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J. CONNALLY IŠGĄSDINO BIZNIO PARTNERIUS
MOKSLININKAI NEATMETA MINTIES, ( 
KAD YRA APGYVENDINTU PLANETŲ

MASKVA. — Sovietų Sąjungos ir Amerikos Mokslo Akade
mijų surengta tarptautinė konferencija Bjurakane, netoli Turki
jos sienos, aptarė žemės išsivystymo, civilizacijų atsiradimo, 
kultūrinės evoliucijos, kalbų ir kitus klausimus. Daug laiko buvo 
paskirta klausimui ar yra kitose planetose inteligentiškų būtybių 
ir ar verta bandyti su jomis susisiekti, šis klausimas buvo iš
spręstas teigiamai. Mokslininkai sutiko, kad panašiai, kaip žemė, 
turėdama reikalingų chemikalų išsirutuliojo j savo dabartinę for
mą, taip pat galėjo atsitikti ir tolimose planetose, kurios žmonėms 
gali būti ir ^nežinomos.

AMERIKA NENUVERTINS DOLERIO
"Draugai turi padėti", sako Connally

LONDONAS. — Amerikos iždo sekretorius John Connally 
nustebino visus Dešimties Grupės finansų ministerius, paskelbda
mas, kad Amerika yra nutarusi savo 9 bilijonų prekybos deficitą 
paversti į 4 bilijonų perteklių. Tas reiškia, kad Amerika savo 
prekyboje siekia 13 bilijonų Įplaukų, kurios turi ateiti nenuvertin- 
tinus dolerio ir nepakeitus aukso vertės. “Mes turime sunkumų 
ir mes jais dalinamės su pasauliu, lygiai kaip mes dalinomės sa
vo turtais. Tam draugai ir yra’ — pareiškė Connally susirinku
siems svarbiausių pramonės valstybių ministeriams^

Konferencija įsteigė du ko
mitetus, kurių tikslas bus ieško
ti būdų sugauti signalus iš toli
mų planetų, jei jie būtų kieno 
siunčiami ir ieškoti būdų “ast
ro inžinerijos” technologijos pa
galba stebėti tolimas žvaigždes, 
siųsti signalus iš žemės į erdves, 
su viltimi, kad kur nors plačioje 
erdvėje yra civilizacijų, kurios 
bandys tokius signalus sugauti 
ir į juos atsakyti. x

Sovietų mokslininkų grupė pa
pasakojo, kad pernai ji darė ban
dymus gaudydama signalus iš 
erdvės. Nieko konkretaus iš to 
neišėjo, signalai buvo sugauti, 
tik kilo įtarimas, kad jie atėjo 
iš atmosferos; Amerikoje 1960 
metais tokių signalų gaudymą 
organizavo Vakarų Virginija 
Radijo Astronomijos -Observa
torija. Ji sekė tik dvi netoli 
esančias žvaigždes, tačiau jokių 
signalų. iš. ten nepagavo.

Mokslininkai kėlė įdomių klau
simų. . Vienas pareiškė, kad ga
li būti taip, kad beribėjęerdve- 
je visi tik gaudo signalus iš ki
tur, bet niekas pats nesiunčia. 
Tokiu atveju tokių signalų nie
kas ir nepagauna.- Sunkumų su
kelia: ir dideli atstumai?: Jei ra- 
dijobangoskeliaujaaviesos grei
čių, ir tuo.- atveji! -pasiekti net 
arti esančią žvaigždę signalas už
trunka kelionėje 20 metų. Su 
tolimesnėmis planetomis signalų 
pasiuntimas užtruktų dar ilgiau, 
į-dabar iš žemės pasiunčiamus 
signalus, kurie keliaus kelias 
gentkartes, gali atsiliepti tik bu
stinieji tų .tolimų planetų gy
ventojai.

Mokslininkai' sutiko, kad, jei 
erdvėje yra pažangių civilizaci
jų, jos su dėmesiu gaudo įvai
rius radijo ir šviesos signalus 
iš aplinkinių planetų ir žvaigž
džių.

Čilė uždarė 
spaudos agentūrą
SANTIAGO. — Čilės vyriau

sybė uždarė amerikiečių spau
dos agentūros UPI įstaigą Čilė
je, nes ta agentūra skleidusi pa
saulyje nepalankias žinias apie 
dabartinę Čilės vyriausybę. Mar
ksistui prezidentui AHendei ypač 
nepatiko agentūros paskelbtos 
žinios apie jo slaptus susitikinė
jimus su komunistų vadais Ko
lumbijos ir Ekvadoro vizitų me
tu. UPI Čilėje turėjo 15 kores
pondentų.

Čilės vyriausybė priversta elg
tis atsargiai, nes ji turi parla
mente didelę opoziciją. Prezi
dentas buvo susitikęs su krikš
čionių demokratų vadais ir pa
žadėjo jiems nuosaikiau vesti 
Čilę į socializmą, jei jie nepa- 
rems nacionalistų partijos pa
siūlymo išmesti iš pareigų eko
nomikos ministerį, kuris savo 
paties nuožiūra pradėjo konfis
kuoti kai kuriuos privačius fa
brikus.

15 VISO PASAUUO
♦

PARYŽIUS. — Hanojaus ir 
Viet Congo atstovai Paryžiaus 
taikos derybose pakartojo savo 
septynių punktų planą. Pirmiau
siai reikia išvažiuoti visiems 
amerikiečiams, po to, sudaryti 
tautinės vienybės vyriausybę, 
kurioje nebūtų Thieu. Tada bū
sią galima lengvai susitarti dėl 
kitų punktų.

TOKIJO. — Trys japonų po
licininkai buvo užmušti ir 120 
sužeista jaunų komunistų, kurie 
priešinasi naujo aerodromo sta
tybai, demonstracijose. Sude
gintos trys policijos mašinos ir 
du traktoriai. Suimta 107 stu
dentai.

ČIKAGA. — Trys Apollo 15 
astronautai padovanojo Čikagos 
merui didelę mėnulio fotografi
ją ir mėnulyje buvusią JAV vė
liavą.

SAIGONAS. — Vietname žu
vo 49 komunistai mūšiuose Me
kong© deltoje.

ALLENTOWN. — Mack Truck 
įmonė paskelbė, kad ji atidėjo 
savo planus statyti sovietams 
sunkvežimių fabriką, nes JAV 
vyriausybė nedavė leidimo.

PONTTAC. — Tie tėvai, kurie 
protestuodami prieš mokinių ve
žiojimą autobusais neleidžia vai
kų į mokyklas, buvo įspėti, kad 
jiems' gresia teismo bausmė.

ČIKAGA. — Federalinis teis
mas kelia 'bylą Panamos laivui, 
kuris išpylė nešvarią alyvą Ca
lumet upėje, i

SAIGONAS. — Sprogime nak
tiniame klube žuvo 15 žmonių, 
jų tarpe 1 amerikietis, dar 57 
buvo sužeisti, jų tarpe 7 ameri
kiečiai.

Praėjusią savaitę Vietna
me žuvo 14 amerikiečiu ir su
žeistu buvo 49.

Pasitarimai 
Baltuose Rūmuose
WASHINGTONAS. — Vakar 

prezidentas. Nixonas priėmė gu
bernatorių konferencijos vykdo
mąjį komitetą, kuriame yra ke
turi demokratai ir keturi respu
blikonai, jų tarpe Illinois guber
natorius Ogilvie. Baigiantis gu
bernatorių konferencijai Puerto 
Rico saloje, keli demokratai ban
dė pravesti prezidentui nepas
lankias rezoliucijas, tačiau kon
ferencija jas atmetė.

šiandien prezidentas tarsis su 
kongreso abiejų partijų vadais. 
Pasitarimų tema — ekonominiai 
klausimai ir ką daryti po 90 die
nų užšaldymo termino — ar ji 
pratęsti ar pakeisti kitokiomis 
priemonėmis.

Ekonominius klausimus svar
sto ir Atstovų Rūmų lėšų komi
tetas, kuris trečiadienį apklau- 
sinėjo eilę biznierių, kurie pri
tarė vyriausybės ekonominiam 
planui.

Izraelio'kariuomenės motery dalinys grįžta iš Pratimu į kareivines. Motery kariuomenė hebra
jiškai vadinama "chen", kas kartu reiškia ir "žavingumą". Jau ir attikusios karinę prievolę mer

ginos dažnai yra pašaukiamos šešių savaičiy kursams.

LOJALIOJI SOVIETŲ OPOZICIJA 
PAČIŲ RUSŲ BOLŠEVIKŲ TARPE

MASKVA. — Kolumnistas Roscoe Drummond paskelbė so
vietų slapto “Politinio dienoraščio” turinį. Kaip ir kita sovietų 
opozicijos slapta spauda, dienoraštis yra parašomas mašinėle ir 
spausdinamas mimeografu. Jo kopijos pateko i • į Vakarus. So
vietų Sąjungoje yra kelios opozicijos rūšys. Vitna nekenčia ru
sų, nekenčia bolševizmo ir jo imperialistinės pditikos, kuri pa
vergė daug tautų. Toje opozicijoje yra daugiau 
tybių gyventojų, ne pačių rusų. Grynai religinė 
čia režimo už jo ateizmą ir religijų persekiojimą. Trečioji opo
zicijos rūšis yra pačių rusų, bolševikų tarpe. Ji kritikuoja vyriau
sybę dėl jos vedamos politikos, tačiau nesiekia
bet tik jį pakeisti,“, reformuoti jo vedamą politinį.

Dtummond nurodo, kad ši 
opozicijos rūšis yra panaši į 
Amerikos opozicijos tam tikrą 
dalį, kuri protestuoja dėl JAV 
vyriausybės kai kurių veiksmų. 
Sovietų opozicija norėtų pasi
traukti iš Viduriniųjįj Rytų, pa
našiai, kaip amerikiečiai norėtų 
pasitraukti iš Vietnamo. Kriti
kuojama sovietų užsienio pa
ramos politika. Ta opozicija no
rėtų didelędalį .ginklams išlei
džiamų lėšų investuoti naminių 
problemų sprendimui, todėl pa
sisakoma prieš neribotą raketų 
ir atominių ginklų statybą.

Iš to politinio dienoraščio ma
tosi, kad opozicija siekia daugiau 
laisvės sovietų piliečiams. Jie 
turėtų ne tik priimti be kritikos 
valdžios sprendimus, bet ir pa
tys kokiu nors būdu dalyvauti 
tų sprendimų ieškojime. Val
džia turėtų artimiau bendrauti 
su visuomene.

Užsienio politikoje sovietų 
opozicija norėtų geresnių santy
kiu su Amerika ir su Izraeliu. 
Pasisakoma prieš kišimąsi į ki
tu tautu reikalus ir smerkia
mas Čekoslovakijos okupavimas. 
Daug sovietų mokslininkų, ra
šytojų ir menininkų eina šito
kios opozicijos pareigas. Jų pa
siunčiami į vakarus slapti rapor
tai ateina per Radio Liberty at
gal į Sovietų Sąjunga ir apie 
opozicijos mintis sužino platesni 
gyventojų sluoksniai.

Kinija būsianti 
priimta Į J. T.

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų sekretorius U Thant spau
dos konferencijoje pareiškė, kad 
Kinija nepriims vietos Jungti
nėse Tautose, kol narių tarpe 
bus Taiwano vyriausybės at
stovai. Taip Kinija pareiškė 
rugpjūčio 20 d. šioje JT gene
ralinėje asamblėjoje, kuri prasi
dės rugsėjo 21 d. Kinijos priė-

kitų sovietų tau- 
opozicija neken-

režimo nuversti,

VtLUUSIOS ŽINIOS
♦

Uraganas,. “Edith” vakar 
nuteriojo Louisianos pakraščius. 
Gyventojai, iš anksto įspėti, daug 
kas išvažiavo iš namų. Vienas 
žuvo. Vėjai siekė 90 m. p. v. 
greiti.

