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EKONOMINIUS RYŠIUS SU JAPONAIS
TAIPĖJUS. — Kai Japonija paskelbė, kad jos sutartis, pa

sirašyta su Tautine .Kinija 1952 metais, negalioja, Taivano stu
dentų sąjunga paskelbė japonų prekėms boikotą ir pareikalavo, 
kad, sutarčiai negaliojant, tarp Japonijos ir Tautinės Kinijos vėl 
įsigaliotų “karo stovis”. Vyriausybė paskubėjo paaiškinti, kad 
sutarties atšaukimas dar nereiškia, kad automatiškai sugrįžtama 
prie karo stovio, tačiau vyriausybė pasiliekanti sau laisvas rankas 
griebtis bet kurios akcijos.

Nežiūrint piktų Tąivano pa
reiškimų, Tautinė Kinija, ypač 
jos bižnieriai ir bankininkai vis 
dažniau mini žodžius “realybė, 
praktiškumas”.. Nors diplomati
niai santykiai tarp Japonijos ir 
Tautinės Kinijos nutrūko, abie
jų valstybių ambasadoriai tebe
sėdi savo vietose ir, sakoma, už
truks apie 3 mėnesiai, kol jie 
išvažiuos. Taivane manoma, kad 
prekyba tarp Japonijos ir Tau
tinės Kinijos toliau bus tęsiama, 
nors kinai gali aktyviau ieško
ti naujų rinkų Europoje ir kitur.

Taivanas sudaro Japonijai ne
mažą rinką, apie 40%. Taivano 
importų ateina iš Japonijos ir 
pusę ar daugiau Taivano prekių 
paima japonų prekybos bendro
vės. Su komunistinės Kinijos 
pritarimu japonai ir toliau ban
dys prekiauti su Taivanu, kuris 
perka daugiau japonų prekių, 
negu komunistinė Kinija.

Taivano vyriausybė per pasku
tinius dvejis metus nutraukė 
santykius su 16 valstybių. Išdi
desnių pasaulio galybių tik Ame- 
rika dar "pripažįsta “Taivaho^^y-

- riausybę. Po Japonijos žingsnio 
> ir daugiau pasaulio valstybių ga

li nutraukti ryšius su Taivanu, 
todėl jo vadams lieka susitaikin
ti su mintimi ir iš susidariusios 
padėties gelbėti, kas dar galima 
išgelbėti — ekonominius ryšius.
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What's Going on Here? SLAPTOS DERYBOS SU Š. VIETNAMU
WASH1NGTONAS. — Baltųjų Rūmų spaudos sekretorius Zieg- 

leris, paklaustas korespondentų, kodėl dr. Kissingeris pasiliko Pa
ryžiuje trečiai dienai, atsakė: ‘tMatyt, jie turi apie ką kalbėti”. 
Gandai apie naujus taikos planus sustiprėjo, kai vakar JAV am
basadorius Bunkeris susitiko su P. Vietnamo prezidentu Thieu 
ir tarėsi 45 minutes. 'Sen. McGovernas Detroite pareiškė, kad 
kalbos apie taiką Vietname yra vyriausybės surežisuotos prieš 
pat rinkimus, kad padėtų prezidentui Nixonui.

Pačiame Pietų Vietname gan
dai apie taikos derybas ir gali
mas karo paliaubas padidino de
zertyrų skaičių pietiečių ir ko
munistų pusėje. Kareiviai nie
kad nenori mirti,, tačiau ypatin
gai jie nenori būti paskutiniai žu
vusieji* kare, kuris jau baigiasi.

Hanojaus radijas pirmadieni 
paskelbė komentarą, kuriame sa
koma, kad tik realybės nepažini
mas verčia kalbėti apie prezi
dento rinkimus Pietų. Vietname. 
Matyt, Hanojus galvoja apie ki
tokius rinkimus ir kitokia val
dymo sistemą.

Karinė, vadovybė, deryboms 
Paryžiuje intensyviai- vykstant, 
suintensyvino oro puolimus. Jau 
5 dienos, kai šiaurės Vietnamą 
puola virš 300 lėktuvų, o šią sa
vaitę š. Vietnamo puolimuose 
ėmė dalyvauti ir didieji B-52 
bombonešiai. Vadovybė prane
ša, kad vienas Mig-21 buvo nu
muštas oro kovose. Penktadienį 
raketa numušė ir vieną JAV F-4 
lėktuvą. Nuo komunistų ofenzy
vos pradžios kovo mėn. Ameri
ka prarado 108 lėktuvus ir 114 
lakūnų pateko į nelaisvę. Tuo pa- 

..čiu laikų. _komunistai neteko . 62 
lėktuvų. ' s...

Didžiosios šalys
■ kaltos dėl J. T.

NEW YORKAS. — Filipinų 
užsienio' rekialų ministeris Ro
mulo pasakė kalbą Jungtinių 
Tautų generalinėje asamblėjoje, 
kur jis kritikavo dėl Jungtinių 
Tautų sunkumų didžiąsias pa
saulio galybes. Jau nuo pirmų
jų JT dienų tos valstybės pradėjo 
pavojingą ir naudos nenešant} 
šaltąjį karą. Būtų buvę daug 
naudingiau, jei pasaulinės galy
bės būtų nors mažą dali tų lėšų, 
kurios buvo skirtos šaltajam ka
rui, atidavusios Jungtinėms Tau
toms, kalbėjo filipinietis.

Dabar, tęsė Romulo, didžiosios 
valstybės, bijodamos pačios ka
riauti, veda karus trečiųjų vals
tybių rankomis. Jis prikišo “vie- 

•nai svarbiausių Europos valsty
bių”, kad ji nežiūrėdama pasau
lio opinijos ir kaimyninių Ramio
jo vandenyno valstybių protes
tų tęsia tam vandenyne branduo
linių ginklų bandymus, čia jis, 
neminėdamas vardų, kalbėjo apie 
Prancūziją.- -

KAIRAS. — Lapkričio mėn. 
iš Kinijos į Egiptą atvyksta spe
cialistų grupė, kuri planuos kar
tu su egiptiečiais naujų teksti
lės, chemikalų .ir statybos me
džiagos įmonių statybą. Kinija 
be jokių nuošimčių skolina Egip
tui 90 milijonų dol.

LOS ANGELES. — Praėjusią 
savaitę astronautas Scott Car
penter, 47 m., susituokė su Ma
ria Roch, 25 irt., filmų gamintojo 
dukterim. Tai jail anii'os .vedy
bos astronautui.

BOSTONAS.':---- Demokratų
partijos ""adai, pamatę, kad jau
nimas, ypač studentai, nėra to
kie aktyvūs sen. McGoverno rė
mėjai, kaip buvo iš jų laukta, 
nustatė, kad daugumai jaunuo
lių nepatinka dirbti su regulia
riais demokratų partijos veikė- 
jasis . ' .

LONDONAS. — Britų rašyto
jas Mporehouse rengiasi vienas 
ant kupranugario perkeliauti per 
visą Sąharos dykumą. Jis Londo
no zoologijos sode mokosi jodi
nėti kupranugariais, jo kelionė 
apims 3,600 mylių.

SAIGONAS. — Pietų Vietna
me, valdžiai pradėjus griežčiau 
bausti narkotikų pirklius, hero
ino porcija, kuri anksčiau kai
nuodavo pol dol., dabar kainuo
ja po 9 dol? • .

NEW DELHI.'— Policija . . . . .. x T ... , . , įlaimes rinkimų? Laikraštis tennušovė penkis studentus Moga* ’
ir Ludhiana miestuose, Pun jabo 
provincijoj e,'^ur studentai sukė
lė riaušes dėl brangių kino teat
ro bilietų. Mokyklos ir univer
sitetai šiuose miestuose uždary
ti.

MONTREALIS. — Kanadie- . i ■ 
tis meterologas Bernard Power 
nori per teismą gauti iš Ameri
kos 95 milijonus dolerių už sa
vo išradimą. Jis sugeba dirbti
nu būdu- sukelti lietų. Power 
tvirtina, kad Amerikos kariuo
menė jo išrastą metodą naudoja 
Vietname be jo leidimo

WASHINGTON AS. —.Atsto-jtijos. Jis susipyko su kolegomis 
vų Rūmuose buvo atidėtas Flo-[dėl infliacijos Vokietijoje. Schil- 
ridos atstovų pasiūlymas pakeis
ti Cape Kennedy pusiasalio var
dą atgal į Cape Canaveral, kaip 
buvo' iki 1963 metų, t Atstovas 
Leu Frei iš Floridos tvirtina, 
kad Florida eis į teismą, nes jos 
žmonėms nepatinka Cape Ken
nedy pavadinimas. Canaveral 
pavadinimas ^Floridoje žinomas 
nuo 1533 metų. Massachusetts 
atstovas Thomas O’Neill pasiūlė 
vardo pakeitimo šiais metais 
kongrese nesvarstyti. „ •'

HONOLULU. — Amerikos di
plomatų pasitarimai su Mikrone
zijos atstovais dėl šių Ramiojo 
vandenyno salų ateities nutrūko. 
Derybos vyko nuo rugsėjo 28 d. 
Mikronezijos grupę sudaro 2,141 
sala, iš Marchall, Caroline ir Ma
rianas salynų. Salos buvo atim
tos iš Japonijos paskutiniame 
kare. Salų gyventojų išrinktas 
seimas reikalauja salom teisės 
skelbti nepriklausomybę arba 
teisės likti sujungtam su Ameri
ka.

Eugene Lenko, 34 metų ir Na-

mų partinis pasiskirstymas gali 
būti nedaug skirtingas nuo bu
vusio prieš rinkimus.

Asam- 
proga.

(E)rių.

===============================
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Nuo spalio 8 iki 14 dienos Amerikoje yra paskelbta "Laikraščių savaitė". Spauda bando iškelti 
spausdinto žodžio svarbą ir reikšmę.

I

Mirė jauniausia
Chruščiovo duktė

MASKVA; — Užsienio kores
pondentas, vaikščiodamas po No
vo Devichy kapines 'Maskvoj e, 
pastebėjo ąntkapį. jauniausios 
^buvusio premjero Chruščiovo 
dukters Elenos, 35 metų. Paaiš
kėjo, kad ji mirė liepos 14 d. ir 
buvo palaidota be didelių cere
monijų.

Vėliau korespondentai atsimi
nė, kad prieš Elenos mirtį Chruš
čiovų šeimoje lankėsi ąmerikie- 
-tis gydytojas McGhee Harvėy 
iš Johns Hopkins ligoninės, spe
cialiai iškviestas Chruščiovaitės 
gydyti.

olimpiadoje
SKOPJE. — Pasaulinėje šach

matų olimpiadoje Amerika pra
laimėjo prieš Sovietų Sąjungą 
34. Amerikietis Kavalėk sulo
šė lygiomis su Petrosianu, Ro
bert Byme sulošė lygiomis su 
Smyslbvu, tačiau kiti du ame
rikiečiai savo partijas pralaimė
jo.

Po 12 ratų olimpiadoje pir
mauja sovietai, po jų -eina Ven
grija, Jugoslavija, Rumunija, 
V. Vokietija, Čekoslovakija ir 
Bulgarija.

TEL AVIVAS. — Trys Izrae
lio kariuomenės gydytojai pa
skelbė, kad apie 10.2% visų jau
nų izraelitų stodami į kariuome
nę turi kurtumo ženklų. Gydy
tojai sako, kad kurtumą atneša 
garsios muzikos klausymas ne
didelėse ’ patalpose.

BONA. — Vakarų Vokietijos rinkiminė kampanija eina pilnu 
tempu. Socialdemokratai ir jų buvę partneriai liberalai tikisi lai
mėti daugiau vietų parlamente, tačiau viešosios opinijos tyrinėji
mai parodė, kad valdžios partijos gali tikėtis 50% visų balsų, o 
opozicija, krikščionys demokratai — 48%. Abi pusės deda visas 
pastangas laimėti kuo daugiau balsuotojų. Kampanija yra dažnai 
pikta ir negailestingą. '• 

Į ' - - ‘ V* 'f. - *

r “Die Welt” pareiškė savo skil
tyse, kad kancleris Brandtas iš
važiuos iš Vokietijos, jei jis ne-

pat pridėjo, kad jis tokiems gan
dams netiki, tačiau žala — jau 
padaryta. Pats kancleris Brand
tas pakenkė savo partijai, pa- 
reikšdamas “Der Spiegei” žurna
lui, kad dalis jo rėmėjų parla
mente perėjo į opozicijos pusę, 
gavę kyšių. Jis to negali įrodyti 
ir spaudoje toks pareiškimas ver
tinamas neigiamai.

Didelę žalą socialdemokratams 
padarė finansų ministerio Kari 
Schiller, pasitraukimas iš vy
riausybės ir, paskutiniu metu, iš- 

I stojimas iš socialdemokratų par-

ler buvo geras balsų rinkėjas, 
žmonių gerbiamas ekonomistas.

Socialdemokratų stiprybė yra 
pats kancleris Brandtas. jo gau
ta Nobelio taikos premija ir už
sienio politikos žygiai. Kancle
riui būtų naudinga, jei pavyktų 

Į iki rinkimų, lapkričio 19 d. su- 
jsitarti su Rytų Vokietija. Gali- 
I mas daiktas, kad pavyks užmegz
ti santykius su Kinija. Tie žy
giai būtų priskiriami prie kanc
lerio partijos nuepelnų.

