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WASHINGTONAS. — šiandien iškilmingais pietumis Bal- Į 
tuose Rūmuose baigsis Japonijos delegacijos — septynių ministe- 
rių — derybos Washingtone. Japonija nenusileido Amerikos rei- į 
kalavimui padidinti valiutos — jenos vertę. Atsakydami j tą rei- ' 
kalavimą japonai pareiškė, kad Amerikos uždėti užsienio prekėms > 
specialūs 10% mokesčiai gali iššaukti užsienyje keršto veiksmus. 
Japonai jrodinėjo, kad ne jie kalti, kad Amerikos prekės užsienyje 
neina. Amerikos eksportuotojams trūksta agresyvios pardavimo •. 
taktikos, pareiškė japonų delegacija.

Kartu Japonijos valdžia pa
reiškė, kad ji nebus sponsoriu- 
mi kartu su Amerika Jungtinių 
Tautų asamblėjoje, kur Amerika 
siekia pravesti 4*Sviejų Kini jų” 
rezoliuciją. Japonija balsuosian
ti už tokią rezoliuciją, bet pati 
jos nesiūlysianti. Japonijai šal
tokai laikantis, gali susilaikyti 
ir kitos Azijos valstybės.

Japonijos delegacija aiškiai 
pasakė, kad užsienio prekybos 
nesubalansavimas Amerikoj yra 
pačios Amerikos, ne Japonijos 
reikalas. Amerika bando paveik
ti Japoniją, kad ji pirktų Ame
rikoje daugiau ginklų ir padėtų 
išlaikyti Amerikos kariuomenės 
dalinius Japonijoje. Washingto- 
nas aiškina, kad Japonija nau
dojasi saugumu, kurį jai parū
pina Amerikos kareiviai, pati 
gynybai neleisdama savo pini
gų.

Amerikos kariuomenė išleidžia 
Japonijoje per metus -650 mil. 
dol. Japonai Amerikoje gyny
bos reikalams per metus išlei
džia tik apie 100 .dol. Kitos 
Azijos valstybės nepalankiai žiū- 
riį tokį Amerikos spaudimą, nes 
bijo Japonijos sustiprėjimo. 
Amerika verčianti Japoniją gin
kluotis. •

I ...

'Japonai nurodo,, kad Ameri
kos kariuomenė naudojasi Japo
nijoje, nemokamomis bazėmis ir 
turi užėmusi tūkstančius akrų 
žemės. Tas sutaupo Amerikai 
450 mil. dol. per metus. Be to, 
Amerika išleidžianti Japonijoje 
ne 650 miįj dol., bet žymiai ma
žiau. Didžiausia išlaidų dalis 
esanti pirkti prekes kareivių 
kantinoms' ir krautuvėms. Ja
ponija nenori pirkti Amerikos 
ginklų, bet siekia pati juos ga
mintis bendrai su Amerikos 
Įmonėmis arba nupirkusi paten
tus — viena pati. Amerika ne
nori su tuo sutikti, nenori ati
duoti japonams savo technolo
gijos paslapčių..

Čilė planuoja 
liaudies seimą 

ir

SANTIAGO. — Marksistinė 
Čilės vyriausybė, kurioje daly
vauja ir komunistų partija, pa
skelbė, kad Čilėje bus pakeista 
parlamentine sistema, jei liau
dis pritars. Vyriausybė planuo
ja plebiscitą, kuriame gyvento
jai pasisakys ar palikti dabarti
nį parlamentą su senatu ir at
stovų rūmais ar Įsteigti vienų 
rūmų “liaudies seimą”.

Nors prezidentas Allendė daž
nai kalba apie demokratinį so
cializmo kelią, tačiau jo vyriau
sybėje esančios radikalios par
tijos, įskaitant komunistus, ne
nori gaišinti laiko paverčiant Či
lę į komunistinę valstybę. “Liau
dies seimas” būtų, greičiausiai, 
išrinktas Rytų Europos valsty
bių pavyzdžiu. Jame nebūtų vie
tos jokiai reikšmingesnei opozi
cijai.

Čilė paskelbė, kad dar šiais 
metais Čilėje lankysis Kubos dik
tatorius Fidel Castro.

1S VISO PASAULIO

BLACKPOOL.'— Britanijos 
darbo unijų metinė konferenci
ja Blackpoolio kurorte parodė, 
kad darbininkų vadai, atstovau
ją 10 milijonų darbininkų, ne
pritaria vyriausybės Įstatymui 
darbo santykiams derinti. Jie 
nepritaria ir Britanijos Įstojimui 
Į Europos Bendrąją Rinką. Dau
giausia kritikos susilaukė inflia
cija ir bedarbių skaičiaus didė
jimas.

ADDIS ABABA. — Etiopijos 
imperatorius Haile Šelasie spa
lio 6-12 d. lankysis komunistinė
je Kinijoje.

WASHINGTONAS. — Har- 
wardo universiteto mokslininkai 
britų sveikatos žurnale rašo apie 
Rytų Pakistano gyventojų kan
čias. Už keliu mėnesiu R. Pa
kistane galjs prasidėti toks ba
das, kokio dar Azijoje nebuvo. 
Badaus 25 milijonai žmonių, dau
giau negu badavo 1943 metais, 
kada mirė trys, milijonai, žmo
nės tada pardavinėjo vergijon 
vaikus, juos žudė, plėšikavo. •

BEIRUTAS. — Nežinomi as
menys susprogdino Trans-Ara- 
bian žibalo vamzdžių liniją, ei
nančią iš Saudi Arabijos Į Li
baną. Sprogimas Įvyko Jordane.

SYDNEJUS. — Australija 
atsisakė Įsileisti Pietų Ameri
kos kriketo komandą, nes praei
tyje Australijoje buvo daug de
monstracijų prieš P. Afrikos 
sportininkus, kurie Į komandas 
nepriima juodų sportininkų.

ROMA. — Italijos komunistų 
žurnalas ragina keisti pasaulio 
valiutos sistemą, kurioje šiuo 
metu vyrauja anarchija ir išnau
dojimas. Siūloma steigti bend
rą pasaulinę valiutą, prižiūrima 
Jungtinių Tautų ir nepadengta 
nei auksu nei doleriu. Naujoje 
sistemoje turėtų dalyvauti ir ko
munistinės šalys. \

Sovietai siūlo 
konferenciją

NEW YORKAS. — Jungtinės 
Tautos gavo sovietų užsienio 
reikalų ministerio Gromykos pa
siūlymą sušaukti pasaulinę nu
siginklavimo konferenciją, kuri 
svarstytų ne tik atominių, bet 
ir paprastųjų ginklų apribojimą. 
Kartu sovietų ministeris pakar
tojo savo ankstyvesnį siūlymą 
— konferenciją, kurioje daly
vautų penkios atominės galybės.

Kaip žinoma, pastarąjį sovie
tų pasiūlymą Kinija viešai atme
tė liepos 30 d. Manoma, kad pa
kartodama šį siūlymą Sovietų 
Sąjunga siekia diskredituoti Ki
niją pasaulio valstybių akyse, 
pati, tuo tarpu, vaidindama dide
lę taikos ir nusiginklavimo my
lėtoją.

šalia nusiginklavimo sovietai 
siūlo įtraukti į Jungtinių Tautų 
dienotvarkę mėnulio klausimą. 
Mėnulis neturįs tapti vienos ku
rios galybės nuosavybe ir jo nie
kada nelima paversti karine ba
ze.
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Vaizdas iš Pentagono slapty dokumentu naikinimo skyriaus. Kairėje maišai įvairiu dokumentu siunčiami konveje
riais į popieriaus malimo mašiną, iš kurios tiesiai į sunkvežimį pilama popieriaus masė, sumaišyta su vandeniu.

ATIDARĖ J. F. K. KULTŪROS RŪMUS 
n

WASHINGTONAS. — Amerikos sostinė pagaliau Įsigijo kon
certų patalpas, kurios vertos turtingos Amerikos. Trečiadienį 
pirmą kartą “John F. Kennedy Center for Performing Arts” 
buvo atidarytas specialiai publikai, kurioje mitėsi daug milijo
nierių, meno mecenatų ir visa Kennedžių šeima, išskyrus Jaųueline 
Onnasis, kuri neatvyko, nes, kaip spauda sako^ niekas oficialiai 
nepakvietė jos ąntrojo vyro, graiko milijonieriaus Aristotelio. 
Ketvirtadienį JFK meno centre pirmą kartą-lahkėsi prezidentas 
Nixonas ir dar apie 3,000 rinktinių svečių.

Buvęs prezidentas Eisenho- 
weris pirmas pasirašė Tautinės 
Kultūros Centro aktą 1958 me
tais. Vyriausybė parūpino pa
statui vietą ir Įstatymas leido 
centrą statyti tik suaukotomis 
lėšomis. Tų lėšų nebuvo tiek, 
kiek reikėjo, tada 1963 m. pre
zidentas Kennedy papildė Įsta
tymą, kuris pratęsė aukų rinki
mo laiką. Sekantis prezidentas 
Johnsonas 1964 m. pravedė Įs
tatymą, kuris tą centrą skiria 
Kennedžio atminimui ir davė 
lėšų iš iždo — 15.5 mil. dol. cen
tro užbaigimui. Prieš 2 m. pre
zidentas Nixonas paskyrė dar 
7.5 mil. dol. kultūros rūmams 
užbaigti.

Iki šiol'Washingtone nebuvo 
padorios salės. Kolizejuje bale
rina Margot Fonteyn kartą vos 
nesužeidė pargriūdama ant ne
lygių grindų. Konstitucijos sa
lėje buvo tokia prasta akustika, 
kad koncertų negirdėdavo dide
lė žiūrovų dalis. Naujieji rū
mai turi kelias sales, tinkamas 
visų rūšių teatriniams pastaty 
mams. . Koncertų salėje akusti
ka yra be priekaišto.

Kultūros rūmų statybai dova
nų davė ne tik privatūs ameri
kiečiai, bet prisidėjo ir užsienio 
valstybės. Italija davė 3,700 to
nų balto Carrara marmuro, ku
rio vertė apie pusantro milijono. 
Kocertų salės 11 kristalinių chan 
delierų atėjo kaip Norvegijos 
dovana.

Kultūros rūmų vadovybė tei
gia, kad ir ateityje reikės rūmus 
remti nuolatinėmis aukomis. Sie
kiama, kad rūmai netaptų vien 
privilegijuotų klasių susirinki
mo vieta, bet kad jie tarnautų 
ko plačiausiom masėm. Rūmų 
kaina — 70 mol. dol. tačiau, ma
čiusių liudijimu, rūmai daro mo
derniško ir turtingo pastato įs
pūdį.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

♦Texas valstijoje tropikinės 
audros sukėlė stiprius vėjus ir 
daug prilijo.

♦ šiaurinėj Karolinoj suim
ti 9 jauni negrai, kurie padėjo 
bombas mokykloje, kurioje ir 
patys mokėsi.

♦ Baltuose Rūmuose darbo 
unijų vadai papasakojo prezi* 
dentui savo pažiūras Į naują eko
nominę programą. Darbininkai 
pritaria algų kilimo sustabdy
mui, tačiau reikalauja, kad kar
tu būtų suvaržyti dividentai, pel
nai, bankų nuošimčiai ir akcijų 
biržos pelnau Tik tada suvar
žymai duos naudą visiems ame
rikiečiams.

♦ Britanijos užsienio reikalų 
ministeris Doug]as-Home sek
madienį vyksta į Egiptą, kur 
bandys Įkalbėti prezidentą Sa- 
datą pradėti su Izraeliu tiesiogi
nes derybas.

♦ Sen. Ed. Kennedy atvyko 
į Londoną, kur jis susipažins su 
Britanijos sveikatos draudimo 
sistema. Tuo pačiu reikalu jis 
lankysis dar trijose valstybėse.

♦ šiandien Atlantic City, kur 
vyksta “Miss America” rinkimai, 
demonstracijas rengia Moterų 
Išlaisvinimo grupė ir Veteranų 
prieš Vietnamo karą organiza
cija.

♦ Pontiac, Mich„ buvo suim
ti šeši asmenys, kaltinami su
sprogdinę mokyklos 10 autobu' 
su, Vienas suimtųjų yra aukš
tas Ku Klux Klano pareigūnas.

WASHINGTONAS. — Demo
kratas sen. McGovern išvyko į 
12 dienų kelionę, kurioje jis ap
lankys Paryžių, Saigoną ir Toki
jo. Senatorius nori nuvykti ir į 
Kiniją, bet dar negavo jos vizos. 
McGovern kandidatuoja į prezi
dento vietą.

Kinija atremia 
sovietų puolimus

HONG KONGAS. — Nors so
vietų spaudoj e kasdien pilna puo
limų prieš Kiniją, ši retai Į juos 
atsiliepia. Ketvirtadienį Kinijos 
spaudos agentūra Hsinhua panei
gė sovietų Tasso teigimą, kad 
Kinija sutiko su Amerikos ben
dradarbiavimu plečiant Kinijos 
žibalo pramonę, ieškant žibalo 
jūros dugne prie Kinijos kran
tų. Amerika taip pat pažadėju
si Kinijai pastatyti lėktuvų fa
briką. Kinų agentūra sako, kad 
šios žinios yra baisiausias me
las.

Sovietų žinia buvo paimta iš 
Japonijos spaudos. Kinai sako, 
kad tokią žinią pakišo “Formo- 
zos gauja”. Kinai tvirtina, kad 
patys sovietai bendradarbiauja 
su kapitalistais, gaudami jų tech 
ninę ir ekonominę paramą. So
vietai net pardavę, kas jiems ne
priklauso — Rytų Vokietijos su
verenines teises, pasirašydami 
su Vakarais Berlyno sutartį.

Indija bando 
taikintis su Kinija
NEW DELHI. — Indijos vy

riausybė pradėjo diplomatinius 
veiksmus, kurių tikslas — page
rinti santykius su komunistine 
Kinija. Po 1962 metų ginkluo
tų susirėmimų Himalajuose In
dija atšaukė savo ambasadorių 
ir Pekine paliko tik charge 
d’affaires. Tą patį padarė ir Ki
nija. Dabar Indija siūlo vėl pa
kelti atstovybes į ambasadorių 
lygį.

