokietijos per Čekoslovakiją at
vyko Į Vakarų Vokietijos teri
toriją dvi šeimos — 41 metų dak
taras su 43 metų amžiaus žmo
na ir dviem mažais vaikais, ir 
34 metų amžiaus vaistininkas su 
23 metų amžiaus žmona ir 5 me
tų amžiaus dukra. Bėgliai pasi
sakė nebegalėję pakęsti politi
nių ir ekonominių sąlygų ko
munistų valdomoje zonoje.

Ponia Cora Weiss ilgai agitavo ame-
rikieiius prie! karą Vietname kol radęs pana§ja moters kau- 
isioijo Hanojaus pasitikėjimą. Ji ne- ,
seniai, kartu su keliais kitais pana-jkolę, KUD<Į JIS pripažino buvus 
šiais amerikiečiais, parvežė iš “artima žmogaus giminaite” ir 
Vietnamo tris* paleistu, amerikiečius pavadinęg pjes

nenry Kissinger

GROMYKO SUTIKO SUMAŽINTI 
ĮPERKAMUOSIUS MOKESČIUS
Amerikos žydai ragina prezidentą Niksoną 

daryti spaudimą į žiaurius valdytojus
WASHINGTONAS, D. C. — Prezidentas Niksonas, Washing

tone besikalbėdamas su sovietų užsienio ministru Gromyko, prašė 
sovietų valdžią panaikinti barbariškus išpirkimo mokesčius išva
žiuoti -norintiems žydams.-----

Prezidentas priminė sovietų 
valdžiai, kad tiktai gengsteriai 
uždeda tokius didelius išpirkimo 
mokesčius, bet prieš gengsterius 
kovoja visi, įskaitant ir sovietų 
valdžios atstovus Jungtinėse 
Tautose.
Sovietų valdžia skelbia, kad vi
soje Sovietų Sąjungoje mokslas 
gyventojams duodamas veltui, o 
dabar išvažiuoti norintiems žmo
nėms užkraunamas toks didelis 
išpirkimo mokestis. Jokia kita 
valstybė panašių mokesčių žmo
nėms neužkrauna.

Gromykui buvo nemalonu 
klausyti

Užsienio ministeriui buvo la
mai nemalonu klausyti preziden
to nuomonės. Jis ranka numo
jo į visą šitą reikalą ir pastebė
jo, kad pati sovietų valdžia tuos 
mokesčius sumažins ir sušvel
nins. Jie bus rečiau taikomi iš
važiuojantiems, o vėliau jie bus 
visai panaikinti.

Prezidentas patarė šitą reika
lą sutvarkyti, nes jis gali pa
kenkti augantiems Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos prekybos san
tykiams. Sovietų valdžia labai 
gerai informuota apie Amerikos 
spaudos atsiliepimus dėl tų iš
pirkimo mokesčių ir senato narių 
nuotaikas.

2 milijonų metų 
senumo kaukolė

Afrika. — Reuterio pranešimu, 
darbininkai kasinėdami kalnuo
se olą Sterkfontein vietovėje ra
do moteriškos lyties beždžionės 
suakmenėjusią kaukolę, kurios 
amžių prof. Philip Tobias nusta
tė esant pustrečio milijono metų 
senumo.

Maždaug toje vietoje prieš 25 
metus Dr. Robert Broom buvo

Šachmatų turnyre 
Amerika - 11-ta

SKOPJE. — Jugoslavijoje 
vykstančiame pasaulio šachmatų 
turnyre — Olimpiadoje Ameri
kos šachmatininkams nekaip te
vyksta. Jie paskutinę partiją lo
šė prieš Olandiją ir, šias eilutes 
rašant turėjo 2-1 savo nenaudai, 
su viena partija atidėta. Taigi, 
geriausiu atveju amerikiečiai ga
lėjo pasiekti lygiąsias.

šachmatų olimpiadoje po šešių 
ratų padėtis yra tokia: Jugosla
vija, Vengrija, Sovietų Sąjunga, 
Čekoslovakija, Ispanija, Rumu
nija, V. Vokietija, Bulgarija,

JUGOSLAVIJAI LABAI SKAUDUS 
KROATŲ TAUTINIS JUDĖJIMAS

BELGRADAS. — Jugoslavijos valdžia deda dideles pastangas 
sumažinti pasaulyje pagarsėjusią kroatų nacionalistų veiklą. Pa
skutinis kroatų žygis buvo švedų lėktuvo pagrobimas ir Švedijoje 
nuteistų kroatų išvadavimas. Jugoslavų spauda tų užsienio kroatų x. '

kroatu gai to-’e valsty^Je parodė, kad 
studentai nepripildo mitingų sa
lių. Panaši padėtis esanti ir Ka
lifornijoje. Vienas studentas pa
reiškė. kad McGovernas pats sau 
pakenkė. Jauni žmonės juo dau
giau nebepasitiki.

kitaip nevadina kaip “fašistiniai teroristai”. Jugoslavija protes
tuoja, kaip tik kur užsienio spaudoje pasirodo žinia apie “1----- -
nacionalistų” veiklą. Jugoslavų spauda puola Amerikos, Prancū
zijos, Švedijos, Britanijos ir net Sovietų Sąjungos žinių agentu-1 
ros ar radijo stotis, jei jos panaudoja išsireiškimą “kroatas na
cionalistas”.

Žurnalas “Politika” rugsėjo 
17 d. tuo klausimu rašo šitaip: 
“Amerikos laikraščių skaityto
jai ar radijo klausytojai visai ne
žino, kad tie “ustaši” buvo karo 
metu Hitlerio ir Musolinio pusė
je, kad jie buvo formaliai paskel
bę karą Amerikai, kad jie žudė 
žydus ir kad jie yra prisiekę va
karų demokratijos priešai”.

Prezidento Tito patarėjas sau
gumo reikalais gen. Ivan Misco- 
vic pareiškė, kad ustaši (kroatų 
nacionalistų organizacija) yra 

neuLraiumv pvnuKa. rūtas gc- . xxiualu . pai ic^iu iv^.
nerolas Franjo Herljevic prieš tikslai šiuo atveju sutampa su no gimęs antras meškiukas yra
kelias savaites pripažino, kad

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Vakarų Vokietija uždrau
dė dviem arabų grupėm veikti 
vokiečių teritorijoje, šios dvi Pa
lestinos arabų grupės pritarė te
roro ir prievartos veiksmams. Vi
daus reikalų ministerija konfis
kavo šių dviejų grupių bankuo
se laikomus pinigus.

+ Prezidentas Niksonas pa
reiškė, kad jis nepasirašys jokio 
susitarimo, kuris leistų komu
nistams perimti pietų Vietnamo 
kontrolę.

♦ Prezidentas pranešė spau
dos atstovams, kad Amerikos 
aviacija ir toliau bombarduoja 
komunistų karo centrus, iš ku
rių ruošiama nauja invazija į1 
pietus. Prezidentas atsisakė da
ryti bet kokius pareiškimus apie 
Paryžiuje aptartus klausimus.

♦ Paryžiuje komunistai pasi
žadėjo negrobti valdžios Pietų 
Vietname, jeigu prezidentas Nik
sonas leis sudaryti naują kabi
netą, kuriame nebūtų dabartinio 
prezidento Thieu.

Danijoje karalius priėmė 
premjero Krag atsistatydinimo 
pareiškimą. Vienas laikraštinin
kas pradėjo lyginti pasitraukian
čio premjero veiklą britų prem
jerui čiurčiliui, bet pasitraukęs 
premjeras pareiškė, kad tokioms 
pagyroms jis nesižavi.

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas ėmėsi žygių 
sutrukdyti buvusiam Spandau, 
Berlyne, kalėjimo direktoriui 
Eugene Bird išleisti knygą apie 
vienintelį tame kalėjime tebe
santį karo kriminalistą Rudolfą 
Hess. Patirta, kad Bird jau nuo 
1964 metų rinko medžiagą sa
vo knygai, įterpdamas pasikalbė
jimus su pačiu Hess. Mr. Bird 
iš to kalėjimo viršininko pareigų 
atsisakęs praeitą balandžio mė
nesį.

Švedija, Argentina, Amerika, 
Olandija, Lenkija, R. Vokietija, 
Danija ir Šveicarija.

Paguodos rate Albanija atsi
sakė lošti prieš Izraelį ir prara
do 4 taškus.

kroatų egzilus remia vakarų ir 
rytų šalys specialiame kare prieš 
Jugoslavija. Pats prezidentas 
Tito pareiškė kalboje, kad jis ži
nąs, kurios valstybės remia te
roristus, tačiau dar neatėjęs lai
kas paskelbti. Kai mums jau 

'labai nusibos jų veikla, tada mes 
pasakysime, iš kur jie gauna pi
nigų, pareiškė Tito.

Jau ne kartą yra sklidę gan
dai, kad užsienio kroatams pini-

ir planuodamas ją suskaldyti į 
savo žinioje esančias mažas “so
cialistines respublikas”. Kroatų pat lepšių lopas. Kartu su albi-

sovietų tikslais.
C*..-..

tamsiai rudas.

PIETŲ VIETNAMAS YRA PASIRYŽĘS 
GINTIS NUO KOMUNISTU INVAZIJOS

Atidžiai išklausė Kissingerio nusiginklavimo 
pasiūlymą, bet jį vienbalsiai atmetė

SA1GONAS, Pietų Vietnamas. — Prezidentas Thieu, patyręs 
apie pagrindines naujo Kissingerio plano mintis, sukvietė itakin- 
gesnius karo vadus ir atsakomingus valstybės pareigūnus, kad 
galėtų išklausyti Paryžiuje paruoštus planus Vietnamo kovoms 
baigti. Saigono radijo paskutiniai pranešimai sako, kad Pietų 
Vietnamo karo taryba vienbalsiai atmetė Kissingerio pasiūlymus.

Viceprezidentas 
apie Vietnamą

FORT WAYNE. — Viceprezi
dentas Agnew Indianoje sakyda
mas kalbą buvo pertrauktas ma
žos grupės jaunų triukšmadarių, 
kurie šaukė: Kiek bombų buvo 
numesta šiandien ? Vicepreziden
tas padėjo savo atsivežtos kalbos 
tekstą ir ėmė kalbėti apie Vietna
mą, kreipdamasis į jaunuolius.

Agnew pareiškė, kad preziden
to Johnsono nutarimas sustab
dyti bombardavimus tik paskati
no komunistus naujai didesnei 
ofenzyvai. Jei šiaurės Vietna
mas norėtų užbaigti šį karą, tai 
jam tereikėtų atitraukti tūkstan
čius savo kareiviu iš Pietų Viet
namo, tereikėtų sėsti prie stalo 
ir derėtis, prižiūrint tarptautinei 
bendruomenei, tada būtų pa
skelbtos paliaubos ir pravesti 
tarptautinėje priežiūroje rinki
mai. -r ‘'

Jaunimas nebėga 
remti sen. McGovern

TRENTON. — Sen. McGover- 
nas, demokratų partijos kandi
datas į prezidentus, daug tikėjo
si iš jaunų balsuotojų, ypatingai 
iš liberališkai nusiteikusių stu
dentų. Jis reiškė viltį jų balsais 
patekti į Baltuosius Rūmus. Da
bar tyrinėjimai New Jersey ir 
Kalifornijos universitetuose pa
rodė, kad demokratų kandidato 
viltys nėra pagrįstos.

Universitetuose netrūksta at
sidavusiu McGoverno šalininku, 
kurie dirba jo išrinkimui, tačiau 
studentų masėje susidomėjimas 
rinkimais yra mažas. Kai ku
rie sako, kad jaunimui nepatin
ka McGoverno pareiškimų keiti
mas. Studentai ėmė juo nepasi
tikėti, nes jis dažnai vieną die
ną sako vientą dalyką, o kitą 
diena — kita. 4. 4

New Jersey universitetuose 
~~ ; visai 1 nesiregistravo 

balsuoti. Keli demokratų mitin-

Balta meška Suomijoj
HELSINKIS. — Amerikos tu

ristai ir tūkstančiai kitų lanko 
šio miesto zoologijos sodą, kur 
yra laikoma praeito sausio mė
nesį ten gimusį “albino" meška, 
pavadinta “Lucky”. Tai yra pir
mas albino gimęs po keturių

gus teikia Kremlius, norėdamas ■ šimtų metų. Šveicarijoje 16-me 
.silpninti Jugoslavijos valstybę šimtmetyje gimė panašus albino, 

remiama užsienio valstybių, ku
rioms nepatinka Jugoslavijos 
neutralumo politika. Kitas ge-

“Lucky” turi kaip sniegas bal
tą kail j, ružavas akis ir tokias

Esame girdėję, kad Dr. H. Kis- 
singeris dvi dienas Paryžiuje 
tarėsi su Hanojaus vyriausybės 
atstovu Le Due Tho. Preziden
tas Niksonas, išklausęs Kissinge- 
rio naują susitarimą, pasiuntė į 
Vietnamą gen. Aleksandrą Haig, 
kad galėti] išdėstyti vietnamie
čiams pačius naujausius pasiū
lymus kovoms baigti. Pietų Viet
namo radijas kartoja, kad karo 
taryba atmetusi visą gen. Haig 
atvežtą pasiūlymą, nes jis suri- 
šiąs vietnamiečių rankas ir Įei
siąs komunistams laisvai juos vi
sus išžudyti, kaip jie dabar žudo 
žmones užimtose teritorijose.

