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♦ Bražinsku byla, atidėta iki 
lapkričio 27 dienos. Turky teis
mas pareikalavo papildomu do
kumentų iš sovietų advokaty.

Debesuota, gali lyti.
Saulė teka 7:06, leidžiasi 6:07

*A1H.
«O lt

♦ Čikagoje, Barringtono prie
miesty, rasta nužudyta 19 mė
ty studentė. Eileen Gallagher.
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ALASKA
ID OK

SAIGONAS 
mo vyriausybė ištrėmė vieną, br-i 
tų korespondentą už rašymą ne
palankių straipsnių.

VARŠUVA
Krol aplankė Lenkijoje savo tė
vo gimtinį kaimą Siekierczyna. 
Ten jis sutiko apie 20 tolimų 
giminaičių.

Šiame žemėlapyje parodyta, kiek kurioje valstijoje bus renkama Atstovę Rūmu įtarty. Respublikonai tikisi pa 
. . r —• didinti savo atstovę skaičię. įį

kviečių, apdovanojo Kustana- 
jaus provincijos partijos vadą 
Andrejų Borodiną Socialistinio 
Darbo Herojaus medaliu ir Leni
no Ordinu.'

NEW YORKAS. — Vyriau
sia komunistų partijos vadovy
bė nutarė pirkti radijo stočių 
laiką savo vado Gus Hali kal
boms. Iš viso nupirkta 10 trum
pų, po 40 sekundžių periodų už 
1,000 dol. New Yorko WINS

silaikymo 50-metį. Paruoštas 
specialus plakatas, kuriame vaiz
duojamas Lietuvos komunistų 
partijos materialistinės pasau
lėžiūros tariamosios pogrindžio 
kovos Lietuvoje 1919—1940 m. 
Be kitų dalykų, plakate esanti 
akcentuojama V. Lenino veika- 
lu'religijos ir bažnyčios kritikos 
klausimais reikšmė Lietuvos ko
munistų antiklerikalinėje veik-

jimą. Bauda
♦ Kalifornijoje 

dumblas nuo kalnų padengė tris 
mylias kelio nr. 1. Dumblas su
griovė ar visai palaidojo nema
žai namu.
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Negrų tarpe vykstą didelė 
kampaniją prieš tuos garsius 
Amerikos negrus, kurie pasisa
kė už prezidento Nixono kandi
datūrą. Tokių tarpe yra artis
tai Sammy Davis,' Jim Brown, 
veikėjas Floyd McKissick, kun. 
Albert Sampson ir kt. Jie ko- 
liojami “politinėmis prostitutė
mis”, “dėdėmis Tomais” ir pan. 
Baltimorės negrų grupė boikotuo 
ja filmus, kur vaidina J. Brown, 
buvęs garsus futbolininkas, da
bar tapęs artistu. Washingtone 
negrų plokštelių parduotuvė ne- 
bepardavinėja Sammy Davis Jr. 
plokštelių.

ma 
reikalavimus tpadvigubinti mo 
kesčius už žibalo persiuntimą.

WASHINGTONAS. — Baltieji Rūmai paskelliė. kad užvakar 
prezidento patarėjas dr.-Kissinger vėl išskrido į Paryžių derėtis 
su šiaurės Vietnamo delegacijos vadu Nuan Thuy. Slaptos de
rybos buvo pertrauktos prieš penkias dienas, po keturių dienų 
slaptų susitikimų. Le Due Tho, vyriausias Hanojaus derybų da
lyvis, šiuo metu yra Hanojuje. Su Kissingeriu i Paryžių pirmą 
kartą išvyko ir valstybės departamento atstovas, pasekretoriaus 
asistentas William Sullivan bei dar keturi pareigūnai.

♦ Aliaskoje dingo nedidelis 
lėktuvas, kuriuo skrido du Atsto
vų Rūmų nariai, vienas jų Hale 
Boggs iš Louisianos, Atstovų 
Rūmų demokratų vadas.

♦ Britanijos administratorius 
šiaurinėj Airijoj paskelbė rinki
mus gruodžio 5 d. Tie rinkimai 
sukėlė protestantų riaušes, ku
riose žuvo 4 asmenys. Protestan
tų organizacija o paskelbė^ kad 
britų kareiviai dabar bus lai
komi priešais. Iki šiol šiaurinės 
Airijos kovose žuvo 610 žmonių.

♦ Pentagonas paskelbė, kad 
sovietai pradėjo bandyti naują 
raketą. Prieš kiek laiko Maskva 
paskelbė, kad laivai ir lėktuvai 
Ramiajame vandenyne pasisau
gotų bandomų raketų. Paaiškė
jo, kad tai SS-11 raketos, kurios 
atneša po tris sprogstamuosius 
užtaisus. Jos siekia 4,700 mylių 
nuotolius.

♦ Pietų Korėjos prezidentas 
Park paskelbė karo stovį ir pa
naikino konstituciją. Jis norįs 
pakeisti kai kuriuos konstituci
jos punktus, kuriuos jis pasiūlys 
gyventojų balsavimui. Konstitu
ciją reikia keisti, siekiant su
sijungimo su š.Korėja.

♦ Komunistai Tailandijoje 
nušovė 15 policininkų ir du pa
ėmė į nelaisvę.

♦ Washington© spauda pra

Gain or Lose of Seats 
due to 1970 cenws 
population changes
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Plakatas esąs skirtas kaimo 
kultūros — 
kolchozams 
platinamas per partijos rajonų 
komitetus (“Tiesa”, 1972.IX. 
29). • (Tur būt, kaimo žmonės 
nelengvai prisiima ateistinę kul
tūrą, kad net tokiomis priemo
nėmis jie veikiami. Red.). (E)
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WASHINGTONAS. — Paskutinieji Amerikos viešosios opi- įsb^ 
nijos tyrinėjimai parodė, kad balsuotojai pasirenka prezidentą į g 
Nixoną prieš sen. McGoverną 57-27 nuošimčių santykiu. Tyrinę-1 lo
jimai buvo pravesti 16-koje valstijų tarp spalio 1 ir 10 d. Ta Republican Incumbents 
pati tyrinėjimų įstaiga rugsėjo 12 d. rado santykį palankesnį 
Nixonui. Daroma išvada, kad paskutinėmis savaitėmis sen. Mc- _
Govern sustiprėjo, ypatingai, demokratų tarpe. Tarp demokratų 
sen. McGovernas pralenkia Nixoną 45%-36 % santykiu. , B, jf
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tais dėl Lend i-Lease skolų lau
kiamas šią savaitę. Sakoma, kad 
Amerika leis sovietams senas 
skolas sumokėti per 30 metų.

♦ Australijoje buvo nubaus
ta garsi britų dainininkų grupė, 
septyni asmenys, su Joe Cocker 
priešakyje, už narkotikų turė- 

2,800 dol.
lietaus

SAIGONAS. — Amerikiečių 
kareivių skaičius P. Vietname 
sumažėjo dar 600-tais ir liko 34,- 
600. Iki gruodžio 1 d. jų liks 
27,000. , .

MANSFIELD. — General Mo-, 
tors fabrike Ohio valstijoje uni-1 
ja baigė streiką, kuris prasidėjo 
pradėjusį penktadienį. 2,300 dar
bininkų sugrįžo į darbą.

BUENOS AIRES. — Nauja
me amerikiečių viešbutyje spro
go bomba, sukėlusi gaisrą ketu
riuose dangoraižio aukštuose.' 
Du žmonės sužeisti. Policija kal
tina peronistus, kurie švenčia 27; 
metų sukaktį nuo „ pulkininko 
Perono išvadavimo iš kalėjimo.1

HANOJUS. — Dviejų-gydy-j 
tojų lydimas iš Hanojaus į Pa
ryžių išskrido sužeistas Prancū
zijos pasiuntinys Hanojuj Pierre 
Susini. Jį sužeidė Amerikos lėk
tuvo numesta bopiba.

NEW YORKAS. — Apie 1.200 
policininkų išdalino pakvietimus 
i teismą 677-iems įtariamiems 
Mafijos nariams, priklausan
tiems penkioms Mafijos gaujom.

JERUZALĖ. — Izraelio sau
gumo trys aukšti pareigūnai pa
šalinti iš pareigų už tai, kad jie 
nesaugojo geriau Muencheno 
olimpiadoje Izraelio sportinin
kų, kurių 11 nužudė arabai te
roristai.

Kunigai Į politiką
WASHINGTONAS

tų rinkimuose į Atstovų Rūmus 
kandidatuoja 11 dvasiškių: aštuo 
ni protestantai ir trys katalikai. 
Jų daugumas demokratai, šiuo 
metų Atstovų Rūmuose buvo du 
katalikų kunigai, vienas jų, jė
zuitas Robert Drinan kandida
tuoja antrą kartą.

Tarp kandidatų dvasiškių du 
yra iš Illinois. Vienas jų kata
likų kun. Hugh Muldoon,' 33 me
tų iš 24 distrikto, laikąs save ne
partiniu. Kitas, metodistas Ja
mes Wall, kandidatuoja 14-tame 
distrikte.

Analizuotojų nuomone, jei ir 
36% demokratų balsuos už pre
zidentą Nixoną, ir tai senatoriaus 
laukia tikras pralaimėjimas. 
Sen. McGovern štabo nariai at
meta opinijos tyrinėjimus ir nu
rodo į faktą, kad McGoverno mi
tinguose susirenka didelės mi
nios žmonių. McGovernas sa
ko, kad opinijos tyrinėtojai ir 
prezidentui Trumanui pranaša
vo didelį pralaimėjimą, tačiau 
jis rinkimus laimėjo;

Politinio gyvenimo stebėtojai 
aiškina, kad McGoverno šalinin
kų skaičius nėra toks mažas. 
Prieš 4 metus, kada demokratų 
kandidatas buvo Huinphrey, ty
rinėjimai rodė, kad trys savai
tės prieš rinkimus Nixona rė
mė 43%, Humphrėy — 31%, 
Wallace— 20% ir 6% buvo ne- 
apsisprendusių. Šiais metais 
Nixonas turi 60%, McGovern — 
34% ir neapsisprendusių yra 
6%. Iš to matyti, kad MeGo- 
vernas šiuo metu turi daugiau 
rėmėjų, negu Humphrey turėjo 
1968 metų kampanijoje. Skir
tumas yra tas, kad šiemet n ebe- 
kandidatuoja WaHace," -kurio 
rėmėju apie jmAjo res
publikonų kandidato rėmėjų ei*

Kazachstane plėšti pūdymus ir 
sėti ten kviečius, šių metų der
lius Ukrainoje ir' kitose euro
pinėse Rusijos dalyse buvo la
bai blogas. Iš visiškos katastro
fos išgelbėjo tik Kazachstane ge
rai užderėję kviečiai.

Kremliaus, y adai, atsilyginda-

viso biudžeto 70% skirti gyny
bos reikalams. Sirija neturinti 
pakankamai lėšų didinti kitų stotyje ir už 3,000 dol. gautos 
arabų valstybių iždus. Dar neži- dvi po 5 min. programos WNBC

kaip pažiūrės Irakas į tuos J stotyje. Gus Hali yra kandida
tas į prezidentus 13-koje valsti-

RYTŲ VOKIETIJA ŽADA NEBAUSTI. 
PABĖGUSIŲ Į VAKARUS [PILIEČIŲ 

. ' t .
BERLYNAS. — Rytų Vokietija paskelbė, kad ji nutraukia 

visas kriminalines bylas prieš tuos piliečius, kurie išvažiavo iš 
Rytų Vokietijos “be leidimo’’ prieš šių metų sausio 1 dieną. Rytų 
Vokietijos parlamentas priėmė įstatymą, kuris atima pilietybę 
iš visų vokiečių, kurie išvažiavo iš Rytų Vokietijos, laužydami 
esamus Įstatymus. Pilietybės netenka ir jų vaikai. ~

^raryofCongress 
enodical Division 
«hmgton, D. c. 20540

Chruščiovas įsakė plėšti Ka
zachstano laukus, tikėdamasis, 
kad jei javai neužaugs Ukraino
je, tai jie užaugs Kazachstane. 
Iki šiol taip ir būdavo, tik vieną 
sykį, 1936 metais, derlius buvo 
blogas abiejose duonos provinci
jose: Ukrainoje ir Kazachstane. 
Dėl to nepasisekimo Chruščio
vas buvo pašalintas. Dabar jau 
pripažįstama, kad jis, gal, *ir ži
nojo, ką daro. Praėjusią žiemą’gabeno ryžių iš Amerikos ir P. 
šaltis sunaikino 47% Ukrainos Vietnamo. Kambodija pirko iš 
žiemkenčių, iš 9.5 milijonų hek- Tailandijos 30,000 tonų ir Japo- 
tarų, virš 4 mil. hektarų teko 
pavasarį vėl užsėti, tačiau Ka
zachstane kviečiai puikiai užde
rėjo.

nija parūpino 6,100 tomj ryžių.
Kambodija dar 1969 metais 

eksportavo 180,000 tonų ryžių. 
Ir dabar jų pakankamai priau
gina Kambodijos ūkininkai, ta
čiau komunistams perkirtus ke
lius į sostinę, jos gyventojai ry
žių negauna. Sostinei reikia 15,- 
000 tonų ryžių kas mėnesį. Vi
si importuoti ryžiai ateina Me
kong© upe, panašiai kaip naf
ta ar amunicija.

Kambodijoje kalbamą, kad pa
tys Kambodijos ūkininkai daž
nai gabena ryžius į Tailandiją, 
kuri juos superka pigiai, o vė
liau parduoda už brangesnę kai
ną Kambodijos vyriausybei. Ry
žius valdžia perka Amerikos pa
ramos doleriais, kurių pernai ji 
gavo 56’ mil. Šiais metais Kam
bodžai reikės 75 mil. dol. para
mos.

