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Egipto laikraštis Al Ahram, 
nurodo, kad nors vietnamiečiai 
kovoja prieš Ameriką, jie nėra 
pagrobę nė vieno lėktuvo. Tuo 
jie esą laimėję pasaulio simpa
tijas. Laikraštis pataria pana
šiai elgtis ir palestiniečiams.

Už susprogdintą Pan Ameri
can lėktuvą bendrovė gaus iš 
Amerikos vyriausybės apie 40%> 
nuostolių atlyginimą, kaip ka
ro rizikos apdraudą. Likusius 
nuostolius padengs britų drau
dimo bendrovės.

Nuskendus prie Formozos 
to dabar vedamos derybos su Į Panamos laivui, žuvo 15 asme- 
Kambodijos ambasadorium. Įnų.

wagenas
Su savo mažaisiais automo

biliais Amerikos bendrovės tiki-

5 mažas auto- 
neral Motors
> gazolino su- 
ai konkuruoti

_š. m. rugpiūčio 12 d. O ir 
J. Kajeckai dalyvavo Jamaikos 
ambasadoriaus priėmime, su
rengtame Shoreham viešbutyje, 
Jamaikos ministerio pirmininko 
garbei.

idrhdndrbvių 
ordas ir Ge- 
imins po 400 
automobilių.
Ohio, Kali-
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AMERIKOS AUTOMOBILIŲ
IŠEINA SU SAVO MAŽAIS MO

PARYŽIUS. —• čia įvyko ko
vos tarp kambodiečių, kurie re
mia Lon Nol vyriausybę ir kam- 
bodiečiu; kurie, liko ištikimi prin
cui Sihanoukui ir jo egzilinei 
valdžiai Pekine. Muštynės įvy
ko dėl vieno buto Paryžiuje, kur. 
gyvena pulkįninkąs Pytoureth. 
Jis buvo Kambodijos ambasados 
karinis atašė. Neseniai jis nu
tarė nebedirbti su' nauja Kam
bodijos valdžia ir paskelbė sa
vo' ištikimybę egzilinei Sihanou- 
ko valdžiai. .

Kambodijos ambasada bandė 
iš jo atsiimti jo butą, tačiau jis 
atsisakė išsikraustyti. Jam pa
dėjo kiti Siranouko rėmėjai. 
Prancūzų valdžia atšaukė am
basados pakviestą policiją ir įsa
kė 'palikti laikinai butą jo bu
vusiam nuomininkui. Dėl to bu-

DETROITAS. — General Motors automobilių 
dien pradeda pardavinėti savo naują, mažą au' 

i 2300”. Anksčiau buvo pranašaujama, kad šis n 
į žemiau 2,000 dolerių, tačiau fabriko kaina nustz 
i Bendrovė tikisi, kad šis automobilis atims dalį rii

Panterų “švietimo ministe- 
ris” paaiškino, jog jo principas 
esąs toks: .“Juodiesiems nėra 
pasirinkimo: gyventi ar 'įnirti, 
bet tik pasirinkimas .ar mirti 
kovojant ar pasidavus”,

Paryžiuje susipesė 
kambodiečiai

iHM

Siūlo atsikratyti 
didžiųjų globos

LUSAKA. — Zambijos prezi
dentas Kaunda neutraliųjų val
stybių konferencijoje pasiūlė 
neutralioms šalims glaudžiau 
bendradarbiauti, kad būtų su
mažintas jų priklausomumas 
nuo didžiųjų pasaulio galybių, 
kurios už savo ekonominę ar 
technologinę paramą savo pa
čių interesams siekia politinės 
ar ideologinės paramos.

Neutraliųjų valstybių galvų 
tarpe yra “vanagų”, kurie ra
gina griebtis griežtų priemonių 
prieš valstybes, turinčias Afri
koje savo kolonijų. Yra ir nuo
saikesnių, kurie siekia artimes
nio' suglaudinimo visų “nesusi- 
rišusių” jėgų ir didesnio ekono
minio bendradarbiavimo.

Naujai 
paskirtas į kardinolo Cushingo 
vietą Bostono arkivyskupu Hum 
berto Sosa Medeiros gimė 1915 
metais Azorų saloje. Jis Ame
rikon atvyko 16 metų. Nemokė
damas kalbos, dirbo už 62 cen
tus per dieną šluodamas fabri
ką. Studijas daktaro laipsniu 
baigė 1947 metais Washington© 
katalikų universitete. Tapęs 
vyskupu jis Kalėdas ir Velykas 
praleisdavo su kaliniais Texas 
kalėjimuose. Daug dirbo keliau
jančių žemės, ūkio darbininkų 
naudai. Iš neturtingiausios vys
kupijos visoje Amerikoje vys
kupas Medeiros tapo antros tur
tingiausios vyskupijos valdyto
ju. Brownsville  j vyskupas, turė
jo 250,000 katalikų, o Bostone 
turės apie 2 milijonus.

KAIRAS. — Egipto kariuome
nė prie Suezo budi laukdama Iz
raelio puolimo.

NEW YORKAS. — Amerikos 
muitininkai nuo birželio 1 d. iki 
rugpiūčio 22 d. atėmė iš keliauto
jų narkotikų, vertų virš 20 mili
jonų dol. ir suėmė 1,361 asme-

Indijoje įvyko protesto demonstracijos prie soviįty ambasados. Viduryje stovi Indijos parlamen
to narė ponia Sinha. Ji protestuoja, nes sovietu enciklopedija paskelbė žemėlapį, kur Indijos že
mės plotai priskirti komunistinei Kinijai. "Gelbėkite. Indiją nuo rūsy kartografinės agresijos", 

sako užrašai.

Sirhano motina sustabdyta. 
Jordane vyksta smarkios kovos.

BEIRUTAS. — Vakar Palestinos arabai pagrobė dar vieną 
britų lėktuvą ir su 76 keleiviais privertė jį nusileisti Beiruto 
aerodrome, kur jie norėjo pasiimti kuro. Libano aviacijos pa
reigūnai atsisakė lėktuvą pakrauti ir, šias eilutes rašant, jis te
bebuvo Beirute. Nepatvirtintomis žiniomis, arabai pagrobę ir 
kitą — šį kartą Izraelio lėktuvą, skridUsį iš Amsterdamo į New 
Yorką. Sekmadienį susprogdintame Amerikos lėktuve buvo tarp 
registruotų siuntų ir slaptų Nato valstybių štabo dokumentų, 
kurie pateko į Egipto vyriausybės rankas. Valstybės departamen
tas sustabdė Sirhan Sirhan motiną, kuri su advokatais skrido į 
Jordaną raginti partizanų, kad jie reikalautų paleisti jos sūnų, 
kalinamą už sen. Kennedžio nužudymą. Iš jos atimta viza. Ji 
nėra Amerikos pilietė.

si atimti iš užsieni 
apie 3% rinkos. F 
neral Motors abu gs 
tūkstančių mažųjų 
Jie jau gaminam: 
fornijos, New Jerdey fabrikuo-

ri mokyklų integravimo, [bet no
ri patys kontroliuoti savo gyve
namų rajonų mokyklas, ligoni
nes, policijos įstaigas.

Triukšmingiausias suvažiavi
mas įvyko Philadelphijoje. čia 
dalyvavo kalėjime dar nesėdį 
Juodųjų Panterų vadai. • šalia 
“panterų” atvyko hbmošeksua- - 
lų grupės atstovai iš New Yor- 
ko, moterų išlaisvinimo lygos at
stovės, įvairių prieškarinių gru
pių delegatai.

Kada Atlantoje suvažiavę ne
grai pakartotinai išreiškė nepa
sitenkinimą panterų karingumu, 
Philadelphijoje jauni negrai ir 
plaukuoti baltieji demonstravo 
savo karingumą ir policijos ne
klausymą. Bet ir čia pasitaikė 
nuosaikesnių - balsų, kurie nu
rodė, kad “neįmanoma kovoti 
prieš tankus su alaus dėžutė
mis”. Arba: “jei nėra jėgų skel
bti karą, nereikia ir burnos ati-

TRYS JAV NEGRŲ SUVAŽIAVIMAI 
KALBA APIE JUODŲJŲ VIENINGUMĄ

PHILADELPHIA. — Praėjusį savaitgalį Amerikoje įvyko 
trys dideli negrų suvažiavimai. Atlantoje, Georgijoje buvo “Con
gress of African People”, kuriame dalyvavo 2,500 atstovų. Jame 
dalyvavo žinomas nuosaikių negrų vadas “National Urban League” 
direktorius Whitney Young. Mobile, Alabamoje įvyko 600 delega
tų suvažiavimas — Congress of: Racial Equality metinė konven
cija. Pagaliau Philadelphijoje įvyko 5,000 negrų sutraukęs Juo
dųjų Panterų suvažiavimas, kuris bandė paskelbti revoliucinę 
liaudies konstituciją.

Visuose negrų suvažiavimuo
se buvo pabrėžiamas vienybės ir 
susiklausymo reikalas. Atlantos 
Afrikos žmonių kongrese daly
vavo, daugiau profesionalų, stu
dentų. čia vyravo nuosaikes
nės kalbos, buvo ieškoma kelių 
į juodųjų vienybę ir bendradar
biavimą su spalvotaisiais žmo
nėmis visame pasaulyje. Atlan
toje. buvo kalbama apie “tautos 
ugdymą”, apie baltųjų įtrauki
mą į negrų laisvės kovą. Tik 
vienas jaunas delegatas iš New 
Yorko pareiškė, kad pirmiau
siai reikėtų steigti, sąjungas 
“tarp juodųjų ir negrų”.

Panašiai nuosaikus tonas vy
ravo ir Mobile rasinės lygybės 
konvencijoje, čia buvo nurody-

Jordano karalius Hus««inat, kuri nu
versti grasina Irako padedami Pales
tinos pabėgėliu partizanai. Prieš |o 
gyvybe i«u k>uvo try« pasikėsinimai.

Maskva mokysis 
iš kapitalistų

MASKVA. — Sovietų valdžia 
vis dažniau žiūri į vakarus, siek
dama pasisavinti modernių pra
monės ir žemės ūkio tvarkymo 
metodų. Daug sovietų pareigū
nų yra siunčiami į vakarų vals
tybes susipažinti su biznio tvar
kymu.

Maskvoje pasirodė knyga, pa
rašyta premjero Kosygino žen
to Dzherman Gvishiani, kuris 
yra valstybinio mokslo ir tech
nologijos komiteto vicepirminin
kas. Jis įrodinėja, kad reikia 
studijuoti buržuazijos organiza
cijų metodus ir juos bandyti pri
taikyti sovietų sistemai. Sovie
tų sistema turėtų pažinti ir kri
tiškai įvertinusi pasinaudoti 
buržuazinių mokslininkų laimė
jimais biznio tvarkyme ir vado
vavime.

Autoriui pritaria ir knygos 
įvadą parašęs Aleksejus Rum- 
jancevas, Mokslų Akademijos 
vicepirmininkas, kuris sako, kad 
negalima atmesti gerų metodų 
vien todėl, kad jie kapitalistų 
sugalvoti.

New Yorko taksiai 
turės pinigų seifus
NEW YORKAS. — šiais me

tais jau buvo nužudyti 8 New 
Yorko taksi šoferiai. Todėl me
ras Lindsay įsakė visiems taksi 
savininkams įtaisyti stiprias me
talines dėžes, kuriose būtų lai
komi uždirbti pinigai. Patys šo
feriai negalės laikyti prie savęs 
daugiau kaip 5 dolerius. Dėžės 
bus prirakintos prie mašinos rė
mų ir raktus nuo dėžių turės tik 
taksi stotys.

Meras Lindsay nurodė, kad 
panašios priemonės labai suma
žino autobusų vairuotojų apiplė
šimus. O San Francisco mies
te ir taksi vairuotojai nuo lie
pos mėnesio pinigus laiko me
talo dėžėse ir tame mieste su
mažėjo šoferių apiplėšimai.

♦ Iš Beiruto aerodromo ara
bų pagrobtas lėktuvas atskrido 
į Jordaną, palestiniečių dyku-, 
mos aerodromą. Ten dabar sto
vi jau trys dideli keleiviniai lėk
tuvai.

♦ Egiptas visai uždarė savo 
Kairo aerodromą, o britų BOAC 
aviacijos bendrovė paskelbė ne- 
skrisianti daugiau į Beirutą, Li
baną.

♦ Britanijai ir Amerikai rei
kalaujant, vakar posėdžiavo JT 
Saugumo Taryba, pirmą kart 
sušaukta svarstyti lėktuvų pa
grobimų.

♦ Izraelis pareiškė, kad jis 
nepaleis jokių arabų kalinių ir 
pareikalavo, kad britų valdžia 
išduotų Izraeliui Londone suim
tą palestinietę, kuri bandė pa
grobti Izraelio lėktuvą.

♦ Kinijoje įvyko komunistų 
centro komiteto posėdis, kuriam 
pirmininkavo Mao Tse Tungas.

♦ Wisconsine, Lake Geneva, 
prasidėjo Pugwash tarptautinė 
konferencija, kuri svarstys mok
slo, ginklų lenktynių ir taikos 
klausimus.

♦ Prezidento Nixono duktė 
Julie Eisenhower paskelbė, kad 
ji nutarė siekti mokytojos pro
fesijos.

♦ Arabų lygos valstybės įspė
jo, kad jos griežtai atkirs į avia
cijos boikotą, kurį siūlo tarptau
tinė lakūnų federacija. Būsią 
uždrausta skristi virš arabų te
ritorijos visiems lėktuvams.

NEW YORKAS. — Kennedy 
aerodrome sudužo vos pakilęs 
lėktuvas, žuvo 11 įgulos narių.

FORT LAUDERDALE. — 
Floridoje teisėjas Carswell pra
laimėjo pirminius rinkimus į se
natą.

SAIGONAS. — Vicepreziden
tas Ky persvarsto savo planą 
važiuoti kalbėti į Ameriką.

WASHINGTONAS. — Sekma- 
dienį sovietai susprogdino nau
ją branduolinę bombą Semipala 
tinsko ra jotie.