Kinijos draugystė su Pakis
tanu nepatinka Indijai, o pasta
rosios draugiškumo sutartis su 
Sovietų Sąjunga yra nemaloni 
Kinijai. Kinų premjeras nese
niai pasakė Jugoslavijos kores
pondentui, kad Kinijos tikslas 
yra pašalinti didžiųjų galybių 
įtaką iš Azijos.

Indijos premjerė norėtų pa
gerinti ryšius su Kinija dar prieš 
savo kelionę spalio mėn. pabai
goje į Europos sostines ir į Wa- 
shingtoną. Pekinas dar tyli į 
Indijos pasiūlymus, tačiau Pe
kine buvo (pakviesta dalyvau-
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LONDONAS. — Britanijos vyriausybė sušaukia parlamen- 

kuris atostogauja iki spalio 18 d. Speciali sesija šaukiama rug- 
I sėjo 22 ir 23 d. svarstyti šiaurinės Airijos reikalų. Londone didėja 
j rūpestis dėl naujos smurto bangos šiaurinėje Airijoje, kur kata- 
' likų slaptoji armija pradėjo naują ofenzyvą. Ketvirtadienį Bel
faste žuvo britų armijos kapitonas, sprogmenų specialistas. Jis 
su dviem kareiviais bandė išardyti teroristų paliktą bombą, kuri 

1 jiems bedirbant sprogo. Du kareiviai buvo sužeisti. Londonderry 
Iff; airiai iš pasalų šaudo į britų kareivius. Per dieną paleista apie

00 šūvių.

MONTEVIDEO. — Virš aš- 
', tuonių mėnesių išlaikę, Urugva

jaus komunistų teroristai palei- 
■ do Britanijos ambasadorių Geof

frey Jacksoną, už kurį jie anks- 
; čiau reikalavo paleisti politinius 
i kalinius. Kada dabar patys kali- 
: Iniai iš kalėjimo pabėgo, jo nesą 
i i reikalo toliau kalinti, paskelbė 

Tupamaros organizacija.
Iš Urugvajaus kalėjimo pabė-

eroristai paleido

go tuneliu 111 politinių kalinių, 
jų tarpe daug žymių Tupamaro 
grupės vadų. Ambasadoriaus 
paleidimas pademonstravo tos 
grupės stiprumą. Dabar kalėji
muose bėra tik kelios dešimtys 
politinių kalinių. Urugvajaus vy
riausybei prieš pat rinkimus 
lapkričio mėn. buvo suduotas 
skaudus smūgis.

Vokietijoje kilo 
ginčai dėl Bormanno

BONA. — V. Vokietijoje ki
lo daug ginčų dėl buvusio žval
gybos viršininko generolo Geh- 
len atsiminimų. Kaip jau rašy
ta, jis juose teigia, kad žymus 
Hitlerio bendradarbis, jo pava
duotojas nacių partijoje Martin 
Borman buvo sovietų šnipas ka
ro metu, o po karo gyveno ir 1969 
m. mirė Sovietų Sąjungoje.

Šiai teorijai tuoj paprieštara
vo Hamburge gyvenąs buvęs na
cių admirolas Kari Doenitz, ku
ris pavadino “ŠĮ gandą apie Bor- 
manną visiška nesąmone”. Ki
tas nacių reikalų žinovas, Austri
jos žydas dr. Simon Wiesen
thal, kuris vadovauja buvusių 
karo nusikaltėlių sekimui ir gau
dymui per savo vadovaujamą žy
dų Dokumentacijos Centrą Vie
noje, irgi pareiškė, kad, jo nuo
mone, Bormannas tebesislaps- 
to Pietų Amerikoje.

Gen. Gehlen yra senas žvalgy
bininkas, karo metu vadovavęs 
karinei žvalgybai sovietų fron
te. Jis giriasi, kad jo įstaiga pir
ma teisingai išpranašavo arabų 
-izraelitų karo pradžią 1967,m. 
ir iš anksto numatė sovietų in
vaziją čekoslovakijon, kada ki
tos žvalgybos Vakaruose buvo 
nustebintos tos'invazijos įvykiu.

TOKIJO. — Japonijos vyrai 
gyvena vidutiniškai 69.33 me
tus,’ o moterys — 74.71 m. Am
žiaus vidurkis Japonijoje vis di
dėja.

JERUZALĖ. — Iš Sovietų Są
jungos sugrįžusi Izraelio neofi
ciali delegacija pranešė pastebė
jusi, kad sovietai palankiau žiū
ri į santykių su Izraeliu užmez
gimą.

ti ir sutiko Indijos stalo tenisi
ninkų komanda. Ten įvyks Azi
jos-Afrikos žaidynės.

Parlamento sušaukimas atos
togų metu Britanijoje laikomas 
rimtu įvykiu. Paskutinį kartą 
parlamentas susirinko vasarą, 
kada sovietų kariuomenė pra
dėjo savo invaziją Čekoslovaki
joje.

Buvusios vyriausybės galva, 
opozicijos vadas Wilsonas kri
tikuoja vyriausybės politiką 
Šiaurinėj Airijoj. Jis pasmerkė 
suėmimų be teismo planą ir pa
siūlė smarkiai suvaržyti šiauri
nės Airijos autonomines teises. 
Wilsonas siūlo paskirti šiaurės 
Airijos reikalams specialų mi
nister j, kuris peržiūrėtų visus
Ulsterio valdžios leidžiamus Įs
tatymus. Wilsonas siūlo suda
ryti ir visų airių tarybą, kurio
je dalyvautu Belfasto ir Dubli
no atstovai — laisvosios ir Šiau
rinės Airijos delegatai, parla
mentų nariai.

Nutrūko vokiečiu 
derybos Beržyne

BONA. — Vos prasidėjusios 
nutrūko Vakarų Vokietijos ir 
Rytų Vokietijos derybos dėl ke
turių sąjungininkų pasirašytos 
Berlyno sutarties. Joje sakoma, 
kad praktiški sutarties vykdy
mo klausimai bus sutarti “kom
petentingų vokiečių organų”. Da
bar kyla klausimas dėl kompe
tencijos.

Rytų Vokietija tvirtina, kad 
Bonos vyriausybė gali derėtis 
dėl vakarų vokiečių važinėjimo 
į Vakarų Berlyną, tačiau dėl Va
karų Berlyno gyventojų kelioniij 
per Rytų Vokietijos zoną gali 
dertis tik Vakarų Berlyno mies
to pareigūnai. Berlyniečių ke
lionės nesančios Bonos valdžios 
kompetencijoje.

K. G. B. aiškinasi 
Solžemcinui

MASKVA. — Rašytojas Sol- 
ženicinas gavo laišką iš slaptos 
milicijos KGB, kuri sako, kad ji 
visai neprimušė Solženicino 
draugo Gorlovo. Tai buvęs rei
kalas vietinės milicijos. KGB pa
taria rašytojui skųstis yidaus 
reikalų ministerijoje.

Solženicino draugai sako, kad 
rašytojas netiki tai pasakai ir 
niekur nežada skųsti, nes tuo jis 
parodytų, kad patikėjo žvalgy
bos įstaigai, ši buvo pasikvietu
si Gorlovą į savo įstaigą ir jam 
tą patį pranešė, išbardama Gor
lovą, kad jis perdėjęs savo su
žeidimus ir milicijos žiaurumą.

Rašytojas Solženicinas neti
ki KGB todėl, kad jis jau daug 
metų yra sekiojamas KGB agen
tų. Jis ne kartą dėl to skundė
si sovietų valdžiai ir net užsie
nio korespondentams.

BEIRUTAS. — Libane dingo 
žinomas žydų veikėjas. Manoma, 
kad jį galėjo pagrobti palestinie
čiai partizanai.



Muzikė: Alice Stephens
Vaišės po koncerto.

Bilietus galima įsigyti 
pas O. Naureckas, 

2501 WMSrdSt, 376-5440 
arba Margučio raštinėje.

4 doL suaugusiems
2 dot studentams.

Pradedant antruosius lietuvių kalbos 
studijų metus Čikagos Universitete

Artinantis naujiems, antrie
siems, lietuvių kalbos studijų1 
metams Čikagos Universitete- 
(University of Chicago), krei
pėmės i .dr. P. Joniką, Čikagos 
Universiteto Baltistikos bei 
Lietuvių Kalbotyros profeso
rių, su kai kuriais klausimais.

— Kaip sėkmingi buvo pra
eitie ji lietuvių kalbos studijų 
metai Čikagos Universitete?

Tai imti tenka reliatyviai. 
Lyginant su kai kurių kitų, kad 
ir didesnių indoeuropiečių tau
tų kalbų studijomis, lietuviš-

i tuvių kalbos, kalbotyros da
lykus?
. Studentų buvo lietuvių ir 
nelietuvių. Lietuvių, bent da
lis. studijuoja, norėdami moks
liškai savo gimtąją kalbą pa
žinti, o kai kas ir elementa
rinį (nekalbotyrinj) lietuvių 
kalbos kursą vietoj kurios kitos 
kalbos, norėdamas tuo būdu 
gauti svetimosios (t. y. ne ang
lų) kalbos Įskaitą, vad. kredi
tą. Kai kas lietuvių ima ir kurį 
kalbotyrinį lietuvių kalbos kui
są (pvz. lietuvių kalbos struk
tūros), kuris studentui, kad ir 
kitą mokslo šaką (pvz. antro
pologiją) studijuojančiam, duo
da reikalingą kreditą. Ameri
kiečiai, nors ir studijuoją kitas 
kalbas, lietuvių kalbą kai kas 
ima savo pagrindinei specialy
bei paremti bei pagilinti.

— Ar gauna lietuvių kalbo
tyros studijas einantieji ,finan
sinė s paramos?

Aldutės pirmam koncerte 1967 m. spalio mėn., akompanavo p. Vasaitis ir muzikė Alice Stephens, direktorė. Al
dutės ruošia Svajonės koncertą šeštadienį, rugsėjo 1JB d., Jaunamo Centre. Dalyvaus sekančios Aldutės: Locija Bui- 
v ydai t ė - Ambrosini — scenos direktorė, Gražina Bičiūnaitė — pirm., Joana Drūtytė, Ramunė Drūtytė — vicepirm., 
Julija Jackevičiūtė, Marytė Juzėnaitė, Vaigalė Kavaliūnaite — bibliotekininkė, Birutė Naureckaitė, J_aima Naurec- 
kaitė, Jūratė Juozevičiūtė - Norvilienė — sekretorė, Živilė Numgaudaitė, Nijolė Pračkailaitė Ir Audronė Simonaitytė.

Akompanistė Geraldine Nivranski, o direktorė Alice Stephens.

■ tuvė išnaikins mano gražius au- 
I galus naikinančias straiges. Vis 
tiek pabandžiau. Mano nustebi- 

j mui, ta pajaus keptuvė, kurią 
I pripylusi alaus iš vakaro padė- 
! jau darželyje, kitą rytą buvo 
I pilna tų gleivėtų straigių; visos 
; buvo prigėrusios aluje, kurį jos, 
I pasirodo, tikrai mėgsta. Sekan- 
. čiai nakčiai į daržą padėjau net

dvi pajaus keptuves! Labai ačiū 
Jums. K. L.”. >

Kitas rašo į savo pomidorų 
lysves padėjęs tris lėkštes su 
alumi. Tikrai, straiges metė 
ėdusios pomidorus ir nuslinko 
alaus gerti — iki prigėrimo.

Kitas patenkintas ypač tuo- 
mi, kad straigėms prigirdyti lai
bai nedaug alaus tereikia.

Jus kviečia į 10 metų sukakties pobūvį 
šeštadienį, 1971 m. rugsėjo mėn. 

18 dieną.

kosios č-ia, rodos, neužsileido. Pats universitetas kai ku-
Žinia, lietuvių kalbos studijos 
įvestos Į universitetus ne dėl ja 
kalbančiųjų skaičiaus. Be abe
jo, visada pageidautina dides

nėms geresniems studentams, 
studijuojantiems vienus ar ki
tus dalykus, įskaitant ir lietu
vių kalbą, duoda stipendijas.

nio studijuojančiųjįi skaičiaus.. Savo keliu ir kai kurios lietu-
— Kas ir kuriuo tikslu Čika-'. vių organizacijos yra jau sky- 

gos Universitete studijuoja lie- rusios piniginę paramą lietu-
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Durys atdaros ® Pradžia 7 vaLvak.,vybės pareigūnas yra pareiš
kęs, kad asmenims, norintiems 
studijuoti čia lietuvių kalbą, 
piniginė parama galinti būti 
surasta.

— Minėjote, kad vis dėlto 
butų pageidautina susilaukti 
daugiau studentų, studijuojan- 
čių lietuvių kalbą. Kokiu būdu 
manote, to galima būtų pa

siekti?
Žinoma, galėtų čia būti įvai

rių būdų. Apskritai svarbu, 
kad patys lietuviai daugiau 
skirtų tam dėmesio ir organi
zuočiau bei energingiau imtųsi 
praktinių žygių. Vieno ar dvie
jų asmenų Jam nepakaks. Pir
moje eilėje įvairios, labiausiai 
akademinės, kultūrinės orga
nizacijos bei sambūriai (ypač 
pačių studentų ir Bendruome
nės) čia turėtų ir galėtų dau
giau pasireikšti. Yra sudaryta 
tam reikalui ir tam tikra ko
misija. Galėtų klausytojų skai
čių padidinti ir kitų, bent vie
tinių, universitetu ir aukštųjų 
mokyklų studentai, kurie ga
lėtų pasinaudoti proga, atei
dami į Čikagos Universitetą iš
klausyti kurių lietuvių kalbos 
kursų, už kuriuos ne vienas 
lengviau ir savo studijoms 
kreditų įsigytų, o tuo pačiu ir 
bent iš dalies ir su gimtąja kal
ba turėtų progos susipažinti. O 
ir mūsų mecenatai galėtų čia 
gražiai ir originaliai nusipelny
ti pvz. paskyrę (ar įsteigę sa
vo vardo) stipendiją studentui, 
kuris galėtų baigti universite
tą, kartu išeidamas ir visą lie
tuvių kalbos programą Čika
gos Universitete. Be to, ir šiaip 
asmenys, besidomi lietuvių kal
bos studijomis, gali lankyti Či
kagos Univ-tetc lietuvių kalbas 
bei kalbotyros progiamą be jo
kio mokesčio, gavę iš dėstytojo 
sutikimą. Tik. žinoma, jie ne
galės gauti oficialių išeitojo 
kurso įskaitų. Ligi šiol lietu
vių tik vienas toks uolus asmuo 
telankė lietuvių kalbos paskai
tas.