•' Pirmadienį dr. Kissinger turė
jo pasakyti kalbą karo belaisvių 
šeimų suvažiavime Washingtone, 
bet jo vietoje į suvažiavimą at
vyko’ pats prezidentas Nixonas. 
Kissingeris, tuo tarpu, išskrido 
į Paryžių.

Kita netikėta kelionė sukėlė 
Washington© korespondentų su
sidomėjimą, tai armijos štabo 
viršininko' gen. Abrams kelionė 
į Saigoną. Vos.prieš pusantros 
savaitės Safgone^' lankėsi gen. 
Haig, dr. Kissingerio pavaduo
tojas. Jis ten buvo keturias die
nas. Pats gen. Abrams P. Viet- 

I namą paliko prieš keturis mė
nesius. Ką naujo jis dabar gali 
Saigone sužinoti? Matyt, jo ke
lionė irgi turi ryšių su vedamo
mis derybomis.

Vakar Saigone prezidentas 
Thieu sušaukė -nepaprastą mi- 
ništerni kabineto posėdį. Saigo
ne yra P. Vietnamo ambasado
riai Prancūzijoje ir Britanijoje. 
Visi šie pasitarimai rodo, kad 
vyksta nepaprasta diplomatinė 
veikla ir artėjama prie reikšmin
gų Sprendimų.

‘ Washington© sluoksniai abe
joja,’ ar bus* ‘pasiektas susitari
mas su Hanojumi ’prieš'-lapkri
čio 7 dienos rinkimus, tačiau 
jau pats, slaptų derybų faktas 
gali sudalyti prezidentui Nixo
nui palankią atmosferą.

P. Vietname komunistai vėl 
užėmė 6 nedidelius kaimus cen
trinėse provincijose. Saigono 
žvalgyba iš komunistų doku
mentų sprendžia, kad Viet Gon
gui įsakyta užimti kuo daugiau 
vietovių, iškelti komunistų vėlia-- 
vas kuo didesniame kaimų skai
čiuje. Prasidėjus karo paliau
boms, komunistai tuose kaimuo
se liktu.

Egipto premjeras 
prašo ginklų

MASKVA. — Egipto prem
jeras Sidky Maskvoje turi ne
malonų uždavinį — prašyti gink
lų iš Maskvos,, kurios kariuome
nę neseniai Egiptas ištrėmė. 
Premjero garbei suruoštame 
bankete jis pasakė, kad įis atvy
ko svarstyti, kaip geriausiai pri
taikyti kovos prieš imperializmą 
principus Viduriniuose Rytuose, 
Premjeras pabrėžė sovietų nuo
širdžią paramą Egiptui, reikš
damas viltį, kad tuos nuošir
džius ryšius bus galima plėsti to
liau.

Premjeras Kosyginas atsakė 
į kalbą, pareikšdamas, kad Egipr 
tas turi teisę kovoti visomis prie
monėmis prieš agresiją ir už sa
vo nepriklausomybę ir teritori
nes teises, tačiau jis nieko ne
žadėjo Egiptui, kuris spaudžia 
Maskvą, prašydamas ofenzyvi- 
nių ginklų, kuriais jis tikisi iš
vaduoti Izraelio užimtas Egipto 
žemes.
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Neramumai Čilėje
SANTIAGO. — Neramumai 

Čilėje didėja. Santiago mieste 
policija jėga bandė atidaryti kai 
kurias parduotuves, streikuojant 
jų savininkams, tačiau susidūrė 
su demonstracijomis. Buvo pa
vartotos ašarinės dujos ir van
dens čiurkšlės. Demonstracijos 
yra uždraustos, tačiau draudi
mo nepaiso jaunimas. Gatvėse 
policijai padeda kariuomenės pa- 
tęullai.

Geležinkelio linijoje tarp San
tiago ir Valparaiso buvo rastas 
dinhmito užtaisas. Streiką ša
lia parduotuvių ir sunkvežimių 
vairuotojų paskelbė bankų tar
nautojai ir inžinierių sąjunga. 
Atidarytos tik kai kurios mais
to parduoutvės ir vaistinės. La
bai trūksta ryžių ir cukraus. 
Santiago mieste gazolinas par
duodamas po kvortą vienam 
žmogui.

Varžo amerikiečius 
korespondentus

WASHINGTONAS. — Ame
rika- pareiškė Sovietų Sąjungai 
du protestus dėl amerikiečių ko
respondentų varžymo. Ameri
kiečiams Maskvos įstaigos ne
leido keliauti su Russell Train, 
Aplinkos Kokybės tarybos pir
mininku, kuris yra vežiojamas 
po Sovietų Sąjungą. Kitas ko
respondentas norėjo vykti su 
New Yorko miesto baleto grupe 
iŠ Maskvos į Tiflisą, tačiau irgi 
negavo leidimo.

Be dviejų žodinių protestų so
vietų užsienio reikalų ministeri
joje, Amerikos įstaigos neleido 
vienam sovietų korespondentui 
vykti iš New Yorko į Čikagą. 
Sovietų valdžia neleidžia diplo
matams ir korespondentams vyk
ti iš Maskvos toliau kaip 25 my
lios be atskiro leidimo. Tuos pa
čius suvaržymus Amerika tai
ko sovietų korespondentams Wa
shington© ar New’ Yorke.

Kaimyninės 
Sirija ir Irakas susiginčijo dėl 
žibalo persiuntijno kainų. Ira
kas daug savo žibalo siunčia 
vamzdžiais, kurie eina per Siri
ją. Pernai, kai Irakas naciona
lizavo užsienio bendrovių žibalo 
versmes, Sirija tą pačią dieną 
nacionalizavo tu bendrovių žiba
lo linijas, kurios eina iš Kirkuko 
žibalo laukų iki Sirijos Banias 
uosto, prie Viduržemio jūros.

Pirmadienį Sirija paskelbė 
per radiją, kad ji reikalauja iš 
Irako dvigubai daugiau už žiba
lo persiuntimą Sirijos vamz- 
ržiais. Valdžios pareiškime sa
koma. kad Sirija neša didelę naš-

Kazachstano laukai 
gelbsti iš bado

MASKVA. —- Sovietų Sąjun

Kambodija gavo 
šiek tiek ryžių

PHNOMPENHAS. — Kambo
dijos sostinėjep lasibaigė ryžių 
krizė, kai Amerikos lėktuvai at-
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Kaip-jau pranešta, spalio 6 d. 
Rytų .Vokietija paskelbė amesti- 
ją visai eilei kriminalinių ir po
litinių nusikaltėlių, įskaitant 
tuos, kurie buvo pagauti bėgant 
iš krašto ar tuos, kurie organi
zavo j>erėjimą per sieną. Dabar 
paskdį>la, :kad fiėfns, kurie iš
bėgo iš Rytų Vokietijos nebus 
keliamos bylos. Tokių nuo 1961 
metų,, kai buvo pastatyta komu
nistų “gėdos siena”, yra apie 
150,000.

Komunistų režimas Rytų Vo
kietijoje 1957 metais įvedė įsta
tymą, kuris bėgimą iš krašto 
paskelbė kriminaliniu. nusikalti
mu. Pagauti nelegaliai perei
nant sieną galėjo būti baudžia
mi nuo 2 iki 5 metų kalėjimo. 
Tais pačiais metais valdžia Ber- 

švietimo įstaigoms, lyne paskelbė, kad visi tie, kurie 
ir sovehozams ir gyveno Rytų Vokietijoje 1949 

metų spalio mėn. yra Vokietijos 
piliečiai, nežiūrint, kur jie begy
ventų. Tas pilietybės įstatymas 
lietė ir pabėgėlių vaikus. Dabar, 
tie 1957 metų įstatymai nebe 
bus taikomi.

Manoma, kad ši nauja Rytų 
Vokietijos pozicija leis pabėgė
liams, kurie dabar gyvena Va
karų Vokietijoje ar kitose Va
karų Europos šalyse, lankytis 
Rytų Vokietijoje ar Rytų Ber
lyne, nebijant bausmės už pabė
gimą. šie pakeitimai įvyko Ry
tų Vokietijai pradėjus derybas 
su V. Vokietija dėl santykių su- 
normavimo. Bėgliai iš komunis
tinės Vokietijos turi ten daug 
giminių, su kuriais jiems bus 
leidžiama pasimatyti, jei reži
mas savo paskelbtų nuostatų 
laikysis.

Sirija pakelia 
naftos mokesčius
BEIRUTAS

Kinijos ministeris 
atvyks i Vokietiją
BONA. — Vakarų Vokietijos 

užsienio reikalų ministeris NVal-. 
ter Scheel-sugrįžo iš Kinijos ir 
papasakojo spaudos konferenci
joje apie savo derybų rezultatus. 
Kinijos užsienio reikalų minis
teris Ch i Peng Fei priėmė Scheel 
pakvietimą atvykti į Vokietiją 
ateinančiais metais. Greit bus 
įsteigtos ambasados Pekine ir 
Bonoje.

Kinija pareiškė susidomėji
mą Vokietijoje gaminamais 
spalvotos -televizijos priimtu- 

goje kalbama, kad Chruščiovas' vais. Kinijos vadai išreiškė su
žinojo, ką daro, kai jis pradėjo sirūpinimą V. Vokieti j os-Sovie- 

1 tų Sąjungos gerėjančiais santy
kiais ir planais sumažinti ka
riuomenes Europoje. Kinijos 
valdžia mano, kad atoslūgis Eu
ropoje sustiprins sovietų spaudi
mą Kinijai.

Scheel pareiškė, kad premje
ras Chou En Lai uokais primi
nė, kad rusai dažnai pamėgdzio- 

i ja vokiečius. Sovietų buvęs par
tijos vadas Chruščiovas kartą 
įkalbėjęs kancleriui Adenaueriui 
apie “geltonąjį pavojų”, šią są- 

jvoką pirmas minėjęs kaizeris 
Wilhelmas II-sis. Chou pareiš
kęs: Leninas daug ką pasisavi
no iš Markso, o Chruščiovas — 

..iš kaizerio Wilhelmo.

mos
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VEIDAI

Rugsėjo 4 d. vakare pavargu

Mūsų vadės

F*"'

ceviėfaus nuo!

PABIROS
IŠ RAGAINĖS 
STOVYKLOS 
DIENORAŠČIO

vėsė spalio 11 d. Jaunimo Cen 
tro didžiojoje salėje.

vadovių mokyklą baigti.
Geriausios sėkmės jums, mie

los sesės,’

CLEVELANOp PILĖNŲ 
su mvo vadovais

AKIMIRKA IŠ STOVYKLINIŲ DIENŲ 

Vėliavy paradas didžiojoje aikštėje.

Plačiau apsistota ties kuklio- 
m:s Lietuvos atgimimo laikų

riaus atostogos pasibaigė, ir vėl 
pasimatysime kiekvieną trečia
dieni. Susikaupė daug įdoipių 
Įvykių, apie kuriuos po truputį 
kas savaitę pasikalbėsime.

Prašome ir vėl mums rašyti, 
siųsti nuotraukų, Įspūdžių, pra
nešimų, svarstymų, pastabų ir 
taip toliau, kaip visada.

Ačiū už kantrybę, skautų sky
riaus' pasiilgusiems.

JR NERINGOS TUNTŲ SKAUTAI IR SKAUTĖS 
šiemetinėje Pasagos stovykloje, Kanadoje.

^KAITYK hAlS Ui f fi.
KITUS SKAITYT)
cm , j i e* *
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ovės veikla

ĮGALIOTINĖ IRENA RACINSKTENĖ
Reikiamas informacija 

vininkė — 1301 Gulf Wav,

Ši darbšti skiltis, sesės Ra
munės vadovaujama,' buvo 
pasivadinusi Lietuvos van

denų žvėrelio vardu.
O kiek gražių akimirkų sto

vyklos prisiminimų puokštėje 
paliko susimastymo diena ir šv. 
Mišios paežerėj, vėlai vakare!... 
Prasminga už viską Viešpačiui 
dėkoti tada, kai aplink tokia ra- 

I muma, kai maldoj siela “it var- 
• pa pribrendus nulinksta”, kai 
bendrai giedama giesmė plaukia 
ramiu vandens paviršiumi ir ai
du ■ atsiliepia pakrantės medžių 
viršūnėse.

Ragainės stovykloje prieš iš
kilmingai laikomą trispalvę bu
vo duodami paukštyčių, skaučių 
Įžodžiai. Sesės puošiasi kitų 
spalvų kaklaraiščiais, švytėjo 
jauni veidai, riedėjo jais ir aša
rėlė... Ne viena ašara sužvilgo 
ir nakties rasoje, kai vyresnėms 
skautėms buvo rišamas mėlynas 
kaklaraištis, kai “gražių daine
lių daug girdėjom tyliuoju vaka
ro metu”...

Didįjį savaitgali prieš tėvelių 
ir svečių akis valgyklos sienoje 
rikiavosi dailūs paukštyčių pa
gaminti aštunkbjai, skaučių 
kruopščiai surišti mazgai, ke
lionės ženklai, vienos už kitos 
gražesni šios parodėlės ekspona-

j. v. s. ALDONA GASNERIENĖ, 
Chicagos Skautininkiy Draugovės 

vadė

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

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

O Ragainės lietuviškas raštas 
ir žodis ? Net šeši “Papartyno”, 
stovyklos laikraštėlio, numeriai 
Įrodė, kad jis tas lietuviškas 
raštas, gyvas ir ęjįprus. Vieną 
jų puikiai suredagavo sesė Lo
reta savivaldos dienos proga. 
Valio jai už tai!

Savivaldos diena, manau, 
yra pati įdomiausia stovyk
los diena, čia turėjo pro
gos pasireikšti ir- pakoman- 
duoti stovyklautojų išrink
tas štabas su stovyklos vin
gininke sese Liucija prieša
kyje. Stovykla buvo klusni!
Taigi — dirbome, budėjome, 

klausėme, vykdėme ir... šypsojo- 
mės. O jei kada nepasitenkini
mo debesėlis veidų nuslinko ar 
maršo garsai “koją sumaišė”, — 
kurioj stovykloj to nėra buvę?!