Prezidentas Thieu pran-?ė, 
kad Vietnamas yra savarankiška 
ir nepriklausoma valstybė, kuri 
turi teisę pati spręsti gyvybinius 
savo krašto reikalus. Pietų Viet
namas kovosiąs prieš besiver
žiančius komunistus net ir tuo 
atveju, jeigu Amerikos aviacija 
nenaikintų naujam puolimui ruo
šiamų gaurės Vietnamo karių, 
o .Amerikos karo laivynas at
šauktų- šiaurės Vietnamo bloka
dą.

Prezidentas Thieu sutiktų bet 
kada pasitraukti, jeigu būtų ga
rantija, kad Pietų Vietnamas 
galės laisvai ir nepriklausomai 
tvarkyti savo reikalus. Bet jis 
nenori trauktis, kol jis mato tik
tai visišką pasidavimą komunis
tams. Jie jau sauvaliauja šiau
rės Vietname. Pasidavus Pietų 
Vietnamui, komunistai veršis į 
Pacifiko salas.

Prezidentas Thieu ir įtakin- 
gesnieji karo vadai pareiškė įsiti
kinimą, kad vietnamiečiai gali 
priešintis invazijai ir be Ame
rikos aviacijos. Būtų daug sun
kiau, jeigu vietnamiečiai negau
tų ginklų ir reikalingi] maisto at
sargų. Iš Amerikos jie tikisi 
moderniškų ginklų sėkmingam 
karui vesti.

Japonų bankai 
parduoda dolerius
TOKIJO. — Japonijos užsie

nio valiutos bankuose sustiprėjo 
dolerio pardavinėjimas. Mano
ma, kad japonų vyriausybė sten
giasi išsisukti nuo dar vieno sa
vo valiutos jenos vertės pakė
limo. kurio reikalauja Amerika. 
Japonų prekylxis perteklius ne
mažėja ir užsienio valiutos atsar
gos pasiekė 16.19 bilijonus dol.

Amerikos ekonomistai tvirti
na. kad japonų jenos vertės pa
kėlimas neišvengiamas, jei japo
nai nesumažins savo atsargu ir 
nesistengs daugiau pirkti Ame
rikoje. kurios prekybos su Ja
ponija balansas yra nepalankus 
Amerikai, ši pirko daugiau, ne
gu Japonijai pardavė net 3.5 bi- 

' lijonais dol.

— Vilniuje išleista nauja J. 
Dovydaičio apysaka “Keistos 
vestuvės” (117 psl.. 12.000 egz.). 
Autorius pasakoja apie karo au
dros Lietuvoje atsiradusias va
dinamas “padugnių drumzles”.

(E)



JUOZAS KARIBUTAS

I.URMA,
P>ų.

KELIONĖ APLINK PASAULĮ
vienas olandas ir pora iš 

CNAS Paryžiaus prancūzų. Prancū
zė neblogai kalba angliškai ir

K ū nutūpėme valstybėje, labai pasipiktinusi tokia tvar- 
kuri vadina save socialistine, ka, kokią čia rado. Raminu 
buvo jau vėlyvas vakaras. ją, kad kai kur dar blogiau, 

či i radau tikrai socialistinę ries suskaičiuoja kiek skarelių 
santvarką. 1 oks jau ubagynas. ir kelnių tu įsiveži. Čia gi dar 
Re'kia viską sužymėti ant tam neapdėjo muito Už jūsų jau su
tikto blanko, ką vežieši, kiek dėvėtą kostiuiiią.
pin ?ų turi ir kiek manai išleis-į Kai jau baigėme privažiuoti 
ti. Lagaminus iššniukštinėja, miestą, sužvilgo iliuminuoti 
išv irto. Tokia nuotaika, kad auksiniai bokštai. Keleiviai 
rodos nusispjautum ir iš tokio pradėjo šaukti: ' 
ubą’vno mautume! atgal, anei goda!” Supratau, 
sudiev neištaręs. Neveltui taip, tai budistų šventykla.
jau sunkiai viza į tą “rojaus” į užstojo tą švystelėjusią Pagodą 
kraštą išgaunama. Įžalių medžių gausa. Visur tuš-

Kada visus formalumus atli- 'čia. Gatvės tamsokos ir nela- 
kau ir tratėjau per duobėtą as-fbai jauku.
falta autobusu į miestą, kuris j Kada privežė prie viešbučio, 
viešbučių nusamdytas veltui netoli miesto centro, pasitiko j 
veža, buvo jau naktis. Turistų'ilgu rūbu durininkas. Sūnešėj 
mažai. Keletas amerikiečių hi- lagaminus. Kai

kad esu iš.tracijos stalo ir pastyrau iš nu- eina po lietsargiais. Kitaip ne
išlaikytume!. Gatvė plati ir 

Jų vi-įtė išsitepusi veidą, nosį ir kaktą daug medžių, parkų, Prava- 
***'*. Tikrai. Susilaikau, žiuoja daug mašinų ir jos vi- 

[» persi-į sos taip leidžia dūmus, kad net
nei kiek nenustebino.įmečiau “gero ryto” trumpu sa-įkartu gerklėje. Lekia sunkve

žimis, prisėdęs kareivių. Vie- 
Papusryčiavęs išeinu į gatvę jni iš jų man moja ir, juokiasi, 

tę mano gimimo vietą — Lie-;apsidairyti ir matau, veik kiek-^žinoma, pažįsta esant nę šito 
tuvą — jie iŠ karto pasakė, jog i vienas praeivis išsitepęs tokia krašto ir pasveikina. Ne vie- 

i- pat keistai atrodančia gelsva nas iš taksio pasisiūlo vežti, 
štai, ką lyg žirnių miltų koše. Pasibai- bet aš atsisakau. Pagodos auk- 

būdamas labai sėtinai atrodo. Klausiu, ką tai siniš bokštas atrodo taip'arti, 
į reiškia? Ga^uu atsakymą, kad bet einu ir einu ir vis nepriei-

Los Angeles, California, net'stebimo: ten dirbanti mergal- 
šūktelėjo iš nustebimo. , 
sų svajonė Čia patekti, jei neirti tešla, 
gyventi, tai bent pamatyti. Tas kad heprasijuokčiau. 
mane
Tas veik visur pasikartoja. Kiek|kiniu ir nuėjau, 
buvau nustebintas, kad pama-1

gerai žino tą kraštą iš archi- 
vyskdpo Lii’dwig.
vienas lietuvis,
gabūs, gali padaryti.

Prie registracijos stalo iš kar-j 
to informuoja, kad pas juos 
nėra jokio naktinio gyvenimo.

kad Pagoda Viskas užsibaigia su dešimta
Bet vėl valanda vakaro. Man jo nei ne

reikia, galvoju. Esu išvargęs. 
Didelis karštis ir kelionė pada
rė savo ir aš krintu į lovą poil
siui.
tuvas ir kiek atsigaunu.

Rytą kėliausi gerai pailsėjęs, čias einu Pagodos link.
Prieš eidamas pusryčiauti i tis svilina ir 

registracijos!restoraną, sustojau prie regis- sargiu

tai surišta s” religija. *
Iš pirmo 

publika nedaro

lenkiasi iki kakta "atsimuša į 
grindis. Po to tie du pasitrau
kia į šalį ir lenkiasi sekantieji 
du. jr taip iš eilės visi nusilen
kia tam savajam dievui. Atli
kę tas tik jiems žinomas, ką 
tai reiškia cėreriioriijas, vėl ap
sisuko ir eilutė išėjo į lauką. 
Atėjo pagunda tokius gražius 
Ir taip niekad dar nematytai 
aprengtus berniukus nufoto
grafuoti. Man paprašius pa
pozuoti, visi moment sustojo. 
Vadovai, pamačiau, labai jau 

man jau suinteresuoti, kad fotografuo
čiau. Padarau keletą spalvotų 
nuotraukų. Jie pasiūlo adresą 
ir prašo, kad jiems nuotrau
kas pasiųsčiau. Sutikau ir ma
loniai atsisveikinau.

Kaip vėliau teko patirti, jie 
visi yra specialios mokyklos 
privilegijuotų tėvų vaikai. Jie 
nueidami moja nian ir aš jiems. 
Pasigėrėdamas sekiau juos, 
taip gražiai baltuose rūbuose 
auksu pasipuošusius. Bet to
kių vaikų, toks niažas skaičius 
prieš tiek daug čia matytų pur
vinų, apdriskusių vargingų 
vaikų skaičių.

Einu toliau ir retkarčiais ga
vęs progą pasiklausiu žinotini, 
ar jie nežino, tokio archivys- 
kupo Liudwig? Niekas man 
teigiamai neatsako. Taip ir 
niekur nepavyksta sužinoti, 
kiir tas veiklusis lietuvis ran
dasi. žinau, kad tokiais titu
lais žirioriių daug nebūna.

(Bus daugiau)

riu jų paslaugos, bet jie seka 
ir seka. Nenoriu užsirūstinęs 
jų subarti ir pagaliau jau su
tinku. Teguk manau sau, ge
riau bus, kai jie man paaiškins 
ir parodys, kur gal pats vienas 
nesugebėsiu surasti ir pama
tyti.

Daug čia visokių nišų su vi
sokiais altorėliais. Budos čia 
be išimties visi labai pilvoti. 
Tiesiai prieš įėjimą nuostabiai 
gražus aukso altorius. Maldi
ninkai eina, lenkiasi, rūko vir
balus ir visas kitas 1 
anksčiau matytas ceremonijas 
atlieka. Taip pat nemažai ir 
miegančių. Einu per ištisas ei
les auksinių bokštų, bokštelių 
ir galvoju, kad jei visas tas 
turtas, kuris į šitą maldanami 
sudėtas, būtų panaudotas prak
tiškiau, tai gal čia bent šiame 
mieste nematyčiau tiek juodo 
baisaus vargo.

Matau priešais ateina būrys; 
mokyklinio amžiaus berniukų. 
Gal pradedant aštuonmečiais 
ir baigiant keturiolikiniais. Jie 
visi išpuošti aukšti žėrinčiais 
drabužiais ir ypatingai gražio
mis aukštomis auksinėmis ke
purėmis. Juos veda keletas vy
rų, kurie labai švariai šviesiai 
apsirengę. Manau, jbg tai pa
čios aukštosios klasės vaikai. 
Jie visi išrikiuoti po du ir eina 
tiesiai prie to ką tik matyto 
auksinio gražiausio altoriaus. 
Priešais jį paklotas raudonas 
kilimasj kuriuo jie kaip tik ir 
žengia. Du pirmieji klaupiasi;

nu. Sustabdau atviro, mažiu- 
žvilgsnio gatvėsjko ir dar niekur nematyto ve- 

i gero įspūdžio, i Simuko vežėją ir įsisėdu. Ve- 
' Vyrai visi apsisukę marškomis, Į rimukas pridengtas skarda ir 

1 atsipalaidavęs tarška, barška. 
Bet už tai vėsu, kai iš visų pu
sių vėjas laksto.

Anei 10 minučių nevažiavęs 
sustoja ir rodo, kad čia jau 
Pagoda. Sumoku ir einu. Ma
tau — didelė įkalnė. Laiptai 
veda į kalną, o iš abiejų pusių 
mažos krautuvėlės. Bet kas tai ? 
Mane sulaiko civilis žmogus ir 
liepia nusimauti batus. Bent 
taip supratau iš jo gestų. Ban
dau aiškintis, kad gi čia dar 
ne maldyklos raionas, nieko 
nepadeda ir traukiu batus nuo 
kojų. Iš anksto žinau, kokios 
pasekmės basas kojas laukia. 
Cementiniai laiptai nelygūs, 
drasko padus ir vargiai vel
kuosi. Iš mažų krautuvėlių 
šaukia pardavėjai ir siūlo įvai
rius suvenyrus. Piktas einu ir 
nei šypsniu į jų šauksmą neat
sakau. Taip gal kokį šimtą 
laiptų nukeliavus, patenku į 
blizgančios Pagodos kiemą. Iš 
karto sustojau ir žado netekau. 
Visur blizga auksu. Visas kie- 

imas išklotas marmuro plytelė- 
jmis. Džiaugiuosi, kad bent čia 
'švelniai pasivaikščiosiu ir gal 
i kojų padai atlaikys.