TURINAS.. — Turino arki
vyskupas ekskomunikavo kuni
gą, kuris sekmadienį susituo
kė su buvusia vienuole. Kuni
gas, kuris jiems davė vedybų 
sakramentą bažnyčioje, pašalin
tas iš pareigų.

SIEGEN. — Vokietijoje vyks
ta pasaulinė šachmatų olimpia
da. Sovietų Sąjungos rinktinė 
yra favoritė laimėti. Varžybo
se dalyvauja 60 valstybių, jų ko
mandose lošia virš 30 didmeis- 
terių.

NEW YORKAS— Amerikos 
zionistų organizacija išsirinko 
naują pirmininką, teisininką 
Hermaną Weismana.- Jis savo 
kalboje pasmerkė sovietų prie
spaudą žydams ir ragino Ame
rikos žydus dar daugiau remti 
Izraelį.

MEKSIKA. — čia iš sovietų 
šokių grupės, vadovaujamos 
Moisejevo, pabėgo žinomas šo
kėjas Alaksander Fflipov. Jis 
nemėgstąs sovietų politinės sis
temos ir bijąs sugrįžti namo. 
Meksika davė Filipovui politinę 
globą.

Japonų ministeris 
lankosi Amerikoje
WASHINGTONAS. — Ame

riką vizituoja Japonijos gyny
bos ministeris Yasuhiro Naka- 
sone, kuris viešės čia 10 dienų. 
Jis atsiveža japonų gynybos pla
ną, kurį apsvarstys su JAV gy
nybos sekretoriumi Lairdu, vals
tybės sekr. Rogers ir preziden
to Nixono patarėju Henry Kis- 
singeriu. , ■

Japonijos ‘ministeris siekia 
glaudesnio Amerikos-Japionijos 
gynybos reikalų planavimo. Jis 
siūlo įsteigti pastovią konsulta
cijos komisiją, kurioje būtų abie
jų šalių gynybos ministerial.

Nakasone yra gan populiarus 
politikas, kurie vieną dieną ga
li tapti Japonijos premjeru. Nors 
jis nesiekia atstatyti japonų ka
rinės galybėš^Ltačiaujo\planuo- 
se Japoniją numatoma sustiprin
ti. Jo pateiktas 5 metų gyny
bos planas numato išleisti nau
jiems ginklams apie 17 milijar
dų dolerių.

Izraelio premjerė Goldą Meir šj mė
nesi atvyksta j Ameriką prašyti naujy 

> ginkly.

Jordane tarp partizanų ir ka
raliaus kariuomenės vyksta 
smarkios kovos. Partizanai bu
vo apsupę Irbido karinę bazę. Ji 
buvo išvaduota panaudojus tan
kus ir artileriją. Pranešama, kad 
40 partizanų žuvo.

Amerikoje buvo sustiprinta 
lėktuvų apsauga ir keleiviai yra 
stropiau patikrinami, ar jie ne
veža sprogmenų bei ginklų. Ke
leiviai mielai kooperuoja su avia
cijos pareigūnais. Amerika krei
pėsi į 10 arabų valstybių, pra
šydama jas paveikti palestinie
čius, kad jie negrobtų lėktuvų. 
Egipto spauda nurodė, kokią ža
lą Palestinos laisvinimo kovai 
daro lėktuvų grobimai, kurie nu
stato prieš arabus pasaulio opi
niją.

Amerika, Britanija, Šveicari
ja ir Vakarų Vokietija bando 
per Raudonąjį Kryžių išvaduo
ti arabų. pagrobtus įkaitus, ku
rie laikomi lėktuvuose Jordano 
dykumoje. Dviejuose lėktuvuo
se yra ir 30 vaikų. Naktį lėk
tuvuose šalta, o dieną labai karš-

Fordo “Pinto” žada būti dar 
mažesnis už Generaj Motors “Ve
gą”. Jo svoris būsiąs apie 2,000 
svarų, vieno galono! gazolino už
teks 25 mylioms. “Finto” moto
ras keturių cilinderių, su 75 ark
lio jėgoms bus gailinamas For
do fabrikuose Vokietijoje ir Bri
tanijoje. *

bendrovė šian- 
omobilį “Vega 
ledelis kainuos 

Kj’ta 2,091 dol. 
akos Amerikoje 

iš vokiečių Volkswagen© ir kitų mažųjų automobiliu gamintojų. 
Netrukus rinkoje turi pasirodyti ir Fordo bendrovį 
mobilis “Pinto”, kurio kaina dar nepaskelbta. <3 
giria savo naują produktą, sakydama, kad jis sa^ 
naudojimo taupumu ir kitomis savybėmis gali rim] 
su užsienio mašinomis.

SraiS vmefMs užsienio mažieji 
automobiliai pagrobė Amerikoje 
apie 13 nuošimčių rinkos. Volks- 
wagenu parduota apie 600,000, 
o japonų gamybos automobilių 
parduota apie 250,000. šitie už
sienio produktai daro nemažą 
skriaudą Amerikos automobilių 
pramonei.

Amerikiečiai pamėgo papras
tus, didelės priežiūros nereika
laujančius vokiečių automobi
lius, ypač, kad ir jų kaina yra 
neaukšta, šių metų Volkswage
ns! pardavinėjami už 1,839 dol. 
Ateinančiais metais Volkswage- 
nų bendrovė žada pasirodyti su 
dviem modeliais, kurių pigesnis 
bus apie 1,800 dol.

General Motors, paskelbėda- 
ma sava naują gaminį tvirtina, 
kad “Vega” pralenkia užsienie
tiškas mašinas savo didesniu mo
toru, oro ventiliacijos sistema, 
“Vega” esą didesni ir viduje tu
ri daugiau vietos bei turi stipres
nę šonų konstrukciją. “Vega” 
sverianti 2,200 svarų, o Volks- 

1,800 sv.

Danija neišduos 
lenko pabėgėlio *

KOPENHAGA. Danijos 
vyriausybė, spaudžiama komu
nistinės Lenkijos, paskelbė, kad 
ji neišduos Lenkijai Zbignievo 
Iwanickio, kuris birželio mėne
sį, privertęs lenkų civilinės avia
cijos lėktuvą pasukti į vaka
rus, atskrido į Daniją. Jis pa
prašė politinės globos ir ją ga
vo, nors už lėktuvo pagrobimą 
jis buvo nubaustas Danijos teis
mo.

Danijos teisingumo ministe
ris Knud Thesrup pareiškė, kad 
nors Danija nusistačiusi prieš 
lėktuvų grobimus, tačiau Iwa
nickio išdavimas į lenkų rankas 
neužkirstų kitiems pagrobi
mams kelio. Iki šiol tarptauti
nės konferencijos oro piratų rei
kalams svarstyti parodė, [kad 
daug valstybių nenori susirišti 
sau rankų ir nenorą pasirašyti 
pagrobėjų išdavimo sutarties.
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Belgijos Lietuviai

IŠ ŠALUS ŽIŪRINT
Belgijoje lietuvių bendruo

menės, kuri kas 3 metus.rink
tų tarybą, mokėtų nario mo- 

Jcestį, duotų veiklos ataskaitą^ 
painformuotų apie PIB dides
nius įvykius met neturime. Iš 
pareigų pasitraukus bėndruo- 
nienės sekretoriui E. Cinzui ir 
dar ankščiau į gimnaziją išvy- 
kųs mokytojauti kun. Dėdinui, 

. -pasiliko tik poros moterų drau
gijos ratelis, kuris pagad savo 

v ” , inteiesus ir norus

kųs mokytojauti kun. Dėdinui,
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I i nuožiūrą, intei esus ir 
į^ąrfą #metuose sušaukia Belgi-

*•jos lietuvių klumpių sunešimą 
atseit pasilinksminimą. Pami
nėtinas tiesa, yra jubiliejinis 
pabąltieėių .minėjimas Briuse- 

buvo grynailyje,. laėiaa jis
latvių bendruomenės pirminiu

.Oko iniciatyva organizuotas, 
latvių mažuma Belgijoje!

■ Graži išvyka Koelno apyliu-
kės minėjiman, sudėtinė pro
grama, ankstyvesnė ekskursija 
su automašinom į jubiliejinį 
koncertą Duesseldorfą, po jo 
pasižmonėjimas pas Wugper-

visa tai miela
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talio lietuvius, 
prisiminti, tačiau tai įvykdyta 
dėka privačios iniciatyvos. Lau 
kiame jau ištisą vasarą, kada 
gerosios mūzos mūsų “val
džiai” įkvėptų daugiau judru- 

bendruomenės veikloje, 
tiesa,, vienai ir se

kretoriauti, ir pirmininkauti 350 
-čiai lietuvių Belgijoje, tą rei
kalinga, pripažinti, tačiau ne-

nto 
Nelengva,

reikia iš. anksto perdaug šieno
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ant šakės imti, jei neįstengia- 
ma.bus pakelti,.bei. kįbįJuuLir 
netobulus darbus nuvertinti.

‘Gimtojo .šalis” nustojo 
reguliariai ėjusi. O turėti re
guliarų įnformacinį biuletenį 
pravartu. Deja, tai tik urzgi
mai pasieniais. Viešai niekas
nesirengia nei tarybų rinkti,
nei padėtį keisti. Pakeisti nėra
kam, o jaunipias neparuoštas 
bendruomenei vadovauti.

Politiniai Belgijos lietuvių 
būrelis neturi reikšmės. Kai 
kas net kumščiu į stalą baži- 
nasi, jog politikai pas mus nė
ra vietos. Ir kaip gi kitaip ga-
lėtų būti, juk jei kartais Lab
daros draugiją nuo politinės
partijos neatskiria. Taip ma-
žai politiniai ir visuomeniškai 
esame inforniuoti. Pasitaiko ir 
nustebti, jei kas per tautos him 
ną nesiteikia atsistoti, bet dėl 
šventos ramybės mandagiai nu
tylime, kad svečio neužgavus, 
Kada V. Vokietijos liet, bend
ruomenės viršūnėse 
niau nuskamba balsas į tėvų 
kraštą, siūlydamas kultūrinius 
mainus , tiesioginį bendradar
biavimą su broliais Lietuvoje, 
mūsų bendruomenės šventėse 
nėra vietos nei paprasčiausiam 
paveikslui iš Vilniaus miesto.
O kokia nors Lietuvoje.susukta p
paveikslui iš
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nauji parįai Augustas Fetingis 
ir Juozas Švedas.

Pikniko apyskaitą pateikė 
Kasparas Kriščiūnas, iš-kurios
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Klubo metinis tradicinis ru
deninis šaunus banketas įvyks 
sekmadienį, spalio 18 d. Palo- 
nia Grovė salėje, 4604 So. Ar
cher Avė. Banketui reikia iš
platinti bilietus iš anksto, ne.s 
prie salės durų nebus parduo
dami. Taigi visi gerbiami klu
bo nariai-ės. padėkite valdybai______  _ _____
ir banketo komisijai šį didelį veikėjų: Kasparas Kriščiūnas, 
bilietų išplatinimo darbą atlik
ti. Bilietai labai pigūs, tik 4 
doleriai asmeniui, gi nariams 
2 doleriai. Visi turės progą gar 
džių valgių pasivalgj ti bei sma 
giai pasišokti.. Norintieji -įsi
gyti bilietus prašomi kreiptis į 
klubo finansų raštininkę Mrs'. 
Anną Condux, 7132. So. Millard 
Ave., teL 581 - 4133. Nariai gali 
įsigyti bilietus klubo susirinki-

paaiškėjo, kad klubui liko gra
žaus pęjno.

Sekančiam piknikui rugsėjo 
20 d. O. Bruzgulienės dąr|e. iš
rinkta komisija iš šių darbščių

Julia Tamlinson ir Agnes Dei- 
kus bei didokas skaičius patar-
nautojų, kurie turi daug paty-

W C7 ---*»- i f

rimo parengimų darbuose. Di-
džiuma jų yra moterys, kurios 
visoje klubo veikloje pirmau-

aATOSTOGOS MENKIŲ RAGE lįiP Z
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Naujojo Anglijoj laikas greit bėga

1
Kad vis taip būt, kad vis taip būt.-----------r VUV,

Kad visos dienos šventos būt,
Kad tiktai viena dirbama, 
Ir ta pati nugeriama... — tebe
aidi linksma Lietuvos pajūrio
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t A»\TO«K h įrumu Amerikos miesto ištrūkęs 
pradedi kvapą atgauti ir pilna 
krūtine orą kvėpuoti toli toli į 
Rytus nuvažiavęs, pro negeres- 
nį už Chicag^, Clevelandą, pro 
neblogesnį už Chicagą Buffalo 
b* jau mirusiu pripažintą bu
vusį Michigano ežero brolį Erie 
ežerą, kitapus Syracuse ir Uti
ca, kur prasideda gamta kaip 
dar labiau pagražinta žemaičių, 
Aukštaičių ir Dzūkų žemė, kur 
oras toks sveikas, kaip tyriau
sias šaltinio vanduo, kur gali 
plaučius pilnai, kaip kalvės dum
plės atverti ir gerti gerti tą švel
niai melsvą oro zefyrą ir akis 
sotinti vis labiau kintančiomis 
gamtos panoramomis, vis aukš
tesnėmis Apalachų atšakų at
šakų kupromis, vis platesniais 
slėniais, kur iš apačios iškilę 
miglos ir iš viršaus nusileidę 
debesėliai draugiškai gaubia 
augmeniją nuo perdaug radia
cijos.

Tai nėra tas rūkas, kurio ap
linkui New Yorką, hieagą ir 
kitus megalopolius tiek tirštai 
prirūkę, kad ir sveiką dusti ver
čia. Naujosios Anglijos rūkas 
yra paties Zefyro kvėpavimas 
ozonu, kad atmosfera būtų ty
ra ir vandenys būtų skaistūs 
kaip kristalas ir rytmečio rasa.