Stovykla — visada geriausia 
skautiška mokyklą. Jei mieste 
skautaujant augamą inčais, tai 
stovykloje skautė ūgteli aukš
tyn bent porą pėdų.

Ši stovykla taip pat savo tiks
lą pasiekė. Turėjome stovyklau
tojų net iš Kalifornijos, Oma- 
hos, Granl Rapids. Prie stovyk- 
'os pasisekimo prisidėjo tėvelių 
nuoširdus bendradarbiavimas ir 
talka. Nuoširdžiai dėkojame 
mieliesiems tėveliams ir sve
čiams už apsilankymą mūsų Ra
gainėj, už gausias, saldžias (bei 
kitokias) lauktuves. Lygiai di
lelis ačiū virtuvėj plukusioms ir 
taip skaniai maitinusioms mū
sų rūpestingosioms ponioms ir 
sesėms šeimininkėms. Seseriš
kas ačiū, mūsų pionierėms, pa
dėjusioms Įsitvirtinti Ragainė
je. Visų jūsų pagalbą su dė
kingumu nepamirštame.

Stovyklines dienas prisime
nant, telydi mus metų bėgyje 
smagi stovyklos nuotaika ir pa-i 
skutimai žodžiai, Įrašyti “Pa-; 
partyno” paskutiniajam numery: j 
“Sudiev! Iki pasimatymo! Bu-j 
vo smagu — susitflfcsirti vėl!”

Stovyklos štabo akis

.HDZia LIETUVIU SKAUTU SĄJUNGA
R t DAGI’OJA SKTN ' BALYS VOSYLIUS
t i ’ 120 > Rockwell SU CRicagu. III. 60629

BROKERĖ ALICE FISHER
ir patarimus suteiks I. Račinskienė — Sabai Paims motelio $a- 

St. Petersburg Beach, Florida 33706. Telef. (813) 362-4321.
Atvykusieji susipažinti su vietps 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. ? ,

Vanda Sruogienė pasakojo , 
apie lietuvę moterį

Birželio 18 d. buvo pakvies-1 
ta dr. V. £ ruogienė su paskaita 
tema “Lietuvė moteris mūsų is-, 
tcr’joje”. Peržvelgta žymiau
sios mūsų praeities moterys: 
.Morta Mindaugienė, Aldona Gę- 
diminaitė, Ona Vytautienė, Bar
bora Radvilaitė ir kt.

Balį Sruogą minint
Ryšium su Balio Sruogos 25 

metų mirties sukaktimi, O. Roz- 
niekienė trumpai papasakojo 
šio žymaus literatūriniam pa
sauly mūsų poeto-sųnbolisto ir 
dramaturgo svarbesniuosius gy
venimo ir .kūrybos bruožus, Pri
simenant neseniai praėjusią Tau
tos šventę, su ja susijusius isto
rinius Įvykius, Vytautą, Jogailą 
ir kt., buvo perduota iš juostos 
Ralio Sruogos drama “Milžino 
Paunksmė”, parašyta minint 
Vytauto mirties 500 metų su
kaktį.". Ją atliko Montrealio te- 
atrč aktoriai. Režisuota rašyto
jos B, -Pūkelevičiūtės.

j imams. Kad šis mūsų viene
tas tikrai pateisintų savo egzis
tenciją, kiekviena turime "akty
viai prjsidėti prie naujų, konkre
čių sumanymų ir jų Įgyvendini
mo. Viskas priklausys pup mū
sų Z’erų norų ir nuoširdaus ben
dradarbiavimo. Be grynai skau
tukų reikalų, mes turėtume eiti 
i talką ir kultūrinius darbus dir
bantiems žmonėms ar instituci
joms.'.7 "

Šio vieneto sueigose prie skautiškų pokalbių būna ir kultūri
nė — literatūrinė dalis, kuri duoda dvasinio peno susirinkusioms 
sesėms. Paliečiamos temos iš istorijos, literatūros arba įvairūs 
skautininkių pašnekesiai, Įspūdžiai grįžusių iš tolimų išvykų 
svetimuose kraštuose, skaidrė

Kernavės tunto vasara 
Rako ąžuolyne

Kasdien koja xojon žygiuoda- 
mos stovykloje' dainuodavo 'Ra
gainės sesės — kernavietės, nuo 
Kernavės piliakalnių suvažiavu
sios čia daugiau sužinoti apie 
mūsų lietuviškąjį žodį ir raštą, 
šviesiu laužu suliepsnojusį spau
dos draudimo naktyje.

liepos 8-22 Ragainės sesėms 
gražiosios gamtos Kūrėjas ne
pagailėjo saulėtų dienų ir gražių, 
mėnesienos naktų, na, o taip pat 
ir keleto lietaus lašelių '.

(kokia čia stovykla, jei ne
gauni basom kojom balučių 

išbraidyti?!)

Ragainėj su jaunatvišku už
sidegimu kūrėmės, ruošėmės, 
dainavom, žygiavom. Prakaito 
lašai nužymėjo ' kelią, kuriuo 
darbo nebijančios skautės, sesės 
Jūratės '“darbo bataliono” na
rės, lyg skruzdelės tempė dvy
lika ilgų rąstų stovyklos var
tams. Na, ir surėmė dangų sie
kiančius Ragainžs vartus! Ne
patikėtum, kad tai jaunų, maz
gus rišančių ir gitaromis gro
jančių, rankų darbas. Kai ’ kur 
galėjai matyti stipriai Įsiręžu-j 
sius vartus ir prie skilčių paja- 
panių.

0 kas vėliau? Kasdien išmok- 
davom ką nors nauja: eidavom 
iškylauti, didelis būrys su kelio
likos svarų manta ant pečių iš
sirangė “gyvatės” iškyloje su 
įvairiomis užduotimis.

Šviesiomis naktimis mūsų Ko
pernikas — sesė Silviją, išsive- 
dusi būsimų astronomių būrelį, 
rodydavo joms dangaus kūnus, 
supažindindama su įvairių pa
vadinimų romantiškais žiburė
liais mėlynoje aukštybėje.

Intensyvus taškų rinkimas 
tarpskiltinio konkurso metu (lyg 
maro , saugantis artėjančios 
šluotos) baigėsi Audėtų skilties 
laimėjimu.

sios, bet su plačiom šypsenom 
veiduose iš Allegheny oro lini
jos lėktuvo išlipo 5 kernavietės, 
10 dienų stovyklavusio Gintaro 
vadovių mokykloje, šiais metais 
suruoštoje Storer Reservation, 
Barnstead, New Hampshire val
stybėje. Savo stovykliniu baga
žu ir pilkais kaklaraiščiais jos 
skyrėsi iš kitų keleivių. Nenuo
stabu — jos gi skautės, gavu
sios paragauti tikrosios skauta- 
vimo druskos! Įgytas skautiš
kas patyrimas, daugybė stovyk
linių išgyvenimų ir naujos pa
žintys sų sesėmis ir broliais iš 
JAV ir Kanados liks ilgam lai
kui ; ms yis01118 gražiu prisi
minima.

Šį gražų gintariečių penketu
ką, kurį sudaro vyr. skautės: 
Kristina Bukaveckaitė, Guoda 
Jelionytė, Regina Kiudulaitė, 
Ramunė Martytė ir Milda Pet
kutė, Kernavės tuntas nuošir
džiai sveikina, džiaugiasi pui
kiai pasirodžius pionerijoje ir

POSTOVYKLINĖS IŠKYLA
Balzeko Kultūros Muziejuje.-

G. Plačo nuotr.

Diriguos Alice Stephens
SEKMADIENĮ, ŠIŲ METŲ SPALIO 22 D., LINKSMINS SVEČIUS 

BANKETAS VYKS VFW SALĖJE, 7254-63rd ST. | 
Vakarienė — Ę8.00 asmeniui. f•

DARBAI
Antanas Faulaitis Chica- 

goje. Praėjusį savaitgalį į. Chi- 
cagą kelioms dienoms atvyko 
Liet. Skautų Sąjungos,Tarybos 
Pirmininkas v, s. Antanas Sau- 
laitis, Trijų dienų pokalbiuose 
su atskiromis skautiškųjų pa
reigūnų grupėmis buvo svarsto
mi sąjunginiai aktualieji klau
simai, suformuojant sugestijas 
LSS Tarybos, Pirm i jos /ir bu
simojo visuotinio korespondenci- 
nio suvažiavimo diskusijoms bei 
sprendimams. V. s. A. Saxilaitis 
drauge perdavė Atlanto pakraš
čių nuotaikas, patirdamas ir chi-' 
cagiečių nuomones. Svečio vieš
nagę koordinavo JAV Vidurio 
Rajono Vadija su rajono vadu 
v. s. Pranu Nędu. -

Ai Drauginink1’ pranešė, kad 
gautas iš čiuri:onio Galerijos 
direktores menininkės V. Balu- 
kienės prašymas talkininkauti 
Čiurlionio Galerijai ruošiant me
no parodas. Skautininkės pri
tarė ir pasižadėjo padėti.

“Dainuojančios sesės”

Balbingesnės skautininkės, 
kviečiamos prisidėti prie “Dai
nuojančių- sesių” būrelio, kuris; 
paskutiniu metu ypač gyvai reiš- j 
kiasi Chicagoje, Tai vienetas,' 
v. s, Br. Variakojienės jau se-I 
niau Įkurtas ir jos sėkmingai va-. 
dovau jamas. Jis po trumpos per- " 
traukos, maža išimtimi su nau
jomis dalyvėmis 1971 metais at-Į 
gijęs, dabar mielai kviečiamas 

veikėjomis, kurios dažnai būna ■ dainuoti liet, renginiuose. Gra-i 
pamirštamos, bet turinčios ne-1 žiai pasirodė ir tėvo skaut. Jj- 
paprastų nuopelnų auklėj imo is- į Kubiliaus iškilmingose išleistu-? 
torijoje. Pv. Marija Nemeikšai- ’ 
tė. Ji viena sutelkė vienmintes, 
Įkūrė Lietuvos Vaikų Draugi
ją ir pati viena .'suorganizavo 
daugiau kaip 100 vaikų darželių. 
Iškelta ir rašytojos Sofijos Čiur
lionienės-Kymantaitės darbai, 
paminėta jos kūryba. Ji buvo 

^pirmoji skaučių Seserijos vadė, 
"šių metų gruodžio sueina 15 me
tų nuo jos mirties.

—Čiurlionio Galerijos prašymas
T Visi skautiški vienetai, per 
.per vasarą išsiskirstę po visus 
"kraštus, dabar renkasi i suei
gas; taip pat ir Chicagos skau
tininkų draugovė poatostoginį 
sezoną pradėjo sueigoje spalio 
S d. Jaunimo Centro naujose pa
talpose.

Drauginii.kė .. v. s. Aid. Gas- 
uerienė, pas/eik nusi seses, iš- 
įe'škė viltį, kad visos, naujų jė
gų Įgijusios, savo energiją 
žugebėj:mus naudingai išnaudos ro: j„ v. s. Aid. Gasnerienė — 
-šio s ’zono darbams ir isipareigo- draugininke, j. s. D. Bylaitienė

Vietas rezervuoti prašome raštu Naujienoms (1739 So. Halsted St, 
Chicago, Ill. 60608 arba telefonu: HA 1-6100,

Pradžia 4:00 vai. po' pietų. .
Kviečiame visus iš anksto užsisakyti vietas artėjančiame

NAUJIENŲ BANKETE

pavaduotoja, v. s. Gr. Meilu 
lC72-metų kadencijos skauti-' vienė — iždininkė, v. s. 0. Roz 

ir intikių- draugovės vadiją suda- niekienė — sekretorė, v. s. O. Bi
liūnienė — social, reikalams.

O. T.

apie Suvažjąvimą pranešti ki- 
tįems vadovąras ir vadovėms 
vietoje, nes kiti gali būti nespė
ti kitaip sužinoti.

b) Sutvarkyti atitinkamus 
reikalus ir nedelsiant pasiųsti 
Suvažiavimo Prezidiumui regis
tracijos lapą su priedais,

c) Registracijos, kandidatų
siūlymų, nutarimų siūlymų la
bai _  Mankai (nears neprivalo
mi) labai padeda tiksliai atlik
ti formalumus ir Suvaž. Prezi
diumui paspartina raštinės dar
bą; todėl naudotini!

d) Tuos blankus, pagal reika
lą, galima ir vietovėje lengvai 
pasidauginti, kad jų užtektų vi
siems.- '

e) Vadovai ir vadovės, turį Su
važiavimui pateikti veiklos apy
skaitas, prašomi tai atlikti ga
limai greičiau — siųsti Suv. Pre
zidiumui.

k



i viešbučio

JUOZAS KARIBUTAS
KELIONĖ APLINK PASAULĮ

(Tęsinys) ivimo [mzoje į mane tebežiūri.
Pąvakarvs. Gerokai atvėso įAlksisuku ir einu

Lengvai apsirengiau ir išėjau lvidų’ PalikdaDias ««« labai 
j gatvę. Nei nepamačiau iš! nemalon‘I priminimą.
kur tiek elgetų ,llane apspito.ir . Vakare e'«5'ų kiekjumaži- 
visi sekdami gestais rodo i bur-lja tn,u vėl « Ca,vę- bel <labar 
tų. kiti ranka tiesia į mane ,Seka ke,elas SBekulianty ir pra- 

. kai aš nekreipei*3 parduoti dolerius. Jie siūlo 
... -v ’ «Dusiau aukštesne kaina negu 

ir pradėjo trautkti už'1,aakuOS'j «““nk. Dabar tik Pa' 
aiškėjo, kodėl išvažiuojant rei
kėjo registruoti kiek valiutos 
veži ir dar net kiek manau iš
leisti, Tai juodos biržos valdiš
kas nuogąstis. Nesustodamas 
moju ranka ir vis einu ir einu, 
norėdamas palikti tuos speku- 
lantus. Buvau perspėtas, kad 
jei jau keiti su spekuliantais, 
keiski tik viešbutyje su tarnau
toju. Kitaip gatvėje gali turėti 
nemalonumų. Be to, nėra pro
blemos, nes veik kiekvienas 
viešbučio tarnautojas tuo reika- 

vieną ranką pakelia ir bando Ju turistą užkalbina. Taigi, ei- 
nešti prie burnos, rodydamas, nu visiems atsakydamas, kad 
kad jis alkanas. Jam išmetu 
vieną popierinį, žinau, kad la- visus iškeičiau banke, 
bai nedaug, nes tas vienas ru
pee gal lygus mūsų 25 centam.
Gavęs kulvirščiais nukabarda- 
vo tolyn, bet už tai pamatė ki
ti ir ėmė mane persekioti tiek, 
kad turėjau dumti atgal į vieš
butį, kad gaučiau ramybę.