Visam Pagodos kiėiiie ko- 
; kia trisdešimts vyrų ir mo- 
iterų pila vandenį ir su šhiotra- 
žinėm šluotom šluoja. Sunkiai 
jie dirba. Dar ankstyvas rytas 
ir turistų nedaug. Prisistato 
pora berniukų ir prašosi, kad 
jie pabus gidais. Nelabai no-

nors baltinius dėvi. Moterys 
daugiausia ilgais rūbais, Neaiš
kios spalvos ir nelabai jau šva
riai atrodančios. Pastarųjų la- 

Kambaryje veikia vėsin-jbai mažai gatvėje matyti.
Turiu planą ir pagal jį pės- 

Karš- 
prisidengiu liet- 

Čia veik visi pėstieji

1739 Sb. HALSTED ST., CHICAGO,’iLL. 60608
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GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen —■ DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais,, vietoje $4.00 dabar tik _________ $3.00
Minkštais viršeliais tik „........   ......_______ _____ $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik -------- ------______ _______ _____________ $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderj.

tou can t

One of Republic Federal’s four pass
books will make interesting reading 
for you and your family. You will find 
a story of your own financial progress 
.. .or lack of it. All of our accounts, 
including certificates, are issued to 
you in passbook form so that you can 
add to them whenever you wish.
You will find that Republic Federals 
big interest in your book will help 
your funds grow swiftly and securely. 
If you don’t already have a “good 
book’’ of your own, get one today. 
We have a personalized copy just 
waiting for you.

Earned interest on passbook accounts will bo paid for 
the exact number of days on deposit when an account 
balance of S10 00 is maintained until the end of each 
current calendar quarter with interest being payable 
at that time

Interest Compounded Daily. Paid 
from Date of Deposit to Date of 
Withdrawal.

2 YEAR
SAVINGS CERTIFICATE
$5.COO MINIMUM

6 MONTH
SAVINGS CERTIFICATE
$1 .000 MINIMUM

1 YEAR
SAVINGS CERTlFlCATf
SI.000 MINIMUM

DAY-IN, DAY-OUT
PASSBOOK SAVINGS

vKžy, yoū'ife ybtaig.- Toa’rė got aE 
the love in the irorid and you’re doing' 
yo«r best to Erė oė it. Retirement? 
Thlt’« fer -pbėfi. ycxx’re dd, right?

It’s for when yon’re old ifyvi can 
afford it.

The kind of retirement you’re after 
isn’t the typical rocking-«ay-oB- 
the-frout-porch variety. Ton proba
bly picture yourself taking extended 
vacations, pursuing hobbies, or buy
ing that forty acres and Bring off the 
land. Pipe dreams? Not if you pre
pare nor.

There's an easy, painless ir»y to 
make your retirement dreams a real
ity. Join the Payroll Savings Pla* 
where you work. That way, an amount 
you specify vili be set aside from each 
paycheck and used to buy U.S. Sar- 
vigs Bonds. It’s ah easy way to Save,

A»d bow there’s i bošus mtorest 
rate osx aH ¥,& Savings Beads—for 
E Bonds, 5}^% when held to matu
rity of 5 years, JO months (4% the 
first year). That extra payable 
as a boms at maturity, spp&s to all 
Bonds issued since June 1,19?0 • •. 
with a comparable imprcwecseat for 
aS older Bends.

Now is the time to sawing. 
Money’a a nice tinrig to hivė while 
you’re firing on lore forever.

Funds in by the 10th earn from the 1st.

3. KFDZIE AVENUE ■ CHICAGO, ILLINOIS 60629 ■ PHONE RE 7-9600

NAUJIENOS
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(Tęsinys)

Panašiai dr. P. Kargei ir prof, 
dr. R. Trautmann lietuviškiau
sias skalvių asmenų vardus lai
ko prūsiškais. Prof. dr. Traut- 
mann’ui ne lietuviški, o prūsiški, 
yra, pavyzdžiui, ir šie vardai: 
Matheike (Mateika) ir Lieke 
(Likas), kurie užeinami labai 
įvairiose Lietuvos vietose119). 
Skalvių vardų tariamo prūsišku- 
mo reikalu plačiai yra pasisakęs 
Pranas-Konstantinas Karpis, ir 
todėl nėra reikalo ilgiau prie jų 
apsistoti129).

Dr. P. Karge, kaip ir kiti nau
jojo vokiečių mokslo šalininkai, 
skelbia, kad naujesnieji Maž. Lie
tuvos vietovardžiai, kurių lietu
viškumo jis neneigia, esą atsira
dę ryšium su lietuviais kolonis
tais, atvykusiais iš Did. Lietu
vos. Maž. Lietuvos lietuviai, pa
sak dr. P. Kargės, esą atsiradę 
kolonizacijos keliu apie 1500- 
uosius metus. Nevykęs dalykas 
P. Kargės išvedžiojimuose čia 
yra tai, kad kiekviename nauja
kury (Neusasse) jis nori būti
nai įžiūrėti žmogų, kilusį iš Did. 
Lietuvos, nors tam įrodyti ne
patiekia jokių duomenų. Tikre
nybėje, daugėjant gyventojų 
skaičiui, ir Maž. Lietuvos skait- 
lingesnių šeimynų nariai galėjo

kurtis naujose vietose ir gauti 
naujakurio vardą.

Tiesa, negalima sakyti, kad 
15-ame ar 16-ame šimtmečiuose 
nebūtų j Maž. Lietuvą nubėgę 
žmonių iš Didž. Lietuvos ir ten 
įsikūrę, bet lygiai taip pat iš 
Maž. Lietuvos atbėgdavo lietuvių 
ir apsigyvendavo Did. Lietuvoje.

Tačiau tokiu atbėgimu neiš
aiškinamas taip gausus lietuvių 
buvimas Maž. Lietuvoje 16-ame 
šimtmety. Kad tam tikras skai
čius žmonių bus atbėgęs j Maž. 
Lietuvą, žinojo ir prieškariniai 
vokiečių mokslininkai, bet laikė
si pažiūros, jog mažalietuviai 
svarbiausia ne atbėgimu bus įsi
kūrę kalbamoje srity, bet kad 
Maž. Lietuva — tai kraštas gy
venamas lietuvių nuo žiliausios 
senovės.

Naujojo vokiečių mokslo kai 
kurie šalininkai, kaip antai prof, 
dr. Eduard Hermann, skelbia, 
kad prieškariniais laikais jų pa
žiūra taip pat turėjusi atstovų 
L. Weber’io ir Voigt’o asmeny
se. Tikrenybėje, kaip rodo ma
no paduotos citatos, L. Weber 
yra pasisakęs už Klaipėdos apy
linkių lietuviškumą, ir, be to 
dar, jis likusiosios Maž. Lietuvos 
bei Žemi jos žilos senovės gyven
tojus skelbė kalbėjus žemaitiš-

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 push 
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 pusi_________
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 push 
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. Įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; H dalis, 225 ?usL, Įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais —_________________________

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai Įrišta, 416 p— 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi.___________________
P. Liūdžiuvienš, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi.,_________________________________
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — $5,00 minkštais viršeliais —
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusk, dabar tik

kokią

$6.00

$730

$2.00
$2.00
$5.50

$1.00

$10.00

1739 So. Halsted St, Chicago 8, HL — Telef. HA 1-6100
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KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaiku mėgstami ne mažiau ^kaip žaidimai
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa
NU KĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio, 
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė-Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota, 
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 doL

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., SI,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. DaiL 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

6 pasakos ir DVY- 
Abi gausiai ilius-

KIŠKELIS, pasaka 
Didelio formato, 24 psl., gra-

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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Keturi garsūs filmu aktoriai Įsteigė naują filmu bendrovę, kuri gamina filmus savininkams vai
dinant svarbiausias roles. Iš kairės Steve McQueen, Paul Newman, Barbara Streisand ir Sid

ney Poitier. Nauja bendrovė vadinasi First Artists Productions.

ka kalba, skirtinga nuo kitų se
novės prūsų kalbos. J. Voigt ir 
negali būti laikomas tikru naujo
sios pažiūros atstovu, nes jis per 
daug identifikavo žemius (sem- 
bus) su žemaičiais. Antra ver
tus, tegu sau ir atsirastų koks 
vienas kitas vokietis, mažai ži
nomas autorius, kuris nagrinė
jamu reikalu jau prieškariniais 
laikais būtų galvojęs taip, kaip 
naujieji vokiečių mokslininkai, 
bet tenka konstatuoti fakta, kad 
dr. Toeppen’o, Bezzenberger’io 
pagrįsta pažiūra prieškariniais 
laikais neginčijamai vyravo vo
kiečių moksle, plačiajai visuome
nei skirtuose, ir ji buvo skiepija
ma Rytprūsių moksleiviams.

Naujojo vokiško mokslo atsto
vai — dr. Gaerte, prof. dr. Ed. 
Hermann ir kiti — mėgsta pažy
mėti, kad jų pažiūrų laikosi Lie
tuvos žmonės Būga ir dr. Salys; 
mėgsta šiuos pagarsinti ir nesi
gaili pagyrimo žodžių jų adresu. 
Ed. Hermann’as per nežinojimą 
ar šiaip kokiais sumetimais vo
kiečių naujojo mokslo kryptimi 
parašytus dr. A. r Salio straips
nius, kurie išspausdinti Lietuv. 
Enciklopedijoje, priskiria doc. 
dr. Pr. Skardžiui.

Tiesa, reikia pripažinti, kad ne 
tik dr. A. Salys, bet ir Būga tik
rai yra pasisakę už naująjį vo
kiečių mokslą, bet jie nieku bū
du nėra nei kuršinimo nei prūsi- 
nimo teorijų pirmieji autoriai. 
Latvis prof. Endzelinas ėmė kur- 
šinti lietuvių tam tikras sritis 
jau 1911-ais metais, o Būga yra 
kursines tam tikras Lietuvos 
sritis 1914-ais metais, bet šis Bū
gos kuršinimas savo apimtimi 
toli gražu nuo to, ką Būga skelbė 
1924-ais metais. Bendrai prie 
progos pažymėtina, kad Lietuvos 
kai kuriu sričių kuršinimu yra 
suinteresuoti tam tikri latvių 
sluoksniai, ir iš ten eina kurši
nimo pradžia. Tik lietuvių sri
čių “prūsinimas” savo kilme yra 
vokiečių mokslo padaras. Tačiau 
nors buvo asmenų, kuršinusių 
Lietuvos tam tikras sritis jau 
prieškariniais laikais, bet tada 
lietuvių sričių kuršinimas vokie
čių nesužavėjo ir jų nebuvo pri
imtas.

Ne tik tam tikrų Lietuvos sri
čių “kuršinimui”, bet ir “prūsi- 
nimui” Būga yra pritaręs. Prof, 
dr. Gerullis’o išvedžiojimams 
apie sūduvių prūsiškumą Būga 
yra pritaręs savo atsiliepimu 
“Lietuvoje” 1922-ais metais. 
Naujojo vokiečių mokslo krypti-
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mi 1924-ais metais yra parašyta 
Būgos brošiūra. “Aisčių praei
tis”. Toje Būgos knygutėje yra 
įdėtas žemėlapis, kuris labai pla
čias lietuvių sritis skiria kur
šiams ir senovės prūsams. Tą Bū
gos žemėlapį, kaip labai atinkan- 
tį vokiečių naujajam mokslui, 
yra persispausdinę net lietuvių 
kalba “Memeler Dampfboot” ir 
dr. Engei savo knygoje “Die Kul- 
tur dės Memellandes”. Paskuti
niu laiku tas Būgos žemėlapis 
vartojamas Rytprūsių mokyklo
se, kaip “lietuviškas įrodymas”, 
kad lietuviai niekuomet negyve
no Klaipėdos krašte prieš Ordi
no atėjimą121).

Kodėl Būga yra pritaręs nau
jajam vokiečių mokslui, gali bū
ti įvairių priežasčių, Visų pir
ma Būga labai draugavo su prof, 
dr. Gerullis’u, kuris savo laiku 
buvo reklamuojamas lietuviškos 
spaudos ir daugelio laikytas net 
lietuviu. Būga buvo nuvykęs į 
Karaliaučių, ten susipažino su 
dr. Heinričh’aitės dizertacija ir, 
prof. Yčo pasakojimu, kurį tarp 
kitų asmenų’fra- girdėjęs ir Vy
tauto D. Universiteto Human, 
f-to vyr. asist. J. Jakštas, mūsų 
kalbininkas labai susižavėjęs ta 
dizertacija grižo į Kauną. Ne tik 
prof. Yčas, bet ir prof. Alekna 
pasikalbėjimuose yra prasitarę 
apie per didelį Būgos persiėmi- 
mą naujuoju vokiečių mokslu. 
Prie Būgos per didelio persiėmi- 
mo naujuoju vokiečių mokslu ga
lėjo daug prisidėti ta aplinkybė, 
jog vokiečių mokslas prieškari
niais laikais ir dar pirmais poka
riniais pasižymėjo dideliu objek- 
tingumu. Antra vertus, Būga 
bendrai buvo linkęs pasiduoti ki
tų įtakoms. Juk jis savo laiku, 
būdamas per didelėje Jauniaus 
įtakoje, parašė “Aistiškas Stu
dijas”, kurias vėliau atšaukė. Bū
gos žodžiai: “Aistiškų Studijų” 
pirmoji dalis su visomis savo ne
sąmonėmis, su Jauniaus ir mano 
sapnais, pasirodė 1908 m. pava
sarį. Dar mano laimė, kad ne
spėjau išspausdinti antrosios 
studijų dalies, kuri duoda dides
nį nei pirmoji dalis visokeriopų 
nesąmonių ir sapnų rinkinį”122).