Džiaugsmas švarų upelį 
pamačius

Tą patį, tik gražiau norisi 
pasakyti apie Naujosios Anglijos 
vandenį. Koks džiaugsmas api
ma vėl pamačius kristalo skais
tumo vandenį, srovenantį žvy
ru ir akmenėliais klotu, vingiuo
tu srauniu upeliu žavingų kal
nelių tarpekliais. Tegul čia greit 
pravažiuojant nėra kada dairy
tis, ar tame gyvybės eleksyre 
prieš srovę eilėmis išsirikiavę
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įjHffžemaičių klaipėdiečių dainelė, 

choru sudainuota Leono ir Da
nutės Barauskų suruoštose man 
išleistuvėse Stasio ir Emilijos 
Grušų naujoje vasarvietėje, 85 
Standish Way, West Yarmouth, 
Mass., prie Hyannis, Cape Cod, 
is kur per Nantucket Sound įlan
kos kampą matosi multimilijo
nieriaus Joseph Kennedy ir jo 
2-jų didžių sūnų Jono ir Roberto 
tėviškės stogų čiukurai ir iš kur 
vandens tiesumu veda jūrų ke
lias į Mortos Vynuogyną (Mar
tha’s Vineyard), iki kur, kaip 
kaikas teigia, prieš 'tūkstantį 
metų buvo atplaukęs savo vikin
gų laivu Grenlandijos atradėjo 
Eriko Raudonojo sūnus Leifas 
Eriksonas, kur radęs apsčiai au
gant laukines vynuoges, tą vie
tą pavadino Vinlandu (Vyno že
me) . Nors istorikai Leifui Ame
rikos atradimo toliau neduoda, 
kaip nuo Labradoro iki Naujo
sios Škotijos, tačiau faktas yra, 
kad Naujojo Škotijoj vynuogės 
netuga, o Leiffui prie palankaus 

, vėjo paplaukti nuo Naujosios
Škotijos iki Menkių Rago (Cape 
Cod) daug netruko.

Kaip ten bebuvo prieš tūks
tantį metų, gana to kad štai dar 
tik geras mėnuo tepraėjo, kai 
brangios trumpos džiaugsmo 
dienos beliko kaip seniai seniai 
pergyventas nostalgiškas prisi
minimas vėl nugrimzdus į kas
dieninę rutiną šiaurės Amerikos 
Viduriniuose Vakaruose (...Chi- 
cagoje).

O vienok jūs tiktai vienos 
širdžiai brangios šaunios dienos 
Laime gimusios Rytuos; 
Pirmos viltys ir karionės, 
Atsimiųimai, svajonės s — 
Jūsų niekas nepavaduos, prisimi
nė ištrauka iš kaž kurio praeito 
šimtmečio poeto sentimentalaus 
eilėdaro, atspausdinto pašto, at
virutėje iš žemaičių Kalvarijos 
1911 metais. Ta proga norisi 
pastebėti, kad šiandien rusų bol
ševikų okupacijoje Lietuva žiau-

<

■fe■?3

*•

1 •-
M

M
-’S- sĖš3;i--

JB m

B

.-

■fefe

'T..

fe

ėfe 2g

K1* - :
*■ -

fe* tr3&SA-□___
'V—

sJrl i

fe

-

G. --

z j

a
P fe

-4 ZJ*

■a
*■-Blfw...

..

-'W,■

ja, ir mes be jų būtųmėm^kaip 
be druskos.
■ Susirinkimui užsibaigus bu
vo smagios «.draugiškos vaišės 
ir Joniko orkestrui grojant pui- 
A. Jįisas
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if i.muose prie valdybos stalo.

Praeitas susirinkimas rug- 
piūčio 1.4 d. buvo kaip papras
tai gausus nariais ir pirminin
kės Marytės Neberįezos gražiai 
pravestas. jPrie.klubd prisirašė

kiai pasišokta.
į,
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jos teikia Geriausias, 
teisingiausias žinias
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Vakary Vękietiioįe mėgstamas kailis yra — kraliko. Paveiksle matoma viena modeliuotoju šei- ___ __ • f ■•* f ’ •■• • •ma, apsirengusi kraliko kailiniais.

22 metus .nustatytų hendrupme
nes statutų (nors niekas jų

filmą mums yra tabu. Taip mes 
esame mužikiškai užsispyrę, 
nors politika mus nei šildo nei 
šaldo. Tvirtai laikomės prieš

.^.r- - -z.-k %.* .. T i r . . .

Kas tik turi gera skoni,
Viską perka pas Lieponį!

SįlBB PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 624 1 Šo. Western, *PR .8-5875
Vedėjas J. LIEPON1S

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:39. Kitom dienom nuo j
9 iki 6 vaL vak. Sekmadieniais atdara muo -12 iki -5.
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toj ilgametėj izoliacijoje. Ypač 
jaunųjų išsilavinimas, auklė-

prisimena ar nąatnaujina) pa-j imas tiek skirtingi, jog prie
gal I. R.(p. (Intern. Ręfugė Or
ganisation) teises ir įsiparei
gojimus.

Patriotizmo pas mus, o ypač
niūsų jaunimo tarpe nėra ir ne
gali -būti, nes ko tėvai neturi, 
nebrangįna, -nei .mūsų vaikai 
nepuoselės. Kažkodėl mes ne
turime to tautinio savimi pasi
didžiavimo, kad aš esu lietu- 
.vis, nefesavo tauios praeitimi,

< . 'X fe . • fe fe r. . ’ - * .

kuo didžiuojasi .kitos tautos.
Tiesa, įgalime pasidžiaugti 

mūsų tautinių šokių būreliu. 
Jaunieji debiutavo lietuvių mi
nėjimuose, bet ir belgams sėk- 
npngai pasirodė, tuo rietuvių 
vardą ^platindami. Gaila tik,

geriausių norų vargiai rasis 
bendras interesas. Nežinau, 
kodėl inūsų jaunųjų niekas ne-

Našlių klubo veikiau
Chicagos Našlių Našliukių ir .
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paskolų, reikalus visos mū-.

1914mętįį
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų

su. apylinkės^ ^Dėkojame 
Jums už finums parodytą 

A pasitikėjimą. Mes norė
tume būti' Jums naudingi

i ir ateityje.
- Sąskaitos apdraustos iki

i | - $20,000

Passbook Savings 
Ali accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

U

MIDLAND

t

jSi.

SAVINGS
'AND LOAN ABSOCtATKNI p

4M ARCHER AVENUE
Chicago, iūmots MS i 

PHONE: 25M<Š *

i

6%
2 Years Savings 

Certificate " 
(Minimum $5.000)
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ASTUONIOS Už AŠTUONIS
% A - -ė- .. . % L"

Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 
knygas Įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui, čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 doleri:

Čikagietė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ.
L..'’. .''‘fe _ ‘ ' '

tines klastas ir melus. 95 psl. -
L. Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 

kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psl_ bet juose daug pasakyta.

Dr. Ą. J. Gussęn, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo-

Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis-

bando susiinteresuoti Studijų 
Savaite? Nors ir nedaug, bet 
turime kelis jaunuolius Briu
selyje, vienas net inžinieriaus 
mokslus baigęs, ir Lieže lietu
viškai kalbančių merginų, be
studijuojančių kalbąs, ir studi7
jas baigusią 5-ių kalbų vertėt 
ją... Ąr nepravartu; tokięms

......
ir išgirsti lietuvybės

parodyti Ikitpkią bendruomenę, 
susieiti - - 
problemolrnĮs “putoj'ąntį’> 
nimą? Jaunimą, .maištaują^Įtį

Pavienių Draugiško Klubo eili
nis susirinkimas įvyks penktą-. 
dieni, rugsėjo 11 d. Hollywood
salėje, 2417 W. 43rd St. nuo .8 - 
vai. vakaro. Nariai ir narės 
prašomi gausiai susirinkime 
dalyvauti.

Dar vieną linksmybių pikni-
ką turėsime sekmadienį, rug
sėjo 20 dieną Onos Bruzgulie-
nės darže, 8274 So. Kean Ave., 
Willow Springs. 'Prasidės nuo
12 vai. popietų. Gros -Jurgio Jo
niko orkestras,; bus visokiausių 
vaišių bei. viliojančių dovanė-

kądr stovyklaujant ' lietuviško 
Jaunimo, — o jo yra, tik kelio 
tolumas kai kuriuos atbaido, o 
arčiau gyvenančių nėjo prisi
prašyti — .paimta daugumoje 
belgai, yTokiomis sąlygomis jo
kio -tautinio auklėjimo negali 
būti. Būrelio iniciatorių — kū- 
r^jiįjbų.vp,planuota , karts nuo

prieš į savosios didybės fote
lius atsisėdusius ir tik savo 
bambąs stebinčias žmogystas, 
pokštais paverčiantį jį mažiau
dominapą^ paskaitą^ bet -įr 
taikliai ’ protaujantį jaunintątaikliai protaujantį 
diskusijoj^;

**«• i£?x
Baigiant sayp apmąstymus,

*11

J?. . ^ "7 1 ■ . 4 ~

cituoju ištraukų prjęš 20 metų

kąrtp ąusieiti su .Koelno apylin-Į 
kės tautine .grupe; .įvairesnių 

/fepkių^sįįnoįky.ti, surengti po-
ezįjos bei vaidybos

tkės tautine .grupe; įvairesnių

jezįjos.bei vaidybos vakarus, 
bendrai kląųsyrtis ir pamilti lie 
tųvišką. muziką įr,dainas. De-
ja Vokietijos jaunimui laiku 
nesųsiorganizavus.___„ " , .1, .. > mūsiškiai 
mielai susijungė su belgų jau
nimu. ' Tik ar atsispirs mūsų
Lietuvėlės ainiai prieš belgus, 
kuriems mūsų tautos dvasia 

senti- 
pięntais pęviepas savo naudai

kuriems mūsų
svetima? Svetimšaliu

C

• Mūsų tautiniams 
tikslams .sukurta šokių grupė
prękįaijja.

gali pavirsti pigia atrakcija 
apie mūs^Į folklorą neišmanan
čiai belgų publikai. O dar blo- 

7 giąų, kąd.puįlikon išeinama 
nepilnai pasiruošus.

- -Mūsų bendruomenė jau kele
tą metų ieško ryšių su kaimy
nystėje gyvenančiaisnystėje gyvenančiais taulie- 
čiais. Lietuviška Studijų .Savai 
tė patraukdavo ne vieną iš Bel
gijos lietuvį.- Atsilankydovome
ir į lietuviu suvažiavimus Hu- 
ettenfelde, Hęidelberge, JKoel- 
ne. Tik . kaip atvykę taip ir iš-

liif>

į ■'
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buyųsip jaunuolio, skirtą jo 
bendraamžiams:
uždarytį vienos bandos aptvė-

C(Atskirti ir

rime, nusivylę mūsų reikalų iš
davyste#, sumenkę kavinių de-
šimtmečius trukusioje narko
zėje, nebetiki į Dievą, bet dar
prietariškai jo prisibiją, kupi
ni pagiežos šito krašto žmo
nėms, kurie mus laiko antraei
liais žmonėmis, palikti be pa- 
mokslinio sekmadienio sustip-

pagiežos šito krašto žmo-

prinimo, be meilės savo kas-
dieninės aplinkos ’ niekeliams, 
mes nusibodę vienas kitam ši
to aptvėrimo kamšatyje, per 
20 metų neperskaitę nei vienos 
vertingos, kųygos, apglušinti te-
levizorių ir laikraščių išminti
mi, sukietėję į akmenį, prieš 
kurį turi pamaldauti kiti, jei
gu nenori, kad jis Tbūtų svies
tas į kitų veidą.. . ”T(Ę. C.). Iš 
tikrųjų, kaip aiškiai atpažįstu
mūsų Belgijos lietuvių bend-
ruomenės veidą.

Zš *'Apžvalgos"

mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psL *
Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir ido- •

‘ Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN-■
mios žinios 'apie tą šių dienų būtinybę. 32 psl.

TOJAI. .Polemika, 52 psl. r
Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven-

.jtoiaĮG&^_40 ®sL
- -J. Vaižiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR
BO APLINKYBĖS. Naudingi"pasiskaitymai visiems. 69 psl. "

Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir

f

...fe . '• « • 1 .« .. , . * *lumpa «lVIAvvlv^M-lC AApolitiniai istorine Suvalkijos apybraiža. 140 psl.
• . J. v I

Šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei- I 
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun- *
tus piniginį orderį.

> NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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vykom.veikėjų nepastebėti. Tik 
ppęš.tris metus susilaukėme 

‘dicĮęęnip dėmelio , iš Koelnp —
Bonnos ąpylinkės valdybos, Po 
pprps orgąųizuptų išvykų pas 
yįeni^kitus.apsiribota tik.ąsme- 
nįni ajs; jpįęresaįs, p .mūsų vei- 
kęjąi njęko.pąujo, tišs.kyrųs gal 
VVuppertaĮip ,\yrų kvartetą, ne
sulaukė ir patys nieko patrauk- 
lesnįo nesupįąnąvę, įš paujo už
snūdo. (D.ąbar lankįa “išgany
mo”. įš naujojo kunigo .Šulco, 
kuris žada apsilankyti rudenė
jant y

Grįžtant, prie santykių su.Vo- 
, . . . . • turiu prisi
pažinti, kad esame lyg apglušę
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ATSIMINIMAI' IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, .daug .nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

įdomi knyga kiekvienam tietuviųiv>ypač ĮrtAiitiųjųi. ^ęvjąu- 
.sia_doyana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir . ki
tas tremties vietas. -.Knygą. pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

N^.U JIE N;O S, fe
-h739 :Sp..Halsted .Street,^Chicago, -Illinois. 6060b

T "Sir V-li

Lietuvos VyčiiJ konvencija, įvykusi rugpiūčio 18—23 dienomis Chicagoje<
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Prof. -Vaclovo Biržiškos < ;
S E N:U J,Ų ■ LI E T U v I Š K Ų

KNYGŲ JSTp RIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o. antrajame 226.pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose pąrdųpdami .ųž $4ą‘0,

c kietuose viršeliuose už $6.GO.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite, tokiu adresn:

NAUJIENOS
-1739 So. Halsted Street Chicago 8,. Illir«?i3
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you got goose bumps
'T

when they played the
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Star Spangled Banner?

It’sbeen awh5e,ri^it? .. 
. Well, then you’re like s 

kX of us.:
It seems that many of as 

are too grown-up to get •

į

. z One of tbeIxstwsyste 
give &is comrfry die supert

- it deserves is to buy ū. S,
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They strengthen The conn- .
SttringšBoods; * ;

excited about things liked>e fery.ęo that it’s better pre- 
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of the best way? to provide

Star-Spangled Banner any 
more. ~ * .