— Ar ąalėtų ir šioms studi
joms atsiliepti pastaruoju lai
ku kyląs susidomėjimas etni
nių marumų kultūromis JAV- 
-se?

Kaip žinoma, JAV įstatymų 
leidėjai yra paruošę įstatymo 
projektą šio krašto tautinių 
kultūrų studijoms remti. Ir di■'

Kaip anksčiau rašiau dabar 
Kanadoje svečiuojasi iš Vilniaus 
Šv. Petro ir Ppvilo bažnyčios 
klebonas Antanas Dilys. Jis at
vyko pastangomis jo brolio Juo- 

Į zo, gyvenančio St. Catharines, 
i Ont. Su brolių buvo nesimatęs 
trisdešimt metų,

Kun. A. Dilys gimė Švenčio
nėliuose 1923 m.>Baįgė Vilniaus. 
Vytauto Didžiojo' gimnaziją ir 
Vilniaus kunigų seminariją. Ku
nigu buvo įšventintas 1946 me
tais arkiv. M. Reinio. 1949 me
tais, kaip kunigas, pateko į trem
tį ir tik 195.6 metais Varkutoje 
buvo reabilituotas Jr sugrįžo į 
savo gimtąjį Vilniaus kraštą. 
Vikariavo ir klebonavo šiose vie
tovėse : Vidiškyje, Vasiūųuose, 
Valkininkuose, Dzeveniškėje, 
Adutiškyje, Strūnaityje, Vilniu
je Aušros Vartuose, Kalvarijose 
(prie Vilniaus) ir dabar Vilniu
je šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 
Visą laiką tik Vilniaus krašte. 
Š. m. birželio 26 d. iškilmingai 
atšventė savo 25 metų kunigys
tės sukakties jubiliejų.

Į Kanadą atvyko š. m. rugpiū- 
čio 5 dieną, o šio mėnesio 21 die
ną grįžta atgal į.Vii^u. Sako, 
kad esą daug darbo ir pareigos 
neduoda perdaug svečiuotis. Jis 
yra pirmas vilnietis'kunigas, at
silankęs užjūriuose ir pirmas iš 
už geležinės uždangos kunigas 
Kanadoje. Nuo rugpiūčio 27 d. 
iki rugsėjo 8 d. jis viešėjo Mon- 
trealyje, kur pasauliečių ir ku
nigų lietuvių buvo sutiktas labai

.maloniai. Gaila, kad jis to-nepa- 
tyrė Ontario provincijos netoli
moje apylinkėje, kur kai kurių 
lietuvių kunigų buvo labai re
zervuotai priimtas, o ,kai kur net 
nepelnytai įžeistas. Aišku, šiais 
laikais gali pasitaikyti ir diver
santų, bet visgi pirma, reikia iš
siaiškinti ir asmenį kaltinant tu
rėti bent kokį pagrindą. Ar. tin
kančia lietuviui lie€uiu/5r dar ku
nigą, niekinti tik įodėl, kad jis 
gyvena kitose sąlygose...

Rugpiūčio 12 dieną su čikagiš- 
kiais pravažiuojančiais kunigais' 
Patlaba ir “Laivo” redaktorium 
Barausku kun. A. Dilys buvo ap
silankęs Toronte “Tėv. žiburių” 
redakcijoje. Ten jiems buvo pa
siūlyta paskelbti tą faktą spau
doje. Kun. A. Dilys sutiko skelb
ti patį faktai bet “T. ž.” iki šiol 
nerado reikalo apie tai prasitar
ti. Kodėl tokią išimtis taikoma 
šiam nukentėjusiam -vilniečiai, 
kaip tuo tarpu kitiems kuni
gams, -atvykusioms į JAV-bes 
spaudoje skelbiami net jų marš
rutai? Atrodo, čia glūdi giles
ni reikalai. Reikia tik prisiminti, 
kaip apie 1963 metus į Romą nu
vyko Vilniaus Aušros Vartų kle
bonas ir kartu einantis Vilniaus 
miesto dekano pareigas < vilnie
tis kun. K. Gajauskas ir nuvežė 
popiežiui Aušros Vartų statu
lėlę kaipo įrodymą, kad Aušros 
Vartai lietuviams yra viena svar
biausių šventovių. .Jis buvo su
tiktas labai šaltai'ir neprileis
tas net prie popiežiaus. O spau
da tik jam išvykus prisiminė, kad 
buvo kažkas atvažiavęs... '' i‘-s-s

x Kaip išnaikinti 
darže straiges?

Reikia alumi nugirdyti!
Lietuviui namas be darželio 

— neįmanomas. O kas turi gė
lių darželį, nori ir vaiėių bei dar 
žovių darželį turėti, čia tai ir 
prasideda parazitų problemos. 
Populiariausios , yra straigės, 
ypač jei darželyje užsiaugini 
daržovių, kurias ir jos mėgsta.

JAV-bių agrikultūros departa
mento entomologas Dr. Fk>yd 
Smith primena senų žmonių 
praktikuotą, bet vėliau primirš
tą “vaistą” — būtent straiges 
nugirdyti alumi, kinį jos nepa
prastai mėgsta

Viena daržininkė padėkos laiš
ke. Dr. Smith ui rašo:

“Aš netikėjau, kai jūs patarė- 
1 te, jog alaus pripilta pajaus kep-

s Veltui šalta antiena e Maistas.
® Dovanos
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džioji angliškoji4 amerikiečių 
spauda, rodos, dabar duoda 
daugiau vietos straipsniams, 
iškeliantiems kultūrų bei jų 
puoselėjimo svarbą pačios 
Amerikos kultūros raidai. Ne
seniai (rugp. 29 d.) tuo reika
lu “Chicago Tribūne’’ įdėjo 
gražų kun. B. MarkaiČio straips 
nį. Taigi gerėja klimatas, ku
ris palaipsniui turėtų sudaryti 
palankesnes sąlygas bei pama
tuotą didesnį susidomėjimą ir 
lituanistinėmis bei lietuvių kai 
bos studijomis. Tam ilgainiui 
turės atsiliepti ir Baltu studijų 
ugdymo sąjunga (Association 
for the Advancement of Baltic 
Studies). pačių pabaltiečių 
šiame krašte įkurtą. Tačiau 
organizuotas lietuvių visuome
nės ir paties akademinio jau
nimo pastangos ir čia nedel
siant reikalingos. K. .4. G.
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CH 3-2583 
LI 2-1767 

268-0068 
TL 6-2674 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
Tel.: 374-6446

GL 8-2256

39 Second Avenue 
135 W. 14 St.

271 Shawmut Avenue
389 West Broadway

332 Fillmore Avenue
2222 West Chicago Ave.

3333 S. Ha Is ted Street 
5879 State Road 
762 Springfield Avenue 
1082 Springrield Ave. 
, 636-38 Bridge St. N. W.

11333 Jos. Campau Avenue 365-5255 
246-9274

FO 3-8569 
AN 1-2994

Tel

I • NEW HAVEN, Conn. 06541, 1329 Boulevard
I • NEWARK, N. J. 07106, 698 Sanford Ave.
I • PASSAIC, N. J. 176 Market Street

• PATERSON 1, N. J., 99 Main Street
" • PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street

• PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street
• SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street
• WATERBURY, Conn., 905 Bank Street
• WARREN, Mich. 48092, 29200 De Ouindre ¥2 Block

LO 2-1446 
373-8783 

GR 2-6387 
274-6400 

PO 3-4818 
HU 1-2750 
Fl 6-1571 

PL 6-6766

North of 12 Mile Road TeU 7514760/I
• WOODHAVEN, N. Y. 11421, , 94-08 Jamaica Ave. Tel.: 441-4712
• WORCESTER, Mass. 01610, 169 Millbury Street SW 8-2868
• YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street Rl 3-0440



LIETUVIO GYDYTOJO VAIDMUO TAUTOS 
KOVOJ UŽ SAVĄJĄ KULTŪRĄ IR LAISVĘ 
(Dr. Balio Matulionio paskaita, skaityta VIII Pasaulio 
Liet.'Gydytojv S-gos suvažiavime Niujorke 1971.IX.4)

(Tęsinys)
Trečias Basanavičiaus ir Ku

dirkos laikų kovotojas už lietu
vių tautos teises buvo Jonas Šliū
pas (1861—1944). Tai vėlyves- 
nis “Aušros” redaktorius, drą
sus laisvės kovotojas, tautinio 
susipratimo žadintojas. Rusų 
persekiojamas, Šliūpas buvo pri
verstas pasitraukti iš Lietuvos 
ir apsigyventi Amerikoje, čia 
jis rado tūkstančius lietuvių iš
eivių, kuriuos lenkai buvo pra
dėję lenkinti per bažnyčią. Tada 
Šliūpas kreipėsi į kunigą Alek
sandrą Burbą, taurų lietuvj pa
triotą, Lietuvoje maskolių val
džios ir lenkomanų persekioja
mą. Kun..Burba 1889 m. atvyko 
į Ameriką, ir pradėjo steigti lie
tuviškas parapijas. Taip Šliūpo 
atvykimas į Ameriką atnešė len
kinamiems lietuviams tikra tau
tinį atgimimą — renesansą. 
Šliūpas veikė lietuvių tarpe gy
vu ir spausdintu žodžių. Sąmo
ningai neliečiu Jono Šliūpo bū
do kontraversinių ypatybių, ka
dangi jos buvo ideologinio, o ne 
tautinio pobūdžio.

Artimas Jono Šliūpo bendra
darbis buvo aušrininkas Anta
nas Buivydas (1856—1919). Be
siversdamas gydytojo praktika, 
jis platino lietuvių spaudą ir už 
tai, policijos verčiamas, turėjo 
išsikelti Į Turkestaną ir Kauka
zą. Paskui grįžęs Į Lietuvą, ap

sigyveno Kaune ir dėstė higieną 
Saulės mokykloje, ,

Iš anų Basanavičiaus-Kudir- 
kos laikų iškeltinas gydytojas 
Vincas Pietaris (1850—1902). 
Tai didelis patriotas idealistas, 
“Varpo”, “Ūkininko”, bet la
biausiai katalikų laikraščių “Ap
žvalgos”, “Tėvynės Sargo”, “Ži- 
nyčios” bendradarbis. Lietuviš
kame darbe aktyviai reiškėsi, 
kad ir gyvendamas ne Lietuvo
je. Vienas iš didžiųjų Pietario 
nuopelnų — giliai patriotinis is
torinis romanas “Algimantas”, 
mielai ir šiandien jaunimo skai
tomas.

Neįmanoma trumpais žodžiais 
atpasakoti Kazio Griniaus (1866 
—1950) lietuvišką kultūrinį ir 
politinį veikimą. Jis “Varpo” 
bendradarbis ir rėmėjas, drau
džiamosios lietuvių spaudos pla
tintojas, dinamiškas ir nekom- 
promisinis kovotojas su rusų 
okupacine valdžia Lietuvoje. 
Daug kartų rusų areštuotas, ka
lintas ir tremiamas. Ne tik ca
rinių rusų, bet vėliau ir vokiečių 
nacių baudžiamas bei tremia
mas. Nepriklausomoje Lietuvo
je jis buvo Steigiamojo Seimo 
ir visų kitų Lietuvos seimų na
rys, ministras pirmininkas, Lie
tuvos Respublikos Prezidentas. 
Tremties metais Vokietijoje pa
garsėjo, iškeldamas lietuvių vie
nybės šūkį: Paskelbkime vieni

lido sekretorius John Connally, buvęs ka
ro aviacijos sekretorius, buvęs Texas gu
bernatorius. Daug kas jį laiko galimu kan

didatu į viceprezidentus.

munistinio jaunimo bruzdėjimą, įmieątą ir apylinkes Plačiai, ak-į 
apie 1927 m. pasitraukė į Mins- tyviai dalyvavo lietuvių spau 
ką, kur dirbo Gudų Mokslo Aka- Idoje.
demijoje ir parašė svarbų vei
kalą apie 18S3 metų sukilimą 
Lietuvoje. Už tą darbą Gudų 
Mokslo Akademija Matulaičiui 
suteikė istorijos daktaro laips-
nį, bet Maskva už tą veikalą ap
kaltino jį lietuvišku šovinizmu 
ir ištrėmė į Kazakstaną. Toje 
tremtyje Matulaitis tik 1949 m. 
tesusilaukė amnestijos ir, grįžęs 
j Lietuvą, po metų mirė.-

Paminėjau iš Lietuvos laisvės

Petras Avižonis (1875—1939)
— mūsų iškilusis oftalmologas, 
Lietuvos universiteto profeso
rius, kurį laiką medicinos fakul
teto dekanas, universiteto pro
rektorius ir rektorius. Jis buvo

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS 

pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.. 
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kitiems amnestiją! šis toleran
cijos principas ir šiandien mums 
tebėra aktualus.

Į “Aušros”, “Varpo” ir kitų 
lietuvių tautinio atgimimo laik
raščių bendradarbių būrį dar ten
ka įjungti visą eilę kitų gydyto
jų. štai svarbesnieji:

Profesorius Juozas Bagdonas 
(1860—1956), iškilus lietuvių 
draudžiamosios spaudos bendra
darbis ir. platintojas, už lietuvy
bę rusų žandarmerijos suiminė
jamas, tremiamas į Rusijos gilu
mą, daugelio lietuviškų organi
zacijų aktyvus narys.

Mažosios Lietuvos tautinio at
gimimo pionierius Villius Bruo- 
žis (1843—1909), taip pat “Auš
ros” ir “Varpo” artimas bendra
darbis bei rėmėjas. Jis už tau
tinės sąmonės budinimą Mažo
sios Lietuvos lietuvių tarpe vo
kiečių buvo visaip persekioja
mas, kurį laiką jam buvo atim
tos net gydytojo praktikos tei
sės.