šiaurinėj Airijoj bomba su
žalojo policijos Įstaigą. Keli te
roristai pagrobė policininką ir 
nusivežė jį į Airiją, kur jis vė
liau buvo paleistas. Britų ka
reiviai buvo apšaudyti keliuose 
miestuose.

♦ Jordano karalius Hussei- 
nas pareiškė, kad jis leis su
grįžti palestiniečiams partiza
nams. jei jie pažadės bendradar
biauti su Jordano vyriausybe.

♦ Jugoslavijos prezidentas Ti
to pareiškė nenorįs būti prezi
dentu iki gyvos galvos. Jis ža
da pasitraukti, kai kolektyvinė 
prezidentūra susitvarkys ir pra
dės darbą.

♦ Londone pasibaigė 10-ties 
pramoninių valstybių finansų 
ministerių konferencija. Nesu
sitarta dėl valiutos padėties. 
Amerika liko ‘viena, kitos 9 vals
tybės reikalauja nuvertinti do
lerį. Sprendimo bus ieškoma už 
10 d. Washingtone šaukiamoje 
konferencijoje. Finansų vice- 
ministeriams pavesta ieškoti iš
eities.

♦ Bona pranešė, kad šį mė
nesį prasidės derybos su čekos* 
lovakija dėl santykių pagerini
mo.

mimo reikalas yra daug švieses
nis, pareiškė U Thant. Kinija 
būsianti priimta savo sąlygomis.

Sekretorius griežtai pakarto
jo savo ankstyvesnį nusistatymą 
nebebūti daugiau sekretoriumi, 
kai pasibaigs jo dabartinė kaden
cija. Jis nesutiksiąs nei laiki
nai pasilikti tose pareigose.

Indija sustabdys 
javų importavimą 
NEW DELHI. — Indijos vy

riausybė paskelbė, kad šių metų 
gale sustos visi javų importai iš 
Amerikos. Žemės ūkis Indijo
je padarė tokią pažangą, kad 
galima sustabdyti apie 60% 
Amerikos maisto produktų im
portavimą. Javų Indija turės 
pakankamai, tačiau toliau teks 
įsivežti medvilnės, riebalų, pie
no miltelių ir kitų baltyminių 
produktų.

l' Indija siekia tapti nepriklau
soma nuo importų, nors kasmet 
gyventojų skaičius padidėja 13 
milijonų žmonių, “žalioji revo
liucija” ryžių ir kviečių augini
me leido indams pagaminti- dau
giau javų, šių metų derlius bu
vo 108 milijonai tonų, net 8.5%- 
daugiau- už praėjusius metus.

šių metų ; potvyniai Indijoje 
rodo, kad derlius irgi bus geras, 
nes žemės ūkio gamyba priklau
so nuo lietaus. Indija džiaugia
si, kad penkeri metai.iš eilės bu
vo geri, lietingi. Tradicija sa
ko, kad iš 7 metų tik du būna 
derlingi, du — labai prasti ir 
trys—vidutiniai. Paskutinį kar
tą blogi metai buvo 1965 ir 1966 
m., kada javų buvo prikulta tik 
75 mil. tonų.

Indijos valdžia dar turi daug 
rūpesčių su javų surinkimu, san
dėliavimu ir paskirstymu. Gy
ventojai tegauna po 12 uncijų 
javų per dieną, kas turtinges
nėse šalyse yra labai nedaug. 
Teks daug išleisti melioracijos 
darbams ir drėkinimo sistemoms 
statyti, tačiau vyriausybė žiūri į 
ateitį su pasitikėjimu.

Nauju Economic Opportunity Įstah 
gos direktorium paskirtas buvęs tos 
agentūros viršininko pavaduotojas 
Phillip Sanchez, (staiga kovoja prieš 

skurdę Amerikoje.

Jordano karalius 
jaučiasi stiprus

BEIRUTAS. — Jordano kara
lius Husseinas, sėkmingai su
tvarkęs palestiniečius partiza
nus, įsteigė vienintelę Jordano 
politinę partiją — Tautinę Uni
ją. Kartu karalius uždraudė vi
są komunistų politinę veiklą. Ka? 
ralius pareiškė, kad nauja Jor
dano politinė organizacija mo
bilizuos žmonių energiją kovai 
prieš Izraelį.

Jordanas jaučiasi stiprus ir 
nesiskaito nei su palestiniečiais 
viduje nei su kaimynine Sirija, 
kuri uždarė savo sieną su Jor
danu. Neseniai Jordanas gavo 
iš Amerikos 90 tankų M-60 ti
po ir gavo apie 200 M-113 šar
vuotų automobilių. Amerika da
vė Jordanui ii* 40,000 naujausių 
M-16 šautuvų'ir kitų ginklų. Jau 
ir anksčiau Jordano kariuomenė 
buvo laikoma geriausia arabų 
pasaulyje. Naujai apsiginkla
vęs Jordanas turi greitą, disci
plinuotą, galinčią suduot? kietą 
smūgį, armiją.

Prieš metus Jordanas turėjo 
60,000 vyrų padalintų į devy
nias pėstininkų brigadas ir dvi 
šarvuočių brigadas. Dabar ka
riuomenė perorganizuojama į 
vieną šarvuočių diviziją, vieną 
mechanizuotą ir dvi pėstininkų 
divizijas.' Įdomu, kad pėstinin
kų dauguma laikoma prie Izrae
lio sienos, o šarvuočiai sutrauk
ti rytuose, prie Sirijos sienos.

Rumunu reformos C 

mokyklose
BUKAREŠTAS. — Rumuni

ja, kurios prezidentas Ceauses
cu neseniai sugrįžo iš ilgo vizi
to Kinijoje, šių mokslo metų pra
džioje pradėjo savo aukštesniųjų 
mokyklų programos reformas. 
Didesnis dėmesys skiriamas mo
kinių paruošimui praktiškam 
gyvenimui. Kelios garsios mo
kyklos pakeitė savo programas 
iš akademinio ir klasikinio tu
rinio į profesinį turinį.

Rumunų valdžia pastebėjo, 
kad atsirado didelis tarpeklis 
tarp valstybės pareikalavimų ir 
mokyklose dėstomų dalykų. Bai
gę tas mokyklas jaunuoliai “vis
ką žino, bet nieko nemoka”. Mo
kyklos bus taikomos prie prak
tiško gyvenimo ir jo reikalavi
mų.

Rumunijos valdžia kartu re
formuoja pramogų programas, 
įspėdama vengti Vakarų pasau- 

' lio kenksmingos įtakos. Kai kas 
šias valdžios pastangas vadina 
“kultūrine revoliucija”. Iš te
levizijos programų buvo išmes
tos kelios amerikiečių serijos, 
kaip nenaudingos rumunų dva
siai. Bandoma duoti daugiau 
liaudies kūrinių ir rimtesnių va
karų kūrinių.

Rumunai nesistengia atsiri
boti nuo pasaulio, nes praplėstas 
svetimų kalbų mokymo tinklas.

Italijos finansų ministeris 
Ferrari - Aggradi, kalbėdamas 
Europos Rinkos vardu, pareiškė, 
kad Amerikos užsimojimas per 
daug ambicingas ir gali suar
dyti viso pasaulio ekonomiką. 
Konferencijai pirmininkavo Ka
nados ministeris Edgar Benson.

Connally nurodė, kad Ameri
kai uždėjus 10% mokesčius ant 
užsienio prekių užsienio valsty
bės gali pakelti tą mokestį vis 
dar likdamos su sveiku preky
bos balansu.

Britų finansų ministeris ban
do suderinti Amerikos ir kitų 
pramonės valstybių nuomonių 
skirtumus. Britanijos Ameri
kos nauja politika tiek daug ne
paliečia, nors britų eksporte 
Amerika sudaro 12%. Apie 40% 

, visų britų prekių sudaro maši
nos ir automobiliai, kuriems pa
deda kainas išlaikyti Amerikos 
atšauktas pardavimo mokestis 
automobiliams. Be to, britai pa
tys 1964 m. buvo uždėję dviejų 
metų laikotarpiui specialius mo
kesčius užsienio prekėms, todėl 
jiems nepatogu dabar pulti už 
tą *patį Amerikos,-,.

Daugiausia nuo Amerikos nau 
jos politikos nukentės Japonija. 
Vokietijoje kol kas tie mokes
čiai sutinkami nuosaikiai. Gali 
nukentėti tik mažesnės įmonės, 
gaminančios chirurginius instru
mentus, kurių 80%. eina į Ame
riką, Automobiliams tie nauji 
mokesčiai nėra tiek pavojingi, 
o automobiliai sudaro Vokieti
jos eksportų į Ameriką didžiau
sią dalį.
Italija pernai eksportavo į Ame

riką 80 milijonų porų batų. 
Amerika po Vokietijos ir Pran
cūzijos yra didžiausia italų pre
kių pirkėja. Nauja politika Ita
lijai gali pakenkti.

Prancūzija Amerikai parduo
da nedaug,’tik 6% savo ekspor
tų, daugiausia kvepalų ir vynų. 
Prancūzijai rūpi, kad Amerikos 
nauja politika gali nukreipti į 
pasaulio rinkas daugiau japonų 
ir vokiečių prekių ir tuo sudary
ti dar didesnę konkurenciją pran 
cūzams. <

Mėnesio pabaigoj Amerikoje 
suvažiuos Tarptautinio Fondo 
visi nariai ir čia vėl bus svars
tomi pasaulio ekonomikos klau
simai.

Jugoslavu grupė 
Washingtone

WASHINGTONAS. — Vyriau
sybės pareigūnai patvirtino ži
nią, kad penkių asmenų Jugosla
vijos delegacija, vadovaujama 
aukšto karininko generolo Velj- 
ko Kadijevič baigė Washingto
ne devynių dienų vizitą. Pentago
nas pavadino šią delegaciją “stu
dijų grupe”. Neskelbiama, ką 
jugoslavai Amerikoje darė. Ga
limas daiktas, kad jie derėjosi 
dėl Amerikos ginklų.

Mokyklos turi vokiečių kalbą, 
kartu yra mokyklų su angių, 
prancūzų, ispanų ir rusų kalbo
mis.



Nuobodu skaityty, 
bet reikia

1980 mėty mada: vietoie mini šilinei
kuriomis skubiai užmaukšlins nosis ir Urna 

niu deguonies aHi
ės gatvėse dėvės kaukes, 

automate už dešimtuku keletą gurkš- 
srvsios.».

Tikrove ir fantazija
Mbtto: žemė serga odos liga, kuri užkrečia visą jos plutą. 
Tos ligos vardas: — žmogus!

(Dr. Peter Flawn, Texas university)
Ho vandenį ir orą. Įžangai bus 
pravartu priminti, kad vienui 
vienas keleivinis sprausminis 
lėktuvas perskrisdamas skersai . 
Atlantą sudegina 35 tonas de
guonie ir pagamina dukart tiek 
anglinio dvidegio, gi visi žino, 
kad deguonis yra mūsų gyvy
bės svarbiausias elementas, o an
glinis dvidegis yra tuojautinė 
mirtis... Kiek per 24 valandas vi
same pasaulyje deguonio sudegi
na ir anglinio dvidegio pagamina1 
tūkstančių tūkstančiai lėktuvų 
ir milijonų milijonai motorveži
mių?...