You could almost say 
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embarrassed.

\ pared io solve its problems. 
J And they happen to beono

dial patriotism makes us.feel for yoor o«m wrifue. 
embarrassed. TBie interest is exempt ■-

Besides, it’s hird to really --Irom staterand local income * 
feel patriotic when you I taxes. And you don’t have
hear so ranch about how.this to pay Federal tax untfl yc*
eoimtry fa failing ftpart, . — .

But, of course, America - 
adfl has a Bill of Rights.

And free elections. -___
An incredibly high stand- your bank.

srd«J living. Ml give you a good
And a free enterprise feeling.
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fed patriotic when you

country is falling apart.
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you can’t find anywhere . Spangled 
else in this wwld.
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Know what? Looking at it

a lot more credit than k‘s
lįaat way, America deserves.
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Take stuck in America
Buy tlS. Savings Bondi & Freedom Share*
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riau rusinama kaip prie caro, 
nes šiandien iš ten gaunamos 
pašto atvirutės jau tik grynai 
rusiškos... Deja, tatai toli veda 
nuo temos.
Savijauta iš Chicagos “pabėgus”

Iš “pasaulio lietuvių sostinės”, 
buvusios pasaulinės stakjardų 
sostinės, dabar esančios juodų
jų panterų slėptuvės ir Cosa Nos
tra “šeimos” tėviškės bei ąntro- 
jo po New Yorko aplinkos nešva-

ga žolei ir pasėliams maitinti, 
dėlto plačiausiais plotais žmo
nių visiškai negyvenama, nors 
stebėtinai tankiai apaugusi įvai
riausia lapuočių ir skujočių aug
menija, kuri įsitvirtinusi tame 
nevaisingame per amžių am
žius parudavusio akmens trupi
nių grunte per ilgą laiką šį kraš
tą yra pavertusi neapsakomai 
gražiu gamtos parku, kur nieko 
kito ir nenorėtum daryti, kai 
tik gyventi ir gyventi, jei gy
venimui nieko kito nereiktų.

Sako, kad šiaurės Afrikos ara
bai, savo kupranugariais bejoda
mi per Sahara ir pamatę oazę su* 
saulėkaitoje lyg veidrodis švi- 
tančia vandens versme šoka že
mėn ir kaktas į karštą smėlį

kilbukai uodegytėmis vizgina, mušdami dėkoja Alachui už gai
vinančio vandens reginį, nors 
tatai neretai ir miražas būtų. 
Panašiai Amerikos Vidurvaka- 
rių gyventojas padarytų, jei jo 
nešikas būtų ne Greyounhd au
tobusas, o dvikukštarinis kupra- 

je pergyventų susijaudinimų nugaris, nes juo gilyn į gražiuo- 
asociacija^~lMup“buda.vo nuėjus1 
į Pragulbės upelio sietuvą pasi
maudyt, kur rasdavai įdomiau
sio užsiėmimo visai dienai.

Perskrodus skersai New Yor
ko valstijos Apalachų kalnų šiau
rinių išsišakojimų plačius slė
nius su dideliais vynuogynais, 
prasideda Naujosios Anglijos 
žemė, kurioje vis daugiau ak
mens, iš gruto prasikalančių vi
saip susivartaliojusių uolos klo
dų, pati žemė vargiai begalima 
pavadinti mūsų įprasta prasme, 
kadangi ji daugiausiai neturtin-

ar kur vėžys Tėplioja ar vėgėlė 
iš pakriaušės ūsus judindama 
žiūri. Vienas tik skaistaus upe
lio pravažiuojant šmėkšterėji- 
mas beregint sukelia prieš daug 
daug metų ankstyboje vaikystė-

asociacijas, kaip būdavo nuėjus sius Atlanto pakraščius, kuriuos 
pirmieji imigrantai anglai pasi
vadino Naująja Anglija, juo dau
giau kalnelių, akmens uolos nuo
trupų ir skaidrių upelių.

Vanduo, skaistusis, tyriausias 
elementas, kuriame, kaip tvir
tinama, visa šios planetos gyvy
bė prasidėjo, savo nesuteptoje 
skaistybėje mums primena mū
sų pačių ir viso pasaulio jaunat
vę, kokia ji tebuvo kol dar nesu
teršta.

Kaip gera porai savaičių 
ekologiją pamiršus

0 PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

Chicago Savings
__ and Loan Association

Jj |4% PER ANNUM 

ON CERTIFICATES
OF $1000 OR MORE

6 MONTH MATURITY

5 ‘/4% - --- 

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

'0 PER ANNUM

'INSURED

5%
ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

PER ANNUM

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pakol, Sr., Chairman of the Board

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR A7575
H O U R S t Mon. 12 P. M. to 8 P. IL, Tues. 0 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat 9 to 13:30

Iki paskutiniųjų metų neži- kas. Daugelis šeimų darydamos 
nojome, kas tai yra ekologija, .duo darosi už vyną gardesnis
Šiandien vanduo kiekvienam ke- pirktinų maisto produktų sąrašą 
lia susirūpinimą. Mūsų sveika
tos ir gyvybės versmė. Vanduo 
pats serga, nes vandenyje pra
sidėjusios gyvybės iki šiol aukš
čiausiu evoliucijos produktu va
dintasis homo sapiens (išmin
tingasis žmogus) vandenį bea
todairiškai nuodija. Dar V šimt
metyje prieš mūsų erą graikų 
poetas Pindaras vandenį pava
dino tauriausiu elementu ir jis 
toks buvo mūsų jaunystėje, mū
sų pačių gimtojoje tėvynėje Lie
tuvoje. šiandien vien ameri
kiečiai kiekvieną sekundę į šios 
šalies vandens kelius išpila po 
du milijonus galionų asinizaci-

įrašo ir vandenį...
Nieko naujo nepasakė, bet pa

sakė tikrą tiesą Brillat-Sayari-
nas prieš šimtą metų: “Vanduo 
yra vienintelis gėrimas, kurs ab
soliučiai , numalšina troškulį... 
Visi kiti gėralai yra tik palia- 
tyvai”. Per šimtus metų van
duo buvo savaime suprantamas 
dalykas, šiandien tikras van- 
ir nebeužilgo bus brangesnis.

Užtat kaip lengva ir gera at
vykus į kraštą, kur vanduo te
bėra kai Savarinas sakė ir kur

jos... Erie ežeras jau pripažin
tas mirusiu, Hudson ir Potomac 
upės miršta ir reiks išleisti 10 
bilijonų dolerių vienam tik Mi
chigan© ežerui beišgydyti. Ne
be “egzageratoriai”, bet rimti 
konservatyvūs žmonės jau at
virai kalbai, esą jei žmonija ne
pasijudins greitai ir efektingai, 
ji visą pasaulį pražudys vien 
savo teršalais. Vis dažniau ir 
plačiau pradedama viešai skelb
ti apie ištisų jūrų-inarių užter
šimą, pagaliau net Atlanto van
denynas žymia dalimi jau užpi-
lamas ir užliejamas alyvos su- 
krekėjimais.

Skaitome apie susirūpinimą 
dėl Baltijos jūros, į kurią visos 
kaimyninės valstybės suleidžia 
ne tik savo srutas, bet ir nuo
dus suverčia. Vokiečiai rėkia dėl 
Reino ir Dunojaus upių asiniza- 
cijos kanalais pavertimo. Net 
sovietai nebeslepia į ką pavertė 
savo Volgos upyną. Vis dažniau 
girdime iš jų okupuotos Lietu
vos apie žuvų mirimą upėse ir 
ežeruose, bet dar nieko negir- 

■ dime, kas yra daroma tai ekolo
ginės mirties grėsmei pašalin
ti.

Nejučiomis pareiname į ga
dynę, kuomet vandenį begalėsi
me naudoti pirktą bonkose. šie
met amerikiečiai, apskaičiuoja
ma, išleis 80 milijonų dolerių 
geriamam vandeniui pirkti. Ger
ti galimos 3 vandens rūšys: disti
liuotas, filtruotas (municipali
nis, miestų įmonių apvalytas) ir 
šaltinių vanduo. Pirmasis yra 
be jokių vandeniui reikalingų 
chemikalų. Antrasis visuomet 
atsiduoda chloru ir algėmis, tre
čiasis — šaltinių vanduo yra 
tikrasis natūralūs, turintis svei
kam vandeniui reikalingus mi
neralus ir druskas, k. a. sodiu- 
mą (sodą) potašą (kali), litijų, 
kalcijų (kalkes), magneziją ir

šiandien Kalifornijoje, Flori
doje, Texas ir daugelyje kitų 
vietų jau namuose įsirengiami 
pirktam vandeniui šaldytuvai, 
jau vandens išvežioto]ai važi
nėja paskui pieno išvežiotojus.
Vien Los Angeles apie 600,000 
žmonių jau reguliariai perkasi
po penkis galionus vandens bon-

Streptokokas grįžo 
,po 3 metų iš Mėnulio 

Mikrobiologijos 
Houstone,

tyrinėtojai 
Texas, Įrodė, kad 

viena bakterija, kuri 1967 me
tais, su “Surveyor 3” televizi
jos aparatu buvo iššauta į mė
nulį ir 1969 metų lapkričio mė
nesį “Apollo 12” astronautų 
kartu su tuo aparatu pargaben 
ta žemėn, per tuos 3 metus iš
buvo sveika, gyva ir padėta į

ekologija nekelia kraujo spau
dimo. J. Pr.

(b. d.)

jai patinkamą skiedinį prade-' 
jo sparčiai daugintis.

Ta patvarioji bakterija pri
klauso streptokokų veislei ir į 
Mėnulį pateko tik “zuikio” ke
liu; nepaisant visų dezinfekci
jos priemonių ji ištvėrė prilipu
si prie TV kameros plastikinės 
dalies.

SKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Jau išėjo seniai laukta
Juozčs 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 dau-

giau egzempliorių, nernoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant

čekį ar Money orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, Hl. 60608

Raginkite savo apylinkę
augti - taupykite!

NSURE

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Tkupymo indėliai 
Apdrausti Iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais . TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

a _ naujienos, Chicago b, ill,— Thursday, sept*33ER 10,187Q
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Gyvenamų namų problema
Jungtinių Valstijų taupymo ir skolinimo bendrovių 

lyga paskelbė labai įdomų raportą, kuris rodo, jog per 
paskutinius kelis metus Amerikoje labai sušlubavo gyve
namų namų statyba. Svarbiausia priežastis yra ta, kad 
vis mažėja žmonių skaičius, kuris finansiškai yra pajėgus 
įsigyti namus.

’ Pagal tos lygos pranešimą, tarp 1963 ir 1969 metų 
per pusę sumažėjo šeimų skaičius, kuris pajėgia įsigyti 
namus. Pereitų metų pabaigoje tik vienas ketvirtadalis 
šeimų uždirbo pakankamai pinigų namams nusipirkti 
Tuo tarpu 1963 m. 44 nuošimčiai šeimų galėjo pirkti na
mus. Dviem metams praėjus tas šeimų skaičius sumažėjo 
iki 41 nuošimčio.

Tačiau katastrofiškas mažėjimas šeimų, isgalinčių 
pirkti namus, pasireiškė praeitais metais, kai jų nuošim
tis nukrito net iki 221

Kodėl taip įvyko ? Juk iki praeitų metų krašto eko
nomija tebebuvo dar gana patvari Dirbančiųjų žmonių 
pajamos ne tik nebuvo sumažėjusios, bet kaip tik priešin
gai : palyginus su 1963 metais, jos buvo žymiai pakilusios.

Turint tai galvoje, tai- atrodo, lyg keista, kad dau
giau uždirbančios šeimos pasidarė mažiau pajėgios pirkti' 
namus. Tačiau tai bus visai suprantama, kai mes atsuk
sime kitą medalio pusę. Būtent pažiūrėsime, kas per tuos 
kelis metus atsitiko su namų pirkimo finansavimu bei 
pačių namų pabrangimu.

Štai kai kurie labai būdingi faktai, kuriuos paskelbė 
John Stafford, minėtos lygos tyrinėjimo įstaigos direk
torius. 1963 m. buvo 19,600,000 šeimų, kurių pajamos bu
vo pakankamos, kad jos galėtų įsigyti naujus namus, už
traukiant paskolas. Bet jau tarp 1965 ir 1969 metų mėne
siniai paskolų-mokesčiai tiek padidėjo, jog devyniems mi
lijonams šeimų namų pirkimas pasidarė nebeįmanomas. 
Jei 1963 m. naują namą buvo galima pirkti už $22,900, 
tai 1969 m. tokio namo kaina pašoko iki $35,200. Kainos 
namų, finansuojamų Federalinės namų administracijos^ 
pašoko nuo $16,189 iki $21,036. Tai reiškia, kad pirkimo 
kaina per tą, trumpą laiką padidėjo (įskaitant paskolos 
gavimo išlaidas ir didesnius paskolų nuošimčius) net 54 
nuošimčiais. Tuo tarpu šeimų pajamos per tą laiką padi-

Apie garsiąją “Dirvos” an
ketą dėl bendravimo su oku
puota Lietuva ir atvykstan
čiais į Amerikos Jungtines Val
stybes lietuviais jau daugelis 
yra girdėję. Tačiau iš to, kad 
į tą netikėtą anketą nereagavo 
nei Tautinės Sąjungos, nei Vil
ties, nei kitų žymesnių organi
zacijų šulai, išplaukia, kad nie
kas neįžiūrėjo, kas iš tikrųjų 
po ta anketa slepiasi. O slepia
si tai, kad palyginamai nekal
tu pavadinimu bandoma pri
dengti šlykštų defetizmą ir 
skaudų lietuvių tautos įžeidi
mą. Juk bendravimas su oku
puota Lietuva yra ne kas kita, 
taip bendravimas su komunis- 
ų žvalgyba, o bendravimas su 

.. Jungtines Amerikos Valsty
bes atvykstančiais lietuviais — 
dažniausiu atveju yra ne kas 
kita kaip bendravimas su bol
ševikų agentais bei jų liokajais. 
Ar galima labiau įžeisti Lietu
voje kenčiantį branduolį, kaip 
jį sulyginti su komunistų šni
pais bei sikofautais?