Juozapas Rugis (1858—1919) 
—aktyvus aušrininkas ir varpi-
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ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY,

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

Chicago Savings 
ind Loin Aiiociitifi

Chicago Savings and Loan Assn
Mrs. PHIL PAKEL, President

INSURED

I ninkas, pats iš Prūsų gabenęs 
draudžiamą lietuvišką spaudą ir 
kitus įtraukdamjaš į tą konspira
cinį darbą. Globojo ir šelpė stu
dijuojantį lietuvių jaunimą, stip
riai medžiagiški! rėmė lietuviš
ką spaudą jos draudimo metais, 
organizavo įvairias lietuviškas 
kultūrines ir ekonomines drau
gijas.

Jonas Spudulis (1860—1920)
— aušrininkas I ir varpininkas, 
tyrinėjęs lietuvių kalbą, rūpinę
sis rašybos klausimais, talkinęs 
Juškos didžiojo; lietuvių kalbos 
žodyno leidimo darbe. Povilo 
Matulionio padedamas, jau 1885 
metais Tilžėje i išleido pirmąjį 
lietuvių kalba aritmetikos už- 
davinyną.

Jonas Staugaiiis (1868—1952)
— taip pat “Varpo” ir daugelio 
kitų laikraščių bendradarbis, 
įvairių lietuviškų organizacijų 
veiklus narys. Už lietuvišką vei
klą caro žandarmerijos buvo per
sekiojamas ir kalinamas. Ne
priklausomoje Lietuvoje — Stei
giamojo Seimo yįcepirmininkas, 
kitų Lietuvos seimų atstovas ir 
paskutiniojo demokratinio sei
mo pirmininkas. Per 22 metus 
redagavo “Medicinos” žurnalą, 
visą laiką prižiūrėjo ir taisė jo 
kalbą, kuri buvo verta pasigė
rėjimo.

Profesorius Petras Radzvic- 
kas (1864—1931) pradžioje bu
vo “Aušros”” platintojas, vėliau 
iškilus lietuvių tautinio atgimi
mo veikėjas. Už lietuvišką veik
lą buvo visam amžiui ištremtas 
į Rusiją. Jam, kaip gabiam me
dikui, buvo atsidaręs kelias į 
profesūrą Maskvos universite
to medicinos fakultete, tereikė
jo iškeisti katalikų tikėjimą pra
voslaviškuoju. Radzvickas tokį 
pasiūlymą atmetė ir apsigyve
no Smolenske, čia ilgainiui Radz- 
vicko namai pasidarė Smolenske 
gyvenusių lietuvių tautiniu cen 
tru. Didžiąją savo turto dalį tes
tamente buvo užrašęs būsimam 
Lietuvos universitetui, bet, de
ja, bolševikai jo turtą konfiska
vo. Tik 1923 metais Radzvic- 
kui pavyko grįžti į Lietuvą. Grį
žęs į Kauną, jau trečią dieną sto
jo savanoriu į Lietuvos kariuo
menę, nors tada jam buvo jau 
56-eri metai amžiaus. Mirdamas 
prof. Radvickas didesnę dalį sa
vo turto paskyrė savo tėvynės 
reikalams: 100,000 litų netur
tingiems studentams šelpti ir 
10,000 litų — aklųjų institutui 
Kaune.

Pagaliau, kalbėdamas apie

prieaušrio, “Aušros”, “Varpo” 
ir “Tėvynės Sargo” laikų kelio
lika ryškiųjų lietuvių gydyto
jų. Jau ir iš šių pavyzdžių mes 
matome, kad ano meto lietuvis 
gydytojas buvo mūsų kaimo, mū
sų plačiausiojo gyventojų sluok
snio švyturys. Dirbdamas savo 
profesinį darbą, gydytojas teikė 
sergančiajam pagalbą ir paguo
dą, bet tuo pačiu laiku jis su
prato savo paskirtį daug plačiau 
ir giliau, nes matė, kad ta didžio
ji tautos dalis — mūsų kaimas, 
okupanto prispaustas, dvasiškai 
nustelbtas nebegali pasipriešin
ti tautos engėjams. Niekina
mam ir tautiškai migdomam mū
sų kaimui dvasinė ir moralinė 
pagalba buvo ne mažiau, o gal 
net ir daugiau reikalinga negu 
fizinė,’ mediciniška. Dėlto švie
sieji mūsų medikai, mūsų tauti
nis elitas, kaip Basanavičius. Ku
dirka ir kiti, nuėjo to kaimo kel
ti iš tautinio miego, nesibijoda
mi okupanto sunkių represijų. 
Ir štai lyg koks stebuklas — 1918
motais- lietuvių tautai išaušo 
laisvės rytas! Prasidėjo ryžtin
ga ir atkakli kova už laisvę, už 
tos laisvės apgynimą ir išsau
gojimą.

Senieji mūsų tautinio atgimi
mo žiburiai vieni jau buvo pail
sę, amžiaus išvarginti, o kitų jau 
išvis nebebuvo gyvųjų tarpe. 
Bet jų vieton stojo nauji lietuvių 
laisvės kovotojai, kurie savo 
pirmtakų pradėtą darbą tęsė to
kiu pat pasiaukojimu ir ryžtu. 
Ir jų būrys vis didėjo. Iš tos 
jaunesnėsės gydytojų visuome
nininku kartos tik keletą vardu 
tepaminėsiu.

Domininkas Bukantas (1873 
—1919), gydytojas, visuomeni
ninkas. Gyveno ir dirbo Duse
tose, vėliau Zarasuose. 1917 m. 
Lietuvių seimo narys Petrapily
je. Zarasuose po I pasaulinio 
karo organizavo lietuvių gimna
ziją. Sprendžiamą vaidmenį su
vaidino, atlietuvinant Zarasų

Juozčs Vaičiūnienės knyga
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 32.00. 
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
žau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų. 
‘ Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čekį ar Money orderį tokiu adresu: 
\ NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

Lietuvos laisvės prieaušrio laikų 
gydytojus kovotojus, dar kiek 
stabtelėsiu ties Stasiu Matulai
čiu (1866—1950). Tai buvo ne
paprasto darbštumo ir ryžto lie
tuvis patriotas, nors Lietuvos 
nepriklausomybės laikais jo po
litinis veikimas buvo pasidaręs 
kontraversiškas. Matulaitis bu
vo aktyvus aušrininkas ir var
pininkas, platino rusų uždraus
tą lietuviškąją spaudą, savo lė
šomis įgytą nemokamai dalijo 
vyskupo Valančiaus “Vaikų kny
gelę”. Už lietuvišką veiklą ru
sų buvo ištremtas trejiems me
tams į Rusiją. Nepriklausomo
je Lietuvoje įsivėlęs į slaptą ko

vienas iš kūrėjų ir pirmininkas 
1890 metais Mintaujos gimnazi
joje įsteigtos slaptos lietuvių 
moksleivių “Kūdikio” draugi
jos, kurios vadovaujami lietu
viai mokiniai 1896 metais atsi
sakė gimnazijoje melstis rusiš
kai. Sukilusieji - mokiniai buvo 
pašalinti iš mokyklos ir tik ma
ža jų dalis buvo priimti atgal. 
Avižonis bendradarbiavo dauge
lyje lietuviškųjų laikraščių bei 
žurnalų. 1897 metais parašė 
“Lietuvišką gramatikėlę”, ku
rią kitais metais mimiografu 
multiplikavo petrapiliečiai stu
dentai, o kalbininkas Jonas Jab
lonskis, pasiremdamas ta “gra- 
matikėle”, parašė “Lietuviškos 
kalbos gramatiką”, 1901 m. iš
spausdintą Tilžėje slapyvardžiu 
Petras Kriaušaitis, t. y. Petro 
Avižonio ir Jono Jablonskio var
du. Vienas iš didžiausių Avižo
nio mokslo darbų — Akių ligų 
vadovas, sėjęs jau po jo mirties 
1940 metais. Tai aukšto lygio 
mokslo darbas, pasižymįs pavyz
dine lietuvių kalba ir daugiau-1

šia jo paties sukurta lietuviška 
medicinos terminija.

Jeronimas Ralys (1876—1921) 
i — daugelio lietuviškų laikraščių 
bendradarbis, lietuviško darbo Į
rėmėjas. Sunaudodamas savo 
kelerių metų laisvalaikį, Ralys 
išvertė į lietuvių kalbą Odisėją 
ir Iliadą. Jo išverstoji Odisėja 
susilaukė ir antro leidimo (išlei
do švietimo ministerija).

Frof. Pranas Gudavičius (1876 
—1956) — veiklus visuomeni
ninkas ir politikas. Mediciną 
buvo pradėjęs studijuoti Rusi
joje, Charkovo mieste, bet už 
aktyvų dalyvavimą politikoje 
buvo iš universiteto pašalintas su 
“vilko bilietu”. Įstojo į Berly
no universitetą, kurį baigė 1905 
metais. Lietuvoje 1907 m. bu
vo išrinktas Į Rusijos Durną 
(parlamentą). Už politinę veiklą 
1910—1911 m. kalintas. Lietu
voje — Lietuvos gydytojų są
jungos narys ir pirmininkas, 
1935—1941 m. Vytauto Didžio
jo Universiteto Medicinos fakul
teto profesorius. Gyvenimą bai
gė tremtyje, Naujorke.

(Bus daugiau)

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

FOS TEIKIA. GERIAUSIAS, 

"FISINGTAUSIAS ŽINIAS

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

on 
investment 

account

mokama dvieju 
metu certifi

es tam s. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d*, duoda dividendus už visą' mėnesį 
Dividendai mokami sausio ir*liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

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

INSURED

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite! 

t

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.

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Nori primesti kreivas kryptis
Gegužio pabaigoje Chicago j e buvo susirinkę keli 

JAV L Bendruomenės veikėjai, vis dar bandantieji pri
mesti savo valią didelei Amerikos lietuvių daugumai. 
Jiems nepavyko užkariauti Vliko, jie nepajėgė išardyti 
Alto, tai dabar jie, prisidengę modernaus mokslo skrais
te, bando siekti tų pačių tikslų. Jeigu apie Akiračius be
sispiečiančių mokslinčių grupelė būtų bent pavartojusi 
moksliškus svarstymų metodus, jeigu savo formules jie 
būtų parėmę faktais, jeigu jie būtų pradėję nuo pirmos 
pakopos, tai dabar būtų galima ko nors iš jų tikėtis. Bet 
tos jų svarstybos buvo labai nemoksliškos.

Jie ryžosi Amerikos lietuviams nustatyti kultūrinės 
politikos kryptis. Pirmiausia jie norėjo tiksliai nusakyti 
kylančias problemas, o vėliau jau nurodyti kelius toms 
problemoms spręsti. Tuo tarpu jie paskelbė tiktai profe
soriaus Vytauto Kavolio pasiūlytas kultūrinės politikos 
kryptis. Šioje vietoje mes jau nurodėme, kuria kryptimi 
prof. Kavolis žingsniuoja. Visi žinome, kad didelė Ame
rikos lietuvių dauguma nežingsniuos prof. Kavolio 
kryptimi. Tame pačiame simpoziume ir ta pačia tema 
dar kalbėjo nekrikščioniška kryptimi Aidus tempiantis 
redaktorius dr. Juozas Girnius, milijoninio Lietuvių 
Fondo valdybos pirmininkas Dr. Kazys Ambrozaitis ir 
JAV LB švietimo tarybos pirmininkas Jonas Kavaliūnas. 
Pastarųjų pasiūlymai dar nepaskelbti, bet, kaip jie sako, 
svarstybų kryptis jau aiški. Apie kryptį galima spręsti 
iš spaudoje pasirodžiusių to simpoziumo aprašymų.

Bendruomenės sušauktame suvažiavime dalyvavo 
tiktai maža dalis lietuvių, dirbančių Amerikos mokslo 
Įstaigose. Dalyvavo tiktai politikuoti pasiryžusieji moks
linčiai. Kalbėjo jie dažniausiai apie problemas, kurių 
nestudijavo. Didelė lietuvių mokslininkų dauguma dirbo 
savo darbą, bet nekamšiojo gairių ir nenustatinėjo kryp
ties. Mokslininkas iš prigimties yra abejojantis žmogus. 
Jis dažnai suabejoja net paties surinktais ir patikrintais 
faktais. Tuo tarpu suvažiavusieji buvo Įsitikinę, kad jie 
žino daugiau, negu Amerikos lietuvių visuma. Nuo rusų 
bėgęs matematikas siūlo važiuoti Į rusų kontroliuojamas 
mokyklas lietuvių kalbos mokytis, tarytum mes čia Ame
rikoje neturėtume lietuvių kalbą dėstyti mokančių ir no
rinčių profesorių lituanistų. Sovietų imperijos nepažįs
tantis profesorius trockizmu siūlo kovoti prieš komuniz
mą. Apie fraternales lietuvių organizacijas jie “daugiau

trims mėnesiams $6.00
vienam mėnesiui$2.00

Kanadoje:
metams $22.00 
pusei metų  $12.00 
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose:
metams  $23.00 
pusei metų$13.00 
vienam mėnesiui  $3.50

Naujienos einą kasdien, iAskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
m. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Lietuvių gydytojų suvažiavimo proga
Rugsėjo 4-5 d. įvyko Pasaulio 

ir Amerikos Lietuvių gydytojų 
sąjungos atstovų suvažiavimas 
prabangiame Pierre viešbutyje, 
New Yorke.

Spėjama, kad už nūdienės Lie
tuvos sienų gyvena per tūkstan
tį lietuvių gydytojų. Jų didžio
ji dalis gyvena JAV. Rodosi, 
1913 m. užsieniuose pirmoji Lie
tuvių gydytojų draugija įsikūrė 
Chicagoje. Ji iki šiol gyvuoja, 
įsijungusi į bendrų Amerikos 
lietuvių gydytojų sąjungą.

Taip jau atrodo, jog aukštų 
kvalifikacijų profesionalų lietu
vių gydytojų draugija bene yra 
veiklesnė už kitas, gal ir savo 
nariais skaitlingesnė ir savos 
tautos veikloje labiau pasireiš
kianti, negu kiti lietuvių profe
sionalų sambūriai — agronomų, 
miškininkų, inžinierių ir archi
tektų, teisininkų ir profesorių 
bei aukštųjų mokyklų mokyto
jų draugija.