“Ilgojo Jono” dangoraižis 
Chicagoje

Chicagos miestas juo arčiau 
prie ežero, juo yra gražesnis, 
puošnesnis ir didingesnis. Šiuo

— Daržovės įmanomos nusi
pirkti tik turtingiesiems, ka
dangi jų labai truks. Parazitam 
naikinti chemikalų (pesticidų) 
ir dirbtinų trąšų vartojimas tu- 
.rės bumerangu efektą sumaži
nantį pasėlių derlius.

apsišvarinti, kadangi dėl j jas 
sutekančių srutų ir trąšų nepa
prastai vešliai, augjt algės. Ni- ' 
tratų (azotinių medžiagų}- kie
kiai jau kai kuriose Vidurraka- 
rių ir Kalifornijos vietose van
denį padarė pavojingą gerti Kie-

Skaitytojams net nusibodo 
spaudos lamentacijos apie'mies- 
tų užamodij iraus degalų suo
džiais, dūmais ir dujomis ir upių 
bei ežerų užteršimus paplavų, 
atmatų ir srutų chemikalais. Juo 
nuobodžiau girdėti, kad tos nau
jai įsteigtos ir brangiai kaštuo
jančios aplinkos švarai saugo
ti institucijos lyg per lėtai, tin
giai ir nenoriai veikia.

Mes matome ir stebimi tik 
siaurą savo aplinkos akyratį, vie
ną, miestą, bet \ų yra šimtai ir 

 

tūkstančiai ne v\ęn Amerikoje, 

 

bet Europoje, sovihįų Eurazijo

 

je, Japonijoje, kur pramonė nė 
kiok nemažiau teršia ir nuodija 
mūsų gyvenamos žemės kamuo-

Į"

— O jei galėtum matyti per tųjų atmatų kiekiai auga tokia 
tirštai purviną orą, pamatytum, sparta, kad daugumas miestų 
kad miestai savo architektūra turi didelius sunkumus rasti vie- 
yra panašūs į 1970 metų mies- tos kur jas padėta., 
tuš, tik daug aukštesni, didesni 
ir ankštesni — ir parkų visai ne- ateitį, jei tuojau pat nebus 
------ - griebtasi akcijos. Bet, nors dėl

Mokslininkai pranašauja bai-

bėra..
Mokslinės fikcijos pasaulis? artėjančios jie ,visi^su-

Bet pagalvokite apie šiuos per
spėjimo, ženklus:

Ribotame skaičiuje Japonijo
je jau naudojamos deguonį par
davinėjančios mašinos. Erie 
ežeras jau miręs ir beveik visos 
upės Dlinojuje jau nebepajėgia

taria, deja nuomonės dėl rezulta
tų skiriasi.

J. Pr.
(Bus daugiau)

RENKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI s

metu, po dviejų į kornų (kuku
rūzų) varpas panašių Marina 
City pastatų aukščiausias 100 
aukštų yra John Hancock Build
ing, populiariai vadinamas “Long 
John”. Tas ilgasis Jonas čika- 
giškiams yra pasidaręs kvėpuo
jamo oro barometras. Jis iš to
liausiai matomas dienomis ir 
naktimis (kadangi apšviestas) 
ir iš to, kaip aiškiai matomas, 
gali spėti ar tą dieną arba nak
tį sveika ar kenksminga būti 
lauke ir kvėpuoti miesto orą...

Chicagos miestas su priemies
čiais skaito lygiai 6.5 milijonus 
gyventojų, yra vienas stambiau
sių prekybos pramonės centrų 
ne tik JAV-bėse, bet ir pasauly
je; jo fabrikuose dirba apie mi
lijonas darbininkų. Šio miesto 
traukiniu, laivu ir autobusu su- 
sisiekimo sistemą pastatyti kaš
tavo tūkstančiai milijonų ir tos 

. sistemos vien išlaikymas kaš- 
^4 tuoja $180 milijonų metams...

Koks Chicagoje susisiekimo 
Chicago Tribune- reporterio Williaip Jones ranka, pamirkyta Cuayahoga } judėjimas, parodo neseniai vie

ną paprastą darbo dieną nuo 7 
! vai. ryto iki 7 vai. vakaro Roo
sevelt Road ir Lake Shore Drive 

/pravestas motorvežimių skaičia- 
Vvimas. Gauti tokie skaičiai: 
'Privačiu automobiliu iš miesto 
^išvažiavo 177,130; i miestą at
važiavo 200,548;

L •— Viršgatvinių ir požeminių 
^traukinėlių išvažiavo 6,172, at
ivažiavo 6,227;

— Autobusų išvažiavo 18,849; 
.atvažiavo 18,761;
L — Taksi išvažiavo 34,214, at
ivažiavo 5,192;
f — Tolimo susisiekimo auto
busų išvažiavo 1,373, atvažiavo

upėje C leve landė 1967 metais...

[r YRA GERIAUSIA DOVANA
* Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 

asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius,»knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gati paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų^ Naujai atvykęs lietuvis 

■_ galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa- 
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytoja A.

| Rūko lengvas, vaizdus gražia Ii tėra tūrine forma pasakoji- 
Imas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie

suolių gyvenimu ir jų kieta,. ideologine veikla.
Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 

Juozo Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 

~ kaina 2 dol
GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJEI

Į. Visa tai ir visa kita kiekvieną 
dieną miesto oran paleidžia po 
100 tūkstančių svarų anglies 
viendegio (carbon monoxide) 
kiekvienai ketvirtainei myliai, 
kitais žodžiais Chicagos biznio

....  —■ 1 ■ '■ 1 1 ....... ... ......... ..  x . centre kasdien palyja po 50 tonų 
suodžių! Kiek tokių dienų me

ilų bėgyje? Wisconsino univer- 
! siteto klimatologo prof. Reid A. 
j Bryson apskaičiavimais ‘ dūmais 
i ir suodžiais aptrauktų dienų Chi- 
: cagoje 1930 metais buvo 20, bet 
' 1967 metais jau buvo 320...

.... j.... .„„....p,, ........... . __ _ ___w ___ __________ Neseniai vienas ekologas pa- 
žrrginiais, kaip konfetemis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste- pasakojo per televizija, kad mes 
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, , • +• +
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir mindų Lurime lygiai dešimties metu

i bėgyje apvalyti savo aplinką ar- 
' ba... Arba nutrokšti. Arba būti 
palaidoti po savo atmatų (gar
bage) kalnais. Arba nusinuody
ti žuvimi, paukštiena ir vai
siais, kurie vis labiau persisun
kia DDT nuodais, naftos Išpilo
mis ir kitokiomis kenksmingo- 
mis medžiagomis. Atrodo, kad

POEZIJOS VEIKALAI-
Amžina tautos dvasia, 
laimink mūsų sieki — 
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, suris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinu žiedą, apkaišo medžių šakas

buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja,1 . . ____
gelmes. / •

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustajtytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL S2.0Q.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112

Kaina S1.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos

kitfys, 95 psl. $2.00. i
5. Butkv Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė,

psl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI! Lyrikos eilės, 105 psl.
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai* 86 psL $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eiles, 62 psl SO,75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika, 64 psl. $2.00. I
11. Alė Rūta - Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRUŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ, f \

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5.00.I
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko

MAnykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, ^5 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAL Rinktina lyrika, 167 psL, $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-Ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl., $1.00. ‘ .

I9.
20.
21.
22.

55 psL $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 pel. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

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

psl.

rin-

169 mis medžiagomis. Atrodo, kad
S2 w ! gamta nebeįstengia apsivalyti.

Gaivus vėjas, geras sodrus lietus
— ką anksčiau apvalydavo orą ir 

vandenį, staiga pasidarė nebe- 
Eiliūoti pasakojimai apie! efektinei

žmonijos laukia dinosaurų 
likimas

Tai būtų dar neblogiausia, nes 
dinosaurai išnyko visiškai dėl

18. Petras Senatas* PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00. kitokiu priežasčių Tiecfu tu ku-
Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl., S 1.00. 
Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. S2.50. 
Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai,

rios gresia žmonėms: jie nebuvo 
pasiekę tokios “civilizacijos” kad 
užnuodytų savo gyvenamąją ap
linką ir nebuvo žemėje tiek pri- 
siveisę, kad būtų reikėję gyven
ti megalopoliuose ir dangorai
žiuose kaip dabar žmones gyve
na ir veisiasi tokia greity be, kad 
3,000 metais, tai yra po dar vie
no tūkstančio metų, jei žmonės

žemėje dar gyventų, žmonių 
masė žemėje pačią žemės masę 
atsvertų, kaip komputeriai ap
skaičiuoja! Taigi, žmogui gresia 
ne dinosauro liiimas, o jo paties 
prakeikimas ir daug greičiau ne
gu dinosaurui. •

Prezidentas Nixonas vienoje 
reikšmingoje kalboje dar per
nai pasakė: “1970metai absoliu
čiai turi būti lietai, kada Ame
rika sumokės savo skolas pra
eičiai, atstatydama savo oro, van
dens ir mūsų gyvenamosios ap
linkos švarą. Tai yra tikriau
siai dabar arba niekuomet”.

Deja, į tai kiekvienas pesimis
tas atsako — ‘ niekuomet”, ka
dangi norint tikriausiai atakuo
ti taršos problemą reiškia ata
kuoti visos ekonomijos pagrindą 
— privačias korporacijas.. Mūsų > 
motinos gamtos eksploatacija ir 
prievartavimai sukūrė medžia
ginės gerovės prabangą, bet ma- , 
sinė produkcijž iššaukė masinį : 
medžiagų eikvojimą ir masinę, 
taršą, taip kač prabangiausios 
medžiaginės gerovės šalies JAV 
senatorių, kongresmanų ir niok- . 
slininkų grupė neseniai buvo su
sirinkę senato* rumbose,. anot ■ 
Chicago Daily-News, “pasitarti 
apie žmonijos galą”... Tai buvo 
padejavimas žmonių, naikinan
čių save teršiant savo aplinką

automatus gatvių kampuose...
— Brangios kainos bonkomis 

pardavinėjamą vandenį iš ne
daug belikusių šaltinių, išven
gusių troškinančios mirties.

— Kalnus atmatų-laužo, uži
mančius daugiau žemės ploto 
negu daugumas miestų. Atma
tų pašalinimas kaštuos daugiau 
negu kaštavo originaliai produk
tai.

z
Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
11 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. .Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį '‘Atsiminimų ir minčių’’ tomą 

(neįrištą) už- $2-00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — , Chicago b, Ilk

Astra ir Alfredas Šalčiai
VIENINTELIS PRAMOGINIŲ DAINŲ KONCERTAS

1971 m. rugsėjo 19 dieną, 5 vai. p. p., Jaunimo Centre 5620 S. Claremont

Po koncerto vyks šokiai ir veiks kavine.
Gros M i k e D r o s t orkestras.

Bilietai gaunami Marginiuose, 2511 West 69 Street ii’ ,M a r- 
gučio raštinėje, 2422 West Marquette Road.

Karinos.i 2, 3. 4 ir 5 dol. .

diena tesirūpi

turės būti pa
ką mes dabar

beįmanoma. L
“Mums jau nebepakaks laiko”, 

pasakė sen. Hughes iš Iowa.
“Okeanų produktingumas Bai

gsis mūsų vaikų' amžiuje”, ma
nė sen. Gaylord Nelson iš Wis- 
consino. ;

“Los Angelės mokyklų vai
kams jau draudžiama perdaug 
žaisti ir . bėgioti kad nepavarg
tų smogo pavojaus dienomis”, 
pranešė Barry. Weisberg iš. San 
Francisco. Nepaisant, viso to, pa
sigirdo tik šia. 
nančių balsai:.1

“Galbūt, kad 
keista visa tai,
skaitome esminiais- mūsų bend
ruomenės- elementais”, susirūpi
no sen. Saxbe iš’Ohio.