Kad dar pasižiūrėti į tuos,’ 
kurie mane persekiojo, 
jau prie viešbučio durų

Negana to, _ T
mas dėmesio einu, jie išsidrą-!pusiau aukšfes.n? kainą negu 
ano 
skvernų, rankovių ir už rankų. 
Jų prisilietimas man nenoro
mis sukėlė tokį pasišlykštėji
mą, kad aš nepajutau kaip ant 
jų surikau. Iš kart visi nuo ma
nęs atšoko ir pasiliko.

Atsikratęs kiek atsidusau ir 
rengiausi ramiai pasidairyti, 
bet kur tau. prieš mane atka- 
balduoja juodas lyg anglis el
geta. Apžėlęs barzda ir vos tik 
prisidengęs kur reikia. Jis ei
na ant visų keturių. Kartais

Šio spalio mėn. 5—8 d. Tarptautiniame institute Detroite Įvyko tautybių tautodailės mugė, šaulė mok. Vik
torija Norvilaitė džiaugiasi tautybių mugėje Įsigijusi puošnią lėlę, šalia jos kairėje Regina Juškaitė. Pa

gal parduotu bilietu skaičiy parodą aplankė 17,000 svečiu.
* ‘ Nuotrauka K. Si’agausko

nebeturiu nei vieno dolerio,

kvailas, turistas”, girdžiu jie 
kalbasi tarp savęs.

Rytojaus diena. Mūsų sutar
toji ekskursija neįvyksta, nes 
mano visi kompanjonai serga. 
Jie smalsumo vedami užvalgė 
indiškų patiekalų. Tad papus
ryčiavęs išeinu ir pastebiu prie-

susto- šais viešbuti didžiulį parką, 
prie Jame ganosi didelė banda ož- 

kurių jiems negalima per kokį.kų. Parkas taip nutryptas, nu- 
šimtą žingsnių prisiartinti ir [alintas,-kad gaila žiūrėti. Keis- 
stebiu. Jie visi sustoję malda- ta,- kad nei vienos jame kar-

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

e Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos^ lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kainą 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, įkurtų viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Mon^ 
Orderį

Į r .Tryrr ^*rdu ,lr pasiųsti:^ J/ 1
7739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersoniene
Poezija ir pasakos yra vaiku mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų musu mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol. '

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50. • %

3. A, Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
keviči&us iliustruota, 13Ū 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. S3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., S1.00.

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.

• 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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vės. Jos visos vaikšto gatvėse 
kur parduodamos daržovės. 
Nuo jų nuskintus lapus joms 
meta, arba kokoso riešutų iš
gertus kiautus. Jos tarpe pir
kėjų sukinėjasi ir laukia tokių 
progų, kad gautų ką pakrams- 
noti. Jos šviesiai pilkos spal
vos ir labai liesos. Vienos pa
vargusios guli prie šaligatvio ir 
atrajoja. Keletas jų eina prieš 
mane tingiai, neskubėdamos. 
Tiesa, čia visi neskuba, tad gal 
ir karvės prisitaiko prie bend
ros minios. Atsisuku, paskui 
mane eina vienas paauglys lė
liukas. Toks nebailus, ramus. 
Aš jį užstoju ir padarau nuo
trauką. Padėkoju ir paleidžiu 
eiti toliau.

Ant šaligatvio kirpėjas ker
pa plaukus. Kai į jį aš sustojęs 
pasižiūriu, jis man moja, kad 
palauk ir sekantį aptarnaus. 
Aš plačiai jam nusišypsau ir 
einu. Priešais ant visų keturių 
juodas kaip negras ateina elge
ta. Jis toks apšepęs, kad kai 
išsišiepia, tikras beždžionė. 
Nieko neprisidehgę's, taip kaip 
motiną.pagimdė^ Jo visas kū
nas tarytumei mano viena ran
ka, o rankos ir kojos kaip pa
galiukai. Jis eina labai vikriai. 
Šitokį sutvėrimą pamatęs net 
pastyrau. Nei nedvejodamas, 
kažkaip automatiškai, griebiu 
iš kišenės keletą siuulkių ir 
metu jam ant šaligatvio, bijo
damas, kad jis manęs nesektų. 
Gavęs jis taip baisiai išsišiepė, 
kad net šiurpuliai per kūną 
perbėgo. Kai jau nutolau ir 
kiek atsigavau, pradėjau gal
voti, kaip galima leisti tokį el
getą po gatvę taip elgetauti. 
Kur gi valdžios socialinis ap
rūpinimas? Kodėl tos masės 
elgetų nesutvarko? Bendrai 
tokio nuogalio negalima tole
ruoti. Nematęs, nepatikėčiau, 
kad pasaulyje šioje gadynėje 
kur nors taip dar gali būti.

Taip begalvodamas, pasiju
tau apsuptas viso būrio elgetų. 
Jaunos moterys su vaikais ant 
rankų, o taip pat ir prie šono 
po vieną arba du. Paliegę vy
rai ir keletas dar paskirų vai
kų. Aš vėl nepasijuntu kaip 
ant jų garsiai surinku. Kaž
kaip instinktyviai bijau, kad 
manęs jie nepradėtų traukyti 
už rankų ir tampyti už drabu
žių. Jie visi kaip vienas mo
ment nuo manęs atšoksta. A, 
galvoju, matai kur geras “gink-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba paaiunčiant čekį ar Money or

deri tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60608

Sėdim priešais vienas kitą<šinti Indijos-tautiniu gėrimu, 
ir stebiu jo kiek neįprastą apsi-1 Dėkoju. Iš lengvo pakeliu.stik- 
renginią. J - prabėgomis^ pri- line ir, norėdamas pasirodyti 
siniena, kad buvęs Lietuvoje,1 nianlagus, šiurpteliu. Iii jau. ga- 
apie ją daug žinąs, nes jį su-[ii ir man taip pat nutikti, kaip 
dominę jos ž’riionės. ‘Tai profJtienis, kurie iš smalsumo pa- 
E. Tųmienė ir prof. Gimbutienė, ragavo indiškų valgių. Gėri- 
Ir bendrai lietuviai — tokia imt- tnas man visai neįprastas jr 

aukštos skonis kiek atstumiantis. Pa- 
Prisiinena statau stiklinę ir atsiprašau ne

galėsiąs išgerti, nors ir labai 
.skanu. Atrodė, kad profeso
rius neužsigavo ir mes pokalbį 
tęsėme toliau.

Profesorius užklausia, ar aš 
pirmą kartą Indijoje ir kaįp 

j man čia patinka. Aš pakeicitl 
sėdėjimo pozą ir padarydamas 
rimtą veidą atsakau, kad “nie- 

.. Negi būsi neman
kai jau esi i svečius at- 
O jis prie to mano 
sau", plačiai nusišyp- 
prideda: "Niekur kitur 

taip orginaliai nerasi: karvė 
eina gatve”. "Taigi”, ištariau 
ir nutilau. Nežinau ar jis ma
no mintis suprato. () tada gal
vojau, kad jei jau kur nors yra 
pragaras, tai jis yra tik čia. 
Indijos, Kalkutoje. Mandagu
mas neleido pasakyti teisybės.

(Bus daugiau)

prabėgomis pri- line ir, norėdamas pasirodyti

ža tauta, bet tokios 
kultūros žmonos, 
jam žinomus lietuvius rašyto
jus: Pošką, Putiną, Krėvę ir ki-, 
t us.

Profesorius visai atsipalai
duoja ir labai paprastai pasi
jusdamas, ištraukia nuogą ko-j 
ją iš vasarinio sandalio, užde
da ją ant kitos kojos ir ramiau
siai brauko per koją su ranka. 
Aš nepasijutau, kąip išplėčiau 
akis iš nustebimo. Pabijojau, 
kad profesorius, nors ir į savo 
nuogą koją žiūrėdamas, gali 
mano nustebimą pastebėti, tai

i susivaldžiau.

vykęs, 
“nieko 
sojęs.

las”. Kiek vėliau teko iš kitų ir prašo į ją pasirašyti. Jo pa- 
amerikiecių turistų išmokti in
diškai žodi “Džio’’, kuris reiš
kia — eik šalin. Jei dar tas žo
dis pasakytas su pykčio doze, 
visi bematant nutolsta. Žino
ma, gaila, bet kitos išeities 
nėra.

PER KALKUTĄ SU 
DONELAIČIU

Prieš

geidavimą išpildau. Jis mane 
veda į salioną ir paprašo sėsti. 
Išeina pasakydamas, kad pro
fesorius tuojau ateis.

Sėdžiu vienas ir apžvelgiu 
kambarį — salioną. Baldai 
paprasti, apdengti, didelis In
dijos mados kavos staliukas ir 
keletas nelabai vertingų paveiks 
jlų. Aukštai prie lubų kabo 

apie kurį

Profesorius pašaukia savo 
sūnų ir supažindina. Sūnus taip 
pat kaip ir tarnas — nuogas ir 
basas. Jis kažką jam pasako 
man jų nesuprantama indų kal
bą ir sūnus išeina. Netrukus 
sugrįžta nešinas vieną stiklinę 
ant padėklo. Jis tą stiklinę pa
stato prieš mane ir profesorių 
ir sako, kad norįs mane pavai-

HTZNIERJA1. XURI>£ GARSINASI 
‘NAUJIENOSE” - ’.LRi

PASISEK MA BIZNYJE

išvykstant, atsilankė paprastas liustras, 
pas mane prof. dr. Elena Tu- sukasi keletas musių. Pagaliau 
mienė su prašymu, kad angliš- įeina profesorius. Stoju ir ma- 
ką Donelaičio vertimą nuveš- Joniai susipažindamas prisista
čiau į Indiją ir įteikčiau jos 
kolegai prof. Sunite Kumar 
Catteriji, kuris kadaise čia 
UCLA universitete kartu su ja 
profesoriavo.^ Ji man pripasa
kojo daug gražaus profesoriaus 
adresu ir jam Donelaitį dedi
kavo. Taigi, dabar pradėjau 
rūpintis, kaip įteikti knygą, o 
gal labiausiai pamatyti kaip 
profesorius šiame mieste gyve
na. Adreso neturiu. Klausiu 
viešbučio informaciją. Graži

tau kas aš esu, kokiu reikalu 
atvvkau ir įteikiu Donelaitį. 
Profesorius džiaugsmu pražy
do. Jo veide plati šypsena ir 
spausdamas man ranką dėko
ja, 'dėkoja. Jis perskaito jam 
dedikaciją ir pilnas dėkingu
mo prof. E. Tumienei, kuri jam 
tą knygą siunčia, kalbėjo, pra
šė jai dėkoti, pripasakojo dau
gybę jos adresu pačių gražiau
sių komplimentų. Esą, prof. 
E Tumienė esanti didelis in-

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 ___________ L_____________ r- $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik ....................... 2___________ ________ __________ $1JO
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba 

money orderį. : .

NAUJIENOS, M
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 6060S

- v. / Į

LIETUVOS VARDO KILME

indė, pasidažiusi ir dar priedo telektualas universitete ir už jo
ant kaktos raudoną tašką įsi- ribų. Ji esanti ne tik mokslo 
brėžusi, maloniai pažadėjo ad- dabTkįį. žinovė, bet plačios erų-, 
resą tuojau surasti. Ji sako, kad dicijos, reto malonaus takto
čia jis labai populiarus ir visi 
jį žino. Prof, esąs ir rašytojas, 
išleidęs daug vertingų veikalų. 
Daug gražaus ji man pripasa
koja ir pagaliau paima telefo
no ragelį — skambina.

Adresą ir telefoną turiu. Pa
siskambinu. Atsiliepia pats pro
fesorius. Balsas malonus ir pra
šo užvažiuoti į jo rezidenciją 
aštuntą valandą vakaro. Sut- 
tinku. Dėkoju ir padedu rage-

Vakaras. Karšta. Profeso
rius gyvena 16 HindusriaI Park. 
Nei vieta nei nuotolis man ne
žinomi. Pasišaukiau taksi, 
nors ir labai bijau su taksiu va
žiuoti dėl jų pramuštgalviško 
vairavimo, bet kitos išeities 
nėra.

Kai prie viešbučio prisistato 
vairuotojas, nesusikalbu. Ro
dau minėtą adresą ir prašau 
vežti. Jis linguoja galvą, duo
damas sutikimo ženklą. Va
žiuoju. Veža ir veža, pro par
kus ir visokias dulkėtas gatves. 
Tamsu ir nebesiorientuoju kur 
aš esu. Įvažiuojame į kiek gra
žesnį rajoną. Apsuko keletą 
gatvelių ir pagaliau sustoja prie 
labai tamsių namų, palikęs 
bėga arčiau prie namo, kad 
galėtų įžiūrėti numerį.

Laikau Donelaitį prie šono ir 
laukiu pasiruošęs išlipti, šofe
ris grįžta ir gestais rodo, kad 
adresas tas, kokį aš jam paro
džiau. Išlipu ir sumokėjęs ne
prašydamas jo laukti palieku.