Amerikoj susibarusieji lietu
vių gydytojai į savo sąjungą ir 
savos tautos visuomeniniame bei

žino”, negu žmonės, kurie ilgus dešimtmečius tose or
ganizacijose dirbo. Apie lietuvių politinių grupių veikė
jus, sunkiausiais laikais išnešusius pačius skaudžiausius 
smūgius ir visą savo gyvenimą politines problemas studi
javusius, jie ir kalbėti nenori. Tas savimi pasitikėjimas 
yra toks didelis, ir tas “žinojimas” toks :ikras, kad jie’ 
iš anksto skelbia šitokią formulę: •

“Konkrečius sprendimus gali daryti tik'lietuvių 
bendruomenės institucijos ir reikia tikėtis, kad bu
vusios svarstybos prives prie konkrečių nutarimų.” 
(Akiračiai, 1971 m. birželio numeris, 1-mas psl.)
Pati Bendruomenė Amerikoje dar nes.uorganizuo.ta, 

tos bendruomenės institucijos dar nesusitupėjusios, sa
vo narių ir finansų nesutvarkiusios, bet jau tvirtina, kąd 
tik lietuvių bendruomenės institucijos gali daryti spren
dimus. Vienos institucijos vadovybės pagrobimas dar ne
reiškia tos institucijos konsolidavimą. Kaip gali viena in-; 
stitucija gauti kitų institucijų paramą, jeigu tik ji viena 
darys sprendimus? Visi žinome, kad aukštesnes mokyk
las baigusieji daugiau žinių turi, negu mokyklose nebu
vusieji, bet tai nereiškia, kad mokyklas šiandien baigu
sieji žinių ir patyrimo daugiau turėtų, negu tas mokyklas 
baigusieji prieš 20 ar 30 metų. : *-

Laimė, kad vienas daktarėlis, aprašinėdamas dideles 
pretenzijas į žinojimą turinčius mūsų mokslinčius, šitaip 
nuoširdžiai charakterizuoja visą tą simpoziumą:

“Iš svarstybų nieko apčiuopiamo nebuvo galima 
tikėtis, vietomis jos buvo labai žemo lygio”. (Akira
čiai, ten pat).
Jeigu Lituanistikos Instituto dabartinės valdybos 

sukviestų mokslinčių diskusijos buvo ne tik žemo, bet la
bai žemo lygio, tai kaip galima laukti iš jų tikslios ir tei
singos krypties? Žemo lygio diskusijas gali nustatyti tik
tai kreivas lietuvių kultūrinės politikos kryptis. Jaunų 
vyrų norai gali būti labai dideli, bet nemanome, kad 
jiems pavyktų primesti lietuviams kreivas kryptis.

dalinai politiniame gyveni me'su
maniai, apdairiai pasirodo au 
Lietuvos bylos garsinimu, sun
kios Lietuvos padėties primini
mu. Ir tai jie sugeba tais savo 
žygiais pasirodyti be rėkiančios 
reklamos žymių.

štai ir šiame suvažiavime sa
vo tų politikoje žygių suruošė 
dokumentuotą parodėlę. Tai bu
vo sudaryta proga įsitikinti kaip 
galima tyloje ir kartu veiksmin- 
gai kitiem politikoje atsakin
giems veikėjams priminti antro
jo pasaulinio karo pasėkoje pa
darytas Lietuvos valstybei 
skriaudas, jos valstybės gyve
nimą nutraukus ir lietuvių tau
tai užkirstas normalius kelius 
kultūriniai ir ūkiniai tarpti, 
mokslo dirvoje našiai reikštis.

Pasaulio ir Amerikos lietuvių 
gydytojų sąjungos vardu buvo 
siunčiami laiškai JAV parlamen
tarams, gubernatoriams ir ki
tiems žymiems politikams, vi
suomenininkams, primenant Lie
tuvai daromas skriaudas, o taip 
Simo Kudirkos, Bražinskų, Si-

m^kakdų ir Intan bylas.
Toje parodėlėje buvo parody

ti anų rašytų laiškų fotokopi
jos ir į juos atsakymai. Šia pro
ga pravartu įsidėmėti, kas iš 
tų politikoje atsakingų asmenų 
į jiems rašytus laiškus neatsi
liepė, o kas atsakė ir kaip atsa
kė.

Niekas neįtars ir negali įtarti, 
kad ir toje parodėlėje iš paskelb
tų autentiškų dokumentų lietu
viai gydytojai per savo sambū
rius veržiasi į politiką kitiems 
užbėgdami už akių.

Ne! Čia gydytojai atliko tik 
tas pareigas, kurios būtinos 
kiekvienam sąmoningam savo 
tautos sūnui.

Šiuo atveju Pasaulio ir Ame
rikos lietuvių gydytojų sąjun
gos vadovybė tikrai gražiai, są
moningai ir veiksmingai patar
navo savo tautos politiniams 
veiksniams. Toks patarnavimas 
lauktinas ir iš visų kitų lietuvių 
sambūrių. Tai būtų neabejoti
nas įrodymas, jog Lietuvių atei
vi ja yra tvirtai susibūrusi; savo 
tėvų žemės nepamirš usi ir ska
tina kovoti prieš neteisybę, prieš 
imperializmą ir despotiją, kurių 
didysis centras yra Kremliuje 
susimetęs.

Ir gerai buvo sumanyta Pa
saulio ir Amerikos Lietuvių gy
dytojų suvažiavimo proga tokią 
parodėlę suruošti. Tektų tą do
kumentinę medžiagą nufotogra
fuoti ir spaudoje paskelbti.

To suvažiavimo metu buvo gy
dytojams ir kviestiems svečiams 
suruoštos dvi įdomios ir labai 
vertingos paskaitos, būtent: Dr. 
B. Matulionio — “Lietuvos gy
dytojo vaidmuo tautos kovoje už 
savąją kultūrą ir laisvę” ir dr. 
Ramūno Kondrato — “Keli bruo
žai iš Vilniaus Medicinos Drau
gijos vystymosi Lietuvoje 19- 
tame amžiuje”.

Tad buvo gera proga įsitikinti, 
kad iš seno Lietuvos gydytojas 
greta savo profesijos buvo ir vi
suomenininkas, tai yra jis — ėjo 
visada kartu su savo tauta. Tai 
nebuvo ir nėra tik profesionalas, 
užsidaręs savo darbe. Jo durys 
buvo ir tebėra atviros savo tau
tos bendram reikalui.

Čia prisimintina, kodėl lietu
vis gydytojas pirmavo prieš ki- 
kitas lietuvio profesijas savo tau
tos kultūros dirvos purenime ir 
laisvės savai tautai skatinime?

Carinės R.usijos valdymo me
tais lietuviai 'profesionalai ne 
visi galėjo įsikurti Lietuvoje. 
Jau carinės Rusijos okupacijos 
pirmais metais visos mokyklos 
buvo uždarytos, mokytojai at
leisti. Vidurinėse mokyklose lie-. 
tuviai mokytojai negalėjo gauti 
darbo. Visos kitos tarnybos val
dinėse įstaigose buvo skirtos 
tik rusams atėjūnams.

Tada Lietuvoje gal teliko vie
nintelė gydytojo profesija, kuri

Izraelie kareiviams nušioccc bude?. nykumose, belaukiant
naujo araby puolimo. Prie Suezo kanalo šis tzraeUias kareivis nu

sifotografavo su talkos simboliu — baltu balandžiu rankąįe.

beveik nepriklausė nuo valdžios. 
Gydytojas laisvai vertėsi savo 
profesija, gaudamas atlygini

mą už savo patarnavimą iš Lie
tuvos gyventojų. Tad anais tam
siais metais Lietuvoje gydyto
jas galėjo laisviau įsikurti ir sa
vo tautiečių tarpe veikti. •

Carinės Rusijos okupacija gy
dytojo neatbaidė nuo darbo sa
vo tautoje. Nors dėl tokio savo 
pasišventimo tautai ir gydytojai 
visaip buVo persekiojami ir to 
meto ne vienas lietuvis gydyto
jas nukentėjo, buvo kalinamas, 
Sibiran ištremtas. 0 šių dienų 
okupacijos metais keletas gydy
tojų buvo okupantų net sušau
dyti. ■

Štai kodėl džiugu, kad ir užsię- 
nuiose gyveną lietuviai gydyto
jai eina jų profesijos buvusių 
visuomenininkų pėdomis; nuei
tais Basanavičiaus, V. Kudir
kos, Pietario, J. Šliūpo, Žemgulio 
ir daugelio kitų takais.

Be šių bendro turinio paskai
tų buvo šie moksliniai praneši
mai: ..... ...

Edvard. Kaminskas, M.D., 
(Harvardo ’ u-tas,, Cambridge, 
Mass.), “Ląstelių auginimo re
guliavimas”. Vet. dr. Petras 
Radvila (Bern, Šveicarija) “Te- 
tanuso profilaksė paš žmones ir 
gyvulius po sužeidimų”. Rim
gaudas Nemickas, M. D. (Loyo
la u-tas, Maywood, UI) “Myo- 
kardo revaskuliarizacija”, Irena 
Giedrikienė, M. D. (So. Orange, 
N. J.) “Dešimties metų Phenyl- 
ketorrurijos apžvalga New Jer
sey valstijoje”, Vytautas Dami
jonaitis, M. D. (Poughkeepsie, 
N. Y.) “Psichiatrijos ..evoliucija. 
JAV po antrojo pasaulinio ka
ro”.

Šis eilinis Pasaulio ir Ameri
kos Lietuvių gydytojų sąjungos 
suvažiavimas visais -požiūriais 
buvo įdomus ir susilaukė gausių

i visos lietuvių atejvijos visuome
ninių sambūrių sveikinimų. Tai 
gražus įrodymas, kad lietuvių 
gydytojų veikla susilaukė dide
lio susidomėjimo. Buvo sveiki
nimų ir iš Lietuvos. Vlks„

SPECIALŪS PAKETAI

I LIETUVĄ
Viskas apmokėta.

Gavėjui nieko nereikia 
primokėti.

Jie yra geriausi ir vertingiausi 
jusy giminėms Hgąi atminčiai.

IMITUOTI KAILINIAI
Užsakykite tuos puikius ir šil

tus kailinius. Faptastiška ver
tybė. Parinkite Minkos (lybius 
ar dryžuotus), tikrų Persijos 
ar Mouton ėriukų.

Pilna kaina tik $99.00.
10 SKEPETŲ .... .... .... $49.50 
5 vilnonės skepetos su mažomis 
ar didelėmis gėlėmis arba tur
kiškais ornamentais ir 5 šilkinės 
skepetos, visokių spalvų.

ORO PAŠTU — $58.00 -
KOMBINACIJOS SIUNTINYS
DIDELĖS VERTĖS $149,00 
3 yardai medžiagos vyriškam 
žieminiam paltui, 100% vilna, 3 
yrd. 100% vilnonės medžiagos 
moteriškam žieminiu! paltui, 
3Vz yrd. 100% vilnonės medžia
gos vyr. kostiumui, 3 yrd. 100% 
vilu. medžiagos žieminei sukne
lei, 2 dvigubo dydžio paklodės, 
2 pagalvės užvalkalai, 6 turkiški 
rankšluosčiai. iŠ § . Jei 4^ 
SPECIALUS 1........... $56.00
Į0 svaru grynų kiaulienos tau
kų. 10 sv. kvietinių miltų, 10 sv. 
ryžių, 10 sv. cukraus.
Yra ir daugiau specialių paketų.

Reikalaukite mūšy naujo 
iliustruoto nemokamo katalogo 

UŽSAKYKITE DABAR. 
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTKADE
EXPRESS CORP.
125 East 23-rd Street 

Fifth Floor.
New York, N. Y. 10010 

TEL. 982-1530
Reikalaukite mūsų naujo 

nemokamo iliustruoto katalogo

M. GELŽINIS

Klaipėda ordino valdžioje 
(1252 -1525 m.)

4
2. Sekančiai metais kardininkai' ir vys

kupas pasidalino Klaipėdos pilį.- Dalybų 
sutartis, pasirašyta 1253 m. vasario 8 d., 
mini Klaipėdos lietuvių pilį:

“Item civitatem duximus limitandem 
ab extreme fossato castri primitus aedi- 
ficati secus Mimelam et Dangam usque ad 
finem castrorum exercitus Lettowioru et 
Sambitarum, usque fixerant in obsidione 
castri primitus aedificati”.

Jei pats Ordino dokumentas mini Klai
pėdoje lieluvių pilį, tai kraštas nebuvo 
tuščias, bet jame stovėjo autochtonų pilis, 
buvo pilies įgula, reiškia, kraštas buvo 
apgyventas.

3. 1253 m. balandžio 5 d. Kuršo vysku
pas ir Ordinas dalinosi Pietų Kuršu. Kul
digoje parašytas dalybų aktas mini tokius 
Klaipėdos srities kaimus:

A) Zelecoteu (mūsų laikų Šilutės aps.),
B) Sarde, Mutene, Calaten, Akitle, 

Lassitcn, Maycinele, Dupie, Poys ir Nege- 
lite (mūsų laikų Klaipėdos apskr.).

C) Garisda, Dwiristis, Palange, Crctyu, 
Lasdine ir eilė kitų (mūsų laikų Kretingos 
apskr.).

Tokia kaimų eilė yra geriausias liudi
ninkas, kad 1253 m. mūsų gimtinė buvo 
normaliai apgyventa.

4. Tais pačiais 1253 metais, balandžio 
20 d. viršuje minėtasis vyskupas, Klaipė
dos pilyje parašytu aktu, užrašė lenu Kre
tingos pili jo patikimiems autochtonams 
Veltūnui, jo broliui Reygyntii ir Tvertiky- 
nui bei Saveidžiui. Bet dar tą pačią dieną 
jis perleido Kretingos pili ir jos naujuosius 
lenininkus Ordinui.