Opozicijos vadai,, ypatingai 
Rainer Barzel, puola vyriausybę 
dėl ekonominio atoslūgio, inflia
cijos, kuri šiais metais siekia 
5.45%. ši tema derinasi ir su 
pasitraukusio ministerio Schille- 
rio pareiškimais. Opozicija ti
kisi, kad ji laimės rinkimus, kal
bėdama apie vidaus reikalus, 
nes užsienio politikoje Brandtas 
yra sunkiau nugalimas.

šiuo metu rinkimų laimėtojas 
dar visiškai neaiškus. Po rinki-

Kolumbietis atnešė 
žinią iš Dievo ;

ROMA. — Vatikano spaudos 
sekretorius Federico Aleksandri- 
ni paneigė, kad neseniai įvyko 
pasikėsinimas prieš popiežiaus 
Pauliaus gyvybę. Kartu jis pa
pasakojo apie įvykį, kuris ita
lų spaudoje tuos gandus sukėlė.

Rugsėjo 14 d. vienas vidutinio 
amžiaus vyriškis, apsirengęs tro
pikų kraštų katalikų vyskupo’ 
baltais drabužiais, su auksiniu 
kryžiumi ant krūtinės, įžengė į 
popiežiaus vasarinius Castel 
Gandolfof rūmus ir bandė priei
ti prie popiežiaus. Vatikano sau
gumo valdininkai jį sustabdė, pa
tikrino jo dokumentus ir išaiš
kino, kad jis nėra joks vysku
pas.

Italijos policija ištardė vyriš
kį ir nustatė, kad jis yra 42 me
tų Nemecio Castro iš Kolum
bijos. Jis sakėsi turįs popiežiui 
pranešimą iš Dievo. Kelias die
nas palaikiusi psichiatrinėje li
goninėje Italijos policija Castro 
rugsėjo 29 dieną išsiuntė iš Itali
jos.

HONG KONGAS. — Diploma
tiniai korespondentai praneša, 
kad Kinija, leisdama savo uos
tuose sovietų laivams iškrauti 
prekes Š;aurės Vietnamui, reika
lauja iš laivų , sumokėti už 
uostų patarnavimus šveicariš
kais frankais.

Kanadiečiams teks 
sumokėti užmoksią

■ ’

MASKVA. — Pirmą kartą so
vietų valdžia, pritaikė savo nau
ją “švietimo mokesti” ir kitiems, 
ne žydams, emigrantams. Du ka
nadiečiai, kurie jau seniai ban-

♦ Iš Čikagos į komunistinę Ki
niją išvyko negrų gydytojų gru
pė susipažinti su Kinijos ligoni
nėmis ir laboratorijomis.

♦ Washingtone kalbama, kad 
šią savaitę kongresas išsiskirstys 
namo ruoštis ateinantiems rin
kimams. Daug įstatymų projek
tų liks nesvarstytų.

♦ Aukščiausias Teismas nu-Įdo gauti vizą išvažiuoti į Kana-
sprendė, kad Ohio priimtas įsta- jSavQ. sovietų įstaigų raštą, 
tymas paremti pinigais tėvus,' kuriame; sakoma, kad jie turės 
kurie siunčia vaikus į privačias*! sumokėti sovietų- valstybei po 
mokyklas, -nesiderina su konsti- 8>160 dolerių už gautą mokslą, 
tucija. . . , Eugene Lenko, 34 metų ir Na-

; <cho šachas Pahlevi pra- Demidenko yra Kanados pi- 
dėjo vizitą Maskvoje. liečiai, gimę Kanadoje. Jų tėvaidėjo vizitą Maskvoje. liečiai, gimė Kanadoje. Ju tėvai
f Hanojaus radijas paskelbė juos jaunus parsivežė Ukrainon 

pasikalbėjimą su JAV aviacijos 
leitenantu Larry price, kurio lėk-' 
tuvas buvo numuštas virš š.' 
Vietnamo liepos 30 d. Nusileisda
mas su.parašiutu lakūnas nusi
laužė koją ir rankos kaulą.

♦ Abi Korėjos susitarė ket
virtadienį pradėti Panmunjome 
derybas dėl taikaus abiejų vals
tybių suvienijimo. “

♦ Belfaste protestantų šaulys 
nušovė 50 metų kataliką polici
ninką, 12 vaikų tėvą. Vaikams 
matant, šaulys suvarė į savo au
ką 11 šūvių. r- 
' ♦ Tautinės Kinijos preziden
tas Chiang Kai Shekas nedaly
vavo 61-mos Tautinės dienos ce
remonijose. Jis blogai jaučiasi 
po paskutinės ligos. Išvakarėse 
buvo perduota jo kalba per radi
ją- ' r '

♦ Kalifornijoje, Anaheime su
ruošti respublikonų pietūs, ku
riuose dalyvavo ir vicepreziden
tas Agnew, atnešė partijai 216,- 
000 dol. pajamų.

pasikalbėjimą su JAV aviacijos ir čia jie užaug0. Dabar> susi. 
.tuokę su sovietų piliečiais, jie 
bando gauti leidimą išvažiuoti. 
Kanados vyriausybė paskelbė, 
kad ji mielai įsileis Lenkos žmo
ną ir'Demidenkos vyrą.

Sovietų valdžia tvirtina, kad 
abu ukrainiečiai yra sovietų pi
liečiai Ir nenori jų išleisti. Da
bar, nors dar nepaskelbdama, ar 
ukrainiečiai gaus vizas, sovietų 
valdžia jau pranešė, .kiek verti
namas abiejų išeitas mokslas.

Japonija statys 
lėktuvą su Boeing 
TOKIJO.'— Japonijos aviaci

jos pramonės įstaiga paskelbė, 
kad japonai kartu su Amerikos 
Boeing bendrove statys naują 
civilinį transporto lėktuvą, ku
rio konstrukcijos išlaidas per pu
sę padengs japonų Nihon aviaci
jos bendrovė ir Boeng bendrovė.

Japonai planuoja didelį, vidu-NEW YORKAS. — Buvęs vai- Japonai planuoja didelį, vidu- 
stybės prokuroras, pasitraukęs, • tinių nuotolių lėktuvą, kuris ga- 
žmonai reikalaujant, iš politinės lės vežioti apie 225 keleivius. To- 
veiklos, John Michell, sugrįžo į kio lėktuvo masinė gamyba pra- 
savo seną advokatūros firmą sidėtų ne anksčiau kaip 1978 
New Yorke, kurios dalininku metų viduryje. Viso plano kai- 
anksčiau buvo ir prezidentas Ni-,na būtų apie 664 milijonai dole- 
xonas.

Susitiko atstovai
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 

atstovai — Juozas Rajeckas, 
Anatolis Dinbergs ir Ernst Ja- 
akson, rugsėjo 29 d. buvo susi
rinkę Estijos Generalinio Konsu
lato patalpose New Yorke, pasi
tarti einamaisiais reikalais. Pa
sitarime dar dalyvavo Lietuvos 
Generalinis Konsulas Anicetas 
Simutis ir Estijos konsulas Ak- 
sel Linkhorst. (E)

Nauji konfliktai 
Jemenu pasienyje 
ADENAS. — Pietinis Jemenas 

skundžiasi, kad kaimyninio Je
meno kariuomenė okupavo salą 
Raudonojoje jūroje. Kamarano 
sala, netoli Jemeno uosto Hodei- 
dos, turi 70 kvadratinių mylių 
plotą ir apie 1,500 gyventojų. Sa
lą iki 1967 metų valdė britai, o 
jiems išeinant salos gyventojai 
nutarė prisijungti prie Pietinio 
Jemeno.

Abi kaimyninės valstybės, ge
riau atskiriamos pagal savo sos
tinių pavadinimus: Jemeno sos
tinė Sana, o P. Jemeno — Ade
nas, jau seniai turi įvairių kon
fliktų. Pietinį Jemeną remia so
cialistinės arabų valstybės, o Je
meną palaiko arabų monarchijos. 
Arabų lygos penkių valstybių 
taikintojų komisija atvyko į Sa
ną spręsti paskutiniųjų susirė
mimų pasienyje, kur paskutinė
mis dienomis žuvę 200 žmonių.

— Lietuvos Generalinis Kon
sulas Anicetas Simutis rugsėjo 
28 d. dalyvavo Ghanos misijos 
prie Jungtinių Tautų priėmime, 
spalio 2 d. konsulas Simutis su 
ponia dalyvavo New Yorko bur
mistro John Lindsay priėmime, 
Jungtiniu Tautų 27-sios 
blėjos sesijos atidarymo
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ARTĖJANČIAM KQRESP0NDENC1NIAM
Suvažiavimo Pirmininke išrinktas, vyr 

kautininkas Pranas Karalius iš Cleveland
LSS Tarybos iFirmija, pasirėmusi LSS Suvažiavimo, n uos ta- 

tais, kviečia. Ljetuvių, Skautų Sąjungos. Suvažiavimą (kartu. Skau
čių Seserijos, Skautų Brolijos, Akademinio Skautų Sąjūdžio ir- Ra
jonų vadovų ir vadovių sueigas): a) išklausyti LSS Vadovybės 
pranešimams; b) susipažinti su Suvažiavimo dalyvių pasisakymais 
bei siūlymais.; c) priimti nutarimams, organizacijos klausimais ir 
d.), išrinkti; LSS Vadovybės organams.. j,

■- .Suvažiavimo renkamų LSS 
Vadovybės organų narių kandi- 
efetų siūlymai ligi; lapkričio 10 d. 
:. 3. Pranešimai,,pasisakomai bei 
siūlymai Suvažiavimo Prezidiu- 
nlut pateiktim ligi, spalio 25 d.

.4’.. Suvažiavimo Prezidiumas 
žgt&dinį. kandidatų sąrašą pą- 
sĮteįbia apie lapkričio 25 d. ir po 
to vykdo balsavimus-.

: ą Visi. Broliai. Vadovai- ir Sesės 
Vadovės, pagal LSS Suvažiavimo 
nuostatus (7 str.J turį teisę Su- 

_________ yažiįrime, dalyvauti, labai malo- 
Prezidiumui registruojantis da-|nial prašomi tikrai dalyvauti!

.Suvažiavimo reikalu LSS 
TaryTbos. Pirmijos nutarta

I SS Suvažiavimo Prezidiumą 
sudaryti Cleveląnde, Ohio.

LSS Suvažiavimo Prezidiumo 
Pirmininku išrinkti v. s., Praną 
Karalių, 34 0& Beechwood Ave., 
Cleveland Hts, Ohio 44118. Tel.,: 
(219) 321-2525.

Suvažiavimo atstovų.
registracijos mokestį 3- 

nustatyti S? asmeniui. Šis mo
kestis sumokamas Suvažiavimo,

lyvaųti Suvažiavime.
Anglijos ir Australijoj, rajo

nų atstovai-ės Suvažiavimo at
stovų registracijos mokestį mo^ 
ka savo rajonų vadams (s.. L 
Maslauskuį, ir v. s. A. Jakštui) 
ir tas mokestis paliekamas ra- 

' jono vadijos kasoje.
Vokietijos rajono atstovai-ės 

registracijos mokesčio nemoka.
Suvažiavimo atstovai-ės turi 

būti LSS nario mokestį sumokė
ję už visą kadencijos laik^^trž.
1970, 1971 ir 1972 m.) arba’nab 
jų į LSS įstojimo (jei tai įvyko
1971. ar 197^ m.) metų už jąios 
metus.

Kas- to. LSS nario mokesčjčo 
negalėjo, ar negali kitaip sumo
kėti,. gali jj. įmokėti. Suvažiavi
mo Prezidiumui drauge su regis
tracijos formalumais.

Metinis LSS nario mokestis 
(pagal kurį turi teisę. LSS SUt 
važ’ avime d alyva utį)’ ‘ yra toks:

a) skautininkams ir- skautinin-- 
kėms — po S3 asmeniui; b)-
skautams vyčiams,, vyresnio
sioms skautėms, akedmikams 
ir akadeinikėms — po $2.50 as
meniui; c) skautams ir skautėms 

po $2 asmeniui.
LSS. nario mokesčio nemoka i 

Geležiniu Vilku apdovanotieji 
LS-S.nąriai,ir tie Suvažiavimo da- 
lyviai-ės, kurie, Rajonų. Vadams 
ar Šakų Vadijoms pristačius, ųuo. i 
LQS nario mokesčio, mokėjimo > 
I SS Tarybos Pirmijos atleisti.

Provizoriškai

Liet., Skautų Sąjungos 
Tarybos- Pirmija

VEIDAI

"Ant melsvo ežero bangu, 
supa* laivelis be iridy../ z

ps. kun. A. Kezio nuotr.

parinktos tokios 1972: m, 
tSS Suvažiavimo datos:

1. LSS Suvažiavimo atstovų
r gistraeija ligi spalio 25

'Į suvažiavimą kviečia v. s. An
tanas’ Saulaitis, LSS Tarybos

i Pirmininkas ,
Sesės Vadovės P"
Broliai' Vadovai-!

Tolimų atstumų išmėtyti,, bet 
vienos didelės idėos artinami, 
vėl, bent korespondeneįniu. bū
du, jungiamės pasitarti, pasi
keisti nuomonėmis, pasvarstyti, 
nutarti, išrinkti — ir tuo būdu 
ra naujo išreikšti gyvą visų sanr 
tykį mūsų didžiuliame sąjūdyje, 
mūsų gajoje organizacijoje.