Ar tai mes ^turėtume išsiža
dėti progrese?” nuaidėjo bal
sai spaudoje.

Iš naujausių progreso aistros 
pagautų šimtamilijoninių tautų 
yra Japonija, kur isteriškai lenk
tynių© j anti technologija per ke
letą dešimtų pokario metų orą 
padarė tirščiausią visame pasau
lyje ir Tokio gatvėse jau operuo
ja deguonį mažais kiekiais par
davinėjimo, kioskai. Už kelis 
centus gauni keletą sekundžių 
patraukti į plaučius gryno de- 
uonies (oxygeao) ir vėl užsimo
vęs ant burnos orą košiančią 
kvėpavimo kaukę eini toliau...

Deja, negeresnes perspekty
vos ir mūsiškiam žemės pusru
tuliui. štai kokias perspektyvas 
1970—1980 ^-šimtmečiui piešia 
trys Chicago Sttn-Times tyrinė
tojai studijoje “A Science-Fic
tion World?”:

1960-70 metų technologijos 
tikslas buvo ištirti Mėnulį, šio 
dešimtmečio 4970-80) lenkty
nės bus kaip išlikti gyviems že
mėje.

Vis didėjant s'aplinkos skriau
dimas atvedė ndustrinius kraš
tus prie katastrofos krašto. Jei 
perspėjantiėji ženklai bus igno
ruojami, pasaulis 1980 metais 
gali turėti:

— Deguonį pardavinėjančius

Visi kviečiami dalyvauti.
Rengia MARGUTIS

Not everyone buys

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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A. VILAINIS ŠIDLAUSKAS

PENSILVANIJOS VALSTIJA - 
ADV. FRANK ZOGO TĖVYNĖ

(Tęsinys)

ATSPARUMAS 
NUTAUTĖJIMUI

Ir nulietuvėjimo atveju

tdos, dėl darbo sąlygų pakitimo, 
dėl į kitas kolonijas išsikėlimo 
jos daugiau nyksta, nei dėl pa
čio nutautėjimo slenkančio 
tenų>o. Ten mūsų lietuvybė te- 

'bėra gyva ir tai mums geriau
siai pailiustruoja ir adv. Frank

ir nuiietuvejuno atveju Pen
silvanijos lietuviai yra parodę 
daug didesnio ajsparumo, nei 
tai būta kitose kolonijose. Juk Zogo pavyzdys, 
ue paslaptis, kad yra daug at-l 
sitikhuų, jog net jau antrosios 
kartos lietuviai dideliuose i 
miestuose dingsta, lyg pasiner
dami į Atlanto gelmes. Jie net 
nuslepia savo kilmę, ir jų jau 
nebeprisišauksi lietuviškam rei 
kalui. Tuo tarpu Pensilvani-( 
jos lietuvių tarpe, nors vyksta ' 
pakitimas, nutautėjimas, bet 
ne tokiu jau audringu tempu.; 
Tos kolonijos yra jau gana se-' 
nos. Dabar jų daugumą suda-p 
ro trečioji, ketvirtoji ir net 
penktoji karta. Jos jau nebe-į 
gaivinamos naujos ateivių ban
gos. Ir iš naujų ateivių į Pen
silvaniją tėra lyg atsitiktinai 
vos vienas kitas nuklydęs.- O 
žiūrėk, ten vis dar tebėra gy
va toji lietuvybės ugnis. Dar 
vis tebeveikia daug lietuviškų 
parapijų, dar suskamba lietu
viškas žodis, daina. Dar yra 
tebeveikiančių ir tų senųjų 
draugijų, net savo pradžią tu
rėjusių su pačių pirmųjų lie
tuvių čia apsigyvenimu. Net ir 
tie, kurie jau nebekalba lietu
viškai, vis dar save laiko lietu
vių kilmės. Net 1970 metų gy
ventojų sąrašuose dar labai 
daug yra užsirašiusių lietuviais. 
Tad lietuviškas kraujas dar vis 
reiškiasi tose kolonijose. Ro-

ADV. FRANK ZOGAS

Advokatas Frank Zogas yra 
gimęs 1921 metais kovo 17 die 
ną Vandergriet vietovėje, Pen
silvanijos valstijoje. Be abejo, 
jo tėvai buvo geri lietuviai, jei 
išmokė jį ne tik lietuviškai 
kalbėti, bet įdiegė ir tą lietu
viškos širdies meilės kibirkštį. 
Ji, matomai, buvo stipriai vei
kianti, jei jis ir bręsdamas ne 
tik nepamiršo, bet ją savyje

GEROS DOVANOS
šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietojez $4.00 dabar tik$3.00
Minkštais viršeliais tik _______________________  $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik $L5o
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį,

NAJJJJENOS.
1739 SO. HALSTED ST^ CHICAGO 8, ILL.
‘______________________________

ar

— Sek pasaką, mainyte, 
Apie senus laikus. 
Kai aitvarai ir laumės

. - Skrajojo po laukus ...
S. Petersonienė

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

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psL, teina 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psL su 8 ansakymėliais iš vaiku pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Frankienė • Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.
\ 3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 

kevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.
4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 

pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 doL

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

senimui. Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psL Kaina 4 doL

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

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

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

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

išugdė, pasidarydamas tikrai 
susipratusiu lietuviu tautiniuo 
se kultūriniuose reikaluose... 
Trumpai tariant adv. Frank 
Zogas išaugo ne vien ameri
kietiškoje 
mąstymo 
mūsų 
ieriui.

1 Jau 
m ėjo

sąmonėje, bet savo 
būdu yra artimas 

tautos įgimtam charak-

jaunystės jis pasižy- 
veikluniu, ypatingais' 

gabumais moksle. Dar jaunuo-Į 
se metuose jis baigė Dubuąues 

Ine universitetą, gaudamas dip
lomą gamtos mokslų bakalau- 

Iro laipsniu. Ilgai nedelsęs jis sto' 
jo į Georgetown universitetą,! 
Law school, Vašingtone, D. C. I 
Ten jį baigė, gaudamas teisių! 
daktaro laipsnį. Dabar pri-l 

Įklauso šioms organizacijoms:, 
Lithuanian Chamber of Com
merce, Archer Road Kiwanis1 
Club, Chicago Bar Association, 
Director Archer ^National 
Bank. Nors ir vedęs jis lietu 
visko mąstymo būdo nesikratė. 
jTaip, rodos, ir jo šeimoje at
sispindi lietuviškas tradicijos. 
Jis turi ir gausų atžalyną. Sū
nus Robertas, nors dar tebei
na 18 metus, jau studijuoja 
Notre Daine universitete, Ka
zys ir Paulius — Brother Rice 
High School, duktė Zuzana šv. 
Danieliaus mokykloje.

Matyti, jį vilioja ir pačio lie
tuviško gyvo veikimo aplinka. 
Jis žinojo, jog Čikaga, ta mū 
sų praminta išeivijos lietuvių 
sostine, yra nepralenkiama ne 
tik savo gausumu čia gyvenan
čių lietuvių, bet ir, be abejo, 
savo tautine, kultūrine, visuo
menine ir ekonomine veikla.

Tad jis su žmona Catherine 
ir su visa šeima 1952 metais at
sikėlė į Čikagą, čia dar jam 
reikėjo išlaikyti egzaminus iš 
tų dalyku, kurie buvo skirtingi 
šioje valstijoje. Juos išlaikęs, 
pradėjo verstis advokato prak- 
tiktai ir turėjo teisę vesti bylas 
visuose teismo .instancijose. 
Greit, žinoma, užsimezgė ir 
platesnės. pažintys. Taip pat 
greit jį, kaip gerą teisinių rei
kalų žinovą pasikvietė teisiniu 
patarėju ir kelios lietuviškos 
bendrovės ir verslo Įstaigos. 
Tokiu teisiniu patarėju jį 1954 
metais pasikviete"ir ‘ Midland 
Savings and Loan’ bendrovė, 
veikianti Brighton Parko lie
tuvių kolonijoje.' Mirus ilga
mečiu! jos prezidentui, August 
Saldukui bendrovės nariai — 
direktoriai išsirinko adv. Frank 
Zogą 1967 metais šios bendro
vės prezidentu, kaipo gerai su 
prantanti vesti bei tvarkyti 
tos bendrovės reikalus.

Atlantos simfoninio orkestro dirigentas Robert Shaw įvairiose 
nuotaikose koncerto metu.

v A. S Iš TOLIMOS 
PRAEITIES

i lionio galerija. Kartais girdėti 
j iš visuomenės nusiskundimų dėl 

. Čiurlionio galerijos. Tikrai pabuvo va- , . ® . .....sakius, verta kuo ir susirupmti:

. . Čiurlionio paveikslai yra tiek
j brangūs, kuriu gal reta kur pa
sauly terastum. Reikia rimtai 
susirūpinti tautos genijaus kū
riniais”.

— Dailininkas Antanas žmui-
— Rokoko laikotarpis prasi-1 dzinavičius barė Čiurlionį ir pa- 

; dėjo su Eocherini minuetu ir su j tarė jam mesti niekam nesupran- 
į Mozarto Kleine Nachtmusik,' tanią dailę. “Piešti reikia taip, 
1 maždaug tuo laiku kai prancūzų ' kad vi
karalius Liudvikas XIV mirė ■ darbus parduoti bus galima”.

11715 m. Po to buvo nužudytas
j Liudvikas XVI 1793 m. Tai buvo ir

.numi \IV—XVI amžiuose Eu-Į 
' pvje samdomieji kareiviai, i 
andskne htus pirmiausiai orga- 
izavo Maksimilianas 1-sai kare 
u prancūzų karaliumi Liudvi-

žmonės suprastu. Tada

Čiurlionio dvasinė dovana 
aitra Įsikūnijo to laiko vi- 

! paskutinis didingas, elegantiš- suorr.enėje peranksti, kai menas 
kas stilius ne tik muzikos, dai- visu radikališkumu Prancūzijo- 
lės, architektūros* srityse, bet je išėjo viešumon, visuomenei ne^ 
kartu ir tam tikro luomo gy- pasiruošus jo suprasti. Muzikos 
venimo menas. srityje Čiurlionis buvo daugiau

— 1921 m. Kaune leisto kultu- pasiruošęs, negu dailėje, todėl 
ros žurnalo‘‘Milda” pirmojo nu- jis bandė pravesti muzikos ir 
merio kronikos skyriuje apie j dailės (tapybos) analogiją hu- 
Čiurlioni rašoma:

“K. M. (turi būti: M. K. — simboli 
Mikalojus Konstantinas) Čiur- kių pašalinių Įtakų.

manizmo temomis tam tikrais 
betarpiškai — be jo- 

M. š.

MIDLAND SAVINGS AND 
■LOAN BENDROVE

Midland Savings and Loan 
bendrovė savo užuomazga lai
ko 1914 metus. Tais metais 
buvo suorganizuota Brolių lie
tuvių statybos ir paskolų ben
drovė. Laikui bėgant ji persi
organizavo į Midland Savings 
and Loan bendrovę. Jau po 
keturiolikos ar penkiolikos me
tu šiai bendrovei vadovauti 
buvo išrinktas Augustas Sal- 
dukas. Jis tose prezidento pa
reigose išbuvo iki pat savo mir 
ties 1967 metais. Vėliau šioje 
bendrovėje dirbo sekretorės 
pareigose ir jo žmona, kuri, 
vos trims mėnesiams praslin
kus, mirė.