PAS PROFESORIŲ
Randu. Langai ir visos du

rys atidaros. Paspaudus skam
butį, pasitinka mane nuogas, 
vos reikiamas vietas prisiden
gęs žmogus. Jis prisistato esąs 
profesoriaus tarnas. Nužvel
giu jo basas, labai nenormaliai 
išdidėjusias kojas ir jis papra
šęs laukti kažkur dingsta. Pa
galiau ateina su svečių knyga

ir inteligencijos moteris. Taip 
kalbėdamas, jis vis varto kny
gą ir džiaugiasi, kad tokią retą 
dovaną jam į namus atvežiau. 
Jis jau žinojęs apie Donelaičio 
knvgos vertimą ir labai norėjęs 
ją turėti savo bibliotekoje.

Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 
mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių . 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas. • r

, Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608

augti - taupykite!
Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieką di 

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

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

>

Tsupymo
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

1800 So. Halsted St Chicago, ILL 60005
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Naujos Cicero fronto linijos ,
Nuo šio šimtmečio pradžios Cicero lietuviai buvo pa

tys stipriausieji lietuvybės ramsčiai Amerikoje ir atkak
liausieji kovotojai už Lietuvos laisvę. Daugelis jų įsitraukė 
į kovą prieš rusų caro valdžią dar Lietuvoje, o kai atvažia
vo Amerikon ir apsigyveno šiame Chicagos priemiestyje, 
tai sudarė dar ir šiandien gyvuojančią Lietuvių Kareivių 
Draugiją. Drąsiausi ir veikliausi tos draugijos kariai jau 
išmirė, o kiti suseno. Kardas jiems jau sunkus, iškelti jo 
nepajėgia.

Cicero lietuviai daug prisidėjo,, kai Lietuva žengė pir
muosius nepriklausomybės žingsnius, padėjo lietuviams ir 
nepriklausomybės laikotarpyje. O kai rusai antrą kartą 
Įsiveržė į Lietuvą, tai ne tiktai lietuviai kareiviai, bet 
kiekvienas Cicero lietuvis rėmė Amerikos Lietuvių Tary
bos vestą darbą, protestavo prieš rusų okupaciją ir su ru
sais arba jų agentais nieko bendro nenorėjo turėti. Ame
rikos politikai skaitėsi su Cicero lietuviais, nes žinojo, 
kad jie sudarė vieningą jėgą. Šiandien reikalai jau pradė
jo keistis. Didžiausioje Cicero lietuvių tvirtovėje atidary
tas naujas frontas, sudarytas iš lietuvių, neseniai pa-

bet
ne-

Chicagoje kelias savaites svečiavosi ne Lietuvos, 
raudonosios armijos kareivis. Amerikoje giminių jis 
turėjo, bet draugų jam čia nestigo. Pradžioje į Cicero ko
jos jis nekėlė, visą laiką sukinėjosi apie Mildą, bet vėliau, 
kai apsiuostė, tai ir Į Cicero buvo nuvažiavęs. Ciceroje jis 
rado tiek daug gerų draugų, kad jam, išvykstant Į Mask
vą, Ciceroje ir išleistuvės buvo suruoštos. Kalba eina 
epie “tarybinės” Lietuvos poetą Vacį Reimerį, “Gimtojo 

• krašto” redaktorių, Įvairių komunistų partijos leidžiamų 
žurnalų bendradarbį ir okupuotoje Lietuvoje išleistų kny
gų autorių. Antrojo Pasaulinio karo metu jis įstojo sava
noriu į raudonąją armiją, kovojo kartu su rusais, o kai 
sovietų karo jėgos antrą kartą okupavo Lietuvą, Reime
ris buvo paskirtas Kauno radijo stoties direktorium. Jis 
ne tik pats kalbėjo, bet jis ir komunistines programas 
ruošė.

Chicagoje leidžiamas “pažangių” lietuvių laikraštis 
šitaip apie atvykusį poetą rašo:

“Poetas V. Reimeris, prieš apleisdamas Chicagą, 
praėjusį sekmadienį lankėsi Ciceroje, kur jam buvo 
iškeltas pokylis šulaičių namuose. Dalyvaujant apie 
30 asmenų, svečias iš Lietuvos paskaitė savo naujo-

sios kūrybos ir eilėraščių iš anksčiau pasirodžiusių 
poezijos knygų. Susirinkusieji svečiai nepagailėjo 
plojimų ir padėkos žodžių. Įdomi buvo ir kitame kam
baryje išstatyta V. Keimerio poezijos knygų ir kitų 
leidinių parodėlė.

Prie vaišėmis apkrautų stalų kartu su svečiu bu
vo diskutuojami poezijos ir kultūriniai klausimai. 
Pasireiškė aktorius St Pilka, knygų leidėjas Vyt 
Saulius, muzikas J. Kreivėnas, žurn. Vyt Zalatorius 
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ir kt. Pokylyje dalyvavo ir išeivių poetų”. (Vilnis, 
1972 m. spalio 14 d. 4psl.).
Vacys Reimeris nepasižymėjo karo metu?“ Jam nete

ko susidurti su vokiečiais ir nereikėjo kautis su jais gink
lu rankoje, kaip kovėsi šimtai mobilizuotų sovietų karių, 
bet jis pasižymėjo užfrontėje. Pirmais sovietų okupaci
jos metais Reimeris Įstojo į komunistinio jaunimo eiles, o 
1945 metais jis Įstojo Į Tarybų Sąjungos komunistų par
tiją. Ne Į Lietuvos, bet Į rusų komunistų partijos eiles. 
Reimeris turėjo gerą balsą ir miklias kojas. Jis įstojo Į 
“tarybinės” valdžios organizoujamą meno ansamblį ir 
įtikinėjo lietuvius, kad jie džiaugtųsi “nauja” santvarka, 
kaip jis kad džiaugėsi. ' ■ ' ■

Antrais sovietų okupacijos metais Keimeriui buvo pa
vesta Kauno radijo stoties kontrolė. Jis ne tiktai kalbas 
sakė, bet žinias taip redagavo, kad lietuviai priimtų tik
rovę, , pasiduotų padarytiems svarbiausiems nutarimams 
ir nesvajotų apie savo krašto laisvę arba bet kokią savi
valdą. Jis įtikinėjo lietuvius, kad “tie laikai” negrįžtamai 
praėjo. Vakarų Vokietijoj pabėgusius tremtinius jis biau- 
riausiais žodžiais šmeižė ir purvais drabstė. Juos vadino 
nacių agentais, žmogžudžiais, socialfašistais ir kitokiais 
komunistų terminologijos vardais. Už didelį pasidarba
vimą, rusai išleido jo poezijos rinkinius, o vėliau kėlė Į 
žurnalų redakcijas ir redaktorius. Dabartiniu metu Rei
meris yra vyriausias Gimtojo krašto redaktorius.

Paskutiniame Gimtojo krašto numeryje, pirmame 
puslapyje yra toks didelėmis ir raudonomis raidėmis su
rinktas paragrafas :

“Šiandien sukanka 32 metai, kai Maskvoje Tary
bų Sąjungos Aukščiausios tarybos VII sesijoje tary
bų Lietuva buvo priimta į Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjungą, kaip lygiateisė sąjunginė respubli
ka”. (Gimtasis kraštas 1972 m. rugpiūčio 3 d.).
Kiekvienas šulaičio namuose dalyvavęs dypukas- la

bai gerai žino (Jeigu nežino, tai privalo žinoti), kad Rei
meris skelbia melą. Lietuva niekad nebuvo, ir nėra ly
giateisė respublika su sovietine rusiška respublika, nes 
lietuviai jokio svarbesnio sprendimo negali daryti. Kiek
vienas lietuvis komunistas, jų tarpe ir Reimeris, privalo 
rašyti tai, ką rusas jam liepia rašyti. Lietuviai komunis
tais pasivadinusios grupės neįgaliojo važiuoti į Maskvą ir 
prašyti, kad Lietuva būtų priimta į Sovietų Sąjungą. De- 
kariozovas parinkd žmones ir įsakė jiems važiuoti į Mas
kvą ir nusilenkti Stalinui. Maskvoje Saliomėja Nėris bu
vo priversta parašyti Stalinui poemą, o Ciceroje poetė 
Tulauskaitė savo noru gyrė Reimerį už Stalino paskelbto 
melo kartojimą.

Ar vertėjo Reimerį sveikinusiems poetams va
žiuoti iš Lietuvos? “Tarybinėje” Lietuvoje jie būtų ga
lėję garbinti didžiojo melo pranašą, o ne po Ameriką be
sisukinėjantį jo gizelį Reimerį.

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

Lietuvos de jure pripažinimo 50 mėty 
ir SLA gyvavimo 85 mėty paminėjimas 
7 dieną Susivienijimo
Amerikoje vadovybė 

SLA 5-tos Apskrities

Spalio 
lietuvių 
sukvietė 
kuopų atstovus paminėti 50 me
tų sukaktuves kai Amerika pri
pažino Lietuvą de jure ir taip 
pat paminėti 85 metų sukaktu
ves nuo SLA įsikūrimo.

Ir viena ir kita data lietuvių 
tautos gyvenime buvo ir tebė
ra reikšmingos ir nepamiršti
nos. Deja, Lietuvos valstybė 
sugniždyta ir okupacijos var
ginama, bet SLA štai gražiai ir 
tvirtai gyvuoja.

I tą dvigubą minėjimą sugu
žėjo nemažas skaičius SLA vei
kėjų. Ta proga vertingą žodį ta
rė SLA prezidentas Povilas Dan
gis ir Lietuvos generalinis kon
sulas A. Simutis, kurs pats yra 
SLA narys. Jis yra veiklus ir 
kviečiamas visada į parengimus 
atsilanko, o jei reikia ir i 
ria. Jo pranešimai yra trumpi, 
visada gerai išlukštenti, turi
ningi ir gerų minčių sukelian
tys. Ir šia proga general, kon
sulo tartas žodis yra plataus 
dėmesio vertas.
Gener. Konsulo A. Simučio kalba

Dėkoju už man suteiktą gar
bę dalyvauti ir tarti žodį šitame 
nedideliame, bet rinktiniame, 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje vadovų būrelyje, kuris ėmė
si iniciatyvos paminėti nepapras
tos svarbos įvykį tiek Lietuvos 
valstybės gyvenime, tiek Ame
rikos lietuvių istorijoje — JAV 
pripažinimą Lietuvos de jure.

Kiekvienos naujai atsiradu
sios valstybės tarptautiniame 
įsiteisinime yra du etapai — pri
pažinimas d e facto ir de jure. 
Nežiūrint kad Lietuva turi dau
giau kaip septynių šimtų metų 
senumo valstybinę praeitį, tarp
tautinės teisės požiūriu 1918 
metais ji buvo nauja valstybė, 
panašiai kaip ir jos kaimynės 
Latvija bei Estija, kurios to
kios valstybinės praeities netu
rėjo.

De facto padėtis yra tada,- kai 
yra susidariusi revoliucinė val
džia, kuri tam tikrą teritorijos 
dalį valdo, bet dar nėra tikra ar 
ji išsilaikys. Pavyzdžiui, per vi
sus 1919-sius metus kelios vals
tybės, • kaip Anglija, Suomija, 
Norvegija tebuvo pripažinusias 
Lietuvą tik de facto. Tik po ne
pasisekusių bandymų Lietuvą 
okupuoti, Sovietų Rusija 1920 
metų liepos 12 dienos taikos su
tartimi pripažino Lietuvą de ju
re. Tiesa, pirmoji Lietuvą pri
pažinusi de jure buvo Vokietija, 
kuri tai padarė 1918 m. kovo 28 
dieną, bet su ypatingais tikslais, 
būtent, pripažins Lietuvą su-'

jungtą amžinais ryšiais su Vo? 
kietija. Tik 1921 metais pra
dėjo ateiti Lietuvai de jure pri
pažinimai iš Danijos, Suomijos, 
Švedijos, Norvegijos ir kitų 
valstybių kol, pagaliau, Lietuva 
1921 m. rugsėjo 12 dieną buvo 
priimta Tautų Sąjungos nariu.

Pirmojo Pasaulinio Karo me
tu J. A. Valstybės buvo Rusijos 
sąjungininkės, todėl su Lietu
vos pripažinimu de jure nesku
bėjo. Kitaip buvo su Lenkija, 
kuriai nepriklausomybę pirmo
jo karo eigoje buvo pažadėjusi 
tiek Rusija, tiek Vokietija su 
Austro-Vengrija t. y. abi 
riaujančios pusės.

Lietuvos de jure ir 
Amerikos lietuviai

Amerikos lietuviai dėjo 
džiausiąs pastangas išgauti 

ž2lį ta-P* Ai Valstybių vyriausybės
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jure pripažinimą Lietuvai. Tose 
pastangose Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje suvaidino vie
ną iš pirmaujančių rolių.

Prieš vykdamas į šį susirin
kimą perverčiau Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje penkiasde
šimties metų sukakčiai paminėti 
1936 metais išleistą albumą, ku
rio 272 ir 273 puslapiuose Įdė
ta per du puslapius išsitęsusi 
istorinė fotografija su sekančiu 
užrašu: “Amerikos Lietuvių 
Veikėjų Suvažiavimas, įvykęs 
gegužio 30 ir 31 d., 1921 m. 
Washington, D. C. šis suvažia
vimas šu atitinkamomis iškilmė
mis įteikė Jungtinių Valstijų 
prezidentui Hardingui peticiją, 
kurią buvo pasirašę milijonas 
Amerikos piliečių, prašant pri
pažinti Lietuvos nepriklausomy
bę de jure, šio suvažiavimo iš
rinkta komisija tarėsi su prezi
dentu Hardingu Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimo reika
lu ir gavo užtikrinimą, kad ne
užilgo Lietuva bus pripažinta de 
jure, kas ir buvo padaryta”.