Suvažiavime dalyvauti kvie
čiami visi- vadovai it visos vado- 
dpvės- pagal. Suvažiavimo nuosta
tų,sąlygas.
i; Reikia vigui Reikia visų vie
nybei- gyvendinti, demokratinei 
tvarkai vykdyti, organizacijos 
relkšmeį.pabrėžti ir gražiai skau- 
tavimo nuotaikai pasireikšti.

'• Suvažiavimo reikia visų.: ir da
bar-vadovaujančių. ir dabar dir
bančių, ir prisidedančių, bei pa- 
tąrnančių; taip pat reikia ir dir
busių, kūrusių,, bet mūsų skaųty- 
bąta’p.įat nuoširdžiai tebegyve- 
iiądčįB,, L 10

Tik virfems susiburiant lietu- 
v.Tš\os;os. skautybės sąjūdis, ąt- 
s?rėtnęs į tvirtą praeitį, naudo
damasis -dabarties būkle, gali 
šėkrtiirigai va;ruotis aiškia kryp
timi.^ aAėith ■ ’L-

Relk lak i«k vieno- ir- kiekvienos! 
Reikia, kiekyieno ir kiekvienos 
mintims dal:nVs. nuomonėms 
reikšti, tinkamiems žmonėms į 
atsakingas pareigas Sąjungoje 
r'nkti ir, iš visų, gą'rėrns sąjū- 
djlb ateitin nužymėti. ,

h Suvažiavimas juk yra atskj- 
I ry žmonių. — vadovų, ir vadovių 
jsuvažiavimas ir (įsidėmėti
na!) „be kiekvieno ir bė kiekvie-

; nds jiebiitų. ir visų.
Todėl labai svarbų,; kad tąs 

i kiekvienas ir ta, kiekvieną tikrai 
, fln Skautu!

Esame didžiulė šeima, tokią ir

DARBAI
-į- Kernavietės- kviečia! Sek

madienį, spalio 15 d. 19 vai. 
. ryto kernavietės renkasi Jau
nimo Centro didžiojoje salėje, 
kur vyks šv. Mišios, o po jų — 
rudeninė tunto sueiga. Atvyks
tame laiku ir dėvime tvarkin
gas uniformas (tamsiai mėly
nos iki kelių kojinės, stovykli
nės kepuraitės).

Į šią sueigą ir šv. Mišias ma
loniai kviečiami atvykti tėve
liai ir mūsų tunto, bičiuliai. Vi
sų laukiame! > ' Tuntininkė

■į- Kernaviečių pirmoji olim
piada. Rugsėjo 24 d., sekmadie
ni, Kernavės tunto tėvu komi
tetas sukvietė skaučių tėvelius- 
ir svečius kartu su kernavietė- 
mis praleisti rudenėjančią po
pietę. ; , ;

Tą dieną vyko dvejopos varžy
bos: padangėje lietaus;’debesys 
rungėsį. su saulės spinduliais, p 
žemėje^— Tėvų Marijonų soduo
se —. dėl laimėtojo vardo varžė
si tėvelių ir dukrelių orinio ko
mandos,, mamytės ir dukrytės 
maišų lenktynėse neatsiliko ir 
entuziastingi kiaušinių, mėtyto- 
jai (juos mėtę net labai, tolimo
se.. distancijose!) bei- visos se
sės,. atkakliai lenktyniavusios

doves Suvažiavime tikrai' da
lyvauti, tuo pačiu

taip pat nuoširdžiai linkiu mū
sų. didžiajam' -Suvažiavimui sėk
mės!

* Budžiu!
Jūsų
v. s. Antanas Saulaitis, 

Lietuvių. Skautų Sąjungos
Tarybos Pirmininkas

Ps. Z. BfUZGIENEJ,

(kaircith CJeydande $k«utininkiu
CMrit drauginink#!, "Tėvynės Dūk->andykfrne visaip iSliktį. 

pfUtftA N. Kftrsnius*

V. E.rC?vx A”$ r/o* r.
1 ab§i% nuoširdžiai kviesdamas 
—‘s'■roHes vrdovus ir seses va-

įvairiuose kituose žaidimuose. 
Juos įdomiai pravedė jaunosios 
tunto vadovės — draugininkės 
ir Gintaro mokyklos dalyvės, 
įvairiais būdais kvietusios į šiuos 
“kernavietiškos olimpiados” žai
dimus. Sesė Rima Reklaitienė 
energingai vadovavo, žaidimų, 
aikštelėse ir lape žymėjosi, lai
mėtojų vardus.

Ankstyva sekmadienip popietė 
ėmė artėti į vakarą. Užkandžių 
ir gėrimų svečiams netrūko, o 
gera nuotaika dar labiau pagerė
jo, kai žalioj vejoj pamatėme il
gai lauktus “Jaunimo Vilties”, 
tautinių šokių šokėjus ir tėvą. A.! 
Kezį su akordeonu rankose. Plo- ■ 
jome šokėjams ir jų vadovams, ’ 
sesei Danutei Bruškyteįi ir. bro
liui Andriui Markuliui,, gėrėjo
mės Audėjėle, Malūnu.ir Jaunys
tės šokiu.

Saulutė jau siėnėsi mędžių vir
šūnėse, uodai būriais zyzė apie 
ausis,, bet štai-sutraškėjo uždeg-’. 
tas laužas, pasigirdo tradicinis. 
“Lauželis” ir sveteliai įsijungė- 
laužo programoj kurią vedė se- ei 
sė Vita Ruibytė2 Prie laužo, bu
vo paskelbtos žaidimų laimėto
jos, už savo ištvermingumą lai
mėjusios dovanėles.

0 kai gražieji sodai paskendo 
vakaro tamsoje, dar tebeskam
bėjo skautiškos dainos, aidais 
sklisdamos plačiomis lygumo- 
lj0įk

LŽiugu, kad tėvelių pastangos 
:r Kas:ruoš‘mas atnešė gana ge
rų rezultatų, sudarė gerą nuo
taiku ir davė mintį da'niau to
kias tėvų ir dukrų "olimpiadas” 
gamtoje ruošti. Ašenajus
- -jk įsidėmėtinos 1972 m. LSS 

Suvažiavimo datos: Ugi spalio 
25 d. — jsiregistruoti LSS Su
va iavmae dalyvauti: a) surašy
ti registracijos lapą ir pasiųsti 
Suvažiavimo Prezidiumui: b) 
pasiųsti ir registracijos mokestį
— ?2. Ligi spalio 25 d. — pa
siųsti aoyskaitinius pranešimus, 
savo siūlymus ir p. Ligi lapkri
čio 10- d. — tvarkingai pasiūlyti 
kandidatus-es rinkti į LSS Va
dovybės organus. Patariama siū
lyti kandidatų iš įvairių vietų ir 
į visas renkamas pareigas.

Balsav:mo da*ą (apie lapkri
čio mėn. II-ją pusę.’ paskelbs Su
važiavimo Prezidiumas LSS Su
važiavimo biuletenyje. Bet vi- 

* sais’ atvėjais patariama sekti ir 
skautų skyrių žinutes įvairiuose 
laikraščiuose.

Rajonų, Vadai, Rajonų Vadei
vos ir Vadeivės, tuntininkai-ės, 
vietininkai-ės ir kiti vadovai ir 
vadovės, gauną.informacijas apie 
1972 m. LSS Suvažiavimą, tas 
informacijas nedelsdami turėtų 
perteikti ir kitiems vadovams- 
ėms, skautininkams-ėms savo 
vietovėse.

LSS; Suvažiavimas yra labai 
svarbus įvykis visos LS Sąjun
gos- gyvenime!

GEROS DOVANOS
SIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų prieMūra, Sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje §4.00 dabar tik — T>r.™
Minkštais viršeliais tik  ----------— ------------ —T'TŠT

Or. A. J. Gussen — AUKtTA KULTuRA — ŽIAURŪS
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Vietoje 92.00 dabar
tik -----------------------------------------------------------
Galima tajp. pet. užsisakyti paltu, atsiuntus, čekį arba- 

money orderi.

1100.

'KA.I TH K-

N 4 ., I I v N A '

1739 So. HAlSTĘD ST„ CHICAGO, HU 68698

POEZIJOS. VEIKALAI
Poezija .uiip pavasaris, -ct-ls piadžioje pro urpsianU sniegą liepta 

-.zuynui maz-uų. delnu '’u spind’n u uedą. sakas
ka.p konietanus ir pauUUu įveda i gamiob vaizaę U see 

miklus Urafn^liskai oes įkeičia ne luo-se gamtos scenų vaiztouuse svajoja,
junkeujt* ir verk*-" poetai, paiėgūenui išreikšti iodziais jausniu ntinctų
jelmea.

Naujienoje yia gausm, pasirinkimas poezijos leiauaų.
L J. Augusteitytc • Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for- 

■lato. IZfr psl Kaina $1-—• -
2. Juxsifc Baltrušaiti*, ŽEMES. PAKOPOS, Elegiiuo. giesmes, puemoa. 

kišeninio forniato. 157. psj. $2.00.
5. Butkv Juze, EILĖRAŠČIAI IR RASTAI. 155 psl $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYOeJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių naktine; 169 

>si. Kanu $3-,00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLUDI - LIŪDI.. Lyrikos eiles, 105 psl. $2,00.
H. Anatolijus Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai, 66 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, .TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENlEi Eiliuoti pasakojimai apie 
išvietintas lietuvaites senovės-laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.U0.

13. Nadas Rastenis, THE- POREST QE. ANYKŠČIAI, AnUno Baranausko
Anykščiu šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00. ' '

U. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS, Eilės, % psl. $1.00. ' *-,*
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinu, lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURE,. 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. J&5U
17. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE, Eiliuoti kūrinė*-

lm, 92 psl., $1.00. • _ '
18 Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. Si-00,
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 70 psl.. $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 pŠL SžSO.
21. Alfonsas Tyruojis, METŲ. VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psL $3.00. 
Ž2; Jonas Valaiti*, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI. Mitologijos posmai.

5rpsL $i.oe.- . ...
.24, Adomas Jaša*,. BŪK PALAIMINTAS. Poezija 115 psl. $3.Ė0.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti 7 Naujlenv. 
ištinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar- pinigini orderą

, N, A. U J I,- E. IS O S,
>o> Haisied Su, Chicago. UL HlrtHJb

ARTĖJANČIAME NAUJIENŲ BANKETE

Diriguos Alice Stephens... r
-

Vakariene — $8,.0D asmeniui. ,
Šokiams gros A. Stelmoko orkestras.
Vietas rezervuoti prašome raštu Naujienoms (1739 So. Halsted St, 

Chicago,. HL 60608 arba telefonui HA 1-6100. V
Pradžia 4:00; vaL po pietų.
Kviečiame visus iš anksto, užsisakyti vietas artėjančiame

NAUJIENŲ BANKETE

Ps. BIRUTĖ KIDOLIENĖ, 
sesė kolegė žurnalistė prie Atlanto 
"Darbininko" laikraščio "Skautu Pas

togėje" skyriaus redaktorė.

BANDĖM gintarietės “Biblijoje 
ATI/] IRTI ^^6C1CJC7- ’«V“> vaiaii-AlKUKil das išgyvenom .kiekvieną iš tų

s” — užrašų 
knygelėje). O vėliąu, tris valan-

Norintieji pirkti namus, ar kitą nekilnojamą turtą Floridoje, St. Petersburgo apylinkė
je, pasinaudokite rinito ir sąžiningo Berger-Samuels Real Estate patarnavimu.

6395 GULF BOULEVARD, ST. PETERSBURG, BEACH, FLORIDA 33706 
TELEF (813) 362-1171 

r . * * r‘ . * - * *

GINTARO
MOKYKLA

dešimt dienu

Nepamirštamos dienos
Jei galėčiau, apleisčiau savo 

miestą, mokslą, kasdieniškus 
darbeFus ir grįžčiau į New 
Hampsh:r miškuotus kalnus, 
kur praleidom 19- smagių dienų 
Gintaro mokykloje.

Penktadienį, rugsėjo 8 d., taip 
ir padarėm. Mes, penkios Ker
navės skautės, kartu su tunti- 
ninke sese Šalčiūniene ir sese Je- 
lioniene susirinkom draugėn.

Sutikom tuntininkę įžygiuo- 
damos, dainuodamos, naujai 
išmoktą Gintaro, mokyklos 
dainą, ir d ė vedamos, mokyk
los simliolį —. pilką kakla

raištį.

Vaišinomės savo pačių gamin
tais valgiais, kurie yra ypač ska
nūs žarijose i,kepti. Paruošėm 
šiuos ginhiriečių patiekalus: jau
tieną palapinėje, bananų baida
res, verkiantį kotletą, mėsą a la 
“gentonšlipsės” ir kt. (šiuos re
ceptus galite rasti k:ekvienos

nuotykiai, pusiau pamiršti, 
pylėsi-iš penkių burnų vienu- 
kartu, ir atgavo visą savo 

gyvumą, visą humorą.
Jautėm iš naujo lagaminų sun- Į 

kurna, kai Į mokyklos kalną pa- I. 
čios juos turėjom nešt (matot, | 

i neturėjom ‘boyfriendų’ iš rytinių !
Amerikos valstybių, kad mus pa- J 
vežtų, kaip kitas seses); užuo- 
dėm vėl kiekvienos gintarietės 
daugiausiai vartojamus kvepa- ■ 
lūs — laužo dūmus; didžiavomės i 
(ar peikėm) savo pačių pastaty- j 
tų vandens plaustų pasisekimą , 
r stebėjomės, kaip ir pirmą sy- ! 

kį, miško tyla nakčia, kai žygia
vom (viena kitos įsikibusios) s 
“namo” po didžiosios iškylos.