Reikia dar nepamiršti, kad 
Būga buvo neblogas kalbininkas, 
bet jo istoriškas metodas yra vi
sai nekritiškas. Tuo tarpu to
kie istoriniai klausimai, kaip an
tai, kur baigdavosi kuršių gyve
namoji vieta ir kur prasidėda
vo lietuvių gyvenamoji sritis, 
vienu lingvistiniu metodu neiš
sprendžiami.

Jei ilgiau būtų gyvenęs Būga, 
tai greičiausia jis būtų atšaukęs 
tą mokslą, už kurį vokiečiai jį 
dabar taip brangina. Franz Con
stantin von Karp net rašo: “Kaip 
mums užtikrinta iš labai autori- 
tetyvios vietos, Būga jau ruošėsi 
visai revizuoti savo ankstyves
nes pažiūras”123).

Naujas vokiečių mokslas uolų 
šalininką yra susilaukęs dr. A. 
Salio asmeny. Dr. Salys ta link
me yra rašęs savo dizertacija: 
“Die žemaitischen Mundarten”, 
kuri yra grynai istorinio turinio, 
nors pats autorius studijavo ne 
istoriją, o kalbotyrą. Maž. Lie-

tuvos praeitis čia tikrai nušvie
čiama naujojo vokiečių mokslo 
prasme.

Ryšium su tuo tenka atsimin
ti, kad dr. Salio dizertacija yra 
rašyta daktaro laipsniui gauti ne 
Lietuvos, bet Vokietijos univer
sitete, kur paprastai daktarato 
gavimas jau iš senesnių laikų la
bai priklauso nuo profesoriaus 
referento, kurs lengvai gali ne
priimti dizertacijos, jei šios tu
rinys nesiderina su profesoriaus 
referento pažiūromis; ta dizer
tacija rašyta ne lietuviškai, o vo
kiškai: tat ji skirta ne lietu
viams, bet vokiečiams, o plates
nei Lietuvos visuomenei dėl ne
lietuviškos kalbos ji nėra pri
einama; ji rašyta ne lietuviui, 
net ne anglui ar prancūzui pro
fesoriui vadovaujant, bet prižiū
rint bei teikiant nurodymus vo
kiečiui prof. dr. Gerullis’ui, ku
ris yra žinomas hilerininkas. Jei 
prof. dr. Gerullis’as būtų priė
męs dizertacija, kuri įrodinėtų 
Maž. Lietuvos lietuviškumą nuo 
žiliausios senovės, tai -jis šian
dien ne tik nebūtų tapęs Kara
liaučiaus universiteto rektorių, 
bet ir bendrai kažin ar bebūtų 
profesoriumi Vokietijoje. Tie
sa, dr. Salys vietomis kritikuoja 
dr. Heinrich’aitę Mortensen’ienę 
ir lietuviais apgyvendina Karšu
vos sritį (Jurbarko apylinkes), 
bet tai daryti galėjo leisti prof.

dr. Gerullis todėl, kad dr. Salio 
dizertacija atrodytų objektin- 
gesnė. Juk dr. Karge taip pat 
vietomis kritikuoja tą pačią dr. 
Heinrich’aitę Mortensen’ienę*-*}. 
Antra vertus, Jurbarko apylin
kių problema kaip šiandien, taip 
ir dr. Saliui rašant dizertacija, 
nebuvo vokiečiams tokia aktuali 
kad Klaipėdos krašto bei likusios 
Maž. Lietuvos problema.

Dr. A. Salys rašė tą savo dizer- 
i taciją, naudodamasis “Memel- 
landbundo” leidiniais bei dr. P. 
Kargės knyga, iš kur aiškiai ma
tyti, jog Maž. Lietuvos “prūsi
nimas” bei “kuršinimas” yra pa
tarnavimas vokietininkų politi
kai. Jei žmogus studijuoja vie
ną sritį (kalbotyrą), o rašo di
zertacija iš kitos srities (istori
jos), vadinas ne iš savo specia
lybės. ir rašo tokia kryptimi, ku
ria rašydamas gerai žino, jog tuo 
patarnaus vokietininkų politikai, 
— tat visa tai rodo, kad tas žmo
gus buvo smarkiai paveiktas vo
kiškų profesorių įtakos'2').

I
Jei Būga yra pritaręs nauja- 

: jam vokiečių mokslui, o dr. Sa
lys yra įtraukęs tą mokslą į sa
vo dizertacija bei į Lietuv. En
ciklopediją, tai tas dar nesako, 
kad Lietuvos inteligentija bei 
šiaip visuomenė tąjį vokiečių 
mokslą laikytų mokslo pažangos 
padariniu. Negalima sakyti, kad 
naujas vokiečių mokslas tvirtai

laikytųsi Lietuvoje. V. Pryšman- 
tas savo straipsny: “Ne kuršiai, 
bet žemaičiai” yra sąmojingai 
sukritikavęs hipotezę, kuršinan- 
čią Klaipėdos apylinkių tolimąją 
praeitį12*). Praėjo dveji metai 
su viršum, ir niekas į tą kritiką 
neatsiliepė, nors tuo straipsniu 
V. Pryšmantas išnarpliojo visus 
dr. Salio patiektus argumentus 
Klaipėdos apylinkėms kuršinti. 
Šio rašto autorius straipsny 
“Klaipėdos srities gyventojų 
tautybė prieš Vok. Ordino atė
jimą”"7) patiekė argumentus už 
Klaipėdos apylinkių lietuvišku
mą nuo žiliausios senovės. To 
straipsnio taip pat niekas nesu
kritikavo. Klaipėdos apylinkių 
lietuviškumą XIII-ame šimtme
ty yra pabrėžęs vyr. asist. J. 
Jakštas'-')- Už Maž. Lietuvos 
lietuviškumą žiloje senovėje yra 
pasisakęs ir prof. Janulaitis'"). 
Ta prasme yra pasisakęs rašto 
autorius "Trimite”, “Liet. Aide“ 
ir ištisoje eilėje “Lietuvos Žinių” 
numerių"”).

(Bus daugiau)
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Gavo tikslių žinių apie Lietuvą.
Amerikos Lietuvių Tarybos suruoštoje spaudos kon

ferencijoje Chicagos laikraščiai vakar gavo tikslių infor
macijų apie rusų okupuotą Lietuvą. Altos pirmininkas 
Dr. Kazys Bobelis sukvietė didžiųjų Chicagos dienraš
čių ir spaudos agentūrų atstovus, kad galėtų pasiklau
syti iš rusų okupuotos Lietuvos pabėgusio ir Chicagon 
šiomis dienomis atvažiavusio teisininko Zigmo A But
kaus ir jo žmonos Dr. Danutės Butkienės.

Prisirinko pilnas Pick-Congress viešbučio kambarys 
spaudos, radijo ir televizijos atstovų, kurie susipažino su 
Alto paruoštu pranešimu, p vėliau klausinėjo atvykusius 
naujuosius tremtinius. Chicagos didžiausioji televizijos 
stotis 6 valandą vakaro jau pranešinėjo žiūrovams apie 
atvykusią naują tremtinių šeimą ir paminėjo pagrindi
nes Butkų mintis.

Prieš pietus spaudos konferencija buvo suruošta 
amerikiečiams, o po pietų Amerikos Lietuvių Tarybos pa
talpose buvo suruošta konferencija lietuvių dienraščių ir 
savaitraščių redakcijų nariams. Ryte pasikalbėjimą pra
vedė inž. Antanas J. Rudis, o po pietų pasikalbėjimui va
dovavo pats Alto pirmininkas Dr. Bobelis.

Iš pasikalbėjimo paaiškėjo, kad naujai užaugusi lie
tuvių karta, nepriklausomo Lietuvos gyvenimo nepaži
nusi, žavisi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu. Okupan
tas stengiasi suniekinti savivaldos ir nepriklausomybės 
idėją, bet naujai augančiai kartai tėvų pasakojimai apie 
Įdomų ir kūrybingą gyvenimą nepriklausomoje Lietuvoje 
yra tapusi jaunimo svajone. Jaunimas nemėgsta okupan
to, netiki jo skelbiamu ateities gerbūviu ir šiandien visą 
kraštą užgulusiu išnaudojimu.

Krašto rusinimas eina planingai ir gana smarkiai. 
Kaune rusai laiko dvi kariuomenės divizijas, kurios yra 
pasiruošusios vartoti ginklus pagal sovietų vyriausybės 
Įsakymą. Į didesnius pramonės centrus okupantas siunčia 
rusiškas šeimas, sudaro jiems geras gyvenimo ir darbo 
sąlygas, kad tiktai jie Įsikurtų ir gyventų Lietuvoje. 
Dabar masinių deportacijų nesiima, bet kiekviena proga 
lietuviui duodamas mažiau atlyginamas darbas ir palie
kamos sunkesnės darbo sąlygos.

Romo Kalantos susideginimas buvo organizuotas. 
Tai buvo lietuvių apgalvotas politinis protestas. Pats Ka
lanta paliko politini testamentą, kuris patekęs Į sovietų 
policijos rankas. Tuo tarpu tas testamentas nebuvo pa
skelbtas, bet lietuviai žino, kad toks dokumentas egzis-

ALGIRDAS PUŽAUSKAS

Galėjo tas mintis Kairys pasi-(Tęsinys)
Rugsėjo 23 d. “Draugo” prie

de įdėtas Anatolijaus Kairio 
straipsnis jau žymiai atsilieka 
nuo rafinuotos B. Kviklio kriti
kos. Kur Kviklys tik smaigsto 
užuominų adatėles, Kairys jau 
kuolais švaistosi. Jis irgi bu
vęs suvažiavime, iš “arti tu
rėjęs progos stebėti LŽS veiklą 
ir išgirdęs keletą dėmesio ver
tų minčių, deja, (vėl tas nuval
kiotas “deja”) ne viešos pro
gramos bet privačių pasikalbė
jimų metu”. Atseit, progra
mos metu jokių vertų minčių 
nebuvo, nors ten kalbėjo ir kon
sulai, profesoriai, Bendruome
nės vadai, redaktoriai ir leidė
jai. Kairys išgirdo dėmesio 
vertas mintis tik per pertrau
kas, valgykloje, miegamuose. 
Jis prisipažįsta, kad “ne visos 
čia pateiktos mintys yra mano 
— jas tik skelbiu savo vardu”.

laikyti sau, nes jos nieko ne
vertos.

Pirmiausia autorius pasiren
ka gan keistą straipsnio pava
dinimą — “Viena organizacija 
daugiau”, žinoma, mes sutin
kame, kad A. Kairys dar nera- 
šinėjo į laikraščius, kai Lietu
voje steigėsi žurnalistų sąjun
ga. Jo į vyrų tarpą, gal, nepri
imdavo ir Vokietijoje, kai ten 
įsikūrė dabartinė Lietuvių žur
nalistų Sąjunga. Jis galėjo ir 
be enciklopedijos sužinoti, vy
resniųjų paklausęs, kad ta są
junga 1946 metais “atsisteigė” 
Hanau stovykloje, Vokietijoje 
ir turėjo suvažiavimą Schwein- 
furte 1947 metais. Trečiasis są
jungos suvažiavimas įvyko 1971 
metais rugsėjo 19 — 20 dieno
mis irgi Tabor Farmoje. Taigi, 
neaišku, kodėl jis vadina Lie
tuvių žurnalistų Sąjungą dar

tuoja. Protestai buvo pareikšti ne vien Kaune, bet Varė
noje, Kybartuose ir kitose Lietuvos vietovėse. Pradžioje 
maištaujantį jaunimą malšino milicija, bet sekančią die
ną darban buvo paleista vidaus reikalų ministerijos karo 
jėgos, kurios be atodairos naudojo gumines lazdas. Dau
geliui žmonių sulaužė raktikaulius, suskaldė galvas ir su
žalojo kūną. Kur kirsdavo gumine lazda, ten nusilupda
vo oda. Kauno ligoninės buvo pilnos sužalotų žmonių. Gy
dytojai negalėjo visų aptarnauti.

Okupuotoje Lietuvoje nėra nepriklausomo teismo, 
kuris galėtų vadovautis net veikiančiais sovietiniais Įsta
tymais. Lietuvos teismų teisėjai, prokurorai ir advoka
tai privalo laikytis komunistų partijos sekretoriaus pra
nešimo sprendžiamoje byloje. Nepriklausomo, veikian
čių Įstatymų prisilaikančio, teismo Lietuvoje nėra. Nėra 
tokio teismo ir visoje Sovietų Sąjungoje.

Gimnazijas lankantis jaunimas verčiamas stoti Į ko
munistinio jaunimo organizaciją. Paaugę arba Į univer
sitetą Įstoję gabesnieji jaunuoliai verčiami stoti Į parti
jos eiles. Gabesniems mokiniams komunistai aiškiai pa
sako, kad jie negalės toliau mokytis, jeigu netaps komu
nistų partijos nariais. Mokyklose vartojama prievarta 
partijos nariams narių skaičių didinti, bet ne visi lietu
viai komunistai tarnauja okupantui. Lietuviai vienas ki
tą pažįsta, Įvairiais klausimais pasitaria ir greičiau su
sitaria. Rusai labai norėtų palaužti lietuvių tautos tylų 
pasipriešinimą, bet iki šio meto jie nepajėgė -to padaryti. 
Lietuvių kultūra yra daug aukštesnė, negu rusiškoji, to
dėl okupantas nepajėgia lietuvių visiškai palaužti.