šiuo metu bendrovės reikalai 
tvarkomi gerai, atsargiai, rū
pestingai, prisilaikant taupu-

mo, bet jos augimas buvo la- 
bai< labai lėtas. Dar, berods, 
1952 metais ji nebuvo pasieku
si net milijono dolerių. Jos au
gimas paspartėjo, kai į direk
torių tarpą įsijungė ekonomis
tas Adolfas Baliūnas, dabarti
nio Metropolitain Banko vice
prezidentas. Dabar jau vado
vaujama adv. Frank Zogo Mid
land Saving and Loan bendro
vė pasiekė virš 11 milijonų do
lerių sumą ir ;jos rezervo 
santaupos siekia net 1.250.000 

j dolerių. Jei priėjo pridėtume 
dar nuosavus namus, invento
rių, tai, tur būt, ta suma padi-1 
dėtų dar šimtu kitu tūkstančių 
dolerių. Pastebėtina, jog gry
nai amerikietiškose tokiose 
bendrovėse toks-atsargos kapi
talo santykis su indėlių sumos 
santykiu yra retokas atvejis. 
Žinoma, bendrovė yra indėli
ninkų kiekviena sąskaita ap
drausta iki 20.000 dolerių.

Perėmęs bendrovės reikalų 
tvarkymą adv. Frank Zogas 
deda visas pastangas jos au
gimą paspartinti ir pačių tau
pytojų geram patarnavimui 
užtikrinti, kad lietuvių vado-Į 
vaujama bendrovė visais at
žvilgiais būtų deramoje aukš
tumoje. Jis pasistengė, kad i 
bendrovės tvarkymo dąrbą bū
tų Įtraukiama naujų pajėgu, 
turinčių tinkamų kvalifikaci
jų, patirties ir gerai nusivo
kiančių finansiniuose reika
luose. Kartu norėjo ir sustip
rinti ją ir pačios lietuvybės rei
kalus suprantančiais asmeni
mis. Dabar Midland Saving 
and Loan bendrovės vadovybę
— valdybą ir direktoriatą su
daro šie asmenys: Frank Zo
gas, prezidentas ir direktoriai
— Alfonsas Morkus, John 
Evans, Frank Woidat, Joseph 
Dargis, Bruno Jonikas, V. E. 
Schissel ir kontrolierius Jonas 
Gaižutis.

organizacijas, žinoma, jis tai 
daro nenuskriausdamas nei 
taupytojų, nei pačios bendro
vės klestėjimo. Jis sugeba pa
remti tuos reikalus iš tų pra- 
matymų sumų, kurios yra ski
riamos pasigarsinimams, sie
kiant pačios bendrovės augi
mo. Ir. žinoma, toks būdas 
yra stipriai paveikiąs lietuvius 
taupytojus. Tuo pačiu jis pa
deda ir pačios bendrovės kles
tėjimui.

Baigdamas noriu prisiminti 
apie tuos naujai įtrauktus as
menis lietuvius A. Norkų ir J.

I

Gaižuti, kurie ir man asmeniš
kai yra gerai pažįstami, bent 
trumpai išsitarti. * - - " Z -

(Bus daugiau)

I

SKAITYK PATS IR PARAGINS

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lieru- 
gerbūvis, privalo sus’nažinti su žemiau išvadintomis knygomis. 

Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liuda* Dovydėnas. ME3 VAl_OY$>M PASAULI Afs’mi*’mai ir 
intvrnū^ dunmenvs apie bolševikmetį T-Muvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoia po 4 dol. tomas.

Jurgis Gl»audar SIMAS.
Kudirka nabėsrima ir io išdavimą rusams, 
darhiantniu ir tiltu statyto!” ęu sovmt^s < 
besikeičianti komunizmą. 158 psl.. kaipa

Juro1* Gliaudą. AGON’JA. Pnmanns. 
rašoma Lietuvos vvrian^hės kapituliacija 
rių elgesys tragiškose dienose.

Sfefaniia Rūkienė, GR’ŽI^AS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai. parašvfi ramiu klasišku stiliumi anie sunkia pavergto lietu
vio dalia. Anrašvmo būdas ir stilius orilvusta goriausiems garsio^os 
rašvtoios Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juoras Kapaeinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl,. kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas. PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nosikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUN»CTU PAVFPGTOJ LIETUVOJ. 
Autnrp buvn Vilniuje. Trakuose Druskininkuose. Kmme. Namiškiuose. 
Rlainėdnm ir Palangnip. Vaizdūs am-ssymai. ka mdė. kokias
kalbas girdein ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta Į anglu kalbą.

D. Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. . 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabuma neapgauna inturisto ir agitpropo prnnaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas. VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m 49 
psl., $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išmviios kultū
rini gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

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

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

Juose yra 517 psl.
Platus literature's S’mo

įvyko bend^a- 
cnVnitu mitu miglose apie 
3 dol. ’
403 nsl.. kai*a 5 dol. Ap- 
prieš bolševikus ir jos na-

5

' T3ci ancs

. IF T8
[INSURED:

Jau išėjo seniai laukta '
III Juozės Vaičiūnienės knygaI TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
| 100 didelio formato psl, daug paveikslu. Kaina 52.00.

: Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui,
į Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau-
J giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų. 
iJ Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant
| čekį ar Money orderį tokiu adresu: 
g NAUJIENOS,

r 1739 S. Halsted St, Chicago, ML 60608
B—.-V.’T 'H ■■ r ■ ■■■ Į. Į WT1 J~ L..

Vieno Brighton Parko taupy
tojo nuomone, adv. Frank Zo- 
gas Midland Saving and Loan 
bendrovei esąs, kaip Pensilva
nijos kalnų lietuviškas grani
tas. Tai esąs tikras lietuvis, 
pilnai jaučiąs ir suprantąs ne 
tik ekonominius mūsų reika
lus, het ir visą mūsų tautinę 
kultūrinę veiklą ir remiąs mū
sų gerus užmojus. Jam jis la
bai tinkąs ir savo būdu. Esąs 
amerikietiškai paprastas, pri
einamas ir pokalbyje lietuviš
kai nuoširdus. Tad ir lietuviams 
taupytojams esą labai džiugu, 
jog jis to lietuviško supratimo 
rėmuose remia mūsų spaudą, 
radiją, labdarą ir kultūrines

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 55,000, OR MORE, 
2. YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
----------------------------- -- ------------------------ -- ------------- ■ ------------------------------------------

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

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

RBRMR
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Toks rašymas vienybes nestiprina
Amerikos Lietuvių Tarybon yra susibūrusi didelė 

Amerikos lietuvių dauguma. Jai priklauso pačios didžiau
sios Amerikos lietuvių politinės organizacijos, gausūs 
fraternalūs susivienijimai ir besimokinančio jaunimo 
draugijos. Amerikos Lietuvių Taryba turėtų leisti kny
gas,. liečiančias Alto tikslus, ir stiprinančias tiems tiks
lams siekti reikalingą įvairių organizacijų vienybę, neže
minant vienų ir neignoruojant kitų.

Šiomis dienomis Amerikos Lietuvių Taryba išleido 
vienos politinės grupės paruoštą knygą. Įžangos ruošėjas 
norėtų, kad knygoje esanti “graži medžiaga ir graži in
spiracija” būtų maudinga ateinantiems “laisvės kovos 
darbininkas”. “Kovos darbininkams” gal ji kartais ir 
bus naudinga, bet kovotojams ji negalės duoti reikalingo 
impulso, nes pati knyga yra gerokai nudažyta grynai ka
talikiškomis spalvomis. Būtų buvę daug geriau, jei kny
gą būtų išleidusi paskutiniu metu veiklą atgaivinusi ir 
garsėti pradėjusi katalikų federacija.

Leonardas Šimutis, knygos “Amerikos Lietuvių Ta
ryba” autorius, yra daug dirbęs visuomenės veikėjas. Jis 
nuo “savo žmonių” yra daugiau nukentėjęs, negu nuo 
lietuvių tautos priešų, rodos, būtų galėjęs parašyti Įdo
mią, faktais paremtą, tikslią vieningos Amerikos lietu
vių veiklos istoriją. Jis buvo tos veiklos priešakyje, jam 
yra žinomos tos veiklos įvairios smulkmenos, jis būtų 
galėjęs paruošti tikrai visiems lietuviams naudingą tiks
lios informacijos vadovą. Autorius to nepadarė. Auto
rius nepajėgė iškelti galvos aukščiau partinės politikos ir 
smulkiems veikėjams būdingos.tendencijos,., ?.

Kol Dr. Pijus Grigaitis buvo'gyvas, panašiai’rašytos 
istorijos Altas būtų neleidęs. Dr. Grigaitis reikalavo, kad 
tarybos nariai turėtų progos susipažinti -su leidžiamos 
knygos rankraščiu. Rankraštis nebuvo, parodytas ir kny
ga nebuvo leidžiama. Taryboje knygai leisti nutarimas 
pravarytas pirmame posėdyje po Dr. Grigaičio mirties. 
Joks leidėjas knygos neleidžia, nesusipažinęs su rank
raščiu. ' Šiuo atveju visas reikalas būtų išėjęs į naudą pa
čiai knygai ir visai Amerikos Lietuvių 'Tarybai. Dar ge 
riau būtų buvę pačiam autoriui, nes pasitarimų metu bū
tų nurodyti netikslumai ir nušlifuoti aštrūs kampai

Autorius primena momentą, kai arkivyskupas kar
dinolas Stritch pareikalavo tikslios informacijos apie pas
kutinius to meto įvykius rusų okupuotoje Lietuvoje. Kar-

Tranai
Tranai yra vyriškos lyties ir 

jokių darbų neatlieka. Svarbiau
sia trano gyvenimo paskirtis 
vaisinti motiną. Tačiau tranui 
priskiriama ir kitų nuopelnų. Ma
noma, kad šeima, turinti tranų, 
yra darbingesnė, ir viso bityno 
bitės energingesnės. Ši mintis, 
gal būt, ir teisinga, nes su tra
nais bitės jaučiasi natūraliai, 
kaip jų prigimtis reikalauja, o 
bitės labiausiai darbingos bū
na tik t^da, kai jų įgimtos sa
vybės neslopinamos. Tranai pa
deda ir lizdą šildyti. Tranai lais
vai gali įeiti į kiekvieną avilį, I 
bet jie labiau laikosi toje šei
moje, kurioje užaugo.

Tranai, ieškodami motinų, nu
skrenda nuo savos šeimos gana 
toli. Kartais iki 3 klm. ir toliau. 
Bitės svetimus tranus gerai prii
ma. Toli skrisdami tranai daž

nai žūva, todėl jų daug reikia, 
kad bent dalis pasiektų kitas ne- 
giminingas šeimas. Be to, lau
ke tranus, kaip didesnius ir ma
žiau vikrius, labiau puola įvai- 

I rūs paukščiai ir vabzdžiai, žino- 
ima, kitas šeimas pasiekia stip
riausi tranai- Iš didesnio skai
čiaus daugiau atsiranda geriau
sių, kurie greičiau apvaisina mo- 
tiną. Taip, vyksta natūrali tin
kamesnių veislei tranų atranka.