Vėlu pasidarė. Kiti reikalai i 
grūdasi į sąmonę, ir nebėra lai
ko šiems maloniems prisimini
mams. Bet ką Gintaro, mokyk
loje išmokom, ką. ten išgyvenom, 
patyrėm — pasireikš kasdieniš- ■' 
kame gyvenime ir, esu tikra, jį 
paveiks, pagerins. |

vyr. sk. v. sL Kristina !
*■- Bukaveckaitė

ĮGALIOTINĖ IRENA RACINSKIENĖ — BROKERS, ALICE FISHER

Reikiamas informacijas ir patarimus suteiks L Ručinskienė — Sabai Paims motelio sa
vininkė — 1301 Gulf Way, St. Petersburg Beach, Florida 33706. Telef. (813) 362-4321.

Atvykusieji susipažinti su vietos padėtimi, iš aerodromo, ar ,stoties, bus atvežti ir gaus 
nemokamai nakvynę Sabai Paims motelyje. Gi perkantieji, galutinam sutvarkymui pirki
mo reikalų, gaus nemokamai vieną savaitę gyventi minėtame motelyje, kuris yra prie pačio 
paplūdimio. ,

Tad nepraleiskite retos progos, pasinaudokite šiuo pasiūlymu ir įsigykite nuosavybę 
lietuvių, pamėgtoje vietovėje. . x.
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vokiečių moksle
(Tęsinys)

Iš kalbininkų prie naujos pa
žiūros kūrimo prisidėję jau ži
nomesni žmonės. Bet jei imti dr. 
Gerullte’ą, tai jis 1921-ate. me
tate, kada daugiausia nusipelnė 
naujajai pažiūrai įsigalėti, tebu
vo žmogus, tik pradedąs moksli
nę karjerą. Tik dr. Trautman- 
n’as, kuriam drauge su dr. Hein- 
rich’ait-Mortensėn’iene priskiria
ma skalvių prūsiškumo įrodymo 
nuopelnas, jau 1921-ate metais 
buvo profesorius, dirbęs ilgesnį 
laiką universiteto darbą. Bet tas 
pats prof. dr. Trautmahn’as skel- 

■bia skalvių prūsiškumą su di
džiausiais rezervais, o 1910-ais 
metais, kaip rodo aukščiau ma- 
'no paduotos citatos, skelbė Maž. 
Lietuvos lietuvius autochtonais, 
nes skalvius ir nadruvius jis tada 

. skyrė ne prie senovės prūsų, bet 
.prie lietuvių...

Iš dr. P. Kargės bei kitų ci
tuotų autorių posakių, kuriais 
nusiskundžiama prieškariniu vo
kiečių mokslu, matyti, kad nau-

I jos pažiūros apie Maž. Lietuvos 
Į žiliausios senovės gyventojų tau
tybę yra brangios vokietininkų 
politikai.

Daug ką pasako Klaipėdos 
“Memeler Dampfboot’o” atsilie
pimas apie dr. P. Kargės knygą 
“Litauerfrage in Altpreusseri”. 
Štai “Memeler Dampfboot’o žo
džiai, išversti į lietuvių kalbą: 
“Slaptasis tarėjas Karge... ne- 
prikišamai įrodo, kad Klaipėdos 
kraštp, kaip ir Ragainės, Tilžės, 
Labguvos, Laukiškio ir Įsručio 
sričių lietuviai visai nėra žilos 
senovės gyventojai (autochto
nai”. “Tuo yra moksliškai įro
dyta, kad Klaipėdos krašto at
skyrimas reiškia neteisėtumą, 
kad visos tolimesnės lietuvių' 
pretenzijos į prūsišką .sritį netu
ri jokio pagrindo ir kad yra klai- 
da šių sričių lietuvius laikyti to
lygiais su lietuviais, gyvenan
čiais anapus senų, šimtmečius 
patveriančių, sienų”. “Senas 
tvirtinimas apie Prūsijos ir Klai
pėdos krašto lietuvių autochto- 
niškumą buvo pavojinga ir rizi--

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

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 pust________

’ Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 
įrištas, 431 push____

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I dadis, 208 pust įrišta — S3.00, 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. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

viršeliais — $2,00; H dalis, 225 >usL, įrišta

S. Mich«lsenas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 
įrišta — $5.00 minkštais viršeliais —

Dn V. Sruoęienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 
push, dabar tik____________________________
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Lietuviams reikalinga literatūra
.* > -Kiekvienas lietanš/ krtriam rūpi' gimtinio krašto laisvė ir betu

riu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Ša suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYS1M PASAULĮ. Atsiminimai ir 
intymūs- duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltu statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl.. kaipa 3 dol.
' Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 408 nsl., kaina 5 dol. Ap

rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS 1 LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkia pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 8 doL

Juozas Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk-, 
lose, Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl.. S4.00. <

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autnrė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ,ka jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta Į anglų kalbą.

D. Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS., Au
toriaus pastabuma neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
utmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 40 
psl., S1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, 
52 psl., $1,00.

. Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 173$ So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6O«W
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čeki ar piniginę perlaidą.

kinga klaida”. “Kiekvienas kny
gynas, kiekviena autoritetinga 
vieta bei įtakinga įstaiga, kiek
vienas galvojąs gimtinės namas 
turėtų įsigyti tą knygelę, ir kiek
vienas gimtinės bičiulis turėtų 
ją skaityti”144).

Tas faktas, kad naujosios vo
kiečių mokslininkų pažiūros apie 
Maž. Lietuvos gyventojų tauty
bę žiloje senovėje vokietininkų 
yra labai branginamos politiniais 
sumetimais — jos yra propaguo
jamos per radio, ta kryptimi ra
šytas disertacijas yra išleidęs 
Memellandbund’as Berlyne, jų 
kūrime • bei platinime svarbų 
vaidmenį yra suvaidinęs žino
mas hitlerininkas prof. dr. Ge- 
rullis’as, — verčia manyti, kad 
tų naujų pažiūrų ne tik įsiga
lėjimas Vokietijoje, bet ir jų at
siradimas bus susijęs su politi
niais momentais. Ir tuo labiau, 
kad, darant Versalio taikos su
tartį Lietuvos delegacijos sekre
torius P. Klimas savo viename 
rašte, reikalaudamas priskirti 
Mažąją Lietuvą prie Nepriklau
somos Lietuvos, operavo prieš
karinių ' vokiečių mokslininkų 
tvirtinimais. P. Klimas paėmė už 
fakta 1882-ais ir 1883-ais metais 
Bezzenberger’io nustatytą Dei
menos sieną, kaip lietuvius ir se
novės prūsus skiriančią ribą, ei
nančią nuo Kuršių įlankos į pie
tų rytus, nuo Labguvos per Įsru
tį, Gumbinę, Tolminkiemį į Du
bininkus. Taigi P. Klimas reika
lavo priskirti prie Lietuvos tą 
Rytprūsių dalį, kurią prieškari
niai vokiečių mokslininkai laikė 
ne senovės prūsų, bet lietuvių 
gyvenamą 'žiliausios' seno
vės145); ;

• Klausimas kyla, kodėl vokieti
ninkų politikai yra taip malonus 
dalykas “kuršinti” ar “prūsinti” 
Lietuvos tam tikrų sričių praei
tį. Juk ir jie skelbia, kad senovės 
prūsai ir kuršiai yra buvę lie
tuviams, giminingos tautos, o ne 
vokiečiai. Kas gilinasi į šį klau
simą, tam nesunku įsitikinti, jog 
vokietininkams tokių pažiūrų įsi
galėjimas yra naudingas daly
kas. Juk “prūso” ir “kuršio” 
vardai yra puiki priemonė lietu
viškai Maž. Lietuvos praeičiai 
nuslėpti, panašiai kaip per sugal
votą “memellenderio” tautybės 
sąvoką įnešdama neaiškumo į 
dabartinių Klaipėdos krašto gy
ventojų tautybę.

Jei, pavyzdžiui, koks anglas, 
prancūzas ar vokietis, kuris spe
cialiai nestudijavo Maž. Lietuvos 
istorijos, gautų istorinį žemėlapį, 
kuris skelbų Maž. Lietuvos gy
ventojus. lietuviais XlU-ame 
šimtmety, — tai toks žemėlapis 
jam daug ką pasakytų. Juk kas 
yra lietuvis, kad jis skiriasi nuo 
lenko ar vokiečio, — šiandien yra 
žinoma plačiam pasauliui. Bet 
jei minėtų tautybių žmogui pa
tektų į rankas XIII-tą šimtmetį 
vaizduojąs žemėlapis, kuris, pri
silaikydamas naujojo vokiečių 
mokslo pažiūrų, rodytų Klaipė
dos apylinkės drauge su gretimo

- ------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ takais
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mis sritimis gyventojus kuršiais, 
o Maž. Lietuya drauge su Sūdu
va net iki Kauno būtų priskiria
ma prūsams, — tai iš tokio že
mėlapio minimas asmuo būtinai 
sudarytų nuomonę, jog kalbamo
se srityse lietuviai nėra gyvenę 
XIII-ame šimtmety. Kuršių tau
tybės sąvoka tokiam asmeniui 
dar sukeltų nemaža neaiškumų 
bei spėliojimų. Juk ir specialis
tai apie kuršių tautybę teturi 
spėliojimų, o kai kurie moksli
ninkai jokios kuršių tautybės ne
pripažįsta ir laiko tai tik geogra
fine sąvoka. Kai dėl prūsų tau
tybės, tai ta ir sukels įvairių spė
liojimų, o ne vienas Vakarų Eu
ropos žmogus iš tokio žemėlapio 
lengvai gali susidaryti vaizdą, 
jog Maž. Lietuva drauge su Sū
duva XIII-ame šimtmety yra bu
vę, vokiečių gyvenamos sritys.

Tegu vokietininkams ir nepa
vyktų niekam sudaryti vaidinio, 
sutapdinančio senovės prūsą su 
šių dienų vokiečiu, bet ir tuo at
sitikimų lietuviškų sričių “prū- 
sinimas” bei ‘ “kuršinimas” yra 
naudingas vokietiniiikų politi
kai. Skelbdami Klaipėdos apy
linkių bei gretimų Vakarų Že
maitijos sričių kuršiškumą, o li
kusios Mažosios Lietuvos gyven
tojų prūsiškumą XII-ame šimt
mety, naujieji Vokietijos moksli
ninkai atlieka maždaug tą pat, 
ką darytų vokiečių geografai, jei 
imtų skelbti, jog šiandien Biržų 
apskrities gyventojų dauguma 
yra ne lietuviai, o latviai. Tie
sa, latviai yra giminės lietu
viams, bet tai nėra viena ir ta 
pati tauta: o giminingumas šian
dien neduoda1 tokių teisių, kokių 
kad teikia ta pati tautybė. Ang
lai, pavyzdžiui, yra vokiečiams 
gimininga tauta, bet tas jai ne
duoda kokių teisių į vokiškas že
mes: ir pasauliniame kare ang
lai kovojo ne su giminingais vo
kiečiais, bet prieš juos. Aišku 
ir lietuviai neturi tokių teisių į 
latvių gyvenamas sritis, kokių 
kad turi į grynai lietuviškąsias. 
Kaip lietuvis geografas neturėtų 
pakęsti tik ką paminėtos rūšies 
tendencijų, taip ir praeities ty
rinėtojas lietuvis negali leisti nei 
vienos pėdos lietuvių, gyventos 
žemės skirti ne tik germanams 
ar slavams, bet ir lietuvių gimi
ningoms tautoms.

Praeities tyrinėtojas lietuvis 
drauge turi žiūrėti, kad vokie
čiai savo naujojo mokslo propa
gandai nepanaudotų lietuviškos 
kilmės initeligentų.' Juk Mažajai 
Lietuvai vokietinti daug padėjo 
ir padeda suvokietėję lietuviai 
panašiai, kaip kad Siamo medžio
tojams prijaukinti drambliai yra 
puikiausia priemonė laukinius 
dramblius iš miškų vilioti. Praei
ties tyrinėtojai lietuviai turi 
ypač budėti, kad siamiško dram
blių gaudymo metodo vokiečiai 
nepanaudotų ir visai Lietuvai 
kultūriniai pavergti’48). Plg. 
Pov. Pakarklis. Dėl Klaipėdos 
apylinkių praeities kuršinimo 
(“Trimitas”, 1934 m. Nr. 18). 
Plg. Pov. Pakarklis. Apie hipote
zes, naudingas vokiškam im
perializmui (“Liet. Žinios”, 1932. 
IR. 3 d.).
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Nei vienas žmogus, noris paimti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa- . 
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą ■ Lietuvos praeitie Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį-pąžįštahtiejf žmonės tvirtina,.-kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė k; įvertino Antano Smetonos veiklą.
, ,J., Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
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YRA UŽ KA KALTINTI,.
save pateisinti pasiilgimu pa
matyti Lietuvą. Jų pasiteisini
me taip eilučių vis dėlto kyšo iš 
tam tikra,* kiekis propagandos 
Lietuvos okupanto naudai.