Lietuviai siekia laisvės, jie nori patys savo reikalus 
tvarkyti. Jie yra Įsitikinę, kad patys galėtų viską geriau 
tvarkytis. Rusus jie pralenkia bet kurioje srityje, išsky
rus žiaurų valdymą ir pavergtų žmonių išnaudpjimą. Lie
tuviai neturi konkrečių išsilaisvinimo iš rusų- planų, bet 
jie tikisi, kad atsikratys rusų okupacijos. Jie nebežino, 
kada jie galės svajojamą laisvę pasiekti.

Amerikos Lietuvių Tarybos suruoštos spaudos kon
ferencijos davė amerikiečiams ir lietuviam^ tikslios im 
formacinės medžiagos apie nelemtą būklę, kurion -yra pą^ 
tekusi visa lietuvių tauta. Butkų šeimos atvykimas Į 
Ameriką bus naudingas kovoje už lietuvių tautos laisvę.
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viena nauja organizacija? Ar 
jis tas savo straipsnio auksines 
mintis išgirdo ne valgykloje, 
bet ant aukštesnių krėslų sėdė
damas Tabor Farmos bare?

Pacitavęs iš LE, kas yra žur- 
nalizmas, pasmilkinęs žurna
listų nosis ne visai pageidauja
mais saldžių uogelių smilka
lais, p. Kairys su pagieža pa
sakoja, kaip “žurnalistus pa
garbiai kviečia į savo tarpą, į 
susirinkimus, kultūrinius va-; 
karus, meno parodas, konfe-, 
rencijas ir posėdžius, aprūpi
na juos specialiais bilietais ir 
pasodina į beveik gėlėmis iš
puoštas kėdes”. P. Kairys tik
rai turėtų “geriau žinoti”, bū
damas aukštas Bendruomenės 
pareigūnas, Kultūros Fondo i 
pirmininkas. Paldausykime to
liau. “Žurnalistai laikomi to
kioj aukštoj pagarboj, kad daž
nai “užmirštama” pakviesti; 
kultūrininkai ar žinomi yisuo-i 
menės veikėjai, bet niekada; 
neužmirštami žurnalistai”, šie 
žodžiai nerašomi be pagrindo, 
prideda Amerikos lietuvių kul-' 
tūrinių reikalų vairuotojas, 
matyt, pavydėdamas žurnalis
tams pąkyietimų.

Čia reikia pasakyti, kad žur
nalistai kviečiami ne tiek no
rint juos pagerbti, bet norint, 
rad jie parašytų apie tuos “su
sirinkimus, kultūrinius vakar 
rus ir tt”. Kada p. Kairys, grį
žęs iš tų aukštos pagarbos va
karų, minkštai sudrimba ant 
amerikietiško matrasėlįo, tai 
žurnalistas dar turi porą yalanr 
dėlių prie mašinėlės galvelę pa
sukti. 0 dažnai, net per daž
nai, ta galvelė po visų pager:- 
bimų nelabai kooperuoja su 
mašinėlės raideles badančiais 
piršteliais. Nes jau tokia mūsų 
visuomenės psichologija, kati 
žurnalistui atsidėkoti galimą tik 
ji kuo daugiausia prigirdžius.

Nieko čia nepadeda dr. Ado
mavičiaus pamokslai. Ne vie
nas sunkiai besiverčiąs žurna
listas daug mieliau iš įvairių 
organizacijų priimtų nors sim
bolinį honorarą ųž savo nemi
go naktis, tačiau nėra tokios 
mados, jis turi vaišintis su vi
sais rengėjais ir paskui rašyti, 
kada tie jau ilsisi.

Nesąmonė yra šnekėti, kaip 
daro Kairys, kad veiklioji LŽS 
valdyba “savo veikimo gaires 
pakreipė kita linkme.” “Žur-j 
nalistas tapo veikėju” — aima
nuoja Kairys. Aš pasakyčiau, 
kad žurnalistas veikėju visa
da buvo. Buvusioji Detroito 
valdyba per trejis metus steigė 
skyrius,' susirašinėjo su na
riais, pradėjo leisti biuletenį, 
organizavo pinigus, biuletenį 
redagavo, jį ekspedijavo, ruo
šė įstatus, organizavo sąjungos 
valdybos rinkimus, rinko apie 
sąjungą istorinę medžiagą, su
rengė šūkių konkursą, skelbė 
Vaižganto metus, organizavo 
savišalpos fondą, siuntinėjo 
anketas, priiminėjo garbės na
rius, 1969 m. suorganizavo 
“Draugo” literatūrinės premi
jos įteikimą, šaukė konferen
cijas ir vykdė kitus darbus, 
kaip visoms geroms valdyboms 
tinka.

Dabartinė .sąjungos valdyba 
stengiasi eiti tuo pačiu keliu.- 
Kairys, kaip tikras dramatur
gas, sugalvoja neįmanomų si
tuacijų: Lietuviškoji visuome
nė pasijuto nuskriausta, nes 
nustojo “komentatorių”. Žur
nalistai, užuot aprašę kitų or
ganizacijų veiklą, dabar už
imti savo organizacijos komen
tarais. Užuot komentavę kitus, 
privalo komentuoti save”, aša-i 
roja A. Kairys. Manęs jis nė

nuomone, V. Butėnas niekad 
daugiau nebendradarbiaudavo 
spaudoje, kiek jis dabar pri
rašo. redaktorius kun. J. Vaiš- 
nys, nežiūrėdamas naujų pa
reigų, vis dar suspėja sureda
guoti savo žurnalą. J. Janu- 
šaitis prieš šokių šventę ir Jau
nimo kongresą net savo paties 
rekordus sumušė įvairių straip
snių skaičiumi. Nemažiau, bet 
daugiau rašo ir V. Kasniūnas. 
Todėl visai atmetu nepagrįstus 
A. Kairio tvirtinimus, kad cent
ro valdybos nariai jau nebera
šo apie nieką, tik apie save. 
Jau, sako, reikia naujų žurna
listų, kurie komentuotų ir ap
rašytų žurnalistus. Kaip mato
me, tokių ir atsirado “Draugo” 
kultūriniuose puslapiuose.

(Bus daugiau)

“Vilniaus bokštai”
Vilniuje šiais metais jau penk

tą kartą įvyko estradinės (leng
vos) muzikos konkursas, pava
dintas “Vilniaus bokštai — 72”. 
Dalyvavo jauni dainininkai iš 
penkių didžiųjų Lietuvos mies
tų, dar iš Alytaus, Elektrėnų ir 
dar du Latvijos atstovai.

Partinė spauda nusiskundė, 
kad apvylęs repertuaras, nes tu
rinys daugiausia lietęs meilės ir 
pirmųjų pasimatymų temą... 
Spauda pasidžiaugė, kad konkur
se buvusios atliktos ir kelios pi
lietinio turinio dainos.

Konkurso laureato vardas ir 
aukso medalis atiteko klaipėdie
čiui A. Rupšiui, kiti laimėtojai 
— šiaulietis S. Lileikis, vilnietis 
D. Čepas, klaipėdietis S. Dons
kovas ir kt. Geriausiomis daino
mis vertinimo komisijos pripa
žintos dainos šių muzikų: B. Gor- 
bulskio, J. Makačino ir M. Vait
kevičiaus. (E)

kiek neįtikina. Nesu gavęs lei
dimo kalbėti apie kitus centro ( 
vaidybos narius, tačiau mano] knygos moka skaityti.

• Nemokytas ir iš atbulos

NOVOS PAKRANTĖS
DR. ANTANAS J. GUSENAS
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Gerokai pavargę ir jūros oro apsvaiginti, pirmą 

naktį labai gerai miegojome. Pradžioje kajutėje buvo 
šilta, erzino motorų ūžesys, bet kai nuovargis ir prie 
jų pripratino, tai užmigome. Ryte išbėgau į paviršiu 
pasižiūrėti, kur mes esame. Aš jau maniau, kad mes 
būsime jūros platybėse, bet nebuvome. Vis plaukėme 
į šiaurę. Vieną kartą laivas priartėdavo prie Danijos 
krantų, o antrą kartą artėdavo prie Švedijos ar Norve
gijos pakraščių. Kodėl laivas neplaukė viduriu — ne
žinojau. Klausiau jūreivių, bet ir jie nieko man pasa
kyti negalėjo. Galėjo būti jūroje akmenų, kurių lai
vai turėjo vengti. Jeigu didesnis laivas nžkabintų ak
mens kraštą, tai prarėžtų laivo šoną. Taip mes kraipė- 
mės keturias dienas. Penktos dienos rytą plaukėme 
dar siauresniu tarpekliu. Krantus malėme iš abiejų 
laivo pusių. Man pasakojo, jog tai būta Danijos galo 
salų. Man ir vardus minėjo, bet jų nebeprisimenu.

Tiktai penktos dienos vėlyvą rytą išplaukėme į jū
rą. Jautėme, kad laivas pasuko į kairę ir pasileido į 
jūros gilumą. Ten pajutome vėją ir kylančias bangas. 
Visą laiką ramiai plaukęs laivas pradėjo suptis. Pra
džioje tas supimasis buvo neženklus, bet už poros va
landų jis kiekvieną keleivį vertė rimtai susirūpinti. 
Kol laivas tiktai galais lingavo, tai dar buvo pusė bė
dos, bet kai pradėjo kraipytis į šonus, tai kiekvienam 
kilo baimė.

Kajutėje buvau pasirinkęs apatinę lovą. Viskas bu
vo gerai, tiktai man ji buvo nepaprastai šilta. Matyt, 
kad kajutė buvo netoli laivo pečiaus. Kai kajutėje šil
ta, tai pradedi prakaituoti, o dar vėliau pritrūksti oro. 

šilta buvo tiktai pačioje kajutėje, bet koridoriuose 
oras jau buvo daug geresnis. Aš išmokau išlipti ant 
denio, ten man buvo labai smagu. Kiti mano bendra
keleiviai buvo gerokai išvargę, jie norėjo išsimiegoti. 
Kajutėje miegoti buvo labai gerai. Aš anksčiau atsikė
liau ir išėjau pasivaikščioti. Laive galėjau vaikščioti, 
kiek tik norėjau. Būčiau galėjęs lipti dar vieną aukštą, 
bet ten radau uždėtą retežių. Nenorėjau jo peržengti. 
Man atrodė, jog tai buvo uždraudimas. Aš nenorėjau 
jo laužyti.

Laivas buvo ilgas. Man buvo pakankamai yietos 
vaikščioti. Kartais sustodavau prie apsaugų ir pažiūrė
davau į vandenį. Visas penkias dienas laivą lydėjo žu
vėdros. Iš laivo keleivių jos mažai ką tegaudavo, bet 
po pietų ir po vakarienės patarnautojai jūron išmes
davo kelias statines su įvairaisiom atmatom. Tada žu
vėdros nerdavo Į vandenį ir rinkdavosi skanėstus. Ret
karčiais jos nerdavo į vandenį žuvies, bet dažniausiai 
sekdavo laivą ir laukdavo metamų atmatų. Kas tose 
statinėse buvo, aš negalėjau nustatyti. Kai mesdavosi 
į jas žuvėdros, tai laivas jau nuplaukdavo kelias pėdas 
pirmyn. Dar jeigu išmestas maistas patekdavo Į ban
gą, tai nuo laivo nieko aiškesnio negalėjai pastebėti.

Bet penktos dienos popietę pakilo gana smarkus 
vėjas. Jis sukėlė ne tik bangas, bet pajudino ir laivąj 
Kiekvieną pusvalandį bangos didėjo ir kilo aukštyn. 
Pradžioje tik taškydavo laivo luobą, bet netrukus stam
būs lietaus lašai užtikšdavo ir ant denio. Pradžioje už- 
krilusieji manęs negąsdino, bet vėliau reikėjo saugo
tis. kad nesušlaptum. Man patiko stovėti įsikibus į ran
keną, bet kai viena banga mane aptaškė, tai turėjau 
trauktis.

Bet viena banga visą mano žingeidumą nutraukė. 
Laivui nuleidus priešakį žemyn, didelei bangai labai 
lengva buvo užlipti ant denio. Ji viską užliejo. Mano
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batai buvo pilni vandens. Laimė, kad nebuvau šalia 
rankenos. Jeigu būčiau denio pakraštyje, tai visas bū
čiau šlapias. Man jau buvo aišku, kad turiu nešdintis 
nuo denio.

Žaibo greitumu ant denio atsirado keli jūreiviai. 
Jie tuojau visus nuo denio nuvaikė, šlapius ir apyšla- 
pius, kaip aš. Skubiai uždarinėjo yisas duris ir lan
gus, kad ant laiyo užlietas vanduo nesiveržtų vidun. 
Pasirodo, kad ant denio buvo daug žmonių. Vieni yaįk-. 
ščįojo deniu, kaip aš bet didelė dauguma buvo su? 
lindusi į įvairias laivo užkampes ir bandė apsisaugoti 
nuo šlapumo. Jų nepaliko. Jūreiviai uždarinėjo yisąs; 
duris. O raktus į kišenę įsikišo. Visi denio užkampiai 
buvo patikrinti ir kiekvienas keleivis suvarytas į vidų.