Visi supranta, kad vienas 
dalykas yra bendrauti su Vo
kietijoje, Prancūzijoje, Pietų 
Amerikoje ir Australijoje gy
venančiais lietuviais, o kitas — 
su Lietuvoje likusiu lietuvių

tautos branduoliu arba, kaip 
“Dirva” sako, su okupuota Lie
tuva. Nesunku įžiūrėti, kad ben 
dravimas šiais dviem atvejais 
reiškia du skirtingus dalykus: 
pirmuoju atveju jis reiškia ben 
dravimą su laisvais lietuviais, 
o antruoju — bendravimą su 
kalėjimo sargu, saugojančiu 
uždarytą visą lietuvių tautą. 
Kas važiuoja, sakysim, į Vokieti
ją, tas gali visai laisvai susiži
noti su ten gyvenančiais tėvy
nainiais, dalyvauti jų posė
džiuose, reikšti savo nuomonę 
ir beveik viską daryti be žval
gybos žinios ir registracijos. 
Savo užsimotam darbui atlikti, 
jis gali važinėti skersai ir išil
gai Vakarų Vokietiją, sustoti 
kur nori ir pas ką nori, visai 
laisvai, niekam nieko nepra- 
nešdamas. Lietuvoje, deja, 
visai kitaip. Sustoti tegalima 
pačiuose didžiuosiuose mies
tuose, paprastai Vilniuje, ir be 
leidimo niekur negalima ženg
ti nė žingsnio. Atsitikdavo, kad 
į Lietuvą vykstąs tėvynainis sa
vo tėvų aplankyti jų visai nė 
nematydavo-ir grįždavo namo 
nuleidęs galvą, savo tikslo ne
pasiekęs. šitokia padėtis, betgi, 
nebuvo palanki net patiems 
bolševikams, nes tie, kurie į

Bažnytinės žinios 
pataria katalikams pasimokyti 
šventos Dvasios iš evangelikų

Benediktinas kun. Kilian. Mc
Donnell savo straipsnyje vėliau
sioj katalikų žurnalo Common
wealth laidoje pataria Romos 
katalikams pasimokyti iš evan
gelikų apie rolę, kokią šventa 
Dvasia vaidina jų gyvenime.

“Ambarasas” esą turėtų praei
ti katalikams prisižiūrėti kaip 
evangelikai pripažįsta šventos 
Dvasios jėgą. Tuo tarpu, kai 
net Vatikano II Susirinkimo do
kumentuose šventos Dvasios 
doktrina esanti palikta “išorine 
post-factum - doktrina”.

Evangelikams “šventoji Dva
sia yra, kuri atverčia ir trans
formuoja individo gyvenimą. 
Svorio perkėlimas (emphasis)

pa-

Lygos raportas teigia, jog vidutiniškai namų pasko
lų (morgičių) mėnesiniai mokesčiai 1963 m. buvo §139.80, 
o 1969 m. jie jau pakilo iki $259.62. Prie mokesčių padi
dėjimo pirmiausia prisidėjo namų kainos pakilimas ($59. 
28 per mėnesį)' ir paskolų finansavimas (atseit, mokėji-

mas didesnių nuošimčių). Dėl pabrangimo paskolų fi
nansavimo mėnesiniai mokesčiai pakilo $37.62.

_ Kodėl taip nepaprastai per tokį trumpą laiką pakilo 
kainos namams, ypač naujai statomiems namams?

Pagal lygos raportą, tai esanti infliacijos pasekmė. 
Tačiau prie to prisidėjo ir kitas faktorius: būtent nepap
rastai padidėję statybos darbininkų uždarbiai. Tie už
darbiai tiek pakilo, jog paprasto namelio pastatymas 
jau kainuoja daug tūkstančių dolerių.
' - Jeigu statybos darbininkai sąžiningai atliktų darbą, 
tai dar būtų pusė bėdos. Bet matyti taip nėra, j ei net sta
tybos ir konstrukcijos unijų departamento prezidentas 
C. J. Haggerty Darbo Dienos šventės proga rado reika
linga paraginti statybos darbininkus dirbti “pilną dieną 
už pilnos dienos atlyginimą” ir negaišinti laiko nutrauki
mais darbo, atseit, neatsakingais streikais.

Haggerty, atrodo, yra susirūpinęs, kad tas nepilnos 
dienos’dirbimas už pilnos dienos atlyginimą gali turėti 
blogas pasekmes patiems darbininkams. Statybos pramo
nėje dirba $3,500,000 organizuotų darbininkų. Jau dabar 
apie H nuošimčių tų darbininkų yra atsidūrę bedarbių ei
lėse. Turint galvoje, jog bendras bedarbių nuošimtis vi
same krašte yra tik truputį daugiau negu penki nuošim
čiai, statybos darbininkams vienuolika nuošimčių jau 
sudaru rimtą problemą. Juo labiau, jog- vis daugiau 
ir daugiau statybos darbų yra atliekami kpntrakto- 
rių, kurie nesiskaito su unijomis. Esą, jeigu nebus im
tasi griežtų pašalinių įsigalėjusių negerovių, tai statybos 
darbininkai praras ir daugiau darbų. ", .

Ir jie praranda, — praranda dėl tos_ paprastos prie
žasties, kad vis mažėja skaičius šeimų, kurios pajėgtų 
pirkti namus, nes namų kainos nepaprastai pakilo. 0 
prie kainų pakilimo iš dalies prisidėjo ir patys statybos 
darbininkai, imdami, kaip sako Haggerty, pilnos dienos 
atlyginimą už nepilnos dienos darbą... '

Lietuvą vyko savo giminių ap
lankyti ir grįžo į Ameriką jų 
nepamatę, imdavo pradžioje' 
labai tyliai reikšti savo nepasi
tenkinimą (visi grįžę iš už ge
ležinės uždangos kalba tyliai), o 
vėliau ir garsiau prabildavo. 
Tikslu išvengti visuomenės kir- 
šininio, komunistinė'Lietuvos 
vyriausybė ėmė pristatinėti 
lankomuosius į juos lankančiųjų 
būstinę. Tačiau į Lietuvos gi
lumą kol kas vistiek važiuoti 
negalima, ir jei kam leista, pa
starasis yra visur lydimas dviė 
jų angelų sargų.

Panaši padėtis susidaro, kai 
lietuviai iš Lietuvos atvažiuoja 
čia. Jie nėra tokie paty’.s, kaip 
iš Vokietijos atvykę lietuviai. 
Iš Vokietijos šičia atvykę, yra 
laisvi žmonės, o išLietu vosat
silankę — nelaimingi vergai, 
kurių dauguma noromis ar ne
noromis buvo priversti eiti šni
pinėti. Daug sykių minėtas 
Kubilius, kuris po antrojo pa
saulinio karo dirbo komunistų 
žvalgy bai, ir kuris bandė ko
munistų žvalgybai išduoti par
tizanų vadus, yra savanoris 
bolševikų agentas. Dauguma 
agentų tačiau nėra savanoriai, 
b tik prisišliejėliai. Bet ir jie, 
greičiau, yra lietuvių tau
tos išnaudotojai; taigi neigia
mas elementas, ir bendravimas 
su jais nėra bendravimas su 
lietuvių tauta.

Bolševikams visai nesvarbu, 
kaip i “Dirvos’’ anketą bus at
sakyta. Jiems užtenka to, kad 
ta anketa buvo paskelbta, nes 
jos paskelbimas yra visos liėr 
tuvių tautos nužeminimas ir 
apniulkinimas. O. ko komunis
tams daugiau reikia?

Kodėl “Dirva’’ tokio aiškaus 
dalyko nepastebėjo? Kodėl ji 
jos nepavadino tikruoju jos 
vardu: “Anketa dėl bendravi
mo su komunistine žvalgyba 
Lietuvoje ir su jos agentais 
Amerikoje”?

Julius Smetona

į Dvasią yra tai, kas evangelikus 
daro sėkmingais”,- rašo tėvas 
Me Donnell.

Vatikano metodas 
gimdymų kontrolei

Rugsėjo 7 d. Vatikanas
skelbė dekretą, kuriuo paruo
šiamas formalus kelias jaunoms 
moterims priimti skaistybės ap
žadus nepasidarant vienuolėmis. 
Tuo potvarkiu nekaltos merge
lės, gyvenančios pasauliečiųrtar- 
pe, pastatomos į padėtį labai pa
našią vienuolynų vienuolėms. 
Vatikanas šį savo žygį vadina 
“moters vertybės” gestu.

Pasaulietėms moterims įšven
tinti į nekaltybę nustatyti tokie 
reikalavimai:

Kad jos niekada nebuvo ište
kėjusios ir niekada negyveno 
skaistybei priešingoje padėtyje;

Kad savo amžiumi ir savo iš
mintim ir bendrai pripažintu ge
ru elgesiu jos duoda pagrindo 
tikėti, jog jos laikysis nekalty
bės ir pasišvęs bažnyčiai ir sa
vo artimam, ir

Kad prie-įšventinimo jas pri
leis jų diecezijos vyskupas.

Sveikina kardinolą Kodį
“Duonos Krepšio Operacijos” 

(Operation Breadbasket) nacio
nalinis direktorius kun. Jesse 
Jackson (negras) pasveikino 
kardinolą John Cody su naujai 
inauguruota karštų priešpiečių 
programa miesto centro (getų) 
mokyklų vaikams.

Pradedant nuo rugsėjo 9 die
nos 10,000 ■ priešpiečių kiekvie
ną dieną bus siuntinėjama vai
kams 38 mokyklose, esančiose 
pačiame Chicagos mieste.

Kur naudingiau

bet kurio krašto studentas, skai
tytojas gali per vietinę ar moks
linės įstaigos biblioteką gauti 
knygą, turimą Kongreso Bib
liotekoj Washingtone ar Kana
dos Valstybinėje Bibliotekoje 
Ottawoje.

Kanados valstybinėje bibliote
koje steigiamas lietuviškųjų 
knygų skyrius. Jame planuo
jama sutelkti visų lietuvių ra
šytojų Reikalus, lituanistinius, 
istorinius leidinius lietuvių ir ki
tomis kalbomis. Jau yra paau
kota visa L. Enciklopedija, stam
besnių knygų rinkinių, žurnalų 
komplektų, senų knygų, ne ma
ža dalis autorių atsiuntė po vie
ną egzempliorių visų savo išleis
tų knygų. -

Prašome tautiečius peržiūrėti 
savo lituanistines bibliotekas ir 
dalį jų paaukoti Kanados V. Bi
bliotekos Lietuviškų Knygų Sky
riui.

žinoma, ne bet kokias atlie
kamas ar išskirtas knygas pra
šo siųsti/ o tokias, kurios tin-x 
ka pačių lietuvių, kaip antai 
studentų informacijai ir mokslo 
darbams ir ne lietuviams, litua
nistams, lietuvių kultūra ir li
teratūra besidomintiems asme
nims. • r*

Taigi, daktarė Ramūnienė pra
šo lietuvių autorių klasikų ir 
dabartinių; kūrinių; senų kny
gų, žemėlapių, laikraščių ir žur
nalų komplektų (įrištų); lie- ’ 
tuvįškog muzikos, dainų, operų 
gaidų; lietuvių mokslo veikalų 
įvairiom kalbom; Lietuvos isto
rijos veikalų liet, ir kt. kalbo
mis; leidinių apie tremties. — : 
;DP stovyklų laikotarpį, atsimi- 
nimų, dienoraščių; senosios iš
eivi jos leidimų bei dokumentų 
ir meno bei tautodailės leidinių. 

. Knygas siųsti adresu :^Dr. Ma-V 
riąP. Ramūnas, 187 CarlingAv., 
-Ottawa I, Ont;

Kanados Valst. Bibliotekoje 
siūloma lietuviškai knygai globa

-

Dr. Marija P. Ramūnienė, Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Komiteto . pirmininkė 
Ottawoje, Ont., atsišaukime į 
lietuvius Šiaurės Amerikoje, tai
gi Kanadoje ir JĄV-bėse, rašo:

šeštadieninių mokyklų, Litu
anistikos kursų, institutų; stii-’ 
dentų bei dėstytojų kalbotyros, 
literatūros, istorijos studijoms, 
tyrinėjimo darbams,; trūksta ge
rai sutvarkytos ir 1 engvai pas i e- 
kiamos medžiagos — trūksta lie
tuviškų bibliotekų.

Kol pastatysime Lietuvių Kul
tūros Rūmus su atitinkamom 
patalpom centrinei Bibliotekai 
— Archyvui, Meno-Tautodailės 
Muzie j ui, Teatrui, pasinaudoki
me Kanados Valst. Bibliotekos- 
Archyvo lietuviškai knygai siū
loma globa. Ji apsaugo leidinius 
nuo sunykimo ir gerai išrekla
muoja kataloginiais sąrašais, 
siuntinėjamais viso pasaulio di
desnėm bibliotekom. Tuo būdu

kariuomenėje
JAV kariuomenės atsargos 

pulk. Robert Rigg kariniame 
žurnale Military Review: pasiū
lė- įsteigti!: kariuomenėj e ilga
plaukių dalinius, kurie galėtų 
lenktyniauti su trumpai kirp
tais reguliariais kariais mankš
toje ir kautynėse. Tai būtų aiš
ki kom peticija, kur vadina
mieji ilgaplaukiai būtų paska
tinami pralenkti arba parodyti 
geresnius sugebėjimus.

“Reikia: ilgaplaukiams leisti 
patirti; kas reiškia sėkmingiau 
dėvėti- galvos- šalmą,'neįsileisti 
utėlių į kautynių sritis ir išlai
kyti-banguojančias garbanas 
purvyne ir džiunglėse...” Griež 
ta drausmė tačiau turinti būti 
išlaikyta.' ■ A 7

Tačiau jei ilgaplaukiams bus 
leista dėvėti ilgas banguojan
čias garbanas, pulk. Rigg pa
taria, kad teks jiems parūpinti 
plaukų tinklelius, kad plaukai 
neįsiveltų į šautuvų uždorius.