Tikrovėje nuo to pažado pra
ėjo daugiau kaip metai, nes de 
jure pripažinimas buvo suteik
tas tik 1922 metų liepos die
ną ne tik Lietuvai, bet ir jos 
kaimynėms — Latvijai ir Esti
jai.

Tuometinis Lietuvos Atstovas 
Washingtone Jonas Vileišis 1921 
metų sausio 21 diehoš notoje ra
šė Valstybės Sekretoriui prašy
damas Lietuvą pripažinti. Bet 
tuo pat metu Washingtone dar 
tebeveikė ir caristinės Rusijos 
ambasada. Rusijos ambasado
rius Bachmetev 1921 metais lie
pos 1 dieną įteikė Valstybės. De
partamentui notą su ilgu memo
randumu (Aide Memore), argu
mentuodamas prieš Baltijos

valstybių pripažinimą. . Notoje 
tarp kitko sakoma: “Baltijos 
valstybių, Latvijos, Estijos ir 
Lietuvos kaip ir Kaukazo res
publikų byla yra visiškai skir
tinga padėtis nuo Lenkijos ir 
Suomijos. Praeityje Pabalti jos 
tautybės niekada neparodė no
ro atsiskirti nuo Rusijos”...

Toliau notoje prdedama: “Ru
sai nori justi, kad Rusijos įna
šas būtų prisimintas ir kad ry
šium su tuo jų valstybė atitin
kamai traktuojama”.

Tad nėra abejonės, kad Ame
rikos lietuvių pastangos buvo la
bai svarbus faktorius Lietuvos 
nepriklausomybės de jure pripa
žinimui išgauti, kaip jis yra 
svarbus faktorius jo tęstinumui 
išlaikyti.

Milijonas parašų už Lietuvą
Skleisdami toliau to albumo 

puslapius sekančiame puslapyje 
rasime fotografiją su keliomis 
dešimtimis tomų knygų su mili
jonu parašų, prie kurių stovi da
bartinis Lietuvos Konsulas Los 
Angeles dr. J. Bielskis ir tuome
tinis Lietuvos Pasiuntinybes 
Washingtone sekretorius dr. M. 
Vinikas, vėliau ilgus metus iki 
mirties buvęs SLA sekretorius. 
Toliau randame visų Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse buvusių 
Lietuvos atstovų ir konsultų fo
tografijas. Jų įjungimas į Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
sukaktuvinį albumą rodo, kad 
ši garbinga organizacija visada 
buvo susirūpinusi Lietuvos ne
priklausomybe ir kaip ji mylėjo 
ir gerbė Lietuvos atstovus ir 
konsulus. Su džiaugsmu turiu 
pasakyti, kad SLA vadovai ir 
šiandien nuoširdžiai rūpinasi Lie
tuvos atstovybių išlikimu ir Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymu.

Vieną kartą davusi Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimą 
J. A. V-bių vyriausybė jo tebe
silaiko ir šiandien. 1940 metų 
liepos 23 dieną Uhder-Secreta- 
ry Of State Summer Welles iš
leido istorinį pareiškimą smer-' 
kiantį “suktais keliais” pasiek
tą Baltijos valstybių įjungimą 
į Sovietų Sąjunga.

šis Amęrikoš nusistatymas 
yra paremtas tarptautinės teisės 
principu “ex iniuria ius non. ori
tur” — teisė nekyla iš neteisės.

Per tą trisdešimties metų 
okupacijos laikotarpį, pasikeitė 
eilė prezidentų, bet Amerikos 
nusistatymas už teisę ir teisės 
principus tarptautiniuose .san
tykiuose tebėra nepasikeitęs ir 
mes tikimės, kad jis niekada ne
pasikeis. v
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Kiekvieną dieną aš turėdavau tris kartus užeiti į 

savininko namus. Toks jau buvo mudviejų susitari
mas. Jis man mokėdavo 35 dolerius į mėnesį ir kiek
vieną dieną tris kartus duodavo pavalgyti. Pas jį buvo 
įrengtas ir mano guolis. Ryte pirmiausia eidavau prie 
namo ir aptvarkydavau būtiniausius reikalus. Vėliau 
grįždavau pusryčių. Tada jis man pasakydavo, ką tą 
dieną aš turėsiu prie namo daryti, žiemą būdavo dau
giau darbo, nes dažnai tekdavo kasti sniegas. Pečių 
prižiūrėjimas atimdavo gana daug laiko. Vasarą būda
vo gana daug laiko. Vasara būdavo lengvesnė, atsiras
davo daugiau laiko.

Turėdamas daugiau laiko, eidavau į Jackson parką, 
kuris buvo visai netoli, ir žiūrėdavau, kaip turtuoliai 
žaidžia golfą. Golfas man patiko. Kai susipažinau su 
žaidimo taisyklėmis, tai jis tapo dar įdomesnis, žai
dimas buvo geras sportas, lavino raumenis, akis ir de
rino visus žmogaus judesius. Kartais prie golfo praleis
davau net pusę dienos, kai prie namo nebūdavo jokio 
didesnio darbo. Jei žinodavau, kad ateis gabesnis žai
dėjas, tai jį sekdavau nuo pradžios iki'galo. Man pa
čiam butų patikę žaisti golfą, bet neturėjau priemonių 
ir nepriklausiau golfininkų klubui. Golfo lazdą paė
miau Į rankas vėliau, kai baigiau odontologiją.

Namų prižiūrėtojo darbas buvo nesunkus, bet man 
jis nepatiko. Visą laiką tekdavo dirbti namo viduje, 
dulkėse ir dvokiančiuose kambariuose, o man patiko 
sveikas ir šviežias oras. Padirbėjęs kokį metą, prade*

jau dairytis kito darbo. Patyręs, kad Wisconsino miš
kuose galima gauti darbo, pranešiau savininkui, kad 
pasiieškotų kitą dženitorių, o pats su vienu naujai su
sirastu draugu išvažiavau į miškus.

Miškuose gavome darbo. Pradžioje kirtome medžius 
Wisconsin valstijoje, o vėliau pervažiavome i Minne- 
sotos miškus. Pradžioje inedžius kirtau ir pioviau. Rei
kėdavo mokėti parinkti kertamam medžiui krintamą 
kryptį. Tai nebuvo toks sunkus dalykas, jei neprisi- 
dėdavo vėjas. Vėjas kartais suspausdavo piūklą ir pa
sukdavo medį kita kryptimi. Medžio kirtikui didžiau
sia nelaimė jeigu jis nepajėgdavo nuleisti medžio ten, 
kur jis norėdavo. Vėjas padeda, jeigu pakerti tinka
ma kryptimi. Bet jeigu vėjas kartais truputį pasisuka 
ir pradeda medį lankstyti, tai tiktai tada patyręs kirti
kas gali medį nuleisti ten, kur jis nori.

Miškuose darbas nebuvo lengvas. Pirmiausia turė
davome medžius nukirsti, vėliau turėjome nugenėti 
šakas. Medį kirsdavo kirviu ir piūklu, o sakas genėda
vome kirviais.' šiandien mačiau, kad jau ir šakas geni 
piuklais, bet mano laikais kirvis buvo pagrindinis miš
ko darbininko įrankis. Jeigu kirtikas turi tikrai gerą 
kirvį, tai piuklas jam nelabai reikalingas. Geru ir aš
triu kirviu galima greitai ir storą medį nukirsti. Bet 
kirvis turi būti gero ir patyrusio kirtiko rankose. Geras 
ir aštrus kirvis per pušį eina kaip per varškę. Geras 
kirtikas kirvį paleidžia ten, kur jis nori. Antrą kartą 
jis kerta truputį aukščiau ir truputį kitokiu kampu. La
bai dažnai dviem kirčiais jis iškerta gerą skiedrą, kuri 
pradaro jam kelią gilyn. Geras kirtikas iš karto ap
skaičiuoja, kaip giliai jam teks eiti ir kelias skiedras 
jam reiks išlupti. Prakirtęs gerą grioveli Vienoje pusė
je, jis tuojau stoja kitoj ir prasikerta sau kelią į medžio 
šerdį. Pasiekęs šerdį kirtikas, gali labai gražiai nure- 
guliuoti medžio kirtimo kryptį. Medis gali stovėti sta

čias keliom pakraščio balanom. Vieną pakraštį giliau 
įkirtus, o antrąjį palaukus, medis sukasi ten, kur kir
tėjas nori.

Paguldžius medį į pasirinktą vietą, reikia tuojau 
nugenėti šakas ir supiaUstyti į tinkamo ilgio rąstus. Prie 
rąstų atsivesdavome porą arklių, pririšdavothe prie 
retežių ir išvilkdavome rąstus ant kelio. Dažnai nuvok
davome juos į krūvą prie kitų rąstų.

Pirmoji žiema miškuose buvo šalta ir gili. Vėjas 
prinešė daug sniego. Mums buvo sunku prie tinkames
nių medžių prieiti. Bet blogiausia buvo kelias į mišką 
ir į nakvynę. Teko tolokai per sniegą pūškuoti, kol 
pasiekdavome kertamus sklypus. Miškuose gyvenome 
vadinamuose barakuose, sukaltuose tiktai miško kir
tėjams. Miškas kirsti nlan patiko. Aš nebijojau šalčio, 
sunkus darbas manęs nebaidė.

Miškuose dirbdavome tik penkias dienas, šeštadie
niais ir sekmadieniais kirtikai tais laikais jau būdavo 
laisvi, šeštadienis būdavo paūžimo diena, o sekma'dic- 
nį darbininkai dažniausiai išsipagiriodavo, kad pir
madienį ir vėl galėtų stoti į darbą. Wisconsine šešta
dieniais darbininkai važiuodavo į artimiausius mieste
lius paūžti. Penktadienį gaudavo atlyginimą, o šešta
dieniais važiuodavo į Lady Smith miestelį. Galite įsi
vaizduoti, kodėl tas miestelis taip vadinosi. Lady Smith 
turėjo pačią didžiausią užeigą. Ji tame miestelyje viską 
tvarkydavo. Kitos kirtėjų grupės važiuodavo dar to
liau, į kitus šiaurės ir vakarų Wisconsino miestelius.

Lady Smith labai mėgo kirtėjus. Ji juos gražiai su
tikdavo, kiekvienam nusišypsodavo. Savo tarnauto
joms liepdavo būti mandagiom ir gerai patarnauti. 
Daugumas kirtėjų mėgdavo išsigerti, o kiti valandų va
landas praleisdavo prie kortų. Pralošdavo daugumas, 
bet keli apsukresnieji nusinešdavo visus uždirbtus pini
gus* Ne vienas miško kirtėjas palikdavo Lady Smith

stalčiuje visus uždirbtus pinigus, šeštadienį ateidavo 
su visu uždarbiui o sekmadienį po.pietų jis važiuodavo 
namo be cento. Panašiai elgėsi ne tik Lady Smith, bet 
ir kiti miško pakraščiuose esančių smuklių savininkai. 
Jie paruošdavo užkandžių, pamirkydavo geros silkės, 
o vėliau nugirdydavo. O kai kirtėjas jau nusigeria, tai, 
pasakodavo, kad tos geros patarnautojos pačios ir pi
nigus už degtinę pasiimdavo, grąžą duodavo. Ateida
vo laikas, kad jos čanką Įleisdavo Į kišenę pačios pasi
imdavo, kiek joms attodydavo.

Ne vienas taiško kirtėjas pralošdavo kortomis arba 
pragerdavo visą uždarbį: Dar blogiau būdavo, su tais, 
kurie pirma gerokai nugerdavo, o vėliau dar prisėsda
vo prie stalo palošti. Tie tai tikrai apdairių lošikų bū
davo taip gražiai apvalomi, kad jiems reikėdavo sko
linti pinigų grįžti Į barakus. Sekančią savaitę jie vėl 
pradėdavo iš naujo. Vėl Visą savaitę prakaituodavo, 
o penktadienio laukė, kad galėtų vėl nuvažiuoti pas 
Lady Smith. , .

Į miestelius važiuodavo ne tiktai kirtėjai, bet, pri
žiūrėtojai ir įvairūs bosai ir boseliai. Jie taip pat mėg
davo išgerti. Jie gerdavo kartu su pačiais kirtėjais. Kai 
kurie jų galėdavo labai daug nugerti. Jie norėjo, kad 
darbininkai su jais gertų. Jeigu kuris .kirtėjas atsisaky
davo gerti, tai tas ilgai prie darbo nebūdavo. Jie ras
davo įvairiausių priežasčių pasakyti kirtėjui, kad jam 
darbas jau pasibaigęs.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ
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sienos pritaisytą spintelę šaukš
tams bei indams susidėti. Pagal 
tai rakandas knygoms dėti mū
siškai būtų knygdėtis ar knyg- 
dėtė.

TURIME 
KOPLYč'Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

Phone: OLympic Z-J (ML

YMAI IR PAAIŠKINI# 
UTINI KRIKŠČIONIUI

SKAITYK 'MliJIEK-.S- - 
JOS TEIKIA GZKUUmIAS, 
1-i.lSINGlAUSlAS ZMIAS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL

Dr. P. Jonikas
(iš Gimtojo žodžio baruose)

Telefonas: LAfayette 3-0440

Savižudybės automobiliuose
Trys Baylor-College of Medi

cine Houstone psichiatrai išty
rę 28 automobilių nelaimes nu
statė, kad keturi iš žuvusiųjų 
tikrai buvo apgalvotas savižu
dybės ir 12 buvo prislėgtos nuo
taikos šu polinkiu į savižudybę.