Pradžioje man atrodė, kad tos bangos ilgai nešiaus. 
Buvau įsitikinęs, kad jos siaučia tiktai yįęnąme jūros 
sklype. Man atrodė, kad laiyas praplauks pro tuos 
siaučiančius vandenis, tada mes ir vėl galėsime išeiti į 
paviršių ir pasidžiaugti siaučiančio vandens putomis. 
Bet taip nebuvo. Tą vakarą niekas mūsų neišleido. 
Viduje buvo šilta, man trūko oro, bet išeiti negalėjau. 
Aš ir į vidų nenorėjau eiti. Priėjau prie didžiosios salės 
ir vėl bandžiau lipti atgal. Apačioje oras buvo labai 
tirštas. Salėje pamačiau kelis susisukusius ir su savim 
kovojančius keleivius, vaizdas mane ne į kajutę, bet 
ant denio stūmė.

Tą vakarą daugumas keleivių susirgo. Nustatytu 
laiku visi varpu — skambalu buvo pakviesti vakarie
nei, bet labai nedidelis skaičius suėjo valgyklom Aš 
nuėjau ir atsisėdau prie savo stalo, bet valgyti ir aš ne
norėjau. Man atrodė, kad bus daug geriau, jeigu aš 
vakarienės nevalgysiu. Atkandau kelis kąsnius, juos 
šiaip taip nurijau, bet visko valgyti negalėjau. Gėriau 
arbatą, bet nevalgiau. Valgyti nenorėjau, todpl ir ne
valgiau. Taip mane tėvai Bliuviškiuose išmokino. Jie
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man patarė niekad nevalgyti, jeigu nejaučiau alkio. 
Jie žinojo, kad sveikas organizmas pats pasako, kada 
reikia valgyti ir kada susilaikyti. Ne visuomet taip yra, 
bet ši taisyklė buvo gana gera. Labai dažnai žmogus 
nori valgyti ir tada, kai jam nereikia valgyti, net Bliu- 
viškių ūkininkams buvo aišku, kad nereikia prievarta 
maisto kimšti, kai nesi alkanas.

Sekančios dienos rytą laivo kapitonas keleiviams 
prąnešėj kad visą naktį buyome audringoje jūroje. 
Kiek laivas pasistūmė pirmyn, tiek vandenyno bangos 
ir vėjas jį nešė atgal.

— Turėsime keliauti dvi dienas ilgiau, negu pra
džioje buvome numatę, — kapitono žodžius keleiviams 
išvertė vokietukas. Bet jis čia pat patarė nesijaudinti 
ir nesirūpinti. Vertėjas pastebėjo, kad ir stipriausios 
bangos laivui nieko nepadarys. Užtikrino, kad visi 
laimingai pasieksime Kanadą.

Audra aprimo tik po trijų dienų. Laivas buvo blaš
komas į visas puses, bet kai aprimo vėjas, sumažėjo 
bangos, tai ir laivas galėjo ramiai tolyn plaukti. Trp- 
čią dieną jūreiviai netrukus leido keleiviams ir vėl lipti 
į paviršių. Tyras oras man buvo svarbesnis, negu van
dens vaizdai. Peržengęs slenkstį ir atsiradęs ant denių 
pirmiausia pritraukiau pilnus plaučius šviežio ir ska
naus oro.

(Bus daugiau)
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OR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIU 

IR GCRKL1S LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2MS W. 63rd STREET
Ofiso tolof.; PRospoct 8-3229

Rozid. telofu WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto. 

-*uo 7 iki 9 vaL vak. Tree. nedaryt a

VILNIAUS DIENA

R*rx Ui. 239-4683

0R. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Modical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal gucit^rim^ 

Jei neaumepias ssambinti 374-8012

Talat; PRospact 8-1717

DR. S. .B1EZ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais, 
Treėiad. ir sekmad. oiisas uždarytas’ 

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

DR. C L BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 56, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SUKfcEQN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5 849 

Rezid.: 384-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrai, penktadieni nuo 1—5, tree. 

ir sestai tūtai susitarus._

Rez.: GI 34)873

DR. W. E1S1N ■ EISIMAS
AĄ.UŠEKIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

Lyg perlas karolių virtinėj, 
Lyg aukso svajonių grandis. 
Esi, Vilniau, mūsų tėvynei, 
Ir tavo senoji pilis.

Vilniaus Diena sutampa su 
Amerikos atradėjo Kolumbo Die
na. 1492 m. spalio 12 d. Kolum
bas atrado Ameriką, o 1892 m., 
sukakus 400 metų nuo Amerikos 
atradimo, JAV kongreso nuta
rimu įvesta metinė šventė, bet 
jos minėjimo būdai palikti pa
sitvarkyti pačioms valstybėms.

Vilniaus Diena rišama su spa
lio 9-tą j a prisimint i mūsų kai
mynų lenkų Lietuvai padarytoms 
skriaudoms ir Vilniaus krašto 
lietuvių per 19 su virš metų iš
gyventoms kančioms.

Rašytinė Vilniaus istorija pra
sideda tik 13-to šimtmečio pra
džioje, kai Gediminas apsigyve
no Vilniuje ir įsitvirtinęs nuo iš
orinių priešų 1323 m. paskelbė 
pasauliui, kad Vilnius yra Lie
tuvos sostinė. Gediminas jau su

prato, kad tautos stiprybei, be 
ginklo jėgos, yra reikalinga dar 
tautinės buities idėja. Nuo ta
da Vilnius įgavo tautos gyvybės 
Centrinę pradžią. Vilniuje sukle
stėjo vakarų kultūra su mūsų 
tautiniu turiniu. Į Vilnių pradė
jo plaukti geriausi Vakarų Eu
ropos menininkai ir statyti gra
žiausias architektūrines puoš
menas: religinius centrus, mok
slo židinius, kultūros paminklus 
ir prekybos ir pramonės rūmus.

Amžių eigoje dėl Vilniaus yra 
įvykę daug įnirtingų mūšių, ku
riuose lietuviai atkakliai gynė 
savo valstybės sostinę. Milžin
kapiuose ir bažnyčių rūsiuose 
Vilniaus kūrėjų ir kovotojų kau
lai ir šiandien tebeliūdija apie 
garbingą ir didingą mūsų tautos 
istoriją.

Vilnius dar ir šiandien vadi
namas legendariniu miestu. Lie
tuvos Metraštyje yra apie Vil
nių žinia be datos, kuri bando
ma priskirti XII-XIII šimtmečiui.

Prie Charlstono, V. Virgini
joje baigtas statyti didžiau
sias pasaulio vandens šaldy
tuvas, kurio aukštis kaip 50 
aukšty namo. Šaldytuvas yra 
prie elektros jėgainės. Staty
bai sunaudota tiek betono, 
kiek reikėtų 143 
šaligatviu ištiesti, 
nutę šaldytuvas 
600,000 galiony

mylioms 
Per mi- 
atvėsina 

vandens.
Plieno sunaudota tiek, kiek 
reikėty 3,500 automobiliy 

statybai.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENĄ DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Atsiminkite H, kurs iŠkentei© tokį prieštaravimą nuo nusidėjėlvy 

prieš save, kad nepaiįstūmėt ir nenusilpnėtumėt savo sieloje. Ebr. 11:3.

Nežiūrint to, kad Apaštalas pataria nenusilpnėtL randame daug tokią 
Dievę vaikų, kurie pailsta ir kuriems gresia aukščiausio gėrio pralaimėji
mo pavojus, dėl to, kad jie nemąsto, netyrinėja, nesvarsto, nei nežiūri ant 
Viešpaties, nei nesistengia pamatyti kokius prieštaravimus jis iškentėjo. 
Jei Jie žiūrėtų į jo tobulumą ir pastebėtų kaip iš jo švietė Šviesa tamsoje, 
o tamsa jos nepriėmė, jie suprastų kad svietas nepriims nei tos šviesos, kuri 
išeina iŠ jų. Jei jie pastebėtų, kad Viešpats Jėzus kentėjo vien dėl teisy
bės, jie greit suprastų, kad jų darbai, nors geriausi, yra netobuli, ir tas 
pagelbėtų jiems, kaip geriems tikėjimo kareiviams, iškentėti vargus ir no- 
pailsti geruose darbuose, nei nenusilpnėti prieštaravimuose.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris 
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavsite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Zavist, 3715 West 66th Street, Chicago, 
Illinois 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

GRADINSKAS
1973 METŲ 

TELEVIZIJOS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!
: -------------------------—J

GĖLININKAS

Ji mini kunigaikštį Šventaragį. 
Šventaragis paliepęs savo sūnui 
Gerimundui po mirties jį sude-! 
ginti ir palaidoti Neries ir Vii- į 
nios santakoje. Sūnus tėvo pa
liepimą įvykdęs. Po to toji vie
ta buvusi vadinama Šventaragio 
Slėniu. Joje buvę sudeginami 
laidojant ir kiti Lietuvos kuni
gaikščiai bei šiaip kilmingieji, ir 
Šventaragio slėnis pasidaręs 
šventa vieta, tarsi
Lietuvos priešistoriniu miestu. 
Be to, čia buvusi pastatyta Per

pagoniškos lyko

me gyvenime. Dažnai pas Ba- 
kanauskus lenkų saugumas da
rė kratas, bet nieko įtartino ne
rasdamas, vien tik už lietuviškų 
laikraščių skaitymą, negalėjo iš
provokuoti bylos. 1932 m. Juo
zas Bakanauskas buvo paimtas 
į kariuomenę, čia buvo suimtas, 
tardomas ir kankinimais verčia
mas prisipažinti prie nebūto da- 

šnipinėjimo Lietuvai.
Kariuomenės teismo mirties 
sprendimas buvo.žinomas iš ank-

Ar ir milijonai tokių, kaip aš, 
išmesti šiandien kaip tuščios 
konservų dėžės į šiukšlyną su 
visais gražiaisiais dorovės ir 
žmoniškumo idealais. Aš galiu 
tas dėžutes rankioti, galiu jas■ 
apžiūrinėti, galiu galvoti, kad 
jose kadaise buvo skanių kūną 
pasotinančių dalykų, bet ar, bū
damas alkanas, aš tuo pasisotin
siu?

V. Alantas, 
(iš Pragaro pošvaisčių)

\ 2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-6

—
** 1410 So. 50th Ave., Cicero Į

Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBIUAMS PASTATYTI

DR. NINA KRAIKU- 
KRiAUCfcUUNAiTi 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Tėlef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225. 
Valandos pagal gugita-rimą.

Ofiso tek: HE 4-1818 irbe RE 7-970C 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. 1. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71ft STREET 

VALANDOS: Pirmai, antrai, ket 
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČU 

2443 WEST 63ra STREET 
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR l-043< |

V - - - ■ ----

. PSRKRAU5TYMA1

! MOVING
Leidimai .—, Pilna zpdrauda 

ŽEMA KAINA
R. iERĖNAS . 

2047 W. 67th Pi. WAIbrook 5-8063
- - f

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2818 W. 71 st St. — Vėl. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akiniu* ir 

“contact lenses’’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

MOVING 

Apdraustas perkraustymaš 
ti j vi iri p atstumv. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Plica 

Tai.: FRoritiėr 6-1832

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
1556 WEST 63rd STREET

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak 

Ofise telef.: 776-2830
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lendre praktike ir chirurglji 

Ofisas 2750 West 71 et St. 
TeL: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. fe!.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec MOTERŲ lig©' 
2A52 WEST 59th STREET 

TeL: PR t-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

; 1SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M-

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629k - ---

kūno šventykla ir vaidiloms kri
viams namai su bokštu, iš kurio 
jie skelbdavo žmonėms dievų 
valią. Įvedant krikščionybę 1387 
m., šventykla buvusi nugriauta 
ir jos vietoje pastatyta katedra. 
Tačiau paskutiniųjų dešimtme
čių arereologiniai radiniai Vil
niuje savo senumu pralenkia ir 
apie Šventaragį, ir apie Gedimi
no sapną legendas. Ištirpus le
dynams ir atsiradus miškams bei 
kitai augmenijai, Vilniaus vie
tovėje pirmieji gyventojai atsi
rado stambūs gyvuliai ir paskui 
juos yra sekę medžiotojai ir žve
jai. Iš rastų mamuto ir gauruotų 
raganosių kaulų nustatyta, kad 
jų čia gyventa prieš 12-14 tūks
tančių metų. Atrastieji titna
giniai ir kauliniai įrankiai, ak
meniniai glūdinti darbo ir kovos 
kirviai bei keramikos fragmen
tai liudija apie Neries ir Vil
nios santakoje bei Gedimino pi
lies kalne pastovios be pertrau
kų gyvenvietės atsiradimą, pra
dedant pirmuoju tūkstančiu 
prieš Kristų ir tęsiantis vėles
niais šimtmečiais.