VINCAS ŽEMAITIS

PAVĖLUOTAS LIETUVOS 
KRIKŠTAS

2
Lietuviams buvo gerai žinomas, šalia 

jų gyvenamų plotų einąs vandens kelias 
“iš variagų į graikus”. Pasak vokiečių fi
lologo E. Hermann’o, Krymo gotai atkelia
vę III amžiuje po Kristaus prie Juodųjų jū
rų, palaikė ryšius tuo keliu su savo tau
tiečiais Skandinavijoje. Tokiu būdu jie 
buvo žinomi lietuviams, kurie juos vadino 
gudais, vėliau tą vardą išplėtė ir slavams, 
per kurių kraštą tie gotai keliavo. Tuo ke
liu vėliau žygiavo ir graikiškoji krikščio
nybė į šiaurę.

‘Kun. dr. V. Bagdonavičius vienoje savo 
paskaitoje samprotauja, kad iš rytų krikš
čionybė neplito dėl lietuvių tautos pasyvu
mo ir rezistenciškumo santykiuose su kito
mis tautomis. '

Dr. J. Jakšto nuomonė: “greičiausiai 
lietuviai, atsiskyrę nuo slavų etniškai ir iš 
dalies kultūriškai, kratėsi ir jų tikėjimo ir 
prie savo senojo paliko... Lietuviai nors 
lenkė po savo valdžia slavų kraštus, tačiau 
jų tikėjimo nebuvo perdaug traukiami jau 

* tada (Traidenio), kaip ir visais laikais”.
Vakarietiškoji krikščionybė ankščiau

siai mėgino skverbtis iš Lenkijos, bet tuo 
metu atsirado su savo savaimingais miši

niais kėslais vokiečių ordinai-Livonijoje ir 
Prūsijoje. f ,

Dr. J. Jakšto nuomone “šiame pirmame 
Lenkijos misionierių ir Ordino susidūri
me jau galima įžiūrėti tą pagrindinį kliuvi
nį, neleidusi lietuviams ilgus amžius tapti 
krikščionimis”. /

Antrame skyrelyje: “Vokiečių Ordino 
paskirtis ir jo kėslai”, dr. J. Jakštas trum
pai nusako Ordinų atsiradimo istoriją. 
Popiežiaus Grigaliaus VII pravestų refor
mų poveikyje, galėjo kilti Kryžiaus Karai 
ir organizuotis vienuoliškais pagrindais ri
teriai, kurių uždavinys buvo tarnauti Baž
nyčiai, ginant ir platinant tikėjimą.

1202 m. vyskupo Alberto įsteigtas Livo
nijos Ordinas, sau pagalbon sukurti bąž- 
nytinię valstybę, pajutęs savo politinę jėgą, 
išsisuko iš Rygos vyskupo valdžios, pats 
įsigijo daugiau už vyskupus žemių, ir gy
veno su jais nesantaikoje.

Vokiečių kryžiuočių, ordinas, pasikvies
tas Mazovijos kunigaikščio Konrado kovai 
prieš prūsus, jotvingius, remiamas Popie
žių, imperatorių, o perjuos viso Vakarų 
krikščioniško pasaulio, tapo savaiminga 
politinė jėga. Nukariavus prūsus, sukūrė 
savo valstybę ir tapo vokiečių jau nuo X 
amžiaus pradėto “Drang • nach Osten’’ 
prietilčiu. Jo tikslas — plėsti savo valsty
bės sienas toliau į Rytus, po priedanga pla
tinimo krikščionybės grobti svetimas že
mes, pirmoje eilėje pavergti visą Lietuvą.

Trečiam skyriuje: “Vokiečių ordinas

lietuvių krikšto trukdytojas”, autorius pa
liečia trumpai karaliaus Mindaugo krikšto 
aplinkybės. Jis nurodo to ' krikšto eigą, 
kaip Ordinas apsimesdamas pritariąs tam 
krikštui, tikrumoje trukdė Mindaugui Lie
tuvos kristianizaciją. Pasak.paskutinių vo
kiečių autorių (K. Forstreuter ir k.t.) tyri
mų “Ordinas reikalavęs jam atlyginti do- 
nacijomis ir kėsinosi turėti pirmenybę vi
same Lietuvos krašte. Išvestas iš kantrybės 
Karalius Mindaugas atsisakęs nuo krikš
čionybės”. Ypačiai neigiamai nušviečia 
Ordino veiklą Popiežiaus pasiuntinio Pran
ciškaus iš Molieno (1312) pravesti liudi
ninkų apklausiniai liečiantys Mindaugo 
krikštą ir dėl kryžiuočių kaltės jų atkri
timą.

Aiškiausiai ir vaizdingiausiai Kryžiuo
čių Ordino tikslus nusako jų kronikininkas 
Dusburgas (1283), kai baigęs prūsų nuka
riavimo aprašymą, jis karų su lietuviais 
aprašymą pradeda šiais žodžiais: “Ordino 
broliai pradėjo karą su ta galinga, kiečiau
sio spraudo ir Į karą įgudusia tauta, prūsų 
žemės kaimyne, kuri gyvena anapus Ne
muno upės, Lietuvoje”.

Kryžiuočių ordinui užėmus ir Įsitvirti
nus Nemuno žemupyje, Lietuvos prekyba 
su užsieniu perėjo į Dauguvos upę, Rygos 
uostą, tame rajone žymiausią Hanzos są
jungos miestą. Rygos miesto ir Arkivysku
po nesantaika su Livonijos ordinu, Lietu
vai valdant Dauguvos aukštupį, skatino 
tuos prekybinius santykius palaikyti ir

plėsti, čia radosi politinė sąjunga jų su- 
Vyteniu, vėliau su Gediminu. Veikianti 
karaliaus Gedimino patarėjams Vilniuje 
vienuoliams pranciškonams ir domininko
nams, Rygos arkivyskupui pritariant, 1322 
— 1324 m. buvo palankiausias laikas Lie
tuvai tapti krikščioniška. Bet tai įvykti su
trukdęs ordinas, ką aiškiai parodo “Gedi
mino laiškai” (sk.: 1966 m. leidinį. Vilnius)

Dėl jų autentiškumo dr. J. Jakštas lai
kosi pačių naujausių vokiečio H. Spliet ty
rinėjimų, kur jis sako: “Laiškai kilo iš 
pasitarimų tarp nuo kurijos (popiežiškos) 
pareinamos Rygos arkivyskupo partijos ir 
Gedimino , bei jo prančiškonų tarėjų”.

Baigia savo str. istorikas dr. J. Jakštas 
trumpai ir drūtai, taip kaip tas jo žodžiais: 
“Visai teisus pasirodo ir V. T. Pašuto, kai 
jis trumpai ir drūtai pasako: “Pagrindinė 
kliūtis lietuviams priimti katalikybę buvo 
Ordinas”.

Tokiu svarbių lietuvių tautai klausimu, 
dėl suvėluoto keletą šimtų metų krkšto, 
be santraukos tezių ir nuomonių svetimų 
istorikų bei autorių, iš lietuvio istoriko ga
lima buvo laukti platesnės ir stipriau pa
grįstos savos nuomonės, čia buvo galima 
smulkiau panagrinėti ir minimus karaliaus 
Gedimino laiškus, ryšium su jo pastango
mis krikštytis.

X Prof. dr. Z. Ivinskis primena, kad tikro 
istoriko uždavinys yra siekti objektyvumo, 
pateikti istorinius faktus neatsižvelgiant į

tai, ar jie kam patiks, ar nepatiks. (Sk. jo 
str.: “Stirnine der Freiheit”. Njr. II (12,1969. 
Das Unabhangige Litauen, 1918— 1940). 
Istorikas dr. J. Jakštas, kad. liktų neįtartas 
“krikščionišką” skaistumą sutepęs, visai 
nežymiai, baigdamas savo str. išvadas, pa
daro savotišką reveransą Popiežių (jo ku
rijos) pusėn.

Girdi; visą laiką Popiežiai vis raginę 
lietuvius krikštytis. Tuo atžvilgiu itin bū
dingas Grigaliaus XI laiškas (1373) Lietu
vos valdovams. Jis ragindamas krikštytis 
vaizduoja taiką šiais žodžiais: “Liausis ka
rai, kraujo praliejimas, žiaurios mirtys, 
niekšingos nelaisvės, plėšrieji grobimai, 
vargingos vergijos, sunkiausieji darbai, 
naikinanti gaisrai ir kitos neišskaičiuoja
mos blogybės, kylančios is karo veiksmų . 

k Toliau dr. J. Jakštas rašo: “šiais įspūdin
gais žodžiais ir popiežius pasakė, kad ir 
netiesioginiai, jog lietuviams nėra, ko iš 

■ kryžiuočių laukti ir prie krikšto reikia eiti 
kitu kelįu. Po 13 metų lietuviai.nuėjo maž
daug popiežiaus patartu keliu”

(Bus daugiau)

- 9 9.14’^,. r- > *' v.

Skaitykite ir platinkite
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M. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta*
Ligonius priima tik susitarus.

*«. t»L 239-4683

DR. lt G. BAWKAS 
akušerija ir moterų ligos 
ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-644# 
Pnima ligonius pagal susitarimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

| AUKOS RALFUI
Š. m. gegužės mėn. 31 d. prie 

Marquette .Parko bažnyčios Bal- 
fui aukojo žemiau išvardinti as
menys:

Po $25:
Prelatas V. Černiauskas.
Po $11: Stasys Džiugas.
Po $10:
M. Vaišvila, J. ir N. Šumskiai. 

A. J. Stepyla, K. Plėnys, J. ir V. 
Bubniai, F. Valaitis, K. Eiduko- 
nis, V. Sinkus, O. ir A. Pruns- 
kiai, Lesevičiai, M. ir A. Balčy
tis, D. švipaitė ir J. Juška.'

DR. S. B1EŽ1S
r«l«fu PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniai? 
Trečiad. ir sekmari. ofisas uždarytą?

Rot: 3241 WEST 66tb PLACE 
Phone; REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
2434 WEST 71st STREET
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Raudu 388-2233
OFISO VALANDOS, 

^firmad., ketvirtai nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šesiad. tiktai susitarus,

D r. Ante Rudoko kabinetą perėmė 
z optometristas

DR. EDMUND E. C1ARA
2/u9 w. Sist STREET

Tai.; GR 6-2400
,«aL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
x—-4, ri—9, antrad^ penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vaL

> Rez. GI.8-0873 ~

DR. W. M. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

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

DR. A JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4.popiet ir 6—8 vai 
Treč. ,ir šeštad. uždaryta

Ofiso tel.: . Portsmouth 7-6000 .
' Rebid. telef.: GArden 3-7278

Tol’, ofiso? PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR.A. MACIŪNAS
C H LR.U.R G A S 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtai* 5—8, 
antrai 2—4. -

Ofiso tel.: HE .4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 69801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

/ dieni, nuo 9 iki 12 vaL
Trečiadieniais uždaryta.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS

Aparatai - Protezai, Mei Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

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

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
TeL: FRontier 8-1882

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

2EMA KAINA 
R. i E R Ė N A S 

2047 W. 67th. PL WAlbrook 5-8063
< 4 * < * » V.~ .

150 DOL. PIGIAU j
SPALVOTA TV — |

RADIJAS - PATEFONAS
2512 W. 47 ST? — FR 61998 ‘

L!ETŲVI, EIK PAS LIETUVįl I 
l

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

Tel.: HEmiock 4-24» 
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629

Skubiai sutvarkome visus kelionės 
reikalus ;r neimame brangiau, negu 
nustatyta tikėto kaina. Paruošiame 
tikėtus skridimui į ' visus Amerikos 
miestus arba bet kurią vietą pasau
lyje. ■ ■ ; v

Dabar jau laikas paduoti prašymus 
ilgesniam vizitui Lietuvoje.

Jeigu kas nori 1971 m. iškviesti 
savo gimines iš Lietuvos, tai jau da
bar turi pradėti. Atvažiuokite arba 
kreipkitės laišku, telefonu ar tele
grafu šiuo adresu:

Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois • 60643

Tel. 238-9787-8

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRiSTĄS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S
inkstų, pūslės ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA
.OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

VaL: antrai nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtam nuo 6—8 vak.

Ofiso telef.: 7762880
Naujės rez. telef.: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad. trečiai, 

, ir penkt 2-4 ir 68 vai. yak Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

z pagal susitarimą.

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Oor wildlife bis no defease 
against the careless use of fire. 

So please follow Smokey’s ABCc 
Always bold marches dll cold. 
Be sure to drown all campfires, 

•dr the ashes, and drowa 
them again. Crash, all 

•xnokes dead out.

DR. V. P. TUMASONIS 
chirurgas 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmiock 4-2123 

. Rezid. teiefu Gibson 8-619$ 
Priima Hgomus pagal susitarm^ De 
valandos skambint telefonu HE 421g 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

SKAITYK ’NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Pleasel Only you can 
prevent roccsc nres

Po $5:
A. Skinkienė, S. Sakunias, K. 

Černius, K. ir A. Girskus, P. 
Želvys, J. Janulis, L. Dzirvonie- 
nė, ;P. Žibūnas, P. Mitkus, J. 
Labanauskas, V. Dambrauskas, 
E. Pagirys, A. E.' Jankauskas, 
P. Račiūnas, K. [Rapšienė, G. 
Budrytė, A. ir K. Piuipė, J. ir M. 
Palubinskai, St. ir Z. žilevičiai, 
K. Lašas, J. Inčiūra, A. Bričkie- 
nė, K. Barzdukas, A. Tuskenis, 
V. Mažeika, J. Bartkus, V. ir K. 
Čepaitis, P. Galėnas, A. Piktur
na, J. Sinkus, A. Shadbakas, P. 
Pupius, M. Galėnaitė, P. Kuniu- 
tis, A. Titenis, M. Macieža, M. 
Šveikauskas, J. Botvica, St. Zūn- 
kelis, Pr. Razminas, M. Perla- 
tu, N. Tariavich, K. Bagdonas, 
R. ir Pr. Mačerniai, M. Kapo
čius, P. klasiokas, A. Venckus, 
A. Stašaitis, A. Urbutis, J. Stoč- 
kus, O. ir P.. Gedvilai, V. Šir
mulis, S. ir T. Radžiai, K. Rim
kus, P. ir D. Pilipauskai, A. Tvė
res, Ramanauskas ir G. Smith.