šios jaunuolės nėra nesąmo
ningi kūdikiai. Jų pačių prisi
pažinimu, jos esančios 16 — 
17 metų amžiaus Tokio aju- 
žiaus jauniklės žino, ką daro ir 
ko jos siekia, Jos tikrai žino, 
kad Maskvos leidimas joms 
stovyklauti pionierių stovyklo
je yra reikalingas ir naudingas 
okupanto planams ir tikslams. 
Sunku padaryti prielaidą, kad 
jos nebūt žinojusios mūsų pa
vergtosios tautos Laisvinimo

Neseniai keturios Cicero jau
niklės, grįžusios iš pionierių 
stovyklos rusų okupuotoj Lie
tuvoje, paskelbė “Drauge” pa
siteisinimą. Jose verkšlena, kad 
ciceriškiai joms negailestingi, 
priekaištauja, jas pravardžiuo
ja, kas jas labai įžeidžia. Tei
sinasi, kad jos savo ateitinin- 
kiškos ideologijos neiškeitė, 
atseit Į komunistinę.

O vis tik šių ir kitų jauniklių 
stovyklavimas pionierių sto
vykloje susilaukė visuotino 
lietuviij pasipiktinimo ir pa
smerkimo, ir tai su pagrindu. 
Šio pasipiktinimo ir pasmerki
mo nesumažino nei bandvmas Pęnnsylyanijos gubernatorius pasirašo Vasario 16 deklaraciją. Lietuviu, gyvenančiu Wyoming Val

ley, organizacijų atstovai pas gubernatorių Milton J. Shapp. Sėdi iš kairės: (pavardės cituojamos 
taip, kaip parašyta amerikiečiy spaudoje): Joseph Sukaloski, Luzerne apskrities klubo lauras pre
zidentas; gubernatorius Shapp; Nellie T. Bayoras, Lietuviy Susivienijimo Amerikoje 7 Distrikto ir 
A. L. B, N. E. distrikto sekretorė. Stovi; Joseph Turak, Ronald T. Schall, Luzerne apskr. klubo Tau
ras nariai; Vytautas Paulauskas, SLA 7 distrikto ir Amerikos Lietuviu B-nės Naujosios Anglijos 
(N. E.) distrikto prezidentas; Leonard Palls, Luzerne apskr. klubo Tauras sekretorius; Adolph Nor- 

wajsha, AJLRK susivienijimo 5 distrikto prezidentas.Duoda veltui ir verčia mokėti
Sovietų Sąjungoje dar nepaskelbtas įstatymas, kuris 

leidžia komunistams imti išpirkimo mokestį išvažiuojan
tiems iš rusų pavergtos teritorijos žmonėms. Ko gero, 
sovietų valdžios specialistai dar nebaigė redaguoti įstaty
si jis nesuredaguotas, bet. prezidentas Podgornas 
jau pasirašė- instrukciją, kuri įsako užsienio reikalų mi
nisterijai neduoti paso žmonėms, nesumokėjusiems ko
munistams išpirkimo mokesčio. Kitose valstybėse di
džiausios skubos atveju vis dėl to pirma paruošia įstaty- 

ji paskelbia, o tiktai tada taiko įstatymą praktikoje. 
Tuo. tarpu Sovietų Sąjungoje pirma paruošia instrukci
jas pinigams lupti, pasų skyriaus, pareigūnai tuos pinigus 
jau lupa, o tiktai vėliau galvoja apie įstatymo paruoši
mą ir paskelbimą. Gražiausia, kad rusai drįsta oficialiai 
pranešti, kad įstatymas jau galioja, nors jis dar ne
paskelbtas.

Kalba eina apie įstatymą, kuris liečia kiekvieną So
vietų Sąjungos gyventoją, turėjusį progos lankyti aukš
tesnes mokyklas ir pasiryžusį išvažiuoti į užsienį. Juo 
daugiau mokslo jis įsigijo, tuo, brangesnis yrą leidimas 
išvažiuoti iš Sovietų Sąjungos. Amerikoje pirmiausią bu- 
yo pasklidusi žinia, kad tas mokestis taikomas tiktai žy- 

t dąms. Daugelis Rusijoje gyvenančių žydų kreipėsi į so
vietų valdžią leidimo išvažiuoti į Izraelį, jiems pirmiausia 
ir buvo pranešta apie išpirkimo mokestį. Laisvame pa
saulyje buvo susidaręs įspūdis, kad tas gengsteriškas iš
pirkimo mokestis taikomas tiktai iš komunistinio rojaus 
išvažiuoti norintiems žydams. Naujienos prieš porą mė
nesių nurodė, kad tas mokestis bus. uždedamas ir lietu
viams, ne vien žydams. Dabar aiškėja, kad jis taikomas 
kiekvienam rusų pavergtoje teritorijoje gyvenančiam 
žmogui. \ , į " > '•<

Rusų pavergti lietuviai iki šio meto apie išpirkimo 
mokestį nieko nežinojo, nes labai mažas lietuvių skaičius 
prašo leidimo išva žinoti Į užsienį. Lietuviai yra tiek įbau
ginti, kad jie nedrįsta važiuoti į Maskvą ir reikalauti, kad 
rusai leistų išvažiuoti. Bet lietuvius pasiekė žinią, kad 
toks “įstatymas” pradėjo veikti. Jeigu kas norės išva
žiuoti, tai pirma turės rusams sumokėti stambią sumą už 
leidimą. Jie patyrė apie tą gengsterišką mokestį iš Ame
rikos Balso ir iš nuvažiavusių turistų. Jie žinojo, kad ru
sams reikia mokėti didelis mokestis už kiekvieną pasiųstą 
dovanų siuntinį, o dabar reikės mokėti ir už išvažiavimą.

Paprastiems žmonėms tas išvažiavimo mokestis ne

toks jau didelis, bet aukštesnį mokslą pasiekusiems žmo
nėms jis yra labai didelis. Gimnaziją baigusiems teks mo
kėti 800 dolerių, o universitetus baigusieji turės mokėti 
iki 30,000 dolerių. Jeigu norįs išvažiuoti žmogus skolins 
pinigus pas Amerikoje gyvenantį savo giminaitį, tai tas 
giminaitis už pinigų iškeitimą dar turės primokėti treč
dalį daugiau. Lietuvą pasiekė žinia, kokį pasipiktinimą 
toks išpirkimo mokestis sukėlė visoje Amerikoje. Lietu
viai žino, kad net prezidentas Niksonas, kalbėdamas su 
Andrejum Gromyka, prašė panaikinti tokį žiaurų pira
tišką mokestį.

Oficialiai lietuviai apie išpirkimo mokestį patyrė iš 
N. Semionovo straipsnio, atspausdinto spalio 3 dienos 
Tiesoje. Semionovas tvirtina, kad panašius mokesčius 
ima iš studentų JAV, Prancūzijoje, Vokietijoje ir pačia
me Izraelyje. Jis tvirtina, kad kiekvienam išvažiuojant 
čiam izraelitui reikia uždėti užstatas. Jis maišo studentų 
imtas paskolas su nemokamu mokslo principu. Jis bando 
pateisinti soyietų valdžios nutarimą imti mokesčius ir 
atmeta užsienyje sukeltą pasipiktinimą šitokiomis min
timis :

“Lyginant su šiais faktais (Semionovas turi gal
voje JAV, Vokietijoj ir Izraelyje tariamai uždėtą 
išvažiavimo mokestį, kurio nėra. N R,), (o jų galima 
pateikti labai daug), ypač negražiai atrodo Vakarų 
propagandos mėginimai Tarybų Sąjungoje priimtą 
nutarimą paversti antitarybinių spekuliacijų objek
tu. Juk ponams antitarybiškumo mėgėjams gerai 
žinoma, kad skirtingai nuo kapitalistinių šalių, Ta
rybų Sąjungoje piliečiai aukštąjį išsilavinimą gauna 
nemokamai (tai yra valstybės liaudies sąskaitą);. Ne
gana to — studentai ir aspirantai pas mus gauna ga
ną dideles stipendijas” (Tiesa, 1972 m. sp. 3 d., 4 psk)-.
Jeigu pats Semionovas pripažįsta, kad Sovietų Są

jungoje mokslas yra nemokamas, tai kodėl išvažiuojan- : 
tiems reikia mokėti toks didelis mokestis? Komunistai 
nuo Lenino laikų tvirtina, kad “socialistinėje”' Rusijoje 
mokslas bus veltui, bet pasirodo, kad už tą mpkslą reikią 
labai brangiai mokėti. Amerikoje už mokslą reikia mo-J 
keti. Gabesnieji mokiniai gauna stipendijas, kurios neuž-. 
deda jiems amžinos naštos. Komunistai skelbia, kad jie 
jaunimą moko veltui, tuo tarpu gyvenimo tikrovė yra vi
sai kitokia. Aukštesnį mokslą veltui gauna tiktai komu
nistų vaikai, bet kitiems visam gyvenimui, uždeda, tokią 
naštą, kurios jie niekad neišmokės. Komunistai nieko, 
veltui neduoda, išskyrus pažadus. ~ I'

Veiksnių priešingo nusistaty
mo, liečiančio komunistų sto
vyklas, laisvojo pasaulio lietu
vių jaunimo stovyklavimą. 
Sunku prileisti, kad jos nebū
tų skaičiusios ar bent girdėju- 
sios Cicero klebono kun. J. Stan
kevičiaus ir jo pagelbininkų 
kunigų įspėjantį tėvus laiško 
dėl vykimo, i tokias, stovyklas.

Jos savo rašte nerodo ma
žiausio apgailestavimo, kad 
jos komunistij stovykloje sto
vyklavo. Jos net mažiausio 
priekaišto nepadaro tiems, ku
rie jas prikalbino ten vykti. 
Priešingai, jos reiškią nepasi
tenkinimą, grąso. išsikrausty
mu. iš Cicero kolonijos, nes ci- 
ęeriškiai yrą nemandagūs, at
sčių jų grįžusių nesutiko su 
raudonų rožių puokštėmis. Jos 
visai nesijaučia, kad būdamos 
ątęitįninkės, padarė gėdą gar
bingai ąieitininkijos veikiai, 
gerbdamos pionierių stovyklo
je ne Lietuvos trispalvę, o oku
panto vėliavą, nužudytų mūsų 
brolių ir- sesių kraujų sumirky
tą. Argi, tai nėra pagrindo 
kuo piktintis ir smerkti tokias 
■ąteitįnįųkęs? r .ų
L- čia norėčiau jų pačių pa- 
klausti. Kodėl jūs, ateitinin- 
Įcės, rašydamos apie Lietuvą, 
visame savo pasiteisinimo ra
šinyje nė vieno, karto nepami
nėjote, kad vykote i pavergtą 
Lietuvą?; Atrodo, kad žodžiai 
{okupuota, pavergta, jūsų są
moningai nutylėti.

Jūs giriatės, kad važinėjote 
po. Lietuvą ir buvote Palangoje. 
Skaitant šias jūsų eilutes, iš
eitų, kad atvykusioms iš Ame
rikos lietuviams yra pilna lais
vė važinėti po visą kraštą, be 
jokių “palydovų”. Tai ne tie
sa!- Jūs nutylėjote, kad buvo
te lydimos “palydovų” — Mas-

kvos patikėtinių, <Ar gi, neke
lia Įtarimo faktas, kad jums 
buvo atviri visi keliai Lietuvo
je, kitieiųs gi, reikia vogčio
mis, iš, Vilniaus išsprukti, kad 
aplankius tėviškę, gimines ar 
tėvų kapus ir tai dažniausiai 
nepavyksta, nes kelią pastoja 
policija.

Jūs rašote, kad lankėte mu
ziejus. įdomu, kur ir kuriuose 
miestuose? Kaune? Vilniuje? 
Kaune, ką jūs ten matėte? Ar 
buvęs Karo muziejus nėra “iš
valytas” nuo viso to, kas pri
mintų Nepriklausomą Lietu
vą? Kieno portretai iškabinti 
ant sienų? Ar ne mūsų tautos 
išdavikų, Maskvos generolų, 
kurie savo kariauna sutrypė mū
sų tautos laisvę? Ar jūs buvo
te buv. Karo muziejaus sodely
je? Ar matėte Nežinomam ka
reiviui Lietuvos laisvės laikais 
pastatytą paminklą? Ar jūs 
matėte ten stovinčią laisvės sta
tulą? Kodėl “Draugo” skaity
tojams to viso neatidengėte?

Jus lankėte Vilniaus muzie
jų — ten yra Šv. Kazimiero iš
niekinta bažnyčia, paversta 
ateizmo muziejumi. Jūs skel- 
biatės esančios ateitininkės ir 
išdrįsote slampinėti šio muzie
jaus grindimis ir klausytis pa
lydovo aiškinimo, kaip yra su
niekinta pavergtų lietuvių re
ligija, dėl kurios ryžosi savo 
likimą paaukoti 17000 lietuvių, 
pasirašyti atsišaukimą Į laisvo
jo pasaulio valdovų sąžinę.

Jūs didžiuojatės ir giriatės, 
kad matėte gražią Lietuvą. 
Naivus jūsų džiūgavimas. O 
kam gi, tėvų žemė nėra graži? 
... Jūs skelbiatės, kad galėjo
te bažnyčiose pasimelsti. Ar gi 
tai nėra vėl savo rūšies propa
ganda? Atrodo, kad pavergto
sios Lietuvos jaunimas gali

laisvai lankyti bažnyčias ir. jo
se melstis. Tai grubi netiesą! 
Bet jūs nepaklausėte savo gi
do,. kiek jau Lietuvoje bažny
čių yra uždaryta. Ar jūs nema
tėte, kad Vilniuje Katedros, 
Šventovė yra paversta koncer
tų sale, o kitos, šokių, sandė
lių patalpomis.