Mat, reikėjo lenininkus įvesdinti į Kre
tingos pili ir juos ten apgyvendinti. To
kiam žygiui nepakako vyskupo jėgos, bet 
reikėjo stipresnio Ordino kardo. Tokia 
padėtis parodo, kad ir Kretingos rajonas 
buvo tuomet apgyventas.

5. 1258 m. liepos 27 d. kardininkų ma
gistras Burkhardt von llornhusen ir Kuršo 
vyskupas Heinrich pakėlė Klaipėdos Šv. 
Nikalojaus bažnyčią Į vyskupijos katedrą 
ir parodė, kad jai priklausys (žinoma, 
kuomet bažnyčia bus pastatyta) tokių aplin
kinių kaimų — Poys, Akitte, Mutene, Cala- 
ten, Dwiristis, Palange ir Cretyn — gyven
tojai, nežiūrint, kokios kalbos minėtų 
kaimų gyventojai ir nebūtų.

Dokumente ’ minimi kaimai buvo, be 
abejo, apgyventi, nes tuščių kaimų nie
kas nebūtų skirstęs Į parapijas.

Išsireiškimas apie gyventojus — “ko
kios kalbos jie ir nebūtų’’ — parodo, kad 
minėtuose kaimuose gyveno kelių kalbų 
žmonės. Tai tegalėjo būti kuršiai ir žemai
čiai. Taip pats Ordino dokumentas įrodo 
1258 m. žemaičių egzistenciją Klaipėdos 
srityje.

6. 1290 m. vasario 1 d. Kuršo vyskupas 
sudarė Klaipėdoje Kuršo vyskupijos ka

pitulą ir 1291 m. sausio 6 d. Klaipėdos pi
lyje parašytu aktu "Mansi Civitatis” pasky
rė ^3 ^vų Pietų Kurše buvusių žemių ka
pitulos nariams. Aktas neparodo tikslios 
žemių padėties, bet verčia išvesti, kad jos 
buvusios į šiaurę nuo Klaipėdos, arti pajū
rio ir arti kelio Į Kuršą.

1298 m. visa vyskupijos kapitula išsi-> 
kėlė iš Klaipėdos j šiaurės Kuršą.

7. šimtą metų vėliau, 1392 m., vysku
pas perleido mainais visas savo žemes Pie
tų Kurše Ordinui. Mainų, sutartyje vysku
pas motyvavo priežastis, dėl kurių jis pa
sitraukė į šiaurę ir rašė: “... kadangi baž/ 
nyčios žemės djdele dalimi buvo nenaudo
jamos ir yra arti baisių dykrų ir pagony
bės pašalyje ir jos apimtyje...”

(... dass die Land derselben unsirer 
Kirchen an den meisten theile wuste und an 
gruelichen wiltnissen und nehmlich am 
ansprunge der Heidenschaft gelegen sin 
und mil in grenilzen.) Lab I. 575.

šitas aktas labai vaizdžiai paliudija, 
kad, nors šioje srityje siautė pusantro Šim
to metų karas tarp žemaičių ir Ordino,

a) pati sritis tik didele dalimi tebuvo 
tuščia reiškia, buvo ir kita, mažesnioji 
dalis, kuri nebuvo tuščia, bet kuri tebe
buvo apgyventa ir žmonių naudojama.

b) Taip pat yra paliudyta, kad “mūsų 
bažnyčios žemės” radosi“pagonybės“ pa
kraštyje ir Dėtuos apimtyje. Kadangi anks
čiau minėta “Mansi Civilatis” parodė, kad 
vyskupo žemės buvo arti pajūrio, todėl 
“pagonybės” apimtis ir sienos buvo netoli 
pajūrio. Kadangi aktas vaizduoja- 1392 

metų padėti, todėl toks vaizdas atspindi ir 
1290, o dar labiau 1252 metų padėti.

1392 m. visi kuršiai jau seniai buvo ap
krikštyti. Todėl “pagonybės” reiškėjai 
tebuvo žemaičiai, kurių žemių apimtis, 
kaip aktas parodo, net 1392 m. tebesiekė 
pajūri.

8) Šių eilučių autorius aukščiau minė
toje savo studijoje (Naujienos, 1968 m., Nr. 
2k, atkarpa 15) pateikė praeities tyrinėto- 
J. Sembritzkio Klaipėdos apskrities arche
ologinių kapinynų sąrašą, šioje vietoje 
reikia pridėti, kad Sembritzkio prieš 1918 
m. sudarytas sąrašas nėra pilnas. Po tos 
datos buvo dar visa eilė kitų kapinynų su
rasta.- Prie jų dar reikia pridėti kapines 
prie Minios ir Veviržės, kurias tyrinėjo 
lenkų archeologas L. Krzywickis. žiūrėk 
jo veikalą "Zmudz starožytna”, Varšuva, 
1906.

Kadangi pats vokiečių archeologas Dr. 
Engei patvirtino, kad Klaipėdos srities se
nąsias kapines galima atsekti iki Ordino 
laikų ( bis in die Ordenszeit hinein), -mes 
esame priversti tikėti, kad 13 a. viduryje 
Klaipėdos sritis J>uvo apgyventa, nes ten, 
kur yra kapinių, gyventa ir žmonių.

9) Visos toliau aprašytos Klaipėdos 
miesto privilegijos nustatė miesto turga
vietės tvarką. Iš tokio per dvejus šimtme
čius besitęsiančio reguliavimo reikia išves
ti, kad turgavietė buvo kieno nors naudo
jama. O tai tebuvo apylinkės gyventojai.

10) Klaipėdos srityje , vos aptilus ka
rams tarp Ordino ir Lietuvos, atsirado vi
sa eilė karčiamų. Jų egzistencija, net to- 

kioje nuošalioje vietoje kaip švencelėje, 
parodo, kad buvo žmonių, kurie karčia- 
momis naudojosi.

B. VOKIEČIŲ PIRMIEJI ŽINGSNIAI 
LIVONIJOJE

Eiliuotosios Livonijos Kronikos (Liy- 
landische Reimchronik) komentatorius 
nurodo, kad 1158 m. pirmieji vokiečiai 
pastoviai apsigyveno Lavojįijoje, žemuti
nės Dauguvos pakrantėse. Tai buvo vo- 
-kiški pirkliai, kurie iš Lūbecko atsikėlė į 
Pabaltijo kraštus prekybos ir pelno tiks
lais. Prekyba buvusi gyva (LReim; eil. 
201 — 208) ir gausus pelnas pritraukęs 
vis daugiau vokiečių, įsteigusių naujų 
mainų punktų.

Pradžioje atvykusių vokiečių nei skai
čius nei elgesys nekelė autochtonų Įtarimo. 
Bet kuomet atvyko vis daugiau ir daugiau 
ginkluotų vyrų, tyviai, matomai jau per 
vėjai, paprašė nekviestus svečius apleisti 
lyvių gimtinę. J tokias autochtonų pastan
gas vokiečiai atsakė ginklais ir skaudžiai, 
kruvinai sumusė to krašto tikruosius šei
mininkus, atėmė jų žemes ir išvarė juos 
iš Dauguvos žemupio. Ne gana to! Vokiš
kieji Įsibrovėliai — agresoriai padiktavo 
lyviams taiką “bi der wide’’ (prie žilvi
čio), LReiin; eil. 178; reiškia, kas nesilai
kys taikos, kas drįs už savo gimtinės ne
liečiamumą kovoti, kas nesiduos vokiečių 
stumdomas ir prievartaujamas, tas bus 
pakartas iš žilvyčių Jnuvytu strangu. 
(Kampf und Friedensschluss mit den Ein- 
yeborenen" LReim; eil. 159 — 200.)
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DR. ANNA BAUŪkAi
AUSUf 

IR GCRjfi^EŠ LiGOi

63rd STRtfc .
Of ko UUf-; po* 

toieL: W 
BUO 10

DR. K. G. 8 ALU KAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susiterimą^

Telef.: PResp^ct 8-1717

SENATVĖS ŽENKLAS

j^uoirittKauų ir parengimų

PRANEŠIMAI

It

mas tarp apsirikimo ir klaidos, 
Marie Twain atsakė: “Kai išei
ni iš restorano nešinas kieno ki
to šilkinį lietsargį, savąjį med
vilninį palikęs, tai yra apsiri- 

; kimas. Bet jei pasiimi kieno ki- 
.to medvilninj lietsargį, palikda
mas savo šilkinį, tai klaida”.

Kuomet pasiketi trunka x il
giau negu pavargsti, yra ženklas, 
kad pradedi senti.

— Amerikos Lietuviu Piliežip Pa
šelpimo Klubo piknikas įvyks sekma
dienį. rugsėjo 12 d. Kay’s sode, (buv. 
Leppos). Pradžia 12 vaL Bus skanių 
valgių ir gėrimų. Gros Antano Walu- 
no orkestras. Kviečia visus — Ko
misija ir Valdyba.

— Žemaičiu Kultūros Klubo eilinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, rugsė
jo 15 dieną. 7:30 vai. vakaro, Holly
wood svetainėje, esančioje 2417 W. 
43rd St. Nariai kviečiami atsilankyti 
ir aptarti klubo bėgančius 
kurių yra dauę.

Rožė Didžgalvienė, rašt.

reikalus,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak, 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad, ir sekmad. ofisas uždarytas.

RftZ4 3241 WEST 66ih PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

Po 100 mėty išteisintoji karvutė

PONIOS PAPŪGA
Viena ponia turėjo kalbančią 

papūgą, kuri tiek keikdavo, kad

DR. G K. BOBELIS

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

t CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox VaiUy Medical Center
< 860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

Rezid: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadieni nuo 1—o, tree, 

ir šestad. Ūkiai susitarus.

Rez.: GI 84)873

DR. W. E1S1N - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

ČIKAGOS KARVĖ 
IŠTEISINTA

Ateinančio spalio 8 dieną ly
giai 100 metų nuo didžiojo 
Chicagos gaisro 1871 m. spalio 
8 d., kuriame sudegė beveik 
visas tų laikij miestas ir gaisre 
žuvo labai daug žmonių. To 
gaisro kaltininke buvo pada
ryta našlės Mrs. O’Learv kar
vė, kuri koja paspyrusi tvarte 
ant šiaudų padėtą degančią 
žibalinę lempą, tuo būdu už
degdama tvartą, namus ir vi
są miestą.

Dabar gi, Chicagos prekybos 
rūmai, pasiremdmi George A. 
Moon tyrinėjimais, skelbia,

G

GRAMAS'
AM-FM RADIJAS

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATER.

2512 W. 47 SY. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ

I

t
t

MX1TE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE

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

pių papuošimui ir sezoninės, 
kapams gėlės.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
DFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Tree, ir šestad. uždaryta.

Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 r 
Rezid. telef.: GArden 3-7278*

Oftw tel.: HE 4-1815 arba-RE 7-970C 
Razidanoiioą: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

■ VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VATjANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. P-; antrad. ir ketvirtad 
nuo S iki 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiv atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai
. 2611 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
( 2656 WEST 63rd STREET
t VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
» ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef,: 776-2880
Naujas rex. telef.: 448-5545

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

i Ofisas 27.50 .West 71st St.
Tai.: 925-8296

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

uždaryta,
Rez. tai.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bmdra praktika, spec. MOTERŲ ligo» 

' Oftaas: 2652 WEST 59th STREET
T*l.: PR 8-1223

OFISO VAI-; pirm., antrai, trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.’ HEmlock 4-2123 
Rezid. tel*»— Gibson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-8195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bap- 
dafai Speciali pagalba ko|om» 
(Areli Supporti) ir t. t

2150 West 63rd St., Xtucago, Ui. 60629 
Telef.: PRoepect 6-5084

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA,

Lietuviu kalbi: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto, 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

Šeštadienį ir sek-
vaL

I

kad gaisrą sukėlė ne karvė, o1 P0”1’ iš '>roto varė' Vie' 
vienas bekojis girtuoklis Deu-1 netekusi kantrybės ji
nis (Peg Leg) Sullivan, kurs,'^,u?° suylanižė, ap
šalų spalio 8 d. vakar, girta-:w l™*® !įSi“d?u'V. 
me stovyje užėjęs į savo kai-l . Var£als ne?Al‘" ntsipeikeju- 
myuės šilt, tvartu buvusį 558 “ PnP^n Pradėjo dairytis ir pa- 
W. DeKoveu Street ir čia ant padėt, nępest, tr kepti 
v- , .v ... , , , . paruosta viščiuką. Pakraipusišiaudų issitiesęs bandės uzsi- , " i , . <<XT ...i^,^>; i r a ' . galvą papūga parake: “Norėčiaudegti pypkę, bet per neatsar-’ • 
gumą uždegęs šiaudus.

Pats Sullivan tik tos karvės 
dėka išgelbėjęs savo gyvybę. 
Jani bebandantiš tvarto išbėg
ti, jo medinė koja įstrigusi į 
grindinio lentgalių tarpą. Tik 
savo medkojį nurišęs ir karvei 
už sprando Įsitvėręs Sullivan 
pajėgė iš tvarto išsinešdinti, t

Vietoj padėkos karvei, jis ją 
apšmeižė, sugalvodamas melą, 
kad karvė šiaudus uždegusi.

Mrs. O’Leary po priesaika 
paliudijo , kad po 7 valandos 
tą vakarą ji i tvartą nebeėjo ir 
kad jokios žibalinės liktarnos 
ten ji nepaliko, Į

Tyrinėtojas Moon abejoja 
Sullivano pareiškimu, kad 
gaisrą jis stebėjęs stovėdamas 
gatvės priešingoje pusėje. Mrs. 
O’Leary giminaičiai tvirtinda
vo, kad gaisrą padegė medko- 
jis Sullivan. “Kai mes tebebu
vome vaikai, mums kartkar
tėmis igrasindavo, kad nieko 
apie tai nekalbėtumėm”, sakė 
jie. “Kitaip Sullivan tikriau
siai -būtų nuliučiuotas”.

— Utenos Apskrities Klubas, po 2 
mėnesių atostogų kviečia į pirmąjį 
susirinkimą antradienį, rugsėjo 14 d,. 
7:30 vai. vak. naujoje vietoje — Hol
lywood Inn mažojoje salėje, 2417 W. 
43rd SL Visi nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra daug klausimų aptarti 
ir pranešimų išklausyti. Po susirin
kimo bus vaišės.