Šioje vietoje nėra galimybės 
išvardinti visas Vilniaus kraš
to lietuvių lenkų okupacijos me
tu išgyventas kančias, iš kurių 
vien tik Bakanauskui falsifikuo
tas mirties sprendimas nusako 
okupanto klastą Vilniaus kraš
te lietuvybei sunaikinti: Valki
ninkų valsčiuj, Molių kaime gy
veno susipratęs jaunuolis Juozas 
Bakanauskas; jis skaitė lietuviš
kus laikraščius ir buvo apylin
kės jaunimo vadovas kultūrinia-

sto, kai Bakanauskas, kalėjime 
būdamas, buvo pakeltas į seržan
to laipsnį, nes pagal lenkų ka
riuomenės statutą eiliniai kariai 
mirtimi nėra baudžiami. Juozo 
Bakanausko paskutiniai prieš
mirtiniai žodžiai: Aš mirštu tik 
todėl, kad esu lietuvis ir pra
šau Dievą, kad mano mirtis dar 
daugiau sutvirtintų lietuvybę 
Vilniaus krašte.

Galima būtų gydyti lenkų pa
darytas lietuviams žaizdas, jei
gu patys lenkai neklaidintų pa
saulio ir atsisakyti] savo impe
rialistinių kėslų. O kai to nebė
ra, yra sakytiną: ponai išeivijos 
lenkai, laisvinkite savo Lenkiją 
iš komunistinės priespaudos, bet 
netieskite rankos į mūsų sostinę 
Vilnių ir Vilniaus kraštą; gerų 
kaimyninių santykių- labui pla
nuokite apie taikiu būdu grąži
nimą Lietuvai priklausančio Sei- 
nų-Suvalkų trikampio.

V.K.L.S-gos Centro Valdyba 
1972 m. spalio 9 d.

į kq panaši teisybe?
Milijonai nekaltų žmonių ne

ša kryžių, ir kas jiems gali pa
dėti? Ir pagaliau kieno vardu 
mes turime teisės reikalauti pa
ramos, paguodos ar užtarimo? 
Teisybės vardu? „Silpnųjų var
du? Artimo meilės vardu? Bet 
ar silpnieji turėjo kada kokių 
teisių ? Ar šiandien dar yra ar
timo meilė? Ar šiandien teisy
bė nepanaši į nuskurusią, išva
rytą iš namų bobą, kuriai į vei
dą spiaudo kiekvienas niekšas?

SKAITYK PATS IR PARAGINI
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Upytes Draugiško Klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyks penktadienį, 
spalio 6 d. Hollywood salėje. 2417 W. 
43rd St. Pradžia 7:30 Vai. vak. Nariai 
ir narės prašomi gausiai dalyvauti, 
nes turėsime daug svarbių .reikalų ap
tarti. Po susirinkimo bus vaišės.

A. Kalys

— S. L. A. Motery 134 Kuopos 
ateinantis susirinkimas įvyks spalio 
6 d. 6:30 vai. vak. Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Prašau visas nares 
atsilankyti laiku ir atsivesti naujų 
kandidačių. Yra daug svarbių, reika
lų aptarti. Po susirinkimo bus vai
šės. A. Ha Ii k, nut. rašt.

— Chicagos Medžiotoju - Meške
riotoju klubo susirinkimas įvyks šeš
tadienį, spalio mėn. 7 d.. 7 vai. , vak. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd Št.

Valdyba

— Lietuviu Motery Draugija Ap- 
švieta baigė atostogas ir pirmas susi
rinkimas įvyks sekmadieni, spalio 
8 d. 2:00 vaL popiet Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Hąlsted St. Narės pra
šomos gausiai atsilankyti ir aptarti 
draugijos reikalus, kurių yra daug. 
Po susirinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rašt.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODEKN’iškOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Chicagos 
Lietu vių 

Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Režid. telef.: Glbson 8-4195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195.

ia P. ŠILEIKIS, 0. P.
Mi ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
Ai: dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir L t.
Vai.: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

POR»T FIRES HURT 
OUK FOREST FRIENBS

Oar ’rildlife oo cfcfease 
against the olpcIccs use of ire. 

So pleoe Moir Scaokey’s A>Cc 
Always hoU mH »kL

Be suae te til ainy 
icir the tdiea, and Jr

them, train. Crush all 
Exnckes dead oct

BIZNIERIAI KURIE garsinasi 
’NAUJIENOSE”. — H-RI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNY JL

Pleeset cm

STEPONAS RADVILA

Mirė 1972 m. spalio mėn. 29 
d., 2:15 vaL ryto, sulaukęs 58 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvo
je. Šiaulių apskr.

Amerikoje išgyveno 19 metų.

Paliko nuliūdę: duktė ir kiti 
giminės Lietuvoje. Amerikoje 
liko draugai ir pažįstami.

Penktadieni, 3 vai. popiet 
kūnas bus pašarvotas P. Bieliū
no koplyčioje, 4348 So. Califor
nia Avenue.

šeštadienį, spalio 7 dieną 8:30 
vai. ryto bus lydimas iš koply
čios i Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Šv. Ka
zimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Stepono Radvilo gi- 
i minės, draugai ir pažistami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveiki- 

! nimą.

Nuliūdę lieka:
Draugai.

Laidotuvių Direktorius Petras 
Bieliūnas. Tcl. LA 3-3572.

DVYLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. + A.
FRANK ALUTIS

Jau suėjo dvylika metų, kai negailestinga mirtis nelauktai ir ne
tikėtai atskyrė nuo manęs mylimą vyrą.

Jis buvo gimęs Lietuvoje, Rietavo vis., Alkos kaime.
Mirė 1960 metų, spalio 7 dieną. Palaidotas šv. Kazimiero-Lietu- ' 

vlų kapinėse. *
Dvylikos metų mirties sukaktj minint šeštadienį, spalio 7 dieną, 

8:00 Jr. 9:00 vai. ryto ir trečiadienį, spalio 11 dieną 8:00 Ir 8:30 vai. 
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje bus atnašautos šv. Mišios.

Lieka gilidi nuliūdę:
Žmona Lillian ir giminės Amerikoje ir Lietuvoje, i

įiiiiiii n jiwo i f w ■■—■riiThwi ■ ■ n m i ru „ii i ■—— — ■ - - -  --------------- —

AMBULANCE 
PATARNAVi 
MAS PIENĄ 
IR NAKTJ 

ir
TURIME 

KOPLYČ’Af 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANIC1 AVENUE. Phone: Y Arus 7-3401

BUTKUS-VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-10UJ.

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. TeL: YAras 7-1136-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

P4 J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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AMNESTY INTERNATIONAL
Ar ir kas daroma Simui Kudirkai išlaisvinti?

Tėv. Žiburiai straipsnyje “Po
litiniams kaliniams gelbėti są
jūdis’’ aprašyta kas yra tas tarp
tautinis humanitarinis sąjūdis, 
pasivadinęs "Amnesty Interna
tional”, kurio tikslas pagelbėti 
įvairiose šalyse išlaisvinti poli
tinius kalinius, klausia “Ar Am
nesty International imsis inicia
tyvos išlaisvinti Simui Kudir
kai

Straipsnyje paaiškinama:
“Amnesty International” at

sirado maždaug prieš dešimtme
tį Britanijoj. Akstiną jai davė 
anglu advokato Peter Benensono 
straipsnis “Observer” laikrašty
je 1961 m. gegužės 28 d. Jo au
torius atkreipė visuomenės dė
mesį i tai, kad įvairiose pasaulio 
šalyse didėja skaičius asmenų, 
kalinamų už politinius arba re
liginius Įsitikinimus. Daugelio 
kraštų vyriausybės, net ir pasi
rašiusios žmogaus teisių dekla
raciją, baudžia savo piliečius už 
skirtingas nuomones, prisideng
damos kriminaliniais įstatymais. 
Minėtasis advokatas, remiamas 
savo bendraminčių, Įsteigė sąjū
di “Amnesty International”. Per 
dešimtmeti jis gerokai išaugo ir 
sutelkė 20,000 narių 30-tyje ša
lių. Iš viso yra apie 1,000 bū
relių. Dabar daugiausia jų yra 
Vokietijoj (apie 350), Britanijoj 
ir skandinavų kraštuose. Nese
niai nauja sekcija Įsisteigė Pran
cūzijoj, bet mažai pritarėjų te
rado š. ir P. Amerikoj.

“Amnesty International” są
jūdis siekia padėti politiniams 
kaliniams pirmiausiai per vie
šąją opiniją, spausdamas tą ar 
kitą vyriausybę laikytis jų pa
čių skelbiamų principų.

Per 10 metų “AI” rūpinosi 
4,000 kalinių, kurių pusę pavyko 
išlaisvinti, žinoma, nevisi buvo 
paleisti vien to sąjūdžio dėka —

SPORTAS
ŠALFASS-gos metinis 

suvažiavimas
Šiaurės Amerikos Lietuvių Fi

zinio Auklėjimo ir Sporto Sąjun
gos metinis atstovą suvažiavi
mas Įvyks 1972 m. lapkričio mėn. 
4-5 d. Clevelande. Suvažiavimas 
vyks Čiurlionio Namuose, 10908 
Magnolia Dr.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašyta Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

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

V. VALANTINAS

A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, Cikagletės įspūdžiai oku 
puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.

J. Jasminws, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu 
aprašymai, paimti iŠ gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina S2.50.

Kristijoną* Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos "Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina S3.0G. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, IIL 60608

į ~ NAUJIKUOS, CHICAGO B, ILL, — FRIDAY, OCTOBER 6, 1972

—~ “ ------" ' ■— T-

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MAMA NOREIKA

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigas ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 6-9209

KNYGOS ANGLŲ KALBA

< prisidėjo ir kiti veiksniai, bet 
jau pats rūpestis tais kaliniais 
turėjo teigiamos reikšmės. Be 
to, sąjūdis telkia ir medžiaginę 
paramą pelitiniams kaliniams.

“AI” yra grynai humanitari
nis sąjūdis, kurio veikla respek
tuojama Vakaruose, bet daug 
mažiau sovietiniame bloke, kur 
tokia veikla yra laikoma kišimu
si Į krašto vidaus reikalus. Tik 
tais atvejais, kai sovietinė vy
riausybė pajunta stiprų viešo
sios opinijos spaudimą, pradeda 
respektuoti ir teikti nuolaidų, 
kad pasirodytų "demokratiška”. 
Dėlto ir S. Kudirkos atveju ten
ka atsitrenkti Į geležinę uždan
gą, Į kurią dažnai sudūžta dau
gelio viltys”.

Straipsny informuojama, kad 
Vlikas kreipėsi Į tą tarptautinę 
organizaciją, prašydamas imtis 
iniciatyvos Simui Kudirkai iš
laisvinti, nors dar neturima ži
nių, ką ši organizacija mūsų tau
tiečio atveju yra padariusi. 
Straipsnio gale pateikiami tos 
Amnesty International adresai:

Anglijoje: Amnesty Interna
tional, Turnagain I^ane, Farring
ton St., London (e. c. 4). Pran
cūzijoj : 54, rue de Varenne, Pa
ris 7e, France. Belgijoj: 1, ave
nue de la Toison — d’Or, B. 
1060, Bruxelles, Belgique.

Karen Claffy, 18 metų amžiaus, yra viena iš nedaugelio moterų, ku
rios mokosi staliaus amato. Ji čia matoma Washingtone, kur statomos 

tribūnos prezidento inauguracijos iškilmėms.

susirinkimo. Ne-

Suvažiavimas prasidės šešta
dieni, lapkričio mėn. 4 d. 11 vai. 
ryto, punktualiai.

Vadovaujantis statusu visuo
tiniame ŠALFASS-gos suvažia
vime pilnateisiais nariais daly
vauja:
Sporto klubo atstovai, nuo kiek
vieno Sąjungoje registruotų 20 
narių po vieną atstovą.

Šie atstovai yra renkami vi
suotino klubo 
pilni 20 narių skaitomi pilnais.

Sporto klubų pirmininkai ar 
jų vieton Įgalioti kiti klubų val
dybų nariai (po 1 iš klubo).

Centro valdybos nariai ir kan
didatai.

Sporto Apygardų vadovai ir 
2 apygardų komitetų nariai.

ŠALFASS-gos revizijos komi
sijos nariai.

Paskirų sporto šakų komitetų 
ar kitų sąjungos pagalbinių or
ganų vadovai.

ŠALFASS-gos garbės teismo 
nariai.

Centro valdybos kviesti asme
nys, ne daugiau kaip 3.

Suvažiavime dalyvauti kvie
čiami patariamuoju balsu, fizi
nio lavinimo mokytojai, sporto 
darbuotojai, lituanistinių moky
klų, bei jaunimo organizacijų at
stovai, visi kurie domisi lietu
viška sportine veikla šiaurės 
Amerikoje.

Prašome sąjungos narius pa
informuoti savo vietovėse gyve
nančius virš minėtų organizacijų 
ar institucijų atstovus ir asme
niškai juos paraginti dalyvauti 
suvažiavime.