Mielosios ateitininkės, kažin 
ką jums būt pasakęs Kalanta, 
jei jūs jo kapą būtumėt surą- 
d.usios. Ką pasakytų jums tię 
jaunuoliai, kurie iškentėję bai
sias kankinio tortūras šian
dien yra teisiami už tai, kad jie 
pareikalavo Lietuvai ir religi
jai laisvės. O jūs savo noru ap
sigyvenote okupanto surengtor 
je stovykloje, stovinčioje, ap
gaubto j raudonos vėliavos še
šėliu. Ir kažin, kas jus galėtų 
pateisinti?

Šalia jūsų atsistoja ir jūsų tė
vai ir motinos ir tie kurstyto
jai, kurie žinojo ką jie daro. 
Kad jūs paliktumėt ateitininkų 
vėliavos sargybą ir pagerbtu- 
mėt okupanto vėliavą pažymė
tą plaktuku ir piautuvu, Jūsų 
tėvai, kurie kadaise savo vai
kus nešė ant rankų, bėgdami 
nuo maskvinio košmaro, -šian
dien jie patys palydi savo vai
kus į pionierių stovyklas. O 
laikai, o papročiai! ...

DR ANTANAS J. GUSENAS
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Man atrodė, kad pats svarbiausias lentų piovimo 

darbas buvo linijų nutiesimas. Tėvas šį darbą labai 
gerai žinojo. Jis nuodėguliu išteptą, ištemptą virvę, 
man liepė ją dar labiau Įtempti, o vėliau pats ją dar 
labiau patempia ir paleidžia. Stebėdavausi, kaip tie
siai ir lygiai būdavo nubrėžtos linijos. Tokios tiesios 
ir lygios išeidavo ir lentos. Aš mokėjau piauti ir kirsti 
medžius, tai map ir dirbtuvėje buvo lengviau.

Toje Grand Trunk dirbtuvėje dirbau visą žiemą, 
pavasari ir vasarą. Vasaros pabaigoje jau pradėjo ma
žėti darbai, o rudeni, mūsų visų nustebimui, buvo nu
traukti visi darbai ir dirbtuvė visai uždaryta. Liko di
dokas lietuvių skaičius visai be darbo. Pabandžiau 
ieškoti darbo kitose dirbtuvėse, bet aš nieko rasti ne
galėjau.
J DIDIEJI KANADOS ŪKININKAI

* Mane ir ilgus metus ten dirbusius lietuvius nustebi
no >/onlrealio Grand Trunk bendrovės dirbtuvių užda
rymas. Darbininkai dešimtmečius, dirbo, gamino ge- 
ležinkeliams vagonus, ir staigiai buvo uždarytos dirb
tuvės, ir paleista bendrovė. Tik vėliau patyrėme, kad 
geležinkelių bendrovės pradėjo domėtis kitais vago
nais. Mūsų gaminami jau buvo silpni ir maži. Gele
žinkeliams reikėjo geresnių pervežimo priemonių. 
Kanadiečiai susižavėjo JAV valstybėse gaminamais 
yagonais. Montrealyje teko uždaryti seną dirbtuvę ir 
apleisti visus darbininkus.

Montrealyje buvo sunku susitarti dėl bet kokio 
darbo. Apėjau kelias dirbtuves, apklausinėjau dau-

geli žmonių ir apėjau miesto Įstaigas. Nieko neradau, 
o be darbo nenorėjau būti. Nutariau keliauti i vakarus. 
Montrealyje patyriau, kad Kanados vakaruose ūkinin
kai samdė žmones Įvairiems žemės ūkio darbams. Bet 
kur tie ūkiai buvo — niekas nežinojo. Buvau šiek tiek 
užsidirbęs, bereikalingai pinigų nemečiau ir Į smuk
les nevaikščiojau. Visą laiką turėjau galvoje, kad rei
kia užsidirbti pinigų mokyklai. Turėdamas kiek lais
vesnio laiko — lankiau mokyklą anglu kalbai mokytis. 
Man buvo aišku, kad be anglų kalbos Amerikoje mažai 
ką tepajėgsiu padaryti. Be anglų kalbos ir i mokyklą 
negalėsiu įstoti.

Reikėjo važiuoti i vakarus, bet nežinojau iš kurio 
galo pradėti, Montrealyje buvo lietuvių, T 
pas Kanados ūkininkus, bet aš jų nepažinau. Beieško
damas kelio i vakarus, susiradau jauną le.nką, kuris 
panašiais sumetimais norėjo patraukti i vakarus ir pa
dirbėti pas ūkininkus. Vasaros pabaiga buvo gijaži,, 
laukuose dar turėjo būti įvairių darbų. Tas jaungs vy
ras vadinosi Stasek Leskowski. Jis maų, liepė jį va
dinti S taše k u. Mudu išvažiavome i Winnipeg^. Kelio
nė buvo ilga ir neįdomi. Traukinys ritosi mylių mylias 
per miškus ir laukus. Kartais valandų valandomis ne
matėme gyvos dvasios. - - ■ • ■

Būtume galėję traukinyje miegoti, bet jauni žmo
nės, važiuodami nepažįstamais kraštais: ių keliais, 
spokso į pakeles ir nemiega. Nedidelėje stotelėje trau
kinys sustodavo, Kartais įlipdavo keleivis arba jų po
ra, o kartais jis ten prastovėdavo po pora valandų. 
Pradžioje mudu su Staseku nežinojome, kuriam galui 
tas traukinys taip ilgai stovėdavo, bet vėliau išalkino
me, kad geležinkelio linija buvo tiktai vienų bėgių. 
Stotin atėjęs traukinys turėjo pralaukti, kol ateis prie
šinga kryptimi einąs traukinys. Kai tas. pravažiuodar 
vo, tada tais pačiais bėgiais išjudėdavo mūsiškis.

T Kar išvažiavome Į gerą kelią, tai tada smarkiau rię- 
dejo ratai ir nereikėjo, šalutiniuose bėgiuose laukti. 
Tais laikais Kanados traukiniai mėgdavo ilgiau pailsė
ti ir atsikvėpti. Vienur turėdavo pasikrauti malkų, o 
kitur reikėdavo. į pečių pripildyti vandens; bet visa ši 
operacija nebuvo tokia ilga. Daug aršiau būdavo, kai 
koks pečkurys užtrukdavo. Tada tekdavo žymiai il
giau laukti ir nerimauti.
Pasiekėm Winnipegą, Manitobos valstijos sostinę. Mes 
manėme, kad ten susirasime kokį ūkininką, kuris tuo
jau mums duos, gerą vakarienę ir pasakys, kad rytoj 
ryte p.radėsimę rugius kirsti. Bet mes apsirikome. 
Mieste išaiškinome, kad iš paties Winnipego žmonės 

kurie dirbo važiuoja dar toliau į vakarus, jeigu nori padirbėti ka
nadiečių ūkiuose. Mums reikėjo važiuoti į Sąskatsche- 
waną. Tai. labai didelė provncija, esanti Į šiaurės va
karus nuo.'\yinnipego. Nenorėjome važiuoti be tikres
nio, adreso. Žinojome, kad Saskatschewano provincija 
buvo, nepaprastai didelė. Turėjome tiksliai pasirinkti 
vietų.

Mūsų laimei, susiradome ūkininką, kuris turėjo 
kelių tūkstančių akrų ūkį, betkuris gyveno Winnip.e- 

ige. Čia jis praleisdavo šaltas žiemas, o vasaros metu 
jis. praleisdavo savo ūkyje, kuris buvo, vakarinėje Sas- 
kaischewano provincijos dalyje.

Winnipego. geležinkelio stotyje išaiškinouje, kad, 
turėsime važiuoji dar ištisą dieną. Pirma turime pa
siekti Saskatūną, o vėliau iš ten kitu-traukiniu Paeže
riais i p paupiais keliauti į vakarus ir truputį į pietus. 
Mums reikėjo pasiekti Maple,.Greeką, kur, turėjome 
rasti dįdelę "Wiunipege gyvenančio Kanados ūkininko 
farmą.*

Sustojome-mažoje Maple Creek stotelėje. Pasirodo,' 
kad1 tas Maple Creek ne toks jau mažas, o Maple Creek 
apylinkė dar didesnė. Stotyje pasižiūrėjo į mūsų ad-

resą ir pasakė, kad mums dar teks gerokai keliauti, 
kol pasieksime nurodytą farmą. Mums patarė palauk
ti sekančią dieną gal kas nors važiuos ta kryptimi, tai 
mus dar pavėžės. Laukti nenorėjome, nes žinojome, 
kad dar viena diena bus prarasta. Be to, nežinojome, 
kas mus galėtų pavėžėti. Bet vakare keliauti nežino
mais keliais ir dar mažiau žinomais laukais taip pat 
nenorėjome. Jokio viešbučio nebuvo, jokios valgyklos 
nesimatė. Jeigu ir būtume norėję miegoti, tai nebuvo 
kur.

Paklausinėjome apie kelią ir pasileidome nurodyta 
kryptimi. Toli eiti nenorėjome. Traukinys mus buvo, 
gerokai išvarginęs, bet dar labiau mus vargino — neži
nia. Mes važiavome ūkininko ieškoti, bet nieko neži
nojome, ar mes jį surasime. Suradę taip pat nežino
jome, kokios ten bus darbo sąljgos ir kiek mums tas 
ūkininkas sutiks mokėtu

Pramiegojome laukuose. Vienoj pašlaitėj surado
me nupiautp, bet dor nesugrėbto, šieno. Pasidarėme 
guolius. Prisitraukėme šieno, kad galėtume juo ir už
sidengti. Žinojome, kad ten yra uodų, kurie nakties 
metu gaji užkapoti. Kad mums kraujo neiščiulptų, tai 
reikėjo užsiversti geroką glėbį šieno ne tik ant galvos, 
bet? ir ant viso kūno. Viskas turėjo, būti padaryta su 
tam tikra proporcija. Jeigu užsidėsi per daug šieno, tai 
negalėsi kvėpuoji įr bus labai šilta. Jeigu tiktai pasi- 
barstysi kelias šieno saujeles, tai uodai tave suras ir 
pasigėrės brangiausiu tau dalyku — tavo krauju.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
DIENRAŠTI ‘‘NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63 r d STREET 
Ofiso t*W.: PROSPECT 8-3229 
R«zid. telgf.: WAJbraok 5-3074

s Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta. 

........................................................................................................................... .ii»w»aB8ta»i n k

Rwi td. 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5 6446
_ Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

ToUrf.; PRospect 8-1717

DR. S. BII21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiai. ir sekmai ofisas uždarytas.
' Rez. 3241 WEST 66th PLACE 

Phone: REpublic 7-7868

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ - IR ŠLAPUMO TAKŲ.

. - CHIRURGIJA 
Teief. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

I Pasižymėjusi
r

Amerikos lietuvaitė
Kute tins duktė — iškilioji 

šių metų moteris
Kalifornijoje, Riverside mies

te gyvenanti lietuvaitė — Mada- 
leine Gaye Rudy — pripažinta 
iškiliausia šių metų moterimi. 
Ji yra čikagieėiams gerai pa
žįstamo biznieriaus ir gero lie
tuvio Lawrence Kutchins ir jo 
žmonos Adelaine duktė. Ji yra 
Sophie Visgard ir Longino Kut
chins anūkė.

Šių metų Riverside laikraš
čiai įsidėjo jos paveikslų ir gana 
plačiai aprašė jos veikimus dar
bus ir šeimų.

Magdalena G. Rudy buvo Ri
verside Pi Beta Phi Alumnae 
Klubo nąrė ir pasižymėjo visuo
meninėje veikloje. Praeitais

likvidavimas po 35 metų jo gy
vavimo, nes nariams sulau
kus vyresnio amžiaus jie nebe
įstengia atvykti į susirinkimus 
ir suruošti parengimų. Paga
liau bus pasitarimas dėl juodu
kų Roselaide antplūdžio, dėl 
ko darosi pavojinga vakare 
vaikščioti.

Po susirinkimo vaišės.
Klubo pirmininkas 
Joseph Skeivys

10. 6. 72.

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN. AND SURGEON

2434 WEST 71st STREET
Ofisas: HEmlock 4-5849

RazitU 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštai tiktai susitarus.

Rez.: GI 84873

DR. W. EISIM - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. NINA KRAIKEI -
KRiAUČEUŪNAITE ,

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Teief. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714)225.
Valandos, pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
f VIDAUS LIGŲ SPEC.

2454 WEST 71st STREET '
VALANDOS! Pirmad., antrai., ket

virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtai ir šešta
dieniais nuo 9. iki. 11 vai. ryto, tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta. $

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta, treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656. WEST 63rd STREET

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

Ofiso teief.: 776-2880 '
Naujas rez. teief.; 448-5545

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės. .

RQY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525. 50, Harlem Ave. — 586-1220

GĖLĖS VISOMS PKOGOMS
BEVERLY HILLS GELiNYČU 

2443 WEST 63ra STREET 
Telefonai: PR S-Q83S Ir PR

’pe RKRAUSTYMAb^^^^^^^

M 0 V I N G 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N- A - S- 

2047 W. 67th PL WAI brook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882

metais ji mokytojavo. Riverside 
City Kolegijoj, kur dirbo kur
čių mokinių auklėjimo veikloje. 
Praeitais metais ji mokytojavo^ 
Riverside miesto kolegijoje,, 
kur kurčius mokinius mokė: 
skaityti, rašyti ir svarbesnių 
mokslo ir gyvenimo dalykų. Ji 
buvo Pi Phi Beta’Alumnae klu
bo pirmininkė ir sekretorė. Ke
lis metus buvo Junior League 
narė ir Junior League Bell De
coration pirmininkė. Ji taip 
pat buvo PTA sekretorė ir skubi 
darbininkė nusižudėlių pagal
bai. Buvo veikli Riverside ligo
ninės vaikų lygos narė ir padė
jo vaikų gydymosi priežiūros 
srityje. Ji ėjo kambarių moti
nos pareigas ir buvo geros nuo
taikos skleidėja Pee. Wee futbo
lo žaidėjų tarpe. Buvo tos pa
čios Pee Wee futbolo komandos 
prižiūrėtoja.