Po $3:
V. Numgaudas, K. Dabrila, F. 

Stončius, AL Norkus, K. Gon
čius, V. Mašiotienė, St. Dobro
volskis, B. Burka, Dr. J. Kizys, 
M. Galeckas ir S. Jasiūnas.

Po du dolerius 25 vokai, viso 
$50.

Po vieną dolerį ir mažiau 92 
vokai, viso $91. Devynios de
šimtys penki (95) doleriai su
aukoti be voku.

Laike rinkliavos prie bažny
čios š. m. gegužės mėn. 31 d. 
surinkta viso $795.

Balfo 5 skyriaus valdyba nuo
širdžiai dėkoja: visiems aukoto- 
tojams už aukas, parapijos ad
ministratoriui kun. Kuzinskui, 
už leidimą daryti rinkliavą prie 
bažnyčios ir visiems prisėdėju
siems prie auką surinkimo,

Balfo 5 skyriaus Valdyba

KENOSHA-RACINE, W1S.
L. B. drausmės pavyzdys -į

Nėra jokia paslaptis, kad ir 
■Lietuvių Bendruomenes šeimoje 
yra progos nusiskųsti dėl draus
mės Įvairiais reikalais, j kuriuos 
Įeina ir tautinio solidarumo mo
kesčio mokėjimas ir jo išrinki
mas.
. L.. B. •Kenoshos-Racmos apy
linkė solidarumo mokesčio mo
kėjimui, išrinkimui ir atsiskai
tymui šimtu procentų drausmei 
nenusikalto.

Apylinkė buvo Įsteigta 1956 
m. gruodžio mėn. Įsteigimo su
sirinkimo pareiškė norą forma
liai priklausyti 38 tautiečiai. 
Šiandieną tokių yra 125, kurių 
solidarumo mokestis 1969 m. su
darė $201. '

Pirmais metais buvo tik $57t 
Kad L. B. stovėtų ant tvirtų 
pagrindų, nei iš vieno tautie- 
čio-nebuvo prašoma tautinio so
lidarumo mokesčio, kol jis. pats 
nepareiškė norą formaliai pri
klausyti prie L. B. šiuo laiku, 
tokių yra 90 nuošimčių iš nau
jų jų ateivių ir gražus būrelis., 
senosios kartos vaikų su tėvais.

Jeigu mes klydome formuoį 
jant LB apylinkę ir sampratą 
apie L. B., mes nuoširdžiai pra
šome iš aukštesnių L. B. organų 
tobulesnio patarimo. Mes; visų 
lietuvių sąrašus turėjome; bet 
kurdami L. B. jais mažai tesi- 
vadovavome.
Neužmirškime tarti ačiū už 

tautinį pasireiškimą •
Mes daugumoje darbuojamės 

ne dėl padėkos ir Įvertinimo. Tu
rime gilesnę prasmę. Bet įver
tinimas ir padėka labai sušil
do jausmus. Jeigu mes įverti
name ir kartais reiškiame padė
ką tiems, kurie Lietuvoje dir
bo už algas, tuo labiau mes tu
rėtumėm nepamiršti, kurie Čia 
dirba be drausmės botago ir be 
algų, tik iš pasiaukojimo sava
jai tautai, o tokių yra daug.
Kenoshos lietuviai leitenantai 

karo fronte

šiuo metu Vietname yra šie 
lietuviai jaunuoliai: jaun. Įeit. 
Juozas Milašius ir jaun. Įeit. Al
fredas Darbutas.

Apie mus, radijo bangomis 
informuoja lietuvius Lietuvoje

JA V radijo inforniacija, skir
ta lietuviams, Į Lietuvą perduo
da žinias ir iš mūsų tautinio pa
sireiškimo. Gražiai perdavė mū
sų suorganizuotą pavergtų tau
tų paminėjimą ir vėliau apie ki
tą tautinį pasireiškimą, kuria
me mus pristatė, kaįp kietai 
kovojančius už tautinį išlikimą.

? Kenošietis lietuvis 
redaguoja laikraštį

Wisconsin Farmers Union 
News, leidžiamo Chipawa Falls, 
Wis., redaktorius yra kenošie
tis lietuvis, Arf rėdąs Namej fi
nas, M. A. Namejūnų sfinus, bai
gęs agronomijos - ekonomijos- 
žurnalistikos mokslą Wisconsi- 
no, universitete magistro laips
niu. Jis yra senesnės kartos atei
viu sūnus, dar gražiai kalba lie- 
tuviškat •

Prašo priminti

M. Rakauskas jau eilė metų 
vadovauja 16 Vasario gimnazi
jos būreliui Kenoshoj, Wis. Jis 
prašo priminti, kad dar turi nuo
latinių rėmėjų aštuonioliką, ku
rie nusipelno didelės padėkos, 
nes daugumas iš jų be pertrau
kos aukoja nuo gimnazijos įsi
kūrimo ir nuo atvykimo Į šį kraš
tu. Jis kruopščiai išrenka dole
rius iš rėjnėjų ir gražiai atsi
skaito su gimnazija. .

T

Kadangi mūsų L. B. apylinkė 
sudaro Kenošhos-Racinos kolo
nijos su apskritimis, tad jis kvie
čia ir raciniečius įsijungti Į esa
mą būrelį ir pasižada duokles 
ęats išrinkti. Tuo. pačiu prime
na, kad jis gauna iš gimnazijos 
biuletenius ir padėkos laiškus. 
Kurie norėtų susipažinti, mielu 
noru jis pasitarnautų. B. J.

PITTSBURGH. PA.
žemės ūkio paroda

Jau per 33 metus Allegheny 
County-Ąpskritis, į kurį įeina ir 
Pittsburghas? kas met South 
Parke surengia žemės ūkio ir 
Gyvulininkystės parodą.
• šiemet ta paroda prasidėjo 
rugsėjo 3 dieną ir tęsėsi iki rug
sėjo 7-tos. Parodą atidarė Coun
ty. Commissioner. Hon. L. C. 
Staisey.’ Programą pravedė ži
nomas artistas Arthur Godfrey. 
Parodos’ komitetas buvo sudary
tas iš žinomų valdžios pareigū
nų, žemės ūkio žinovų ir pasi
žymėjusių visuomenės veikėjų. 
Jų . tarpe buvo ir SLA preziden
tas Povilas -P. Dargis.

Parodoje buvo išstatyti įvai
riausi žemės ūkio produktai. Ma- 
čiąu; ir lietuvių ūkininkų pro
duktus, Stakūno bičių medų ir 
Aleksendriuno daržoves bei vai
sius. Gražų vaizdą sudarė įvai
rūs veisliniai gyvuliai, o jų bu
vo visokiausių.

Vakarais vyko Įvairūs paren
gimai. Tautinės grupės išpildė 
šokių programas. Parodą lan
kė tūkstančiai žmonių. Teko pa
rodoje susitikti labai daug ir 
mūsų tautiečių.

Andriulionytė svečiuojasi 
Europoje

Pittsburgh©- žymi veikėja ir 
SLA Moterų Kuopos pirminin
kė Julijana Andriulionytė su Du
quesne Universiteto Tamburicų 
dainininkais išvyko koncertuoti 
į Europą. Mūsų Juliana turi la
bai gražų balsą ir todėl mes ja 
didžiuojamės. Ji visada savo dar
bu ir dainomis prisideda prie 
lietuviškų parengimų. Linkime 
jai gero pasisekimo Europoje.

Demokratų sąskrydis
šeštadienį, rugsėjo 5 dieną, 

William Penn viešbutyje, Pitts- 
burghe, įvyko svarbus Demokra
tų Partijos pareigūnų pasitari
mas, kuriame dalyvavo aukštas 
vietas valdžioje užtinantieji as
menys.

Jų tarpe Pennsylvanijos val
stijos Demokratų Partijos jau 
nominuotas kandidatas Į guber
natorius Hon. M. Shaff, Nacio
nalinio Demokratų Partijos Tau
tybių Pirmininkas Mr. Valuchak 
iš Washington©, kuris užima pa
sitraukusio Michell Chaplinskio 
vietą, o taip pat visų tautinių 
grupių nacionaliai pirmininkai. 
Lietuvius atstovavo Povilas P.

Dargis, kuris jau senai eina lie
tuvių demokratų nacionalinio 
pirmininko pareigas.

Susirinkime buvo plačiai pasi
tarta demokratų organizacijos 
reikalais ir nustatyta platfor
ma šį rudenį Įvykstantiems lo
kaliniams ir federaliniams rin
kimams. Nutarta šio mėnesio 
22 dieną sukviesti Pittsburghe, 
pasiinformavimui, visų Pennsyl- 
vanijoje esančių laikraščių re
daktorius, Radijo programų ve
dėjus ir visų nacionalinių cen
trinių organizacijų pirmininkus.

Planuojama rugsėjo 22 d. su
eiga bus bankieto formoje, o 
visi pakviestieji bus Demokra
tų Partijos svečiais. Bankietui 
vadovaus Povilas P. Dargis, A. 
Ortale ir P. Kazimer. Svečias

Joniškiečių klubas |
Joniškiečių Klubo linksma 

išvyka įvyks šį šeštadienį, rug
sėjo 12 dieną Onos Bruzgulie- 
nės sodyboje, 8274 So. Kean’ 
Ave., Willow Springs, II. pra
sidės 12 vai. pietų laiku. Bus 
gardžių valgių ir gėrimų ir pa
gal klubo nutarimą ši išvyka 
bus privatiška, tai yra tik pa
čių narių pavaišinimui, nes 
klubas nutarė visus savo narius 
gražiai pavaišinti už jų visoke
riopus gerus pasidarbavimus 
klubo naudai.’Anot to posąkio: 
“Kai nešmeruosi, ;.tai nevąžiuo 
si”. Visas vaišių išlaidas apmp 
kės klubas, užtat , šios išvykos 
proga kviečiami visi nariai bei 
narės laiku susirinkti į O. Bruz- 
gulienės daržą.

Vaišėms .paruošti.įr .kitais, su 
išvyka surištais darbais pasi- . 
rūpins komisija, -kuri.susideda > 
iš M. Neberiezienės, E.-Survilie- 
nės, K. Stukiepęs ir Ą. Klimie- 
nės. Taigi pasimatysime po' 
lapuotais medžiais, manau, 
pietinėje daržo pusėje, nes ten 
gražiausia vieta. A. Jnsas

EUDEIKK
' ...... •••

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GFJ.tiS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo &rb< liūdesio vil&ndoj« 
gražiausios gėlės ir vainikai, sntks 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Avt. — 536-122C

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuviy direktoriai: >

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

Tel.: YArds 7-1741 . 1742

T

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Savaitgalio žaidynės
Marquette parkas, galima pa- 

sakyti, tapo visai sušachma-' 
tintas. Savaitgalio dienomis ir< 
kitokių švenčių medžių žalioje* 
ūksmėje ar tvenkinio pakran- ’ 
tėję vienur bei kitur, prie sta
liukų palinkę “meldžiasi” uolūs! 
Kaisos garbintojai, o jiems įš-’- 
tvermingai asistuoja gausūs: 
būreliai kibicų ir aistringai dįs- £ 
kutųoją, .kųyis žaidėjas gęriąu-r 
siąs pasaulyje. c

. Daugelis balsuoja. už p. Rim- - 
kų, nes K. Merkis, paskelbęs jį
Jaunimo. Centro čempionų. Ki- A—— 
ti yėl deda galvą už p. Rųkųižą* 
ten-pat laimėjusį antrą vLetą ir,8 NARIAI
matyt, kvestionuoją p. Jdęrkio ‘ 
paskelbimą. jtBęt.kai niękur- 
nieko nelaimėjęs Ričardas ĮŠąt-u 
ka be bokšto (davęs foro) vie
ną ir kitą nublicuoja, o prieš 1 
jų beveik lygius varžovus (Ma
kauską ir Spaną) išlošia netrbe 
karalienės, tai minėtos pubįi-i 
kos tarpe iškyla didelis įklausė 
tukas dėl p. Merkio “šachmatų 
žinių” patikimumo ir atsiran
da nepakeičiamas palinkimas 
savaip (žinoviškai) perstatyti 
geriausių pasaulyje žaidėjų ei 
lę, žinoma, nenuskriaudžiant 
mūsų Marquette parko. Kas 
tuoj, užsigėrus alvudiškos gi
ros, ir padaroma.

Kazys Tolumas

SKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

Susirinkimų ir parengimų

— Chicagos Lietuviu Našlių, Nas- 
liukiy Draugiško Klubo eilinis susirin
kimas įvyks penktadienį, rugsėjo 11 
d., 8 vai. vak. Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd St. Visi nariai ir narės pra
šomi gausiai susirinkti, aptarsime klu
bo bėgančius reikalus. Po susirinkimo 
įvyks draugiškas pobūvis su vaišėmis.

M. Urbe Ii s, rast.

— Amerikos Lietuvių Piliečiu Pa
šalpos Klubas rengia smagų pikniką 
sekmadienį, rugsėjo 13 d., buvusiam 
Liepos sode. Bus skanių valgių, gar
džių gėrimų, šokiams gros Antano 
Valiūno orkestras. Pradžia 12 vai. 
dieną. Visi yra prašomi atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti. Kviečia

Komisija ir Valdyba

■c

Chicagos
• ^Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
dalyse:

I
F

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

i

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-100?

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69lh STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

Į

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

!

P., J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

I

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITŠS NAUJIENOSE
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kystės pareigas, ir kad švieti- 
juiąs ir menas tarnautų “liau- 
idžiai’’ ir revoliucinių idėjų 
Į skleidimui.

Labai stipriai padidintas per elektroninį mikroskopą, šitaip 
atrodo "žirgelio" sparnas.

1$ C H I C A G O S IR 
APYLINKIŲ

UŽMUŠTA 613 ŽMONIŲ
Nacional. Saugumo Tarybos 

Vėliau paskelbta galutinė sta
tistika rodo, kad per trijų die
nų Darbo savaitgali JAV-bių 
keliuose ir gatvėse nuo auto-

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

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

- - - - - - .

mobiliu žuvo 613 žmonių. Kiek !
V V I

anksčiau buvo skelbta, kad žu 
vę 555 žmonės. Darbo Dienos 
savaitgalis truko nuo penkta
dienio 6 valandos popiet iki pir 
madienio vidurnakčio.