Visais organizaciniais ir speci
finiais suvažiavimą liečiančiais 
klausimais prašau kreiptis į ŠA
LFASS-gos pirmininką Joną Ba-

Su šiuo pranešimu siunčiame 
ir darbotvarkę.
Pasikeitimai ŠALFASS valdyboj 
ir Vid. Vak. Sporto Apkgardos 

vadovų

a) Jonas šoliūnas yra Įjungtas 
į Centro valdybą, spaudos ir in
formacijos reikalams..

b) Albertas Liškūnas perėmė 
vadovo pareigas Vid. Vak. Spor
to Apygardoje, nuo š. m. rugsė
jo mėn. 25 d. Adresas: 6540 So. 
Maplewood Ave. Chicago, Illinois 
60629. Tel. 312 436-4925.

Visais apygardos reikalais pra
šome kreiptis Į naują vadovą.

Centro valdyba

SKAITYK ’NAUJIENAS" -
JOS TEIKIA GERIAUSIAS.
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 64432. Tel. YA 7-59M

M. A . š IM K U S
Real Sctata, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tol. 244-7454 
Boto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.

— Lietuvių Radijo Forumo 
programoje rytoj, spalio 7 d. bus 
Balfo vajaus atidarymas. Pro
gramoje taip pat dalyvaus nese
nai iš Lietuvos 
šeima. Su jais 
pasikalbėjimas.

— Lietuviai,

pabėgusi Butkų
bus pravestas

norintieji Įstoti 
Į šachmatų klubą yra prašomi 
atvykti i Jaunimo Centrą šian
dien, penktadieni, 7 vai. vak. 
Ten pat kiekvieną penktadienį 
vyks šachmatų žaidimai iki 
1 vai. vak. Klubo valdyba

— Goge Parko LB apylinkės 
susirinkimas Įvyks sekmadie
ni, spalio 8 d. 12 vai. Jaunimo 
centre. Dalyvaus svečiai iš 
švietimo Tarybos ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos. Visi apylin
kės lietuviai kviečiami daly
vauti.

— Mokytojų teisėms egzami
nai bus Chicago State u-te, 6800 
Stewart Ave., lapkričio 11 d. 
Registracijos formos yra gau
namos egzaminų raštinėje. Jas 
reikia pristatyti iki spalio 19 d. 
Visoje Amerikoje egzaminus 
vykdo ir informacijas teikia 
National Testing Service, Box 
911, Princeton, NJ 08540. Jie 
nurodo artimiausią egzaminų 
vieta. Praeitais metais mokv- 
tojų egzaminus laikė apie 120, 
000 kandidatų.

Lietuvos Dukterų Draugi
jos Tradicinis Rudens balius 
rengiamas spalio 14 d., šeštadie
ni, Jaunimo Centre 7:30 v. vak. 
Programoje solisčių Prudenci- 
jos Pičkienės ir Romos Mastie- 
nės duetas. Akompanuoja Ma- 
nigirdas Motekaitis. Pranešėja 
p-lė Daiva Vaitkevičiūtė, šo
kiams gros L. Bichnevičiaus 
orkestras. Dail. A. Petrikonio 
paveikslas ir įvairios kitos 
dovanos, šalta ir šilta vakarie
nė. Stalus rezervuoti ir bilietus 
įsigyti pas p. Nijolę Vengrienę. 
Tel. 233-4345. Bilieto kaina 
7 dol. (Pr).

Lietuvių Tauragės Klubas 
š. m. spalio 14 d., šeštadienį, 
ruošia smagius Rudens Grožio 
šokius Marquette salėje, 6908 
So. Western Ave. Gros šaunus 
Kosto Ramanausko orkestras. 
Pradžia 7:30 v. vak. Įėjimo au
ka 1,50 dol. Kviečia

Klubo Valdyba (Pr).

Sekmadienių popietės. Sek
madienių popiečių ciklas “Lie
tuvė moteris Čikagoje” šį rude
nį pradedamas, pristatant Juzę 
Daužvardienę. Lietuvos Garbės 
Konsulę, spalių 8 d. 4 vai. p. p. 
Lietuvių Tautiniuose Namuose, 
6422 So. Kedzie Avė. Popiečių 
organizatoriai — Lietuvių Mo
terų Federacijos Čikagos klu
bas ir Lietuvių Tautiniai Na
mai. Lietuviškoji visuomenė 
maloniai kviečiama šioje ir toli
mesnėse popietėse dalyvauti.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

SHEET METAL 
JOB SHOP

WE NEED METAL SHOP WORKERS 
WHO CAN SPOT WELD AND 

OPERATE PRESS BRAKE AND 
SHEAR. 

OVERTIME.
FREE EMPLOYEE BLUE CROSS 

BLUE SHIELD. 
PAID VACATIONS AND 

HOLIDAYS.

&

1612 No. THROOP ST.

WELDER — FITTER 
work from blueprints, minimum 

3 years experience. 
Good pay and benefits. 
AUTOQUIP CORP. 
1140 So. WASHTENAW 

826-5353 — Ext. 27

STATIONARY ENGINEER 
Licensed oil and gas burners. 

Steady year round work. 
Pension. All Benefits.

Apply:
MUSEUM OF SCIENCE AND 

INDUSTRY
57th & South Lake Shore Drive 

Mr. Laudan — MU 4-1414

REIKALINGAS VYRAS 
DIRBTI PRIE SUDEDAMŲ 

BILIJARDO STALŲ. 
Daug viršvalandžiu.

ARMAC ENTERPRISES 
(Netoli Ashland) 

Tel. 847-1012. 
Kalbėti su ZYGMUNT.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

bath.

STRONG, DEPENDABLE WOMAN 
PLAIN COOKING 

wanted for general house keeping 
Apt. North Shore in Summer. Ari
zona, in Winter. Own room, 

Both places.
Some English necessary.

(312) 251-1144

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

3

AVAILABLE NOW 
10311 So. MASON 

DELUX APARTMENTS 
2 Bedrooms 
Balcony 
Carpeting 
All electric heat 
Air conditioning. 

233-0036 785-5424

IŠNUOMOJAMI 2 KAMBARIAI lie
tuviškoje Cicero apylinkėje. 

Tel. 863-3015 

5 LARGE LIGHT ROOMS
2nd Floor. Carpeted. Heated. Newly 
decorated. Tile bath, enclosed slee

ping porch. Adults, no pets.
S175 per month.

Good transportation, shopping. 
Vicinity of Austin & Chicago Ave.

Tel. 379-3211

VYRUI GRAŽUS, ŠILTAS KAMBA
RYS beismante. Marquette Parke- 

Tel. 776-1963

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421 
6200 So. WESTERN AVE.

HOMt insuh^ace

A. G. AUTO REBUiLDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gera L prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 77 4.5S84
Anicetas Garbačiauskas, sav.

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tel.: REpublIc 7-1941

CALIFORNIA SUPER SERVICE
T«l»oml «uto motorai, rtabdilal, 

funo-ups lr t. f.
4*24 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-735

Br»ng*nybA», Laikrodžiai, Dovano* 
vl*om* progom*.

3237 WIST 63rd ST., CHICAGO
TeleL 434-4660

J

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė. PRospect 8-2233

MIEG.,
MIEG.,
MIEG.,

MIEG., 
MIEG., 
MIEG.,

VIENAI ŠEIMAI NAMAI
3 MIEGAMŲJŲ, 39-ta ir Rockwell. 

$10,000.
2 ’
2
4
3
4
4
3

$35,000.
2 BUTŲ MŪRINIAI

43 ir KEDZIE, 2 po 5 kamb. $26,000.
43 ir TALMAN, 2x5 plius 2 kamb.

S23 500
46 ir’ MAPLEWOOD, 2 po 4. — 

$26,500.
ir RICHMOND, 2 po 6. $28,000.
ir KILPATRICK, 4 ir 3. $33,500. 
ir CENTRAL, 5 ir 3. $27,500.
ir HOMAN, 2 po 5 plius 3. —

68 ir Claremont. S16,000.
56 ir Troy. $19,900.
56 ir Mozart. $22,000.

MEG., 64 ir Campbell. $20,500.
69 ir Lawndale. $27,500.
67 ir Pulaski. $30,000. 
liuksus, 72 ir California.

66

64
$51 500

65 ir FAIRFIELD, 2 po 6. $47*500.
71 ir KEDZIE, 2 po 5%, plius 3. 

$51,500.
Butų nuomavimas. Įvairūs raudimai.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5551

BOLING BROOK
V. A. FINANCING AVAILABLE 

3 bedroom ranch, country kitchen, 
carpeting, drapes. Fence. Aproxi- 
mately 10 minutes to Burlington 

transportation. S21.300.
BELAIR REALTY 

BOLING BROOK COMMONS 
739-0202

SAVININKAS PARDUODA erdvu 4 
miegamųjų namą su valgomuoju. 2 
voniomis ir 2 mašinų garažu Mar
quette Parke prie 67-tos ir Rockwell. 

$27,900. Tel. 476-3075.

BOLING BROOK
Raised ranch 5 bedrooms. 2 baths. 2% 
car heated garage. Full finished 

basement. Corner lot. 
$34.000.

BELAIR REALTY 
BOLING BROOK COMMONS 

739-0202

SAVININKAS PARDUODA 3 miega
mųjų 12 metu murini bungalow su 
ousiau Įrengtu beismantu ir 2% ma
sinu garažu. 7001 So. Campbell Avė. 

Tel. GR 6-7944

SAVININKAS PARDUODA 6 Butų 
mūrą prie 67-tns ir California Ave. 

$12 500 paiarnu. 
Tel. 776-7772.

MARQUETTE PARKE mūrinis namas 
2 butų po 5% kambarių ant gražaus 
plataus kaiminio sklvno. 2 mašinų 
garažas. Atidarai aožiūrėiimni šeš
tadieni ir snl-madieni. snalio 7 ir 8 
d m’O 12 iki 5 vai. r>. o. 6R<"*3 So 
Rockwell St. Savininko tel. 973-2023 
arba 436-4148 savaitgaliais ir vakarais.

WILLOW SPRINGS
3 bedroom raised ranch Fireolace. 
'Rssomont. Modem farm tvne kitchen. 
Heated o'araee. Bam with Inft studio. 

Citv water and sewers.
ARNOLD REALTY

312 — 839-1456
WTIXOW SPRINGS, ILL.

BUSINESS CHANCES
Biznio Prooos

9 YEARS OLD 
BRICK 2 FLAT 

with basement and 2 car garage.

2 BEDROOM APARTMENTS 
with carpeted living room and 

dining room. 
Air conditioned

Short walk to train, and shopping in 
Downers Grove.

S58 900
LAMPLIGHTER REALTY CO.. INC. 

CLARENDON WILTS ILL.
312 — 323-1721

< > L. INSURANCE * REALTY

INCOME TAX
4645 Še. ASHLAND AVB.

LA «775 
(Currency Exchange Utalgoj) 
PlgOt automobilių draudimai.

6 
cija

ŽINGSNIS Į GEROVĘ
KAMBARIŲ graži mūro reziden- 
arti 72-ros ir Kedzie. Platus lo- 
Garažas. Iškelti vamzdžiai. Alum, 

langai. Ceramic vonia ir atskiras toi- 
letas. Privatus saulėtas balkonas. Sa
vininkas greit apleis puiku narna už 
$23,600.

MODERNIAI pertvarkytas 2 butų 
po 6 kambarius mūro namas arti Mar
quette Rd. ir Kedzie. Naujas gazo šil
dymas. Mūro garažas. Platus lotas. 
Vertas jūsų sprendimo. — $31,500.

13 BUTŲ MŪRO NAMAS. Puikūs 
butai duoda $20,000 nuomos. Naujas 
gazo šildymas. Sausas beismantas. 
Kaina 6 metų pajamos.

RIMTAI PONIAI gyventi prie bran
gaus parko. Tai naujas objektas per- 
rimti grožio salioną iš gerų rankų. 
Stilingas 2 aukštų mūras — pirmam 
aukšte liuksus beauty shop, vonia ir 
du kambariai, o antrame aukšte puoš
nus butas gyventi. S37.000.

LIUKSUS MODERNUS beveik nau
jas 5% kambarių mūras. Sausas, 
įrengtas beismantas, air-ccnd.. kar
ietai, alum, langai. Patio, garažas. 
Marquette Parke. S25.000.

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 3 gazu šildymai. Alum. langai. 
Tuoi galima matvti. $36.300.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke prie mokyklos. Kaina 
rimtam pardavimui.

8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-cios ir Kedzie. 
$32.000.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti musu. — 
$22.000.

10 BUTU MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, Pk. auto garažas. Marquet
te Parke. S21.900.

GRAŽUS 6 BUTU MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67.500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios. spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai. 3 automobilių gara
žas. Tik $52.000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik S27.900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu. 2 au
to garažas. $36,500. _

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų anie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. 3150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 20 
metu modernus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms Šeimoms.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metų. Įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba- 
Centralinis oro 
Dideli kamba- 
64-ta ir Sacra-

3 miegami. 10

riu — 2 miegami.
šildymas. Garažas, 
riai. naujai išdažyti, 
mento. — 24.500.

5 KAMBARIŲ — .
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. S25,500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

heating contractor 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Ill. 60609. Tel.: VI 7-3447

DEL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656