Magdalenos vyras, p. Leslie 
Rudy, Riverside yra luošų vai
kų mokyklos, kurčių skyriaus 
vedėjas. Jiedu turi tris sveikus 
ir gerai besimokančius vaikus: 
sūnus Lawrence yra 10 metų, 
sūnus Mark yra 9. metų, o duktė 
Leslie Ann yra 5 metų.

Už veiklą visuomeninėje ir 
švietimo srityje, dirbant be jo
kio atlyginimo, Chicagos lietu
vių duktė ir anūkė pripažinta 
pačia iškiliausia šių metų Kali
fornijos moterimi.

Visiems Amerikos lietuviams 
malonu, ,kad lietuvių vaikai ir 
anūkai parodo gera pavyzdį.

Ch.

Dėl pensijų iš Vakarų 
Vokietijos

Anatolijus Čepulis (LA 3 — 
1387) gavo pranešimą iš Vokie
tijos, kad dar galima atnaujin
ti Koelno teismo galutinai at
mestas Vakarų Vokietijos pen
sijų bylas.

Velbert mieste gyvenantis 
komiteto pirmininkas K. Od- 
robny pranešė, kad po vasaros 
atostogų jo vadovaujamas ko
mitetas imsis žygių šioms by
loms atnaujinti.

Pirmininkas Odrobny prašo 
nukentėjusius pasiųsti jam 
trumpus bylų aprašymus ir pri
dėti pašto kuponus atsakymui. 
Jis pataria neatidėlioti reikalo 
nes ateinančiais metais vokie
čių valdžia jau nori baigti šiuos 
reikalus. (P^)

Paukščių migracija
Mieste nepastebėti;, bet iš

vykus į užmiesčius, ypatingai 
į Willow Springs — Palos Hills 
miškų saugones šiuo metu krū
mai ir ežerėliai sparnuotų “pa
keleivių” klegesio pilni. Kiek
viena rūšis turi savo skirtingą 
“kalbą”:, krūmuose čežėte če
ža tolimesniam į pietus skridi
mui besirikiuoją juodųjų var
nėnų pulkai^ ilgojo Jono’’,
McGinnis, Bellydeep ir kt eže
rėliuose ir Saganaškee bei ki
tose balose klega ištisomis.par-

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

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

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

... uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai, ryto, — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai 

f ryto-

Teief.; HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629
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ROŽIŲ ŽEMĖJE
j Lietuvių Demokratų Klubo 

susirinkimas 
i ■

9-to Wardo Lietuvių Demo
kratų klubo valdyba kviečia 
visus atvykti į specialiai svar
bų susirinkimą, kuris įvyks šio 
spalio 15 d:, sekmadienį, 11 
vai. ryto tuoj po sumos Visų Šv. 
parapijos svetainėje, lt)8th ir 
So. State SL

Čia bus svarstomi ateinantie
ji rinkiniai ir aptarta, kad ne- 
įsileidus į valdžią nepatikimų 
pareigūnų.

Toliau bus- svarstomas klubo

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai- aitvarai ir- laumės 
Skrajojo po laukus .. s

S. Petersonienė

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

.Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 
", • 'pagal-susitarimą.

V. Tumascnis, M. D», S-. C.
■- CHIRURGAS 
2454 WEST 71st STREET

Ofho, telefu HEmlock 4-2123 
Reaid. teief.; Glbson 8-6195

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

~ P. ŠILEIKIS, 0. p’
VTs ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

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

Teief.: P Respect 6-5084

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

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psL, telpa įpasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius- 
truo os, spalvotais viršeliais?, kainuoja po 1 doL

2. Vanda F ran k i en ė • Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato^ 24 psL, gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, A4URKLYS, 24. apysakaitės vaikams. Dail. V. Si man* 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stase Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ- DAUAAĖ. 17 eilėraščių^ kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. Ji Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 doL

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 1J8 psl., $1,00.
8. 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. Sožeikienės. 
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, SLOO, —

RIZ MUKI Al. KUHIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. - TURI GURIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juoą 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvž dSbafim- 
suotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn. • / *

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

■MRIKK■■*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■R■■■■■>■■■■■

tijomis iŠ tolimiausioa Šiauria 
iki čia atskridusio* Kanados 
žąsys ir antys.

Matyt paukščiai ne tik turi 
puikią atmintį atrasti tuos pa
čius krūmus ir tuos pačius van
denis, kur žmonių valdžia yra 
jiems rezervavusi sauguriią. 
Pavyzdžiui, tokiame Klevų eže
re, kurs yra paliktas žmonėms 
ir nėra rezervuotas laukiniams 
gyvfams, joks paukštis nei per 
apsirikimą nenusileis, o kai 
kurie kiti ežerėliai ir balos 
su perspėjamomis lentomis, 
kad rezervuota paukščiams — 
jų pilni! Vis dėlto, pasilieka 
didelė misterija, kaip migruo
jantieji paukščiai randa dvie
jose pasaulio dalyse savo pasi
rinktas gyvenvietes.

Grybais, šį rudenį Cook aps
krities miškeliai negali pasi
girti. Kur jų dygsta, tai slavai 
— ukrainiečiai, čekai ir bohe
mai yra pirmieji ir lietuviai 
yra priversti laimės Indianoj, 
Michigane ir Wisconsine ieš
koti ir randa! Grybininkas

ŠVENTO RASTO. PAMOKYMAI IR PAAIŠKINI 
KIEKVIENĄ DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIU

Kodėl bijotės, mažatikiai? Mat.

Visokie patyrimai turėtų būti mums naudingi. Jei is pradžios mes bu
vome bailūs ir rėkavome iš iš išgąsčio, vėliau tapome pastiprinti, o gal būt 
kad pabarimas: “Kodėl bijotės, mažatikiai?** — atsinešė* ir į mus^ bet kada 
jau gavome painoką po pamokos, tada Viešpats laukia iš mūsų — ir pri
tinka Jam laukti — daugiau^ tikėjimo, daugiau pasitikėjimo, daugiau ramy* 
bės, daugiau džiaugsmo Viešpatyje, daugiau ištiki mump ir įtikėjimo, kad 
jis yra su mumis ir rūpinas apie mus, ir turi užtektinai galybės išgelbėti 
mus nuo Priešininko ir visokio pikto, o ant galo įvesti mus į ramybes ir 
apsaugos uostą — į dangišką Karalystę.

Kristus pasakė, kad jis Įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus tetapčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavsite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Zavist, 3715 Wast 66th Street, Chicago, 
Illinois 60^29.

SV. RASTO TYRINĖTOJAI
BSIUSIII1I1IIIZIISSIIKkiaiiifiillHBlsaHK

TĖVAS IK SUNUi
MARQUETTE FUNERAL HOME

Liūdna atmintis trijų 
metų mirties sukakties 
brangiausios mamytės

A. A.
VALERIJA MANKUS 

našlė a. a. Petro Mankaus, 
mirusio 1963 m.

Nuliūdę:
Sūnus Edvardas, marti 
Margi, anūkai — Judy, 
Gary, Jeffrey ir gi
minės.

Lietuvoje liko, brolis 
Juozas Grušas ir šeima.

SBBSBSHmBBBBBnEBnSBBSnSHS

2533 W. 71st Street
Teief.: GRovehill 6-2345-6

-

1410 So. 50th Ave., Cicero
Teief.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS I
ATKyrp. AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

- - f - 7 ‘y’-’ S

Buvusiam teisėjui, advokatui ir daugelio lietuviškų: or— 
ganizacijų veikėjui : ‘ :Į

A. A.
JONUI ZURIUI

mirUs, jo žmoną, seserį ir brolius, o taip.f pa b artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame.

Lietuvių Teisininkų Draugijos
• Chicagos Skyriaus Valdyba.

JONUI PADVAISKUI
Lietuvoje mirus, 

jo brolį Petrą Padvaiską,. šaulių; kuopos vice
pirmininką giliai užjaučiame ir kartu liū
dime;

’ Vytauto Didžiojo šaulių kuopa 
ir šauliai

Mūsų organizacijos steigėjui ip veikliam i 
nariui, teisėjui . H

A. A.
JONUI T. ZURIUI ji 

mirus,
reiškiame gilių užuojautą jo našlei Helen I
Zurienei. ^ įz ■ ’ ' ,’*■ -fc

Amerikos Lietuvių Advokatų Sąjunga

EUDEIKS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA. LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Tel.: Y Ards 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS ALK-CONDITIONED KOPLYČIOS
» .'j

.... ...... ... -............ - n. . :...... J

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS DIENA 
IR NAKTf

TURIME 
KOPLYČ’Af

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANASJVL PHILLIPS
:<3<»7 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArus 7-3401

...................... ................

BUTKUS- VASAITIS |
1444r 50th; Avm*. Hk Phone: OLynwic

PETRAS BIELIŪNAS
4.MUNO CAMFORNIA AVE. Phone: LAfavetle 3-8572 ‘

GEORGE R RUDMINAS I
33H So. T.ITUANICA AVĖ. Tel.: YAras 7-113^-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424. WEST’69th STREET ' REpublic 7-1213 I

2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

: " P. J. RIDIKzVS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Kaubojų menas Amerikoje dar labai gyvas. Šiy mėty Junior Rodeo čempionate dalyvavo virš 
200 jauny kaubojy tarp 7 ir 19 mėty amžiaus. įvairiu prizu ir stipendijy buvo 30,000 doleriu.

. hierarchijos nepriklausomas ka- 
I laikiškas bendruomenes (pana
šiai į tautines parapijas).

Popiežius 1 aulius visa tai ma
tydamas ir i«ergyVendamas sykį 

I prasitar4, ‘.tad tai kas dabar vyk- 
i s ta prak iš kai yra “skizmos fer 

■! mentas’, nors faktiškai !ir jis 
tam fermentui didele dalimi yra 
prisidėjęs, sakysim savo tradici
niu nusistatymu prieš gimimų 
kontrolę, už kunigų' celibatą ir 
k t. sukėlusiu autoriteto krizę 
bažnyčioje. Veltui jis despera
tiškai šaukia grįžti atgal prie 
tradicijų, pats pamokslauja 
skelbdamas senąsias moralines 
bei dogmatines vertybes ir sten
giasi uždėti stabdžius tolimes
niems kitimams. Išdava atrodo 
aiški, kad tas dešimtmetis nuo 
Bažnyčios Susirinkimo pradžios 
Pauliui VI labai menkai tesutei- 

, kė dž'augsmo ar pasitenkinimo. 
į Visai neseniai jis pats pasisakė 
regįs ’’netikrumo kančią — vien 
debesų, audrų, tamsos,, ieškoji
mo ir netikrumo laikus”, J. Pr.

M

HELP WANTED — MALI 
Oarbininky Reikia

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

LATHE OPERATORS
Small Machine Shop needs experiem 
*ed men with own tools and can do
)wn
ob.

set-ups. This is a permanent 
Age not a factor. Many Com

pany benefits.

HEALTH INDUSTRIES
8335 So. Halsted St.

,HU 3-3800

HELP WANTED — MALE
GRINDERS — CENTERLESS 

.EXPERIENCED OR TRAINEES 
Plenty of overtime. 

Top wages for top men. 
Call JOE: 293-2300

BANNER SERVICE CO.
DESPLAINES

10 METŲ PO VATIKANO II TARYBOS
✓

Sunkus popiežiaus Pauliaus paveldėjimas
Popiežius Paulius VI, jau 9 

metus vairuojantis švento Petro 
laivą per vandenis, kurie nerodo 
apsiraminimo ženklų, turi pavel
dėjimą, kokį vargiai kada yra 
kitas popiežius turėjęs.

Lygiai prieš 10 metų, 1962 m. 
spalio 11 dieną, įvyko Romos Ka
talikų Bažnyčios susirinkimas, 
pavadintas Vatikano II Taryba 
arba Susirinkimu. UPI prime
na, kad Romoje tuo metu buvo 
labai lietingas oras ir diena iš 
dienos lijo beveik be perstojimo, 
bet kai tik prieš pat Susirinki
mui prasidedant — vos 10 minu
čių betrukus lietus staiga liovė
si ir saulė linksmai nusišypso
jo, taip kad visa pustrečio tfiks-'

tančio vyskupų ir kardinolų ga
lėjo sausi nueiti iškilmingoje 
procesijoje į šv. Petro baziliką. 
Ar tai buvo Romos bažnyčiai ge
ra reiškiantis ženklas? Tuomet 
beveik visi manė kad taip, bet 
popiežius dar visiškai neseniai 
prasitarė, ar girdi šėtonas nebū
siąs kartu su visomis reformo
mis išlinkęs į Bažnyčią. Jis pa
sakė įtariąs, kad “kokiomis nors 
gudrybėmis velnias bus įėjęs į 
Dievo šventovę” ir kad “kažkas 
antgamtiško atsirado pasaulyje 
tikslu nustelbti Ekumeninio Su
sirinkimo vaisius bei sutrukdyti 
bažnyčiai pragysti džiaugsmo 
himnu”.