V. Juška, nut. rašt.

GELRS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR B-0833 ir PR 8-0834

Pastabos ir nuomonės

žinoti, ką Šis piukštis bus ne- 
cenzūriškai pasakęs...”

4

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

CHICAGO. ILL. 60629
J?

Artėjant lituanistinių mo
kyklų mokslo metų pradžiai, 
ar nevertėtų lietuviškose kolo
nijose pravesti agitaciją, kad 
neliktų nei vieno lietuviuko ar 
lietuvaitės, kurie nelankytų 
lituanistiniu mokvklu. Be i vai 
rių anksčiau vartotų metodų, 
ar nebūtų efektingiau panau
doti mūsų lituanistinių mo
kvklu vvresnių klasių moki
nius ir abiturientus, kad jie 
asmeniškai aplankytų lietuvių 
šeimas, kurių vaikai nelanko 
mokyklų? •

šitoks pačių jaunuolių pa
naudojimas gali teigiaiiHau at-j 
siliepti j vaikus, 1__________
lankyti mokyklų, ir sustiprinti 
bei atgaivinti .tėvų lietuvišku
mo jausmų. Tokiems lietuviš
kumo apaštalams būtų sun
kiau atsisakyti, nes jie būtų 
gyvi pavyzdžiai, kad įmanoma 
lankyti tas mokyklas, ir kad 
jie yra tie idealai, ką lituanis
tinės mokyklos bando atsiekti.

Dalia Babelienė

kurie nenori I

TAISOME KLAIDAS

A FORESTS FUTURE
IS IN YOUR HANDS

FSeMaI Only top «*•

Jobo Valaičio straipsnyje 
Okupantas komunistina Lietu

vos gnygnešį” šių metų rugsė
jo 3 dienos Naujienų numeryje, 
pirmoje skiltyje atspausdinta: 
“Sekančiomis eilutėmis velionis 
taip pat vainikuojamas 
ri būti: 
velionis 
mas...”

Rugs, 
skiltyje, 
rujų J. Rimšos konspiracija bu
vo labai gera, nes pvz. literatū
ros būdavo...”, turi būti “Litera^ 
tūros sandėlis būdavo...”

Tų- pačių Naujienų 4-toj skil
tyje parašyta,, “kad J. Rimša 
buvo humaniškas ir nepabūgs
tantis ne savo žmonėms...”, o 
turėjo būti “net ne savo žino-- 
nėms...”. I

O tu- 
“Sekančiom eilutėmis 
jau taip vainikuoja-

4 d. Naujienose, 2-oje 
atspausdinta: “Iš tik-

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
V Telef.: GRovehill 6-2345-1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

GERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS P. GAIDAS

NARIAI: A/flBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

help your
HEART FUNdV 

help your HEART

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Šaulei
ANTANINAI SIDZIKAUSKAITEI - 

MARKUZIENEI
mirus, jos 
užuojauta

šeimai ir artimiesiems nuoširdžią 
reiškia ir liūdi

/

Vytauto Didžiojo šauliu kuopos
Valdyba ir Šauliai

WILLIAM NORVILL
Gyv. Evanston, Illinois

Mirė 1971 m; rugsėjo mėn. 9 dieną, sulaukęs 84 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje^

Paliko nuliūdę sūnus Antanas ir 6 anūkai Lietuvoje. Dukterėčia 
Helen Chiappetta, gyv. Lisle, Illinois, ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Toon Funeral Home. Downers Groge, Illinois, 
šeštadienį, lįugsėjo 11 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. William Norvill giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: v
Sūnus, anūkai, dukterėčia.

Laidotuvių Direktorius Toon. Tel. 968-0408.

ONA BARTKUS
Mirė 1971 metų rugsėjo mėn. 5 dieną ir palaidota rugsėjo 8 die

na kapinėse.
Velionė Ona Bartkus ,negali atsidėkoti tiems, kurie suteikė jai 

paskutini patarnavimą ir palydėjo ją į amžinybės vietą. Todėl męs, 
atmindami ją ir apgailėdami jos mirtį, dėkojame draugams, atvy
kusioms į šermenis, atsiuntusiems gėlių, užpirkusiems mišias ir pa- 
lydėjusiems į kapines.

Dėkojame Mons. Prel. D. Mozeriui, kun. Jonui Plankiui, kun. 
Pąurazui, kun. Povilui Juknevičiui, ypatingai kun. Jonui Plankiui, 
kuris atlaikė įspūdingas pamaldas už jos sielą.

Dėkojame Brighton Parko Moterų klubui ir St. Theresa drau
gijai is Brighton Parko bažnyčios. Dėkojame laidotuvių direktoriui 
Petrui Bieliūnui už mandagų ir tvarkingą patarnavimą. Dėkojame 
karstanešiams, nunešusiems ją i amžinojo poilsio vietą, ir visiems 
laidotuvėse dalyvavusiems giminėms, draugams bei pažįstamiems. 
O Tau, mūsų mylimoji, sakome — Ramiai ilsėkis šaltojoj žemelėj.

Nuliūdę lieka: duktė, žentas.

SILVESTRAS ZOLP
(ŽOLPYS)

Gyv. 3554 So. Halsted St^ Chicago, Ill. 60609

Mirė 1971 metų rugpiūčio mėn. 4 dieną. Palaidotas Lietuvių Tau
tinėje kapinėse rugpiūčio mėn. 9 dieną.

Velionis negali padėkoti visiems, suteikusiems jam paskutinį 
patarnavimą ir nulydėjusiems jį į Amžinos Ramybės vietą, užtat 
mes, jo artimieji,

Dėkojame artimiesiems ir pažįstamiems, atsiuntusiems gėlių ir 
užpirkusiems mišias.

Dėkojame giminėms, draugams, McClellan mokyklos vadovybei ir 
mokytojams už atsiųstas užuojautas, pranešėjams Feliksui ir Aldo
nai Daukams už radijo pranešimus, Antanui ir Konstancijai Stan- 
kams, V. Bildušams, Sandarai, Naujienoms už užuojautas spaudoje, 
Lietuvių Moterų Piliečių Lygos narėms už užuojautas koplyčioje, 
už atsiųstus laiškus ir užuojautos pareiškimus.

Martynui Gudeliui už koplyčioje atsisveikinimo kalbą ir savo bei 
Naujienų vardu pareikštą užuojautą.

Genovaitei Giedraitienei už giesmes koplyčioje, laidotuvių direk
toriui St. Lack - Laka vid ui už suteiktus patarnavimus, karsto nešė
jams ir visiems laidotuvių dalyviams, nulydėjusiems velionį į AmŽi- 

■f nos > ramybės viėt^r, Į * ' e f
O Tau, mano mylimasžvyre, tėve ir tėveli, norime, kad būtų leng

va kapinių šalta žemė.
Nuliūdę lieka:

imona, sūnus, duktė ir giminės.
—

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLynipic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: Y Aras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

2424 WEST 69lh STREET
2314 WEST 23rd PLACE

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-19H

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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ii žai tėra jaunesniųjų, 
nai suinteresuotų per

dideliam 
ir dabar

Susiorganizavo Jaunimo Me- dešimtmetį užimti jų 
Žais ir tų Metų proga 1966 m.} 
gegužės 3 dieną tikslu propa- lika jaunų moterų 
|»Uoti lietuvių liaudies ir leng- metų koncertui, 
iresnes dainas plius šokių mu
ziką. Sąlygos — turi būti lie
tuvaitė, i 
amžiaus ar vyresnė, 
studijavusi ar 
dainavimą ir mokėti 
tyti gaidas, 
kio amžiaus lygyje nėra taip'ją ir labai 
paprasta. Jos iškeliauja i kitas ateinančiai rugsėjo 18 dienai.

ganyti- tus mes 
ateinanti skaičiui 
vietas.

Aldutės tikėjosi (urėti šešio- 
niūsų šių

deja... viena 
yra ištekėjusi ir laukia kūdi
kio, kita studijuoja Europoje 

universiteto lankymo:ir iki koncerto negrįš, trečia 
turi būtiįyra mokykloje Bostone, Muss, 

studijuojanti Taigi, bus trylika (13) daini 
skai- įlinkių. kurios pasišventusiai 

Išlaikyti chorą to- dirba kad galėtų paruošti nau- 
idomią programą

valstijas ar net į kitus kraštus 
siekti savo magistro laipsnių 
arba išteka ir pasitraukia, ar
ba išeina mokytojauti ir sun
kiai beatlykina laiko repetici
joms. Atrodo, J 
įmanoma sudaryti didesnę gru 
pę. Nepaisant fakto, kad be
veik kiekviena lietuvaitė mer
gaitė ar berniukas, baigę) 
aukštesniąją mokyklą, lanko 
kolegijas, tačiau labai nedaug 
kas iš jų rimtai tesusidomi 
muzika. Tai tikrai apgailėti
na, kadangi daugumas mūsų 
geriausiai paruoštųjų daini
ninkų nejaunėja, o labai ma

dainavome
organizacijų
kad jos atsilankys ir

mūsų pastangas išlai-

mėjimų šioje muzikos Šakoje, 
nors jis yra įtik 20 metų. Chi- 
cagos simfonijos orkestras ji 
pakvietė akompanuoti keliems 

Nežiūrint didelio 
jis nenutraukia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

ST. RICHARD — $22,900

nės organizaciją.

ISTORINIS VEIKALAS REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

AUKŠTO puiki mūro rezidencija 
su 4 dvigubo dydžio miegamais. Įmon
tuotos indų ir drabužių plovimo ma
šinos ir kiti virtuvės reikmenys, bran
gios ir gražios užuolaidos, pilnas rū
sys, .Tai neįtikėtinas bargęnas ge
riausioje St. Richard parapijos apylin
kėje su netikėtinai mažu Įmokėjimu. 
Vardan savo ir vaikų laimės skambin

kite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500 -

tikimės, 
parems 
kyli gyvą šią mūsų jaunuome- koncertams^ 

pasisekimo, 
ryšių su lietuviais ir yra davęs
pasigėrėtuuj koncertų. Taip pat 
akompanavo Chicagos Lietu-1 
vių Operai. Jo piano rečitalis 

Taryba“ v ra ruošiamas (lapkričio 14 d. 
Knygos au-i . d -Amerikos Belgų organi

zacija iš Moline, III. šį šešta
dieni 1 vai. atidaro mezginių, 
, Host ų, lėlių bei tautiniais mo

tyvais rankdarbių parodą Bal- 
jzeko Lietuvių kultūros muzie
juje. Ponia Vary Krauchunas 
vadovauja šiai parodai ir susi
pažinimo bei lietuvių ir belgų 
draugystės pregramoms. Pa
rodu tęsis iki rugsėjo 30 d.

Brighton ir MsKinley Par- 
kų apylinkės laikraštis Life 
rašo, kad šią vasarą McKinley 

(parko šunų lašininio klubas iš

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEJEMAI3-

Senai laukta istorinė knyga 
“Amerikos Lietuvių 
jau atspausdinta, 
torius Leonardas Šimutis, ALI ’ 

į

os Įsteigėjas ir ilgametis ALT’osĮ 
pirmininkas.

Knygą “Amerikos Lietuvių 
Taryba” turėtų Įsigyti kiek vie- i 
nas lietuvis, nes ją perskaitęs 
sužinos, ką ALT’a per 31 melus 
yra nuveikusi Lietuvos laisvi-, 
nimo ir lietuvių emigracijos) 
reikalais. Tuomet nebekils 
jokios abejonės, kodėl ALl ą 
reikia remti moraliai ir mater
ialiai.

Knyga yra Įrišta i kietus vir-| 
sėlius ir gausiai iliustruota. 
Patraukli ne vien tik ją skaity-l 
ti. bet ir pavartyti jos pusią-i 
pius. Knygos kaina $10.00.

ALT’os Centro Valdybai j 
knygai išplatinti reikalinga tal
ka. Visuomenė prašoma ateiti 
ALT’a! Į pagalbą ne vien tik Įsi 
gyjant knygą, bet ir ją plati
nant. Užinteresuoti asmenys kny 
gos platinimu, prašomi kreiptis 
šiuo adresu: Amerikos Lietuvių 
Tarybos Centro Valdyba, 2606 
West 63nl Street, Chicago, 
Illinois 60629.

Kostas Januška
ALT Pagalb. Tarnautojas

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-7143

OPEN HOUSE
SUNDAY, 2—6 P. M.

5031 N. NEW ENGLAND 
SP 4-1278

room Cape Cod. 4 bedrooms, 2 full 
baths. Large lot.

Appt. only. By owner.

Mes celebruojame savo penk 
tąsias metines sukaktuves ir 
norėjome šią programą pateik
ti praeito vasario 13 dieną, bet 
buvome pakviestos dalyvauti 
. _____ _____ ___ > minėjime
ir nebebuvo Įmanoma pasi
ruošti savo koncertui. Po to 
sekė Opera ir dar vėliau Dai
nų šventė ir tik po viso to mes 
galėjome pradėti ruoštis savo 
programai rugsėjo 18 d.

Mūsų koncerto pavadinimas 
bus 
mos 
nios 
visu 
daroma iš moderniųjų lietuvių 
kompozitorių kūrinių:
Juozo Strolios, Vytauto Jaučio, 
Stasio Gaileviuiaus, Giedrės 
Gudauskienės ir Salomėjos Če- 
rienės — Mulks.

Daugumas tų dainų arba la
bai retai tėra dainuotos arba 
visai dar nebuvo dainuotos. Jos 
yra naujos, gražios ir lengvos. 
Taip pat programoje bus se
nųjų mėgiamųjų dainų, kurios 
atrodė tinkamos mūsų “Svajo
nėms”.

Mūsų sukaktuvėms atšvęsti, 
po programos bus atsigaivini
mas. Per praeitus penkis me-

beveik nebe-j,. . . ... ,
. ... Kasamo Šešioliktos

“Svajonės”; bus atlieka- 
liaudies, meno ir moder- 

dainos solo, duetu, trio ir 
ansambliu. Programa su-

7

SHAUMBURG
BY OWNER

1 year brick, w-alum. siding, 4 bdrm., 
1% ba., fin. fam. rm., f. bsmt., 2 car 

att. gar. Fully landscaped. 
Mid 40’s.