Tranų išvijimas

Tranai reikalingi motinoms 
apvaisinti, todėl jie auginami, 
kai šeimoje gali atsirasti jaunos 
motinos, tai yra kai bitės dar 
gali spiesti. Bitės spiečia Ame
rikoje gegužės, o Lietuvoje bir
želio mėnesiais medunešio me
tu. Rudenį medunešiui pasibai
gus, bitės nespiečia, todėl ir tra
nai nereikalingi. Bitės tranus 
nustoja maitinusios ir suvaro

dinolas turėjęs vykti Į Washington^ ir vyskupų konfe
rencijoje pasakyti kalbą. Laiko informacijai paruošti 
buvo nedaug. Pradėta visur dairytis, iš kur gauti reika
lingos medžiagos. Niekur jos nesimatė. Medžiaga buvo 
surasta ir kardinolui Įteikta. Kardinolas vyskupams pa
sakė gerą ir naudingą kalbą. Vyskupai buvo patenkinti 
ir lietuviai buvo patenkinti. Tuo metu net.ir žvirbliai ne
sučirškėjo, kad kardinolui kalbą apie Lietuvą paruošė 
Dr. Pijus Grigaitis. Kaip Dr. Grigaitis, taip kard.1 Strich 
jma mirę. Autorius, rašydamas istoriją, šiuos dalykus 
būtų galėjęs paminėti, bet jis nutylėjo. Tuo tarpu rado 
reikalo pasakoti apie Dr. Grigaičio “susirūpinimą” ku
nigų maldai kalbėti. Dr. Grigaičio pastaba, jeigu ir buvo 
padaryta, greičiausiai buvo sarkastiško pobūdžio, bet 
autorius rado reikalo ją savo istorijon Įrašyti.

Knygos pradžioje pasakyta, kad»rankraštį tikrinę 
ne tiktai kalbininkai, bet Įvairūs patarėjai, o Altui bran
giai kainavusi knyga, vis dėlto, pradedama tokiu sakiniu:

“Lietuvos likimas jau buvo nuspręstas, nelem
tam, slaptam susitarime tarp Vokietijos Trečiojo 
Reicho ir Sovietų Rusijos po Lenkijos nugalėjimo ir 
pasidalinimo”. (L. šimučio “Amerikos Lietuvių Ta
ryba”, 11 psl.)
Argi Lietuvos likimas buvo nuspręstas po Lenkijos 

nugalėjimo? Lietuvos ir pačios Lenkijos likimas buvoGnu- 
spręstas dar prieš Lenkijos nugalėjimą, kai dvi galingos 
valstybės — nacių Vokietija ir komunistų Rusija — „su
sitarė pradėti karą. Šių dviejų valstybių valdovai pasira
šė karo pradžios sutarti 1939 metų rugpjūčio 23 dieną,: o 
vokiečių karo jėgos Įsiveržė į Lenkiją tiktai tų pačių me
tų rugsėjo 1 dieną. Šį faktą žino pats-autorius, jį turėtų 
žinoti ir tikrintojai.

Jeigu rankraštis būtų parodytas- Dr; Grigaičiui arba 
kuriam kitam atidžiam skaitytojui, tai šis netikslumas 
būtų pataisytas. Būtų išvengta ir daugiau netikslumų^ 
smulkinančių autorių ir nuvertinančių knygą.;. Visiems 
Amerikos lietuviams būtų maloniau, .jei Šimutis-būtų pa
rašęs tikslios ir netendencingos -informacijos knygą.,

avlLje į kurį nors kampa. Tra-( 
nai be maisto nusilpnėja, ir tada 
bitės juos išmeta.

Tranai mėgina grįžti, bet 
bitės jų neįleidžia. Jeigu kai 
kuriose šeimose tranai neišme
tami, tai galima įtarti, kad jos 
motinos neturi arba motina ne
vaisinga, arba motina sena ir 
žiemą dažniausiai žūva.

Kai kurios bičių gyvenimo 
savybės

Bitės gerai atsimena savo avi
lio vietą ir grįžta į-ją. Bitės 5-6 
dienų amžiaus išskrenda iš avilio 
apsižvalgyti ir susipažįsta su 
avilio aplinka iki 3 klm. Tokiu 
būdu iš 3 klm. nuo avilio bitė 
gali surasti savo avilį, (senes
nės bitės gali surasti savo avilį 
nutolusios iki 14-15 klm.). Bet 
šita bičių savybė sudaro sunku
mų bitininko darbams. Pavyz
džiui, jeigu avilį perkeltume 
nors pusę metro į šoną, bitės nau
joje vietoje lakos neranda, o 
skraido toje vietoje, kur anks
čiau buvo laka. Nerasdamos la
kos, susimeta savo avilio seno
je vietoje ant žemės arba ant 
žolių, o paskui nuskrenda į ar
timiausius avilius. Bet čia daž
niausiai būna nužudytos.

Kad bitės greičiau surastų la
kos, naują padėtį, avilį galima 
perkelti ne daugiau kaip 1 metr. 
tiesiai į. priekį arba atgal, taip 
pat tiesiai kairėn arba dešinėn, 
bet kad nebūtų arčiau kito avilio 
su bitėmis. Esant arčiau kitam 
aviliui, bitės sulėks į jį. Avilio 
laką galima pasukti. nedaugiau 
kaip 30°. Avilio lakos. padėtį 
galima keisti arba vėlai vakare, 
kai bitės jau nebeskraido, arba 
anksti rytą, kol bitės dar nepra
dėjo skraidyti. Geriau vakare. 
Kad bičių mažiau nuskristų į se
ną vietą, reikia jas priversti ap
sižiūrėti naujoje vietoje. Tam 
tikslui vakare, pakeitus avilio 
lakos padėtį, laka. įstrižai pri
dengiama lentele arba, palaidai 
žole, bet taip, kad bitės laisvai 
galėtų išeiti. v

Rytą bitės, ant lakos radusios 
kliūtį, pakyla į . orą ir apskraido. 
Pastebėjusios naują avilio pa
dėtį, jos sugrįžta į avilį, esantį 
naujoje padėtyje. Jeigu iavilį 
reikia pakartotinai perkelti, tai 
galima''' daryti neanksčiau kaip 
po vienos dienos. Tačiau avilio 
vietai bičių atmintis nelabai sti
pri. Jeigu perkeltą avilį su bi
tėmis palaikytume 3-4 dienas 
šaltai ir tamsiai, tai išleistos bi
tės naujai apskraido, įsižiūri į 
naują aplinką, o į seną vietą nu
skrenda daug mažiau. Išleidžiant 
bites, laką reikia pridengti įs
trižai lentele arbą palaidai- žolė
mis. Naktimis laką galima ati
dengti.

Bitės nuklysta Į svetimus avilius.!

nos paveld) tam tikrą kvapą, to
dėl kiekviena bičių šeįna turi sa
votišką skirtingą bičių kvapą. 
Pagal jį sargybinės bitės atski
ria savas bites nuo svetimųjų. 
Savas bites jos laisvai įleidžia į 
avilį, o svetimas sulaiko. Bitė, 
nutūpusi ant prielakio, tuojau 
supranta, kad pateko į svetimą 
avilį,, ir prašo sargybinių, kad 
ją įleistų. Jei atskridusioji tu
ri su savimi nektaro ar žiedadul
kių, tai sargybinės ją. įleidžia 
į avilį, nes turi nektaro ar žieda
dulkių kvapą, kuris nustelbia 
bitės kvapą. Jei atskridusioji 
bitė neatsineša nei nektaro, nei 
žiedadulkių, tai asmeniškas bi
tės kvapas būna aiškus. Bitės 
supranta, kad atskrido svetima 
bitė, todėl jos į avilį neįleidžia.

Dažniausiai bitės nuklysta, 
užkluptos smarkios audros. Ta
da bitės- skuba namo ir nepaste
bi, kad pateko į svetimą: avilį. 
Daug-atskridusių bičių, sargy
binės nespėju, sulaikyti hr jos 
patenka į svetimą avilį bet .ayi-

lyje svetimas bites pažįsta ir 
dažniausiai nužudo.

Kad bitės lengviau pažintų 
savo avilius, jie dažomi įvairio
mis spalvomis, statomi grupė
mis ir lakomis į įvairias puses, 
kad prie jų būtų krūmai arba 
medeliai. Kad bitės lengviau pa
žintų savo avilius, vidudienį, kai 
daug bičių skrenda į darbą, ant 
prjelakių ir lakose būna daug 
išsirikiavusių eilėmis bičių, jos 
pakėlusios pilvelius, avilius vė
dina ir toli nuo avilių nupučia 
savo kvapiosios liaukos kvapą. 
Tokiu būdu bitės iŠ tolo jaučia 
Savo šeimos kvapą.

Bitės-jaučia laiką

Vieni augalai savo žieduose 
nektarą gamina visą parą (die
ną ir naktį); kiti gamina tik vi
dudienį arba tik po pietų. Bi
tės- greit prisitaiko ir tiksliai 
prie tų augalų atskrenda tą va
landą, kai žieduose atsiranda 
nektaro^..
, (Bus ’daugiau)

GRAŽIOJI VASARA
Graži buvo šiąjiaelų. vasara, 

ką ir besakyti. Ne tik nuo pat 
kalendoriuje atžymėtos pradži
os, bet ir keletą savaičių prieš 
tai dar, gamta raliavo, giedra

sezono atvirame ore. Tai įverti-

Kiekviena bitė- iš- savo moti-; užsklandą

žydruma ię, anot liaudies po
sakio, saulė žeme ritinė josi. Nei 
vieną savaitgalį darganos nesu
trukdė darbo žmonėms leistis į 
miškų saugones, parkus bei į 
ežero vėsias bangas gaivintis ir 
ilsėtis, grūdintis ir sveikti.

Nepraleido nė Alvudas nei 
vieno savaitės šeštadieni.©, o ir 
vieną - kitą, sekmadienį^ Lithu
anian Plazos miškelyje, Mar
quette parku vadinamam, su
ruošti popietes su vakarojimais 
lietuviams po atviru dangumi. 
Programą sudarė muzika ir 
dainos, kartais paskaitos, skai
drės bei muzikiniai filmai. Gi 
svarbiausioji programos dalis - 
tai tyras kvapą lengvinantis 
oras ir vaiski aplinkos žaluma, 
ilsinanti akis bei pojūčius. O pri
tyrusios virėjos alkaną pamai
tino ir ištroškusį pagirdė. *

Nepastebimai «» atėjo ir-rugsė
jis, daugelio norimas padaryti 
rudeniu,; nors iki kalendorinės 
jo datos trunka trys savaitės 
laiko. Vasariškai karštas oras 
Čikagoje pirmąjį visų lauktą 
Darbo Dienos savaitgalį praskie
dė kai kur ir su lietučiu (sekma
dienį) ; kartu .sudrumstė ir nuo
taikas,.kai reikėjo grįžti į pasto
ges.. Tačiau pirmadienį vėl bu
vo gražu.