Illinojuj žuvo. 20 žmonių, iš 
jų penki Skyway greitkelyje 
pačiame Chicagos mieste. Chi 
cagoje 173 žmonės buvo suimti 
už vairavimą girtame stovyje.

Nuo šių metų -pradžios iki 
pirmadienio vidurnakčio Cook 
apskrityje trafiko nelaimėse 
žuvo' 359 žmonės, iš jų 209 žuvo 
Chicagos mieste, kur 28,445 
buvo sužeisti.

Džiaugiasi pabėgę 
toliau iš Čikagos

Mrs. Iv. Burkot rašo iš New 
London, \Vis., kad nusibodus 
kvėpuoti užterštą orą ir bijotis 
sutemus išeiti iš namų, ji su 
vyru, pasiėmę savo tris vaikus 
išsikėlę Į šiaurę (New London 
yra netoli Green Bay, prie 45 
plento apie 25 mylios kitapus 
innebago ežero).

Dabar galiu leisti vaikams 
žaisti lauke neturėdama reika
lo juos tikrinti kas kelios minu
tės. Dienos pabaigoje čia gali
ma tiktai pasilsėti. Darbas čia 
rasti visai nesunku, kaip bū
davo. Esu dėkinga Chicagos 

j namų savininkams už tai, kad 
'padėjo mums apsispręsti. Mes 
l neturėjome užtektinai pinigų 
(Įmokėti už namus, negalėjome 
mokėti po -$200 mėnesiui nuo
mos, ir negalėjome rasti apar- 
tmento, kur mus priimtų su 
trimis vaikais.

Aš nepeikiu Chicagos. Mano 
vyras ir aš esame gimę Chica
goje ir ją skaitome savo mies
tu. Kaip miestas Chicaga yra 
puikus miestas, bet kaip vieta 
gyventi ir auginti vaikus Wis
consin yra puikus”.

& L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 Se. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 

Pigūs automobilių draudimai.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660 
h

HOME INSURANCE

Calk Frank Zapolta 
8208% W. 95th SL 

G A 4-8654
rjun Ft<e anc Casualty'Compaq

NAUJIE
——b romi so

ir progas sužino tktai per

NAUIISNAS

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Nor* wi, žtmė — Perdavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED — 
Darbininkių Reikta

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

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

DEL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezideatM

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

Experienced in ARC Welding and Burning. 
Steady work. Shift hours. Fringe benefits 

At Near North area.
Call MR. JOHNS

MECHANICS
Immediate openings exist for men 
experienced in repair of heavy duty 
over-the-road trucks. Will work with 
transmissions, axles, brakes, front 

ends and electrical systems.
We offer journeyman wages, excellent 
working conditions and atractive 
fringe benefits. To arrange an inter
view call: (312) 333-6700 or apply at: 

CHICAGO KENWORTH , 
2120 W. 167th ST. .

MARKHAM. ILL. 60426
An Equal Opportunity Employer 4

IF YOU’RE 
ABLE TO WORK A 

. FEW EVES PER WEEK

skaičius paaiškėja, kas čia da
bar darosi ir kas gali iš to išeitį.

— Jonas Žemaitaitis vasarą 
praleido gražiose Paw Paw, 
Mich, apylinkėse, kur jis turi 
nuosavybę, šiomis dienomis 
grįžo Čikagon.

- *-^4 . f

— Balys Sakalas, gyv. Toron
to mieste, ‘ Kanadoje, Darbo 
Dienos savaitgalyje kartu su 
žmona Salomėja ir dukra Ra
mune viešėjo Čikagoje, atsilan
kydami i parengimus'ir aplan
kydami senai matytus pažįsta?- 
mus.

I TRUMPAI r J

KAIP “PANTEROS” 
VALDYTŲ AMERIKĄ 
Philadelfijoje įvykusi juo

dųjų panterų sušauktoji “re
voliucinės liaudies konstituci
nė konvencija” kurioje apie 
6,000 jaunų žmonių kumštis 
aukštyn keldami šūkavo “visa 
,galia liaudžiai”, priėmė eilę 
j reikalavimų^ kurių tarpe tokie, 
kad tautiniij mažumų grupėms 
turi būti leista daryti ką tik jos 
nori, kad tik viena grupė ne
spaustų kitos; kad etninėms 
grupėms būtų garantuota bet 
kokioj valdžios struktūroj re
prezentacija. atitinkanti jos 
skaičių; kad valdžia apmokė
tų butus (housing), sveikatos 
globą ir dienos darželius vai
kams; kad visi galėtu ir turėtu 
nešioti ginklus, galbūt “liau
dies milicijos” formoje ir mo
terims dalyvaujant kad mote
rims būtų laisvai teikiami 
abortai, o vyrams — steri
lizacija ir kontraceptyvų reik
menys; kad šeimose turi įvyk
ti “drastiški” pakitimai, skai
tant bendruomeninį komuna
linį gyvenimą vyrams su mote
rimis lygiai atliekant šeiminin-

— Prof. Stasys Dirmantas, 
Lietuvių Veteranų Sąjungos 
Ramovė centro valdybos pir
mininkas, ruošiasi vykti Į Eu
ropą aplankyti savo gimines, 
draugus ir pažįstamus, gyve
nančius įPrancūzi j o i e, Vokieti- 
joje, Italijoje ir Šveicarijoje. 
Pirmoji viza gauta Prancūzi
jos ir uždėta ant Lietuvos Res
publikos užsienio paso, kurį 
prailgino Lietuvos Gen. Konsu 
las Chicagoje Dr. P. Daužvar- 
dis.

— Senelių pagalba — sau ir 
savo vaikui .pagelbėjimas, — 
3Q4 Alvudo radijo paskaita šį 
ketvirtadieni, rugsėjo 10 d., 10 
v. r. Sophie Barčus Radijo šei
mos valandoj.

— Kristina Austin, veikli vi
suomenėje ir Amerikos lietu
vių organizacijose, yra pakvies 
ta ir dirba Naujienose. Gyve
na Beverly Shores, Ind. Šioje 
kurortinėje vietoje yra Įsikūrę 
nemažas skaičius lietuvių ku
rie yra gerai organizuoti ir vie
ningai dalyvauja ne tik vieti
nėje veikloje, bet ir bendruose 
plataus masto darbuose.

— S. Michelsonas, So. Boston, 
Mass., surinko duomenis ir pa
rašė visais atžvilgiais Įdomią ir 
aktualią 127 psl. knygą “Juo
dojo pasaulio sukilimas”.

— Dail. Marija Žukauskienė, 
New York, N. Y., rugsėjo 18 — 
27 d. Čiurlionio galerijoje ruo
šia savo kūrinių parodą.

— Young American for Free- 
dom, studentų organizacija,’ 
rugsėjo 9 — 12 d. suvažiavimu 
Hartfordo universitete atžymės 
10 metų sukaktį. Per tą dešimt
metį organizacija išaugo į di
delę politinę jėgą su virš 55,000 
narių Įvairiuos^ universitetuo
se ir kolegijose. Organizacijo
je yra ir lietuvių, daugumoje ne 
studentų. 3

— Šaulių Sąjungos Tremtyje 
Centro Valdybos nariai ir kuo
pų pirmininkai * š. m. rugsėjo 
mėn. 5 ir 6 dienomis buvo suva
žiavę į Dainavos stovyklą ap
tarti Sąjungos rūpimus Reika
lus. Posėdžiai praėjo-pakilioj e 
ir darbščioje nuotaikoje. Su
važiavimui pirmininkavo šau
lių S-gos pirmininkas Vincas 
Tamošiūnas. Ta pačia proga 
Įvyko J. A. V. ir, .Kanados šau
lių ir svečių saudybos sporte 
rungtynės, kurios -buvo labai 
sėkmingos ir davė gražių lai
mėjimų. / T - ' ■ '

— Dr- Domas Jasaitis ir p. 
Sofija Jasaitienė, Dr. V. Sruo
gienės lydimi; antradienį buvo 
užėję į Naujienas. Dr. Jasaitis 
“Tėvynės Sargo” redaktorius, 
skaitė paskaitą ateitininkų kon
grese. Svečiai pasikeitė su re-

Iš- daktoriais nuomonėmis bėga- 
leido Keleivis. Gaunama Nau- maišiais lietuviško visuomeni- 
jienose, kaina 2 dol. Ją per- nio gyvenimo klausimais. '

Show you how to turn 
them into additional 

family income.

CALL MISS LIND

FULL TIME 
for interesting work in a Men’s 
Hair Treatment Salon. Must be 
neat & well groomed. Age is no 
barier. Excellent working con

ditions.
Apply in person after 11 A. M. 

THE THOMAS CO. 
3166 N. LINCOLN AVE.

SWITCHBOARD OPERATOR 
Experienced

Ask for Mr. NATT.
PARK RIDGE HOTEL

825-1161

SECRETARY
Legal typing, shorthand. Lite 
dictaphone. Salary commensu
rate with experience and ability.

■ Reply: ■
DE 2-6454 ANNE.

WAITRESS WANTED 
Excellent salary & working 

conditions. Good tips.

■I CaU 
SO 8-5672

Experienced also bookkeeping. 
For Southside Real Estate 

Office. ■■ •

Call TR 4-5858

SECRETARY
TO GENERAL MANAGER

Duties include general office, typing 
& filing Parking available. Profit 

sharing and fringe benefits. 
-Near Loop location.

SWITCHBOARD OPERATOR 
WE .WILL TRAIN 

5 day week. 37% hours.
' Air-conditioned office.

CARMAN-CONLEY INC. 
4321 W. 32nd STREET 
MRS. DIANE KERNS 

376-7777

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

2735 WEST 71st STREET

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

3 BŪTŲ MŪRAS Brighton Parke. 
5, 4 ir 3 kambariai. Viename bute yra 
3 miegami,

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

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

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

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

SAVININKAS PARDUODA aukš
to 5 ir 4 kambarių mūro namą su ga- .$44,000 

ražu Marauette Parke. 
Tel. GR 6-3067.

LAIKRODŽIAI IR BRANGFMYBtS 
Pardavimas ir Taiarmas 

, 1444 WEST 4W» STREET 
Tel.! REoubHe 7-1941

f

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

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

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd St.
TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353

TEL. 925-6015

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

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

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

BIZNIO MŪRAS. 3 butai, patogi 
ofiso patalpa, gera gatvė Marquette 
"PciidrA ADO

PINIGU ARUODAS. $11,000 paja
mų. Gražus, įspūdingas mūras. Kai
na S45.000.

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

PAŽIBA. 5 butu mūras žaliam 
Marauette Parke. Teiraukitės asme
niškai. Bus gaila nenupirkus to pui
kaus rį

4 BUTU 3IŪRAS. Nauja gazo šili
ma. šviesūs erdvūs kambariai, mūro 
garažas, • gera vieta. Po derybų —

9 KAMBARIU 12 metu fabrikanto 
rezidencija.1 5 miegamieji. 2 vonios, 
mūro garažas, graži vieta. Apie 
$40,000.

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

PERKAME. PARDUODAME, .MAI
NOME Įvairaus dvdSo namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap
draudę, veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

u SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP, 

(licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

. 2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — T»l. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320 _

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS
- ■ ------------------------------------------- ------------- *

SECRETARY & TYPIST
General Office Experienced. Good
Starting Salary. Vacations. Major Me

dical paid bv company.
CAT.T, KE 6-7700 

INTERSTATE BRAND CORP.
40 E. Garfield Blvd.

An Equal Opportunity Employer

SIUNTINIAI

I LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th Street 
Chicago, Illinois 60629 

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas Įvairiu, pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

5 PO 4 IR 1 RŪSYJE, mūrinis. 
Alumin, langai, šildvmas ffazu. gara
žas. Marouette Parke. $52 000.

APYNAUJO 3 BUTU MŪRAS ši
luma gazu. aliumini jaus 1 an vai, platus 
sklvpas Gage Parke. $45 000.

6 KAMBARIU MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma vazų. Aliuminiiaus lan
gai. 2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette 'Parke. $21 000.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nauia šiluma gazu. 
AlitiTninijaus langai. 2 aukštu mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette __

50 PftDU BIZNIO SKLYPAS. Mar- 
cniette Parko ribose. Labai prieinama 
kaina.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba. Ir Remontas

WANTED TO RENT 
Ieško butų

< - ‘ * 
MOVING — Apdraustas perkraustymas

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

T AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL.’ 60636. TeL WA 5-9209

h. n * • —......- ■ ■ —■ .......  —*

BROLIS SU SESERIA norėtų gauti 
butą be baldu.

Siūlyti tel. RE 7-2188.

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniu sklypai pard.

PARDUODAMI DU (SKLYPAI Lietu
viu Tautinėse kapinėse už pusę kainos. 

TeL ST 8-2178

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
narrų. automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios Išsimoki 
limo sąlygos.

Jo BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avo. PR 8-2233

-- ----- -- *

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus Ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius Ir 
stogą tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEEP METAL

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

TeL: VI 7-3447

Pietų Vietnamo ūkininkas linksmas aria Mekong© žemupyje derlingą 
žeme, šiais metais laukiama gero ryžių derliaus, nes žemė drėgna 

ir mažiau pasitaiko komunistų užpuldinėjimų.

— Janina Mankutė — Marks, 
Chicagos lietuviams jau pažjs^ 
tama dailininkė, kuri sėkmin
gai eksperimentuoja amalga-’ 
muodama modernųjį meną su 
lietuvių tautinių menu, išskren 
da 9 dienoms pas Antaną ir 
Anastaziją Tamošaičius į Ka
nadą, kur studijuos ypatingai 
Tamošaitenės lietuvišku, tauti
nių audinių raštų ir jos au
džiamų gobelinų meną.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. f.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

help your
HEART FUNoV 

help your HEART

A ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinas Ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus 5 lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

' Skambinkit 
LA 1-6047

Ikainavima. veltui, kreipkitės bet kada

“NAUJIENOS* KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS
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