529-2763

NAMŲ VALDYiLAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

1 VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Alice Stephens

laimėjo Leonardo Bagdono 
kalaitė Gretchtn, o trečią Bro
niaus Polikaiči) Jurda. Prade
damos naujos klusnumo ir ge
ro elgesio pamokos šunims. 
Paskutiniam cešimtmetyj įvai 
rūs išgarsinti asmenys skelbė 
nepaklusnumo idėjas žmonėms 
ir jaunimui.

— Gradinsko krautuvė ir tai
symo dirbtuvė po vasaros atos 
togų jau atidaryta ir veikia kas
dien nuo 9 vai. ryto iki 6 v. v., 
pirmadieniais ir ketvirtadie
niais iki 9 vai. vak. (Pr.)

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
H tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. vTaip pat 
galima Įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.

Kada pirmieji negrai 
atsirado Amerikoje?

Pirmasis Virginijos kolonijos 
kronikininkas John Rolfe apie 
pirmuosius negrus Amerikos kon 
tinente parašęs tik tiek, kad 
1619 metų “apie rugpiūčio mė- 
neso pabaigą” į Jamestown, 'Va., 
“atplaukė olandų kariškas laivas, 
kurs mums pardavė 20 negrų”... 
Tai buvo prieš 352 metus.

— Justo Lit ponio 
prekybos namai bus 
ir sekmadieniais nuo 
nio iki 5 vai.

atidaryti 
vidudie- 

(Pr.)
— Dainavos Tautinio Meno 

Ansamblis pradeda š. m. ru
dens darbo sezoną rugsėjo 14 
d., antradieni, 8:00 vai. vak. 
Repeticija Įvyks Jaunimo Cen
tre, 203 kambaryje, šiais dar
bo metais Dainava stato S. Kai
rio ir muz. Br. Budriūno Sidab 
ring Dieną. Visi . ansamblio 
nariai kviečiami i darbą. Lau 
kiame naujas dainas mėgstan
čių narių. (Pr.)

1739 So. Halsted Street Chicago 8, UI.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

-— Mok. Stasys Budys, Michi
gan City. Ind., moko vokiečių 
kalbą vietos aukštesniojoj mo
kykloj. Lietuvoje jis buvo Bir 
žų gimnazijos direktorius. Sa
vo patyrimą pedagogikos moks 
Juose jis papildo naujausiomis 
šios srities žiniomis, šalia tie
sioginio darbo jis yra LB švie
ti Tarvbos Vid. Vakaru litua- *- 
nistikos mokyklų inspektorius.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th 'st, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

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

— Nijolė
Birmington, 
Eichstefo 
sios abiturientų laidos 
žiavimu.
18 — 19 d. Gintaro vasarvietė
je, Union Pier. Mich.

Mikšytė - Ward,
Mich.. rūpinasi 

gimnazijos pirmo- 
snva- 

kuris Įvyks rugsėjo

7 ROOM EXECUTIVE RANCH 
lovely throut. New gas heat. 

Centr. air. Attached 2 car gar
age. Upper 30’s.

By owner.
47&-7517

MARQUETTE PARK AREA 
6 room brick, 2 baths, built in oven 
and range. Air conditioned, 
ished basement. 2 car garage.

BY OWNER 
CALL 

GR 6-OOOG

Fin- 
Patio.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

HOUSEKEEPER —
PLAIN COOKING

Live in, steady. Own room, bath, 
V., in Doctors home. Small family. 

$70 per week. References.
English necessary.

935-6969 anytime

ELMHURST — BY OWNER 
6 year old 3 bedroom brick & 
aluminum bi-level, wall to wall 

carpeting.
:S & S. $29,500.

834-4289

T.

POSITION OF RESPONSIBILITY, in 
small office some bookkeeping, typing, 
cashiering, credit investigation. A 
pleasant person who vrants responsib
ility and the opportunities that go 

with it.
Phone Mr. DREW’ for opportunity 

392-4200

REIKALINGA MOTERIS namų šeimi
ninkės pareigoms. Dėl sąlygų susi
tarsime, kai patelefonuosite 522-0257.

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogp Vietos

MŪRINIS 6 kambarių Marquette Par
ke arti mokyklos. Nauja kabinetų 
virtuvė. Nauja brangi vonia. Nau
jai įrengtas rūsvs. Naujas garažas.

Tel. 778^6916.

/ČIA DOLERIS SAUGUS
4 BUTŲ gražus mūras 4 

mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High. 
__ $42 700

LIUKSUS 2 BUTŲ — 20 metų mū
ras. Radiant šildymas. Garažas. Pui
ki gatvė — blokas i pietus nuo parko. 
— $41.000.

SKLYPAS 30’ su garažu prie Mar
quette Parko. — $10,500.

TVIRTI DU MŪRAI greta ant pla
taus sklypo duoda $1,400 pajamų 
kas mėnesi. Centralinis alyva šildy
mas, daug priedų, maži taksai už 
abu. $47,900.

SVEIKAS MEDINIS modemus vi
duj. graži gatvė, arti Maria HS., dide
lei šeimai ir pajamoms. Platus skly
pas. $18-600.

9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. $18,950.

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

PARDUODAMAS
30 x 135’ sklypas su 2 mašinų garažu 
ant jo geroje Archer ir Harlem, Ave. 

apylinkėje. Išgrįstas skersgatvis.
Rašvti: 

NAUJIENOS. Box 178 
1739 So. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL. 60608

4000 NORTH 8300 WEST 
Asking low 40’s.

Beautifully landscaped. 6 Room Geor
gian plus Sun room. 3 bedrooms. 1% 
baths, Corner lot 56 x 135 & Garage.

Wall to Wall Carpeting. 
NA 5-7509.

BY OWNER.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTINAS

— Dail. P. Kaupas yra išvy
kęs Į Vokietiją ir ten praleis 
keletą savaičių, c

— Lituanicos Tunto, Algi
manto laivo. Jūrų skautu su- *- J.
eiga Įvyks sekmadieni, rugsėjo 
12 d.. 10 vai. ryto Jaunimo Cent
re.

— Liuda ir Bronius Bartašiai, 
Gražinos klubo savininkai Mar 
quette Parke, praeitą savait
gali Įspūdingai paminėjo savo 
Liudos ir Broniaus vardadie
nius. Vaišėse, (kurios vyko 
kieme, tarp Įvairiomis švieso
mis iliuminuotų medžių,, daly
vavo didelis būrys giminių, 
draugų ir pažįstamų iŠ visos 
plačiosios Chicagos bei jos apy 
linkių. Ta proga jie nepamiršo 
mūsų kultūriniu reikalu ir lie
tuviškosios spaudos parėmimo.

— Chicagos Lietuvių Opera 
ši penktadieni, 8 vai. vak., pra
deda savo naują dainavimo se
zoną. A. Kučiūnas, operos 
meno vadovas .ir dirigentas, 
asistuojamas Alvydo Vasaičio, 
supažindins operos narius su 
naujo sezono veikalu — Banai
čio trijų veiksmų opera “Jūra
tė ir Kastytis”.

LEISIU
VYRESNIO AMŽIAUS VYRUI 

ar moteriškei gyventi name ir naudo
tis visais patogumais. Gera vieta po

ilsiui graži gamta, šviežias oras.
Rašykite

’ A. SURVILAI
R. R. 1. 102nd Avė.

ALLEGAN, MICHIGAN

. NEAR 67-TH & PULASKI
4 bedroom brick. Modem kitchen 

and bath. Finished basement.
2 car garage. Upper 20’s.

BY OWNER

582-8313

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto
gė. centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklvpas. 41-ma ir Campbell.

PUIKUS BUNGALOW.
sklenas. garažas. Tuoj galima 
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta. ■ *

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET 

436-7878

Įrengtas 
užim-

butai

Mar-

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairus Pardavimai

SAVININKAS PARDUODA

.■.mi.LM—■ .................Illi I 1. IJ..I.L . ... ..i-.LJJllHII.il III..

MOVING — Apdraustas perkraustyipas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujauri kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimai.

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSEMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — S3.00.

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia 
tas

dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki- 
tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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ATEŠAS IŠPARDAATMAS 
Vykdomas Moterų draugijos Sauga- 

nash Apylinkės Jaunimo centre,
4600 W. PETERSON AVE., 

ketvirtadieni, rugsėjo mėn. 16 d., 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.

52-tros ir Whipple apylinkėj 2 aukštų 
namą po 4 ir 5 kambarius su 30’ skly
pu prie jo. Pilnas beismantas. 2 auto 

garažas, moderniška virtuvė.

434-6793

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
platus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apylinkėj. — $38,000.

LABAI GERAS 10 butu mūras. 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — tik $89,000.

18 BUTU, mūras, alum, langai. šiL 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis. Ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsys, 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47tosir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu. aluminijaųs langai, 2 automobilių 
garažas, , Marquette Parke. Tik 
$28,900.

. RENTING IN GENERAL 
Nuomos

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisomas 

2646 WEST 69»h STREET
T»Iu REpublIc 7-1941 Tel.: 471-0321

BRIGHTON PARKO apylinkėj iš
nuomojamas 3 bambarių butas vie
nam asmeniui — 4549 So. Washtenaw. 

Tel. 9274731.

MARQUETTE PARKO apylinkėje iš
nuomojamas miegamas kambarys ne
rūkančiam pensininkui, vyrui arba 
moteriai, ar dirbančiam asmeniui 
prie mažos šeimos. Galima naudotis 

virtuve ir kitais patogumais.
Tel. WA 5-6742.

A. & L. INSURANCE & REALTY

, INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S' REAL ESTATE 
4307 So. KEDZIE. CHICAGO 

TEL. — 254-5551 
4936 — 15th St., Cicero

Tel. 652-1202

Astra ir Alfredas šalčiai, 
Vokietijos lietuviai, atvyksta į 
Chicagą. Rugsėjo 19 dieną 5 v. 
vakaro, jie dainuos Jaunimo 

žymus teisininkas ir ėjęs aukš- į Centre. Koncertą ruošia Mar
tas pareigas Įvairiose teisingu- gutis. Bilietai gaunami Margi
nio institucijose, aktvviai ben-|niuose ir Margučio raštinėje, 
dradarbiauja lietuviškoje spau
doje. savo straipsniuose pa
liesdamas klausinius teisinės 
logikos požiūriais.

— Alfonsas Aniulis dirba sa
vo specialybėje Chicagos pri 
vačiame klube, kuriame dar 
bo sąlygos ir aplinka yra geros, j 
Pratęsdamas Naujienų prenu
meratą jis paliko auką lietuvis 
kos spaudos palaikymui.

— Pianistas Mindaugas Ma-) taipogi yra viena iš ateinančių 
tiulis yra atsiekęs stambių lai motų Jaunimo Kongreso orga- 
 Įnizatorių. Per minėjimą taip

j pat savo poeziją skaitys Graži- 
SKAITYK PATS IR PARAGINC

— Juozas Krygeris, Cleve
land. Ohio. Lietuvoje Buvęs

IŠNUOMOJAMA tvarkingam vyrui sa- 
lioųėlis ir miegamas su baldais. Bal
dai ne seni. Atskiras išėjimas. Skam
binti iki 10 vai. ir vakare nuo 8 vai. 

736-0785.

WANTED TO RENT 
Ieško butp

SIUNTINIAI Į LIFTUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4031 Aa*h*r, 
Chicago, III. 60431 TeL YA 74980

NEAR 64th PLACE
& HOMAN

6 room bungalow with 
finished attic.

Contact agent B. N. LAKE
445-1416

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

(Pr).
VYRESNIO AMŽIAUS lietuvė našlė 
ieško 3—4 kambariu buto Marquette 
Parko apylinkėje. Siūlyti tel. 499-0780.

DVI AR TRYS ŠEIMOS pirkit 8 butu 
namą po 3 ir 4% kambarius. $15.000 

pajamų. Marquette Parke.
Tel. HE 4-2323.

Cicero apylinkė minės Tau
tos šventę rugsėjo mėn. 12 d., 
11:30 vai., šv. Antano parapijos 
salėje. 49-tas kortas ir 15-tos 

j gatvės kampas. Paskaitininkė 
— M. Lenkauskienė iš Cleve- 
lando, kuri neseniai apkelia- 

įvo Pietų Ameriką, Australija, 
Naująją Zelandiją ir aplankė 

• ten gyvenančius lietuvius. Ji

na Tulauskaitė Babrauskienė. 
Visi laukiami, o ypač jaunL 
mas. Rus užkandžių.

Visi lietuviai kviečiami atsi
lankyti. (Pr).

Buv. Lietuvos Policijos Tar
nautojų Klubas “Krivūlė” ren
gia Rudeninį banketą, kuris 
įvyks 1971 m. rugsėjo mėn. 18 
d. 7:30 vai. vak. Balio Pakšto 
svetainėje, 3801 So. California 
Ave. Bus šalta ir šilta vakarie
nė. įvairi ir trumpa programa, 
veiks bufetas ir dovanų paskir
stymas laimingiesiems, o B. 
Pakšto kapela gros šokėjams. 
Visas pelnas skiriamas nepr. 
Lietuvos policijos prisiminimų 
knygai išleisti. Maloniai kvie
čiame atsilankyti ir tuom pa
čiu paremti leidžiamąją knygą. 
Auka 5 dol.

Klubo “Krivūlės” Valdyba 
(Pr).

CAUFeRNIA SUPER SERViCI
T*itom[ luto motorai, stabdžiai, 

tune-upi Ir ♦. L
024 Sa. CAJLIFORNIA AV^,

CHICAGO, ILL TEU VI 7-T317

DEL MIRTIES parduodamas 6 kamba
rių medinis namas West Pullman lie

tuviškoje kolonijoje.
12323 So. EMERALD AVE.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramente*

Call: Frenk Zapoll* 
3208ĮĄ W. 95th St. 

GA 4-8654

BringenybH, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms proęcms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
TeleL 4344660

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus Ir perstitau senui Ti
su rūšių namo apšildymo pečiui Ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius tr 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING 4 SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL.: VI 7-8447

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

LJJllHII.il