Alvudas. šiaųi savaitgali ui-bu
vo paruošęs turiningą programą 
su vaidinimu prie gražios deko
racijos, ir geros muzikos kaip 

vasaros vakaronių

no didelė dalis lietuvių gausiai 
susirinkę šeštadienio vakare. 
Yra sakoma, kad darbą vainikuo 
ją jo. pabaiga.; To tikėjosi ir Al
vudas. Deja,, su. liūdesiu tenka 
paminėti, kaip likimo pirštas 
palietė vieną artistę vaidybos 
metu, staiga netekusią žado. Kad 
ir greit, buvo nuvežta ligoninėn 
gelbstinti vietoje dviem dakta
ram, bet žado nebeatgavo ... 
Vakaro tojus apgaubė liūdesio 
skraistė

Atsisveikindamas . su • parku, 
Alvudas dėkoja visiems lankiu
siems vakarones lietuviams. Taip 
pat visiems-dirbusiems prie va
karonių paruošimo alvudie- 
čiams. Valdyba karta su vyrau
siu darbuotoju ir vadovu Dr..J 
Adomavičių'nuoširdžiai dėkoja 
už gero maisto pagaminimą ir 
sklandų publikos aptarnavimą 
Vyriausiai šeimininkei Marijai 
Bosienei ir jus. talkininkėms : 
Marijai Gotceitienei, Elzbietai 
Kleizjenei, Onai Paukštienei, 
Marijai Lukoševičienei, Onai 
Vitkauskienei^ S taser Varnai tie- 
nei ir dviem nenorinčiom būti 
žinomoms.- Didi padėka prik
lausą ■ techninio darbo, atlikė
jams: Antanui Kleizai, Jonui 
Kaunui, Vincui Kulėšiui ir ktbei 
Anelei Kirvaitytei.

Artinantis žiemos sezono mė
nesinių vakaronių ciklui jau
kiose.-salėse,-Alvudas tikisi toli
mesnės paramos tiek iš darbuo
tojų, tiek ir iš publikos lanky
mo. / Ot Algminienė

BIZNIERIAI. KTREE GABS0JASI 
■NAUJIENOSE.—TURI GE2UAUSIA 

PAS1SEKIMA BIZNYJE

M. GELŽINIS

Klaipeda ordino valdžioje 
(1252-1525 m.)

9
Pagal jį, Ordinas, susitaręs su Kuršo 

vyskupu, negaišo laiko, bet tuojau pradė
jo steigti Klaipėdą. Eiliuota Livonijos kro
nika, eil. 3625 — 365i praneša, kad pats 
magistras atvykęs pajūriu su gausiu karių 
ir statybininkų būriu prie Danės ir Nemu
no santakos, ir viena atvykusiųjų dalis už
ėmusi nakvynei namus, kuomet kita nak- 
vojusi pajūryje. Pilies statybos darbai vy
ko sparčiai ir magistras, padaręs kelius 
žygius į apylinkę, atgabenęs laivais į pilį 
maisto ir visokių reikmenų, palikęs joje 
geriausių savo karių būrį, grįžo Į Kuršą ir 
spalio mėn. viduryje lankė Kuršo vyskupą, 
kuriam jis pranešė laimingą pilies steigi
mą ir statybą. Abu agresoriai labai džiau
gėsi ir džiūgaudami nutarė Klaipėdoje 
steigti Kuršo vyskupijos monetų muštinę. 
(Žiūrėk. Livl. UB I, N r. 2^1) Deja, šitas jų 
pasinešimas, kaip ir daugelis kitų, teliko 
fantazija ir Klaipėdoje nei Ordinas nei vys 
kūpąs negalėjo nei pusės fenigio nukalti, 
nes abudu vokiečių pareigūnai nemokėjo 
įvertinti žemaičių pasipraišinhno pajėgu
mo.

Pilis buvo statoma iš žemių ir rąstų 
Dangės išsišakojime, taip vadinamame 
“Aschhofe”, mūsų laikų šv. Jono bažny
čios apylinkėje. Vėliau pradėta akmeninė 

statyba parodė, kad žemė neišlaikys sun-^ 
Idos statybos. Todėl kitą vasarą buvo nu
tarta perkelti statybos vietą ant kalvos, 
buvusios Danės dešinės šakos pietų pusėje, 
arti prie Marių (Nemuno) kranto.

Kol naujoji pilis buvo pastatyta, Kuršo 
vyskupas pakartotinai lankėsi Klaipėdoje 
ir gyveno pirmoje, seniau pastatytoje pi
lyje ir joje signavo aktus, aiškiai pareikš
damas — “išleista Klaipėdos pilyje, kuri 
buvo pirma pastatyta” — (gegeven to Mi- 
melborgh, do si jerst gebuvet wart). — 
IVB I, Nr- 24i. Ir vasario 8 d. lotyniško 
teksto dokumentas aiškiai sako “acta sunt 
in castro Mimelenburch priinitus aedifica- 
to” — WI3 I, N r. 2'i5. Kitame akte vėl pa
stebima, kad ir statybos medžiaga “dat 
holt der vorgenomeder huser und dės 
Barchvrides” — JVB 7, Nr. 244 — buvo į 
naują statybos vietą perkelta. Ir popiežiaus 
1253 m. rugpiūčio 23 d. bulė teigia “fratres 
... cuxta flumen... Memola... quoddam 
castrum cum gravissimis labribus et ex
pensis dc novo eonstruere inceperupt”. Be 
to, šios bulės data verčia išvesti, kad nau
jos pilies statybos vieta buvo ne vėliau 
1253 m. birželio mėn parinkta.

Smulkesnių žinių apie pilies statybos 
eigą neturime, tik Karl v. Lovis of Menar 
savo rašinyje “Zur Baugeschichle der 
Komtureien des DI. Ordens in Kurland", 
p. 11 — 13, Ryga 1896, išvedė, kad 1251 
m. Klaipėdos pilies statyba buvusi baigta.

14. PASTATO IŠVAIZDA **

Kaip Ryga buvo Žemgalių, taip Klai

pėda turėjo tapti Žemaičių užkariavimo 
baze ir Kuršo vyskupijos sostine. Todėl 
Klaipėda negalėjo būti eilinė Ordino pilis, 
bet iš karto buvo planuota ir statoma kom- 
tūrijos pilimi. Tam tikslui ji buvo erdvi, 
iš rąstų ir akmenų pastatyta. Pastatas bu
vo keturių kvadratiškai išrikiuotų sparnų 
su keturiais gynybos bokštais kampuose.

Pilyje, kaip 16 a. brėžiniai parodo, ne
buvo jokios , kaip Ordinas dažnai mėgda
vo, demonstratyvios statybos; nei didingų 
bokštų, nei šaunių vartų, nei plačių langų, 
nei šiaip kokių architektūrinių priedų. Ji 
buvo plačios, niūrios, lyg ir prie žemės 
priplaktos išvaizdos. Vakaruose buvo Ma
rių (Nemuno) žiotys, šiaurėje tekėjo Dan
gė, o pietuose ir rytuose buvo platus grio- 
vis išvarytas. Atrodė, kad pilis stovėjo 
lyg kokioje saloje.

Kas norėtų su Klaipėdos pilimi arčiau 
susipažinti, teskaito be viršuje paminėtos 
“Zur Raugeschichte d. Komtureien dės Dt. 
Ordens” dar:

1) Eorstreuter, Dr. Kurt — Landkar- 
ten als Quelle zur Baugeschichle. Zur Ge- 
schichte der Ordensburg Memel. Altpreuss. 
I'orschungen, 11/1934, pusi. 188 — 196.

2) Sf’mraUi Arthur — Beitrdge 'zur To
pographic. der Burg und der Stadt Memel 
im Mdlelalter, Mitt d. Copfenricus — Ver 
eins, Nr. 37, 1927 ptisl. 89 — 116. Šiš raši
nys parodo pilies pamatų, ir sienų braiži
nius iš maždaug 15^8 m.

3) Zurkalowski., Dr. Erich — Faustski- 
zze Memel um 1660. Altpr. MoHatschrift, 
46, 1909, pusi. 115.

. 15..DĖL1 KLAIPĖDOS - VARDO '

Klaipėdos vietovė yra mums dviem pa
vadinimais žinoma. — Klaipėda ir Memel. 
Pastarasis buvo vokiečių iš lietuviško “Ne
munas? sujauktas. Vokiečių burnoje Ne
munas virto Mėmunas,. Memula, Mimela 
ir tt. Septynių amžių bėgyje jis buvo įvai
riai rašomas ir tariamas— Mimela, Mūm- 
mel, Mehmela, Muhmmel, MemmelI, Mūh- 
mel ir panašiai. Memelio rašybos yra ke
lios dešimtys variantų.. Galų gale vokiečiai 
sustojo prie žodžio Memel.,

Lietuviams jis yra svetimas, yra vokie
čių atneštas ir mūsų, protėviams ugnimi ir 
kardu primestas. Kelius šimtmečius truku
sioje baudžiavoje jie vargais negalais bu
vo prie jo pripratinti.

Lietuviai šią vietą vadino Glaupeda 
(castrum Memel, in samogitico Glaupeda 
appelatum LUB I, 5, 881; Dietrich,. Kuri- 
sche Nehrung, p. 30),.._ Vėliau jos pavadini-, 
inas perėjo į Cloypeda, Claitpeda ir štfstojo 
prie Klaipėdos. Dr. Anysas knygoje “Sen- 
prūsitį^Lai.svės Kovos" paduoda labai įdo
mią versiją ir kalba apie “Žemaičių Klaiv- 
pedos pilies sunaikinimą” ir paraštėje aiš
kina, kad “taip Klaipėda vadinama šalti
niuose”. Bet kokiuose failiniuose Klaipeda 
vadinama Ktawpeda ir kur tie šaltiniai ran
dasi, gerbiamas Daktaras, gaila, taip ir 
nenurodė. ■ ' ■ J ’

Naujasis vokiečių Rytų. Europos .tyrinė
jimas niekur neaiškina klausimo dėl Klai
pėdos vardo amžiaus. Niekur nespren
džiama problemos, koks aptartosios vietos 

-prie Danės žiočių vardas buvo pirmiau var
totas — ar . Klaipėda ar Memel. Vietoj- to
kio aiškinimo daugumas autorių skuba 
tvirtinti, kad žodis Klaipėda esąs kuršiš
kos kilmės, bet nepajėgia..šito Įtaigojįmo 
nei kalbos, nei istoriniais dokumentais Įro-> 
dytk. Esant tokiai padėčiai, tenka spręsti 
'dvigubą problemą;

1) Koks-vardas-buvo anksčiau, vartoja
mas — ar Klaipėda ar Memel ir

2( ar vardas Klaipėda yra kuršiškos, 
latviškos ar lietuviškos-kilmės?

a) Klaipėdos vietovardžio amžius
. Sembritzkio "Geschichle des Kreises 

MemeT\ p. 7 skaitome: ,
.. 1252 m. rugsėjo 1 d. buvo šalia Pois 

apylinkės, vienoje Klajpede vadinamoje 
vietoje, Memelio pilis įsteigta..., ”

(... am 1. Ąugust 1252 wurde neben 
dem Gebiete Pois an einer Klajpede genan- 
ten Stelle die.Memelburg gegrundet...) 
, Iš> SembrickiQ. žodžių reikia išvesti, 
kad aptartoji vieta jau prieš Memelio pi
lies steigimą buvo Klaipėdą vadinama.

2. Ponas von Karp- savo knygoje “Bei- 
Irage z.- altesden Geschichle dės Memellan- 
des... ” rašo pusi. 34 taipc

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
» Dicenra.štį

“NA U J IE N A
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OR. ANNA BAUŪNAS 
akių, AUSŲ, nosies 

IR gerkles ligos 
pritaiko akinius 

209 63rtf STREET
Ofiso telef u PRospeci 8-322$
Rezid. telef.: WAlbrook 5-507(1

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

Rez. tol. 239-4683

0R. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaskj Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. L(J 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiuepia, sKamninu 314-6U12

Telef.; PRoepect 8-1717

DR. S. BOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SETON
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley 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, 
anuad., penutadienį nuo 1—o, tree, 

ir šestad. tikrai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS
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 vaL 
Tree, ir šeštai uždaryta.