GBŽAUSKU
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY MILLS GtLiNYČU 
2443 WEST 63 r c STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0*3*

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš Įvairiu atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

Caro rusų žiaurumas, 
bolševikų didesnis

Masyvinės Lietuvių Studentų 
draugijos pradžia siekia maž
daug 1870 m. Man bestudentau
jant, 1887—1893 m. buvo ji slap
ta organizacija. Maskvos polici
ja žinojo, kad yra studentų slap
tų organizacijų nemaža, bet 
joms paprastai darbuotis ne-

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

2533 W. 71st 
Telef.: GRovehill

YArds 7-1741 - 1742

Fatališkų akcidentų keliuose 
dažniausiai taikosi tokių vai
ruotojų tarpe kurie yra pikti, 
impulsyvūs, ir dažniausiai in- 
toksikuoti (išgėrę). Pirmas ga
limos nelaimės ženklas yra tas, 
kad tokie pasidaro neatsargūs.

Panaši savižudžių proporci
ja prieš .ketvertą metų buvo 
rasta Kansas City, ištyrus 86 
auto nelaimes. Psichiatrų iš
vada, kad po 8,000 trafiko nelai
mėse užmuštųjų kasmet gali
ma nurašyti iš bendro kasmeti
nio trafiko nelaimių skaičiaus 
ir prirašyti prie 22,000 kasmeti
nių savižudybių skaičiaus...

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 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

• uždaryta.
Rez. tel.: WA,5-3099

Mielą ponią
• •• a VERA ZELINSKI, 

. liūdinčia dėl brolio

tragiškai žuvus,
su jo artimaisiais kartu liūdime

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Juozas Audėnas, Vliko vi

cepirmininkas atsiuntė jr pra
šo paskelbti tokį laiškų:

Naujienų Redaktoriui Čikagoje 
Didž. Gerb. Pone Redaktoriau I

B1ZMBK1AJL. KUK1K GARSINASI 
•NAUJIENOSE*’. — TURI GERLM’SIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

... P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

(Arch Supports) ir t t.
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West S3rd St., Chicago, 111. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
86C SUMMIT ST. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Mirė 1972 m. spalid mėn. 16 dieną, sulaukęs
Gimęs Lietuvoje. r *

Paliko nuliūdę: žmona Apolonia, pagal tėvus Sabaliauskaitė, duk
terys-—.Anna. Maręo, jos vyras Albert, Helen Uneus, Antoinette Para, 
jos vyras Edward ir Martha Augustyniak, jos vyras Anthony. 11 anū
ką, 8 proanūkei, sūnėnai, dukterėčios ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami. ... . ' . '' ‘ ' * ’

Kūnas pašarvotas Sullivan koplyčioje, 2701 W. 63rd Street (prie 
Washtenaw).

Tręčiadiepį, spalio 18 dieną 10:45 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios j ŠL Rita parapijos bažnyčią, o po gedulingų mišių, prasidedan
čių Ii: 15 vaL, bus laidojamas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Antion J. Venckus gitarinės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Žmona, dukterys, giminės.- v

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

pių papuošimui ir sezoninės 
. ... - - kapams gėlėse . -
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai: an trad, nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—1 vai. vak.

• Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas rez. telef.: 448-5545

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS UETUVJI

Lietuvių Fondo 
Jubiliejinis balius 
Long Beach, Calif., apyl. Lie

tuvių Fondo Vajaus Komitetas 
rengia Liet. Fondo Dešimtme
čio jubiliejinį balių, šeštadienį, 
lapkričio mėn. 4 d. 7 vai. vak., 
Machinist salėje, 728 Elm Avė., 
Long Beach, Calif.

Meninę programą atliks Los 
Angeles Dramos sambūrio “Iš
laisvintos Moterys”. Grupė vai
dina aktualijų ir dainų montažą 
“Trylika naktų pižamoj”. Daly
vauja-: Birutė Dabšienė, Ona De
veikienė, Ema Dovydaitienė, Ja
nina čekanauskienė, Regina 
Kungienė, Žentą Hardwickiene- 
česnaitė, Dalila Jfackialienė ir 
Raiša Urbon ienė.

Tekstas ir režisūra D. Mackia- 
lienės. Muzika: piano — Ona 
Metrikienė, akordeonu Vladas 
Gilys.

Bus lietuviški skanūs valgiai, 
laimėjimų lentyna, veiks bufe
tas. šokiams gros graži muzi
ka. D. Mekišius

Tam tikrą pastatomą, lentynė
lę su skyriais, knygoms susidėti 
paprastai vadiname prancūzų 
kilmės žodžiu etažerka. Geriau 
būtų ją vartoti be slaviškojo prie- 
duro — priesagos — ka, taigi 
etažerė.

Tačiau tam reikalui mes gali
me turėti ir savą žodį. Jį galime

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLtS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofi»o PROSPECT 8-3229
R»zid. tetef.: WAJbro«k 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto 
nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta’

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN -AND SURGEON 

2434 WEST 71 st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezid.; 388-2233

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtad, 1—7 vai. 
antracL penktadienį nuo 1—5. treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

— Humboldt Parko Lietuviu Klubo 
mėnesinis susirinkimas Įvyks trečia
dienį, spalio 18 d. Almera Simons mie
sto parkelio salėje, 1640 N, Drake 
ve., pirmame aukšte 103 kambaryje, 
pradžia 12:15 vai. popiet. Nariai ir 
narės prašomi susirinkti ir naujų 
kandidatų atsivesti įstojimui 4 mūsų 
klubą. Turėsime svarbių reikalų ap
tarti. Po susirinkimo bus vaišės.

Mankus, n u t. rast

— Žemaičių Kultūros Klubo eilinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, spalio 
18 dieną, 7:00 vaL vak., Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St Nariai 
kviečiami atsilankyti ir aptarti klubo 
reikalus. Po susirinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast

DR. FRANK PLECKAS_ 
OPTOMETR1STAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč,

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

R«rx. t.l. 2394683

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

AAtdical Building). Tel. LU 5-6448

Raz.: Gi 8-0873

DR. W. E1S1N - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WQPA. 
' 1490 kil. A. M.

1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKš'fĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PERKRAUSTYMAl

' MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. š E R Ė N A S 

2047 W. 67th PI. WAfbrook 5-8063

Laidotuvių Direktoriai Harry Sullivan ir Sūnus. Tel. PR 6-8300.

Brandy blogiausias 
gėrimas

Reuteris praneša iš Anglijos, 
kad Dr. Gaston.Powan, Midles- 
sex ligoninės medicinos mo
kyklos profesorius, panaudo
jęs ^0 savanorių gėrikų, nusta
tė, kurie svaigalai išgėrus sun
kiau beišpagiriojami. Bandy
mams buvo panaudoti astuoni 
skirtingi gėrimai: raudonasis 
vyųas, baltasis vynas, whiskey, 
romas, džinas,vodka ir brandy 
ir apelsinų sunkoje praskiestas 
grynas etilinis alkoholis (spi
ritas).

“Nutritions Society” susirin
kime daktaras Gaston Powan 
pranešė, ę kad _is visų šių svai
galų blogiausias yra brandy; 
paskui brandy iš eilės seka 
raudonasis vynas, romas ir 
whisky.

Vodka, džinas (gin), balta
sis vynas ir etilinis alkoholis 
(spiritas) turi savyje mažiau 
substancijų, vadinamų esters 
ir alkoholių, kuriuos Dr. Pa- 
wan daro atsakingais už sun
kų pagiriojimą.

Telef.: HEmiock 4-2413

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
u - (LACKAWJC7A

2424 WEST 69th STREI7T REpubbc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-W7J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

MODERNUS STEREO 
F O N OURAFAS 

TIK 59.95

Ford DivisHMi's new F-Series pickup trucks, including this F-100 Ranger XLT, feature the 
most extensive changes in six years. The F-160/250/350 light trucks include an all-new cab, 
new interiors, new exterior sheet metal, longer wheelbases and wider tracks. Cab length is in
creased two inches, pci mitting more leg room and a roomy storage area behind the seat in 
most models. New features include front disc brakes on all two-wheel-drive models, double 
wall eonsiruction of the cargo box and optional power steering and automatic trans mission in 
four-wheel-drive models.

Naujienų š. m. rugsėjo 20 d. 
laidoje p. Julius Smetona savo 
straipsny ‘^Tyla — gera byla — 
bet kam?” dėl R. ir A. Bražins
kų bylos rašo: “Kad Diploma
tinė Tarnyba ir Vlikas, priklau
są nuo koegzistenciško State 
Departamento, . didelio triukš
mo kelti negali, yra supranta
ma”.

Kas čia parašyta apie Vliką, 
yra visiška netiesa. Vlikas ne 
tik nuo State Departamento, 
bet ir nuo bet kokios svetimos 
jėgos yra visiškai laisvas ir ne
priklausomas. Vliko veikla 
priklauso nuo laisvojo pasau
lio lietuvių, suprantančių Lie
tuvos laisvinimo svarbą ir būti
numą ir ją7 politiniai bei ma
terialiai remiančių.

Su pagerba
J. Audėnas 

. Vicepirmininkas

Jis nutrsmdo Psalmė 107^
šiandien žmonės yra užpykę, yra daug prieštaravimo, o mes apsakome 

jiems Dievo mokslą. Mūsų širdys daug kartų jei tikėjimo akimis
nematytume Viešpat| su mumis laivelyje, jei nepanntmne jo didelės galy
bės, kurioje jis kalbės į žmones savo laiku ir savo būdu... Tačiau nenusi- 
gąskime, jei matome, kad prisiartina tamsi valanda, jei audra butų taip 
smarki, kad daugelis nusigąstų, imtų rėkauti ir drebėti iŠ baimės. Išmokime 
gerai šio gyvenimo patyrimų pamoką taip, kad nepritrūktame tikėjimo, — 
kad tamsioj valandoj galėtume giedoti ir džiaugtis jame, kuris mus mylė
jo ir atpirko pats savo brangiu krauju, ir giedoti Mozės ir Avinėlio giesmę

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: F. Žavisi, 3715 West 66th Street, Chicago,
Illinois 60629.

a . ŽV. RASTO TYRINĖTOJAI

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofito ftlef.: HEmiock 4-2123 
Reti d. telef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123 
Jei neatsiliepia tai telef. Gi 8-6193

kliudydavo. Ir Lietuvių Studen-1 pasidaryti nusižiūrėję pvz. į že- 
tų draugija buvo policijai žino- maičiuose vartojamą šaukšdėtę, 
ma. Manyti galima, kad kiem
sargiai pranešinėdavo policijai 
apie mūsų draugijos ir kitų stu
dentų organizacijų susirinkimus. 
Jau, anot Pr.Mašioto (ž. “Kai 
knygas draudė”), kuris 4 metais 
už mane buvo vyresnis, Maskvos 
Liet. Stud, draugija išsisukdavo 
nuo policijos apsilankymų tuo, 
kad Draugijos choras per kiek
vieną susirinkimą padainuoda
vo lietuviškų dainų. Kiemsargiai, 
manydami, kad daromos tik cho
ro repeticijos, nekviesdavo poli
cijos. Lietuvių dainos rusams 
kiemsargiams patikdavo.

Dr. K. Grinius
(iš Atsiminimų ir minčių)

Jei neaLsi,Liepiąs skambinti 374-8012

T»l»f.: PRosp^t 8-1717

DR. S. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
Vai.: kas dieną po pietų 14; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekma d. ofisas įdaryta s' 

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

DR. NINA KRAUCEL - 
KRIAUČEUŪNAITĖ 

AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670. 
Neatsiliepus — , 

471-0225, 
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. VIDAUS LIGŲ SPEC. 
; 2454 WEST 7Įst STREET 

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtad. ,ir penktadieniais nuo 3 iki 

. 7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

GRADINSKAS



Ispanijos princas Juan Carlos lankėsi VakarųVokietijoje, kur jam’ Ulmo poligone karinė 
vyresnybe leido pasivažinėti galingiausiu Vokietijos tanku.

Laisvas pasaulis ignoruoja IltS vt'l džiaugiasi savo laisve. į kuris iki šiol buvo vienų vyrų 
raudonojo fašizmo aukas Lietuva, Latvija ir Estijalrankose ir tai dažniausiai ne- 

įvis tebėra Maskvos tirono oku- 
jpuotos. Pasaulis girdėjo Adol- 
ifo Hitlerio nacių aukų riksmų, 
tačiau pasaulis ignoruoja rau
donųjų naciij -— komunistų au
kų riksmą. Kaip ilgai dar?

Tedis Zierins

Prieš 35 metus spalio !■> die-! 
ną naciai prižadėjo respektuo-, 
ti Belgijos sienas, bei 
ėjus trejiems metams 
okupavo Belgiją ir jos kaimy
nus — Olandiją ir Liuksenbur- 
gą-

Prieš trisdešimt trejus metus 
spalio 10 dieną komunistai 
Maskvoje pasirašė tarpusavės 
pagalbos paktą su Lietuva ir 
prižadėjo respektuoti jos sie
nas. Banketo metu tų sutarčių 
garbei komunistai paskelbė

nepra- 
naciai

vietų Sąjungos ir Lietuvos ir 
jos kaimynu Latvijos ir Estijos. 
Sovietų okupacija šių trijų tai
ką mylinčių tautų įvyko sekan
čia vasara.

Daugiau kaip 27 metai praė
jo kai nacių tiranija buvo su
naikinta. Belgija ir jos kaimy-

Mūsų moterų kova 
už švarią aplinką

Gal būt tai tikrai tikriausias 
būdas išgelbėti mūsų aplinką 
— žemę, orą ir vandeni nuo vi
siško suteršimo, rinkti moteris 
j tais reikalais turinčias rūpin
tis Įstaigas.

Viena tokia įstaiga, kurios 
pareiga yra daryti, kad mili
jonai Chicagos gyventojų ger
tų švarų ir sveiką vandenį, o 
ne srutas, yra , Metropolinės 
Chicagos Sanitarinis Distriktas,

kokiose rankose.
Šios įstaigos atmosferai pra

skaidrinti ir ateinantiems rin
kimams kandidatė i Distrikto 
patikėtinius kandidatuoja pa- 
sižyrnėj usi environmentalistė 
(t. y. kovotoja už švarią aplin
ką) Mrs. Joan Alter, turinti 
geras pažintis su lietuviais ir 
bendrai lietuvių draugė.