“Nemanau kad pats popiežius

| 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, 

f Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vieniše 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 

I 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 LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. 
. * *-   r. 1 1 .  . —"*’"**" .J

------ 1—r—  linu mil——III t ir |

Į SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
I COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737

I . 3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 

maistas, doleriniai CertifikataL
i V. VALANTINAS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA čikagletės įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmirws, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonac 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 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina $3.0G. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, DL 60608

Jonas XXIII būtų patenkintas 
tuomi, kuomi dalykai pavirto... 
Jis tą susirinkimą šaukė, norė
damas bažnyčią patobulinti, o ne 
ja suardyti”, pasakė vienas po
piežiui artimas kardinolas.

Vatikano II (Ekumeninis) Su
sirinkimas buvo Jono XXIII in
spiracija, kurią jis paskelbė vos 
90 dienų praėjus nuo jo išrinki
mo; buvo jo siekimas suvienyti 
visus krikščionis ir atidaryti 
Bažnyčią visam moderniajam 
pasauliui, įskaitant ir nekrikš
čionis ir net netikinčiuosius. De
ja, daugeliui to Susirinkimo da
lyvių turėtos šviesios viltys ir 
laukimai pasidarė kartūs.

Popiežius Jonas tą Susirinki
mą šaukė, norėdamas “nutiesti 
ir išgrįsti kelią į žmonijos vieny
bę ir tai jis išreiškė savo doku
mente devintą Susirinkimo die
ną. Jo šauktasis susirinkimas 
stengėsi- iškelti ir pabrėžti žmo
gaus laisvę, tikėjimo pluralizmą 
ir sąžinės laisvę pačioje katalikų 
bažnyčioje, bet nuo to visi sun
kumai ir prasidėjo, kai bažnyčią 
administruoti nebesisekė taip 
sklandžiai kaip tatai sekėsi per 
daug šimtmečių pasiremiant ak
lu klusnumu ir subordinacija. 
Svarbiausieji popiežiaus Jono ir 
jo Susirinkimo siekiai buvo Baž
nyčią “sužmoninti”, įgyvendi
nant kolegiališkumo principą, 
galimybę vyskupams drauge su 
popiežium dalyvauti bažnyčios 
valdyme ir išmetant iš vartose
nos žodį “eretikas” prieš kitaip 
tikinčius krikščionis. Tačiau di
džiausią sąmyšį ir net “skizmas” 
eilinių katalikų masėse sukėlė 
Susirinkimo priimtoji Konstitu
cija liturgijos reikalu, kur “kaip 
geležis tvirta ir amžina lotyniš
kų mišių liturgija” buvo staiga 
ir draugiškai pakeista, vietoje 
lotynų kalbos mišioms įvedant 
tautines kalbas, atbulai apsu
kant mišių stalą, leidžiant azia- 
tams ir afrikonams liturgijai 
vartoti savo rasinius aprėdalus, 
vietoje vargonų mišioms skam
binti gitaromis, arba vietoje bu
čiavus vyskupo žiedą, kaip tatai 
daro Vakaruose, žiedą trinti no
simi, kaip tatai daro Indonezijos 
katalikai. Vadovaujantis Vati
kano II nutarimais, dabar eili
niai katalikai pasauliečiai turi 
teisę atlikti ko ne visas kunigų 
funkcijas, išskiriant tik mišių 
laikymą ir ausinės (išpažinties) 
klausymą.

Nepaprastai platus Vatikano 
II Susirinkimo išreklamavimas 
visapasaulinėmis informacijos 
priemonėmis — per spaudą, ra
diją ir TV, pačią Romos katali
kų bažnyčią nepaprastai išpopu
liarino, bet taip pat ir sudemo- 
kratino. Kas iki šiol buvo girdė
jęs tokius dalykus kaip kunigų 
(profesinės) tarybos ir įvairūs 
“simpoziumai”, kuriuose tiek 
laisvai diskutuojamos iki tol ne
diskutuojamomis skaitytos dog
mos, kad Vatikano valdininkai 
pradeda nerimauti ir kai ku
riuos teologus, pav. Olandijoje, 
kaltinti nebetikint, kad Jėzus 
Kristus yra Dievas. Kai kur, o 
ypač katalikiškiausioje Italijoje, 
katalikai Vatikano II nutarimais 
pasiremdami steigia savo nuo

Kapinių “nuasmeninimas”
Des Moines Parko .kapinių 

taryba pašalino iš kapinių ak
meninę antkapę, kurią naginga 
motina pati buvo nutašiusi ir 
užrašus iškalinėjusi ant savo 
dviejų mirusių vaikų kapo. Ar
gumentas toks, kad antkapės 
turinčios būti arba vario arba 
granito.

Laiškuose Chicago Tribune 
nusiskundžiama, dėl tokio ka
pinių “nužmoginimo”. Kapi
nės būdavo istorinės vietos. 
Antkapės liudydavo apie žmo
nes ir jų laikus, o dabartinės, 
suvienodintos, be charakterio, 
beveidės antkapės nieko nesa
ko”, skundžiasi tūla Audrey 
Jaroscak. Panašiai jau yra lie
tuvių Šv. Kazimiero kapinėse, 
kur airių administracija ant- 
kapes iš anksto su savo paga
mintais Įrašais pastato. Bet 
lietuviai katalikai, atrodo, pra
deda apsiprasti... jp.

— Chicagos Pafpų Distrikfas 
praneša, kad,Yoga klases įvai
raus amžiaus asmenims bus 
Marquette Parko valdiniame 
name ketvirtadieniais 9:30 ir 
10:20 vai. ryto. Tokios pat kla
sės ir tą pat savaitės dieną 12:30 
ir 1:15 vai. po pįet bus Archer 
parke, 4901 So. Kilbourn Aev.

— Prof. Mečys Mackevičius 
išrinktas pirmininku komiteto, 
kuris ruošia prof. Stasio Dir- 
manto pagerbimo akademija 
ir banketą lapkričio 3 d. 7:30 
v. v. Lietuvių Tautiniuose na
muose. K. Dabulevičius ir V. 
Peseckas yra to komiteto vice
pirmininkai, K. Milkovaitis— 
sekr., J. švedas — ižd., A. Ru- 
gvtė, J. Gaižutis. M. Rabickienė 
ir V. Tamošiūnas — nariai. Jie 
atstovauia įvairias rengėjų or
ganizacijas. Lapkričio 2 d. S. 
Dirmantui sueina 85 metai am
žiaus.

— Aldona Daukus. 7159 So. 
Maplewood Ave., Chicago. Ill. 
60629. yra Balfo organizacijos 
108 skyriaus pirmininkė. Į tą 
skvrių prašomi nukreipti savo 
aukas bendrajai lietuvių šal
nai visi tautiečiai, kurių apy
linkėse nėra Balfo skvriu arba 
kuriuos neaplanko aukų rin
kėjai metinio vajaus proga. 
Aldona ir Feliksas Daukai va
dovauja lietuviškoms Sophie 
Barčus radijo programoms. 
Spalio mėnuo yra skirtas Balfo 
vajui.

— ' Gediminas Kaulėnas iš 
Lemonto apylinkės moko meno 
dalykus Chicago Heights aukšt.
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APPRENTICE ELECTRICIAN 
To assist Certified electrician in 

large job plaiting shop. 
45 Hours week.

Call WALKER SZRAMEK 
632-4400

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių R*ikU

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

8

8

AVAILABLE NOW 
10311 So. MASON 

DELUX APARTMENTS 
‘ 2 Bedrooms 
f Balconv

Carpeting
All electric heat 
Air conditioning.

233-0036 785-5424

bath.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARhUODAMT
Iš MODELINIU NAMU BALDAI 

<0% iki 50% tnioWda. Galima nirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviais 
SOUTHWEST EURN7TURE CO.

TEL. GR R-4421
62fX) So. WESTERN AVE.

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

EARN TOP MONEY 
LEARN 

IBM KEY PUNCH 
IBM COMPUTER 
PROGRAMMING

COMPUTER CAREER 
INSTITUTE 

346-1440 — Eves. 238-1740 
Free placement

mokykloje. Jis studijuoja me
ną ir pedagogiką kolegijoje.

— Illinois Young American 
For Freedom konvencija įvyks 
spalio 13 — 15 d. Sherman 
House viešbutyje. Joje daly
vaus keletas lietuvių. Paskai
tininkų tarpe yra Prof. dr. 
Elizeo Vivas, dr. Walter Judd, 
Howard Miller, kun. Henry* 
Mitchell ir kiti politikos bei 
komunizmo žinovai, taip pat 
Kubos pogrindžio organizaci
jos Abdala kalbėtojas Riek 
Encinosa. Trys YAF organiza
cijos centro atstovai dalyvavo 
Tarptautiniam prieškomūnis- 
tų kongrese Meksikos mieste. 
Informacijos apie konferenci
ją ir organizaciją gaunamos 
Illinois YAF centre, 2537 — B 
Prairie Ave., Evanston. Ill. 
60201. TeL 475 - 3411.

3237

L*Ikreditai, Dovanot 
visoms proęoms.

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

BUY k 1AWKH SOFT

CALIFORNIA SUPER SERVICK
Tritomi auto mofortl, rubdfltl, 

fvne-upt Ir t. t > 
024 Sou CALIFORNIA AVI*

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-W
—

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavime!
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAŪSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road, Chicago, HL Virginia I-11A1

NAMŲ VALDYMAS — NOTARLATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE , ’

PRospect 8-22336455 So. Kedzie Ave.
VIENAI ŠEIMAI NAMAI

3 MIEGAMŲJŲ, 39-ta ir Rockwell. 
$10,000. y ,

2
2
4
3
4
4
3 

$35,000.
2 BUTŲ MŪRINIAI

43 ir KEDZIE. 2 po 5 kamb. S26,000.
43 ir TALMAN, 2x5 plius 2 kamb. 

$23 500
46 ir' MAPLEWOOD, 2 po 4. — 

$26.500. -
54 ir RICHMOND. 2 po 6. S28.000.
66 ir KILPATRICK. 4 ir 3. S33.500.
64 ir CENTRAL. 5 ir 3. $27,500.
64 ir HOMAN. 2 po 5 plius 3. — 

$51.500.
65 ir FAIRFIELD, 2 po 6. $47,500.
71 -ir KEDZIE, 2 po 5%, plius 3. 

$51,500.
Butų nuomavimas. Įvairūs raudiniai.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

68 ir Claremont. S16,000.
56 ir Troy,. $19.900.

ir

MIEG.
MIEG.
MIEG.
MIEG, 
MIEG.. 69 ir Lawndale. S27.500 
MIEG., 67 ir Pulaski. $30.000.. 
MIEG.. liuksus, 72 ir California.

56
64 ir Campbell. $20,500

Mozart. $22.000.

TEL. — 254-5551

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

$12.500 paiamu.
Tel. 776-7772.

BOLINGBROOK
CENTRAL AIR CONDITIONING 

3 BEDROOMS 
' 1% BATH RANCH

New Furnace. Built-in range, carpe
ted throughout, 2% car garage, big 
patio, large fenced yard, maintenance 

free, aluminum exterior.
$27.500.

BEL-AIR REALTY
BOLINGBROOK REALTY CO. 

729-0520

A a L. INSURANCE 2 REALTY

INCOME TAZ 
*645 Se. ASHLAND AVĖ.

LA M77S 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs autom«bIBy draudimai.

✓

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

F. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 6*632. Tel. YA 7-59M

M. A. ŠIMKUS
Real Srtata, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 2S4-745I 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.

HOMt INSlihA\CE
Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

A. G. AUTO REBULDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Str»«t, Chicago, IIL 

TEL. — 776-5881
Ankata* Garbačiauskas, sav.

SKAITYK BNAUJIEK\;S

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS |

ŽINGSNIS Į GEROVĘ
1%, AUKŠTO 2 butų mūras, 

dernus 5% kamb. 1-me aukšte 
kamb. butas 2-me aukšte. ~ Du 
mai, gazu > šildymas, garažas.

Mo-

ieji- 
rami 

gatvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso. $21,700.

6 KAMBARIŲ graži mūro reziden
cija arti 72-ros ir Kedzie. Platus lo
tas. Garažas. Skelti vamzdžiai. Alum, 
langai. Ceramic vonia ir atskiras toi- 
letas. Privatus saulėtas balkonas. Sa
vininkas greit apleis puiku namą 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. — $30,500.

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 gwenti. $37.000.

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

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

8 KAMBARIU 1% aukšto 16’metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32 000

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$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. iVz auto garažas. Marquet
te Parke. $21.900.’

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

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

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, naqja 
šilima gazu. alumin. langai. 2 auto 
garažas. Tik $27.900.

GRAŽŪS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu. 2 au
to garažas. $36.500.- _

11 BUTU 7 metų mūras. Koklinės 
olvtelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
iamu anie S23 000. Apylinkė 59-tos ' 
!r Kedzie. $150.000.

NERIS BEAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambariu 20 
metų modernus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms. ,

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

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
rių — 2 miegami. Centralinis oro 
šildymas. Garažas. Dideli kamba
riai, naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra
mento. — 24.500.

5 KAMBARIŲ — - 3 miegami. 10 
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25.500.

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

TEL. 436-7878

Dideli kamba-

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy 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. Di. 60609. Tel.: VI 7-3447

DEL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL B F.l .E AKUS. T EI233-8656