Kandidatei į Sanitarinį Dist- 
riktą supažindinti su lietuviais, 
Mrs. Janina Marks savo rezi
dencijoje, 5490 South Shore 
Drive, ateinanti pirmadieni, 
spalio 23 d. ruošia susipažini
mo kavutę, kuri prasidės 12.30 
vai. popiet JP

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, UL 60629. « TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Per vieną savaitgalį 
keturios žmogžudystės
Praeitą savaitgali Chicagoje 

Įvyko 4 žmogžudystės: trys dėl 
mažo reikalo susiginčijus ir 
viena apiplėšiant. ,

Pavyzdys, kaip negalima ati
darinėti duris nepažįstamam: 
Herman Davis, 20 metų, 6515 
S. Hermitage Ave., buvo plėši
ko nušautas savo namuose kai 
tik atidarė duris paskambinu
siam nepažįstamam. Su juo 
buvusi Miss Walker, 30, buvo 
sužeista.

maistas, doleriniai CertifikataL

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

Įrankiai, Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

Pirmas sniegas Chicagoje
Pirmasis sniegas Chicagoje 

nelaukė net Vėlinių. Tempe
ratūrai prie O’Hare aerodromo 
esant 41 laipsniui sekmadienio 
rytą pradėjo kristi snaiguolės 
ir išbuvo visą valandą kol iš
tirpo. Oro biuro pranešimu, šis 
sniegas buvo per ankstybas, 
bet nebuvo rekordas. Praei
tais keliais metais pirmasis 
sniegas pasirodė net rugsėjo 25 
dieną.

— diftsyn Rudys, Michigan 
City, Ind., aukšt. mokyklos mo
kytojas, vadovauja Gary litua
nistikos mokyklai prie Šv. Ka
zimiero Lietuvių parapijos, Ga
ry, Ind. šiais metais joje moko 
S. Baipšys, K. Pečkaitienė ir 
k u n. kleb. L Urbonas. Tėvų ko
mi tetan išrinktos B. Ruzgienė 

pirm., B. Noreikienė — 
pirm, ir M. Ruzgienė — ižd

Septyniose Chicagos mies
to kolegijose šiemet mokosi re
kordinis studentų skaičius — 
17,047, septyniais procentais 
daugiau kaip praeitais metais.

— Ramunė Kviklytė, skautų 
vyčių žurnalo redaktorė ir vei
kli jaunimo organizacijose, pak
viesta mokytoja nemokančių 
lietuviškai klasės Lemento litu
anistikos mokykloje.

— SP 4 Jonas A. Umbrasas 
iš Marquette Parko apylinkės 
buvo išvykęs su Armijos rezer
vo daliniu į Korėją. Iš tos pat 
apylinkės Pvt. Nocholas T. 
Veuckauskas, sėkmingai atlikęs 
jauno kareivio apmokymą Ft. 
Polk armijos bazėje, ten pat 
baigė administracijos kursus.

— Helen Pius iš Brighton Par
ko apylinkės pakviesta pravesti 
lietuviškų kalėdinių puošmenų 
kursus Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuj lapkričio mėn. 
penktadienių vakarais 7—9 vai. 
įvairaus amžiaus kursantams. 
Registruotis tel. 847-2441 darbo 
valandomis. Kalėdiniai papro
čiai ir tautinės puošmenos yra 
gera priemonė kelti lietuvių 
kultūrą ir buitį. Lietuvių kalė
dinė eglutė su tautiniais orna
mentais, bet be įvairiaspalvių 
šviesų, kasmet būna Chicagos 
Mokslo ir Pramonės muziejuje. 
Į ją atkreipia ypatingą dėmesį 
ne tik tūkstančiai lankytojų, bet 
ir korespondentai. Jos nuotrau
kos buvo tilpusios daugelio laik
raščių pirmuose puslapiuose, 
keldamos milijonams skaitytojų 
mistiškas Kalėdų nuotaikas ?r 
klausimą, kodėl tos žvakutės ne
dega? Pažadinti norus jas už
degti yra mūsų visų pareiga.

— Jonas Račkauskas iš Gage 
Parko apylinkės ^užsisakė Nau
jienas. Vajaus proga visi skai
tytojai yra kviečiami prisidėti 
prie platinimo.

— Tarptautinis Filmų festi
valis įvyks Chicagoje lapkričio 
3—23 d. 12 Ė. Grand Ave. Bus 
rodomi ir vertinami premijoms 
įvairaus turinio filmai.

HELP WANTFO — P&MAlfi 
D«rbininklg R»ikia

vice-

MOTERYS 
IR 

MERGAITES 
LENGVAM 

DIRBTUVĖS

Nuolatinis darbas.
Geras atlyginimas.

Kreiptis asmeniškai.

TRANSFORMER CO.
1910 No. Elston

DEPENDABLE WOMAN 
wanted for elderly lady. Light 

house keeping, cooking.
No laundry. English necessary. 

$75.00 per week.

PAS MUS GYVENANTI 
ŠEIMININKĖ 

Kambarys, maistas ir alga. 
Reikalingi liūdimai. 
Subrendusi moteris. 
516 dienos i savaitę.

Skambinti 448-6704

WAITRESSES
Basic salary $40 per week with tips 
take home at least $125 a week. All 
shifts available. Uniforms .-size 30 
36. Apply Tues. & Wed.- 9 A. M.

11 A. M. — 2 P. M. to 4 P. M.

WIMPY GRILLS, INC.
22 W. MONROE — ROOM 1200 

CHICAGO, ILL.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - 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 parašytą 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

Ieškinys žudikui Speck
Mrs. Corazon Amurao Atein- 

za, vienintelė slaugė studente 
iš^tuonių, kuri išliko žudiko 
Richardo Specko nenužudyta 
prieš 6 metus atvyko i Chicagą 
liudyti byloje, kurioje nužudy
tųjų slaugių giminės yra iškėlę 
pusketvirto milijono dolerių 
ieškinį prieš žudiką Specką, 
kurs nuteistas mirties bausme, 
ramiai tebegyvena Stateville 
kalėjime.

to 
to

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.

muz. Faustas Strolia iš Oak Fo
rest, Ill. šiame sezone orkestras 
turės 5 koncertus diriguojant 
Alfred Aulwurm.

— Dail. Miką šileikį pagerbė 
Naujienų tarnautojai bendroje 
sueigoje jo 55 metų tarnybos 
šiame laikraštyje sukakties pro
ga. Visų vardu įteikta dovana 
ir sveikinimas.

♦ Lietuvių Tautiniai Namai, 
nuosavoj pastogėje Chicagoje, 
6422 So. Kedzie Avė., spalio 21 
d. rengia metinį balių. Pradžia 
7 vai. vak. Baliuje dainų pro
gramą atliks solistė Roma Mas- 
tienė, šokiams gros Markausko 
orkestras, vakarienę patieks 
LTN šeimininkės. Chicagos ir 
apylinkių lietuviai maloniai 
kviečiami šiame baliuje da
lyvauti. Vietas rezervuotis pas 
Meči Šimkų, tel. 254-7450.

(Pr).

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOSIMČLAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ]

J, BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. —* PRospect 8-2233
VIENAI ŠEIMAI NAMAI

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

2 MIEG.
2 MIEG.,

MIEG.,
MIEG.,
MIEG.
MIEG.,
MIEG.,' liuksus, 72 ir California.

2 BUTŲ MŪRINIAI
43 ir KEDZIE, 2 po 5 kamb. $26,000.
43 ir TALMAN, 2X5 plius 2 kamb. 

$23,500
46 ir* MAPLEWOOD, 2 po 4. —

$26:500. . '
54 ir RICHMOND, 2 po 6. $28,000.
66 ir KILPATRICK, 4 ir 3. $33.500.
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 

TEL. — 254-5551

4
3
4
4
3 

$35,000.

68 ir Claremont. $16,000.
56 ir Troy. $19,900.
56 ir Mozart. $22,000.
64 ir Campbell. $20,500.
69 ir Lawndale. $27,500.

67 ir Pulaski, $30,000.

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

2

PARDUODAMAS 
APARTAMĖNTINIS NAMAS 
aukštų 10 butų mūrinis Marquette 

Parko apylinkėje.
Nauja šildymo sistema gazu. 

Gera pajamų nuosavybė.

Tel. 778-7082

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir intymiu nuotykiu 

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

KrltflĮonac 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 į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
pinigine perlaidą.

— Ponia Milkerienė perrink
ta Shields mokyklos Brighton 
Parko apylinkėje Tėvų ir mo
kytojų sąjungos pirmininke.

— Spalio 29 d., sekmadieni 
Čikagoje Įvyks dr. P. Daužvar- 
džio mirties metinių minėjimas 
ir paminklo atidengimas.

— Profesinio pasiruošimo sa
vaitė bus spalio 22—28 d. Ta 
proga aukšt. mokyklose ir mo
kytojų bei tėvų susirinkimuose 
ruošiamos paskaitos apie kole
gijas ir jų programas. Lapkri
čio 1 d. 12:30 vai. Merchandise 
Mart M&M klubo patalpose bus 
prof. dr. N. C. Gysbers paskaita 
“Rytojus yra dabar”.

— Chicagos Field muziejus 
ruošia paskaitą apie Luxembur- 
gą ir Belgiją spalio 21 d. 2:30 
vai. popiet. Bus rodomi filmai.

— Southwest Symphonic or
kestras ir choras pradeda kon- 

Į cerių sezoną lapkričio 11 d. 
} 8 vai. vak. Evergreen Parko 

aukšt. mokyklos auditorijoje. 
Muz. Petras Armonas atvyks 
iš Rochesterio dalyvauti šiame 
koncerte. Taip pat dalyvaus

♦ Naujienų Metinis Banke
tas su programa ir šokiais įvyks 
š. m. spalio mėn. 22 d., sekma
dieni,^ vai. p. p. V. F. W. salė
je, 7254 W. 63rd St. Visa lietu
viška visuomenė maloniai yra 
kviečiama dalyvauti. Dėl rezer
vacijų prašoma rašyti Į Naujie
nas, 1739 So. Halsted St., Chi
cago, Hl. 60608 arba skambinti 
HA 1-6100. Vakarienė, progra
ma, šokiai. §8.00 asmeniui.

* Įvykstanti spalio 28 d. Jau
nimo Centre Lietuvių Fondo 
dešimtmečio balių, Lietuvos 
Gen. Konsulas p. J. Daužvardie- 
nė, maloniai sutiko globoti ir 
baliuje dalyvauti. (Pr).

* Dail. Editos Stankuvienės 
darbu paroda bus atdara iki 
spalio 22 d. 9 vai. vak. Čiurlio
nio galerijoje. Lankymo va
landos šiokiadieniais nuo 7 iki 
9 vai. vak., savaitgalyje nuo 11 
vai. ryto iki 9 vai. vak. (Pr).

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

NAUJIENAS
--------- 1TOM1U.TB---------

IXutw peria Ir 
ir prop* ašine tirtai per

NAUJIENA^

“Amžinojo Lietuvio” skai
tytojams. Per rašytojo Vyt. 
Alanto sukaktuvių minėjimą 
Čikagoje spalio 1 d. buvo par
duota jo naujojo romano “Am
žinasis Lietuvis” pirmojo tomo 
keliasdešimt knygų. Antras 
tomas dar nebuvo tada išėjęs. 
Dabar jau yra išėjęs ir antrasis 
tomas, ir tie svečiai, kurie per 
minėjimą įsigijo pirmąjį tomą, 
gali gauti pas autorių antrąjį 
tomą, adresu: 8897 Robindale, 
Detroit, Mich. 48239. Antrojo 
tomo kaina 6 dol. (Pr).

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

nos nebrangios.
3518-24 W. o3rd 5tr»«t, Chicago, III. 

TEL — 77M881
Anicetai Garbačlauaicat, tiv.

* — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL*— WEDNESDAY, OCTOBER 18, 1972

Real Įstate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 354-745® 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai. -*

&

A. £ U INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 Sc. ASHLAND AVI.

(Currency Exchange Utaigcj) 
PlgOj tufornobllty draudimai.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, «M5 Archer 
Chicago, III. 60631 TeL Y A 7-59W

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

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

Branęenybėt, Laikrodžiai, Dovano* 
visoms progom*.

3237 WEST &3rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

CALIFORNIA SUPER SERVICI
T«*»oitiI auto motorai, atabdilal, 

tun<-upt |r t. t,
4424 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9W

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI

ŽINGSNIS Į GEROVĘ
1% AUKŠTO 2 butų mūras. Mo

dernūs 5% kamb. 1-me aukšte ir 4 
kamb. butas 2-me aukšte. v Du įėji
mai, gazu šildymas, garažas, 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. Iškelti vamzdžiai. Alum, 
langai. Ceramic vonia ir atskiras toi- 
letas. Privatus saulėtas balkonas. Sa
vininkas greit apleis puikų 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. — $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 gvventi. $37.000.

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 3 šazu šildymai. Alum, langai. 
Tuoi galima 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-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, artL65-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, 1% auto garažas. Marqueb 
te Parke. $21500.

GRAŽUS 6 BUTŲ 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 automobiliu gara
žas. Tik $52.000. .

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
Šilima gazu. alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27.900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, moderriios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu. 2 au
to garažas. S36,500.

11 BUTŲ 7 metu mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
•r Kedzie. $150,000.

NERIS REAL 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 metų. Ival-- 
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
riu — 2 miegami, 
šildymas. Garažas, 
riai, naujai išdažyti, 
mento. — 24.500.

5 KAMBARIŲ —. 
metų, 
pas.

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

__ 3 miegami, 10 
Labai gražiai įrengtas skle- 

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
persta ta u 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. HL 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.

I Veltui Įkainavimas. Skambinkite dabar
AL BELEAKUS. TEL. 238^8656