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
1 Rezid. telef.: GArden 3-7278

/. Ofiso teU HE 4*1818 arba RE >-9706 

Rezidencijos: PR 6-9801 iJ,>'

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmai ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtad 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL
_____ Trečiadieniais uždaryta._____

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

“contact lenses”
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treč.

. DR. LEONAS SE1BUT1S 
w‘ INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 WEST 63rd STREET
VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 

ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.
Ofiso telef.: 776-2880 

Naujas rez. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750- West 7Ht Sti 
Tek: 925-8296

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

uždaryta. .
Rez. tolu WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tek: PR 8 -1223
OFISO VAL: pirm., antrad., trečiai 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
į CHIRURGAS 
<1 2454 WEST 71st STREET

Ofiso Hlefz HEmlock 4-2123
Rezid. teta?.* Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skimbinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

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

Aparatai - Protezai. Med. Ba»- 
dažai. Speciali pagalba kojoms

' (Arch Supports) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd St., Chicago, III 60629

TefeP.: PRoepect 6-5084

os žinios
Dirbkime, aukokime ir tiems, 

kurie dirba netrukdykime.
Kalifornijos Lietuvių radijo 

valandėlė, jau treji metai, kaip 
kiekvieną šeštadieni 11:30 v. 
iki 12 valandos iš radijo stoties 
KTYM bangom AM 1460 duoda 
lietuvišką kultūrinę tautinę ra
dijo programą. Daina ir lietu
viška muzika gaivina pavergtos 
tėvynės Lietuvos ilgesį, jungia 
visus lietuvius bendram darbui.

Radijo valandėlė nėra komer
cinė, todėl sunkiai verčiasi fi
nansiškai ir kreipiasi į lietuviš
kas organizacijas, bei visuome
nę, kviesdama ją remti aukomis, 
stoti į radijo klubo narius, su
mokant nustatytą radijo klubo 
metinį mokestį (5 dolerius) ir 
būti visų radijo valandėlės rei
kalų sprendėjais. .

Lietuviškos radijo valandėlės 
pasisekimas ir jos ateitis pri
klauso nuo lietuviškos visuome
nės paramos. Jeigu dėl lėšų sto
kos turės radijo valandėlė už
sidaryti, kas bus kaltas Z Radijo 
valandėlės valdyba, pranešėjai, 
programų paruošėjai, kurie jau 
treji metai tie patys žmonės, dir
ba be jokio atlyginimo, aukoda
mi savo atliekamą laiką.

Radijo klubo pirmininkė ir 
pranešėja yra visuomenininke 
Stasė Pautieniehė, kuri daug 
darbo, lėšų ir sielos įdeda radi
jo programų paruošimui. Taip 
pat daug darbo valandų yra Įdė-

CRAD1NSKAS
AM-FM RADIJAS

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATER.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! 

»---- ----------- --------- ■ 7

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W.. 67th PL WAlbrook. 5-8063

( MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

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

.......

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

i

Visos programos iš W0PA, j

1490 kfl. A. AL
- . "i

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

■ - - .
i

Tote HEmločk 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629 ’
- --—-—------------------

A PORESTS FUTUM
IS IN YOUR HANTS

>wy wee, erery 
end efi enr vildHie depend ne 

BMW help peeveoK 
fame fira. So pieaae foSev 

Smokey7» ABCc 
hold BMches tffl cnkL Be 

to deown ell cnsphree, 
•tir the atbeu end drevei 

them Crah aft 
endoai deed one.

PWeeat Only yog cea

jęs Vladas oJys.
ruošimui daug padeda patyręs 
tame darbe Povilas Jasiukonis.

Klubo valdyba, kaip kasmet 
taip ir šiais metais, rengia ru
dens balių, kuris įvyks spalio 
mėn. 16 d. šeštadienį, Los An
geles mieste, lietuvių parapijos 
salėje. Bus gera programa, ge
ros vaišės ir šokių muzika.

Lietuvių visuomenė/kuriai kiek 
vieną šeštadienį oro bangomis 
pateikiamos žinios ir daromi pra
nešimai apie lietuvių veiklą, tu
rėtų įsipareigoti nors kartą per 
metus paremti klubą, gausia? 
dalyvaudama jo parengime.

Tikėkime, kad Los Angeles 
lietuviai radijo valandėlės išsi
laikymu susirūpins ir neleis jai 
sustoti.

— Į ketvirtąjį Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės V-bos ruo
šiamą L. B. Spaudos ir radijo 
dienas Tabor Farmoje, kurios 
įvyks š. m. rugsėjo 18-19 d. iš 
Los Angeles, radijo valandėlei 
atstovauti vyksta Kalifornijos 
radijo valandėlės V-bos pirmi
ninkė ir pranešėja Stasė Pau
tiene enė. Linkime jai geros sėk
mės.

Serga Adomas Biekša
- Jau kuris laikas kaip serga ge
ras lietuvis, buvęs visuomenės 
veikėjas, Adomas Biekša. Kurį 
laiką gulėjo ligoninėje, turėjo 
kojų operaciją. Dabar grįžo į 
savo namus ir gydosi daktaro 
priežiūroje. Linkime jam greit 
pasveikti ir grįžti į lietuvių vi
suomenės darbą.

— SLA kuopos visuotinis na
rių susirinkimas Įvyks rugsėjo 
mėn. 19 d., sekmadienį 1 vaL 
Lietuvių parapijos salėje. Po 
susirinkimo vaišės.

Kviečiami visi nariai dalyvau
ti. J. G.

ASTRA IR ALFREDAS ŠALČIAI

šiandien atvyksta iš Vokietijos, o rugsėjo 19 d., sekmadieni, 5 vai. p. p., 
dainuos Jaunimo centre. Bilietai gaunami Margutyje ir Marginiuose.

(Fr).

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

★
Šiandien, penktadienį, rugsėjo 17 d., 

7 vaL vakaro, Marquette Parko baž
nyčios salėje pyks Marquette Parko 
namų savininkų draugijos narių susi
rinkimas.

Pirmininkas Juozas Bacevičius pa
pasakos apie projektuojamą pigių bu
tų statybą Marquette Parke. Chica
gos Savings prezidentė Philomena 
Pakel padarys pranešimą apie leng
vas sąlygas paskoloms gauti.

Visi privalo atvykti, nes bus spren
džiamas šios kolonijos gyvybinis klau
simas lietuviams.

Nario mokestį norintieji užsimokėti 
turėtų atvykti pusvalandžiu anksčiau. 
Gausesnis narių atsilankymas parodys 
lietuvių susipratimą.

Stasys Patlaba

— Biržėny klubo piknikas įvyks Š. 
m. rugsėjo mėn. 19 d. įprastoje vie
toje — prie p. Spaičio daržo. Bus do
vanos. Užkandžiais ir kitokiomis gė
rybėmis apsirūpina kiekvienas pagal 
savo nuožiūrą. Narius, jų šeimas ir 
svečius prašome gausiai dalyvauti. 
Nesivėluokime!

Klubo Valdyba

— Chicagos Lietuviu Našliy, Naš
liuku ir Pavieniy klubas rengia sma
gų pikniką rugsėjo 19 dieną Bruzgu- 
lienės sode, 83rd ir Kean Ave., Willow 
Springs. Veiks bufetas su gardžiais 
valgiais ir gėrimais, šokiams gros J. 
Joniko orkestras. Bus gražių dovanų 
laimingiesiems. Valdyba ir Komisija 
kviečia visus narius'ir visą linksmąją 
publiką dalyvauti.

Mary Urbelis, rast.

— Zarasiškiv Klubo narių susirinki
mas po vasaros atostogų Įvyks Holly
wood svetainėje, 2417 W. 43rd St, 
sekmadieni, rugsėjo 19 d., 1 vai. po 
pietų. Kviečia visus narius dalyvauti 
susirinkime. Valdyba

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiaL Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy 
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra galr 
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:- X

Antanas Rūkas, VEIKALAI £CENAi 
Gražiai išleista, kietais drobes virše
liais, 180 psL knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 doL Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri 

nė komedija, premijuota Čikagos See 
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 doL

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 15C 
psL, kaina 1.00 doL

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje 
sė. 120 psL, kaina 1.00 doL

Tegul šie ir kiti scends veikalai bū 
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar 
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJIENOS,

1739 So. HALSTED STREET, 
CHICAGO, ILL. 60608

25 Mėty Mirties Sukaktis

POVILAS SIMONĖLIS
Mirė 1946 metų rugsėjo mėn. 

! 18 dieną, sulaukęs pusės am
žiaus. Jis palaidotas Chicagos 

i Lietuvių šv. Kazimiero kapi
nėse}

Gimė Lietuvoje, Vilniaus sri
tyje, Tverečiaus parapijoje, Gun- 

. tauninkų kaime.
Paliko dideliame nuliūdime 

žmoną Marijoną Simonėlis. gi
linusią Statkiūtę, sūnų Petrą su 

šeima, dūkią Silviją Kilkus su 
.šeima, ir daugelį kitų giminių, 
gyvenančių Lietuvoje, Kalifor
nijoje ir Kanadoje.

Šios mirties sukakties proga 
šventos mišios bus atnašauja* 

‘mos Gimimo Panelės švenčiau
sios parapijos bažnyčioje rugsė
jo 18 dieną. 7 vaL vakaro.

Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes, draugus jr pažįstamus at
vykti j bažnyčią ir kartu su mu
mis pasimelsti už mūsų mylimą 
vyrą ir tėvą.

Žmona, sūnus ir duktė. -

—.......  'W N- - ■ - -

Mielam draugui nuo vaikystės dienų
■ ‘ A. A.

Vet. dr.
ALGIRDUI VASONIUI

. ■ j 'L. j - i, • mirus,
J o žmoną Aldoną, sūnus — Arvydą, - Gailių ir 
Algi, seserį Aldoną, brolius Vytautą, Juozą, 
Joną ir jų šeimas, švogerį Antaną Gintnerį 
ir kitus ‘gimines užjaučiame ir kartu liū
dime.

Ksaveras ir Jūratė Kaunai

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
IW mirti •tuzzttl

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

. Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Penkerių Metų Mirties Sukaktis 
... A. + A.

ANTHONY F. BRASHY ’
Mirė 1966 metų rugsėjo mėn. 19 dieną. Palaidotas rugsėjo 24 

dieną Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse. į
Paliko nuliūdę tėvai — Anthony Sr. ir Vera Brashy. —
Mūsų brangiajam sūnui pagerbti bus laikomos šv. Mišios St. Anne 

-parapijos bažnyčioje, esančioje Beverly Shores, Ind., 1971 m. rugsėjo 
mėn. 19 dieną. 10:00 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldas arba prisiminti velionį maldose ir kalbose.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime.^ Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Tėvai Anthony Sr. ir Vera'Brashy.

VITO ZUNASz
1209 Mulford St., Evanston, Ill.

J

Mirė 1971 m. rugsėjo 12 dieną, 9:00 vai. ryto, sulaukęs 63 metų 
amžiaus. Gimęs Beckemyer, Illinois.

Paliko nuliūdę: žmona Adella (Pukel), sūnus Wayne, marti Bar
bara, teta Maggie Steckei, pusseserė Ella Clouser su šeima, uošviai 
Albert ir Adse Lidy, uošvienė Betty Pukel, švogeriai Alex Pukel, 
taip pat Frank ir Regina Kasputis, giminaitė Barbara Gilison ir kiti 
giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas 'pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2424 W. 69 
Street.

Šeštadieni, rugsėjo 18 dieną 10:00 vaL ryto bus lydimas iš ko
plyčios į Lietuvių Tautines kapines.

i Visi a. a. Vito Zunas giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai
I kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarna- I
I vimą ir. atsis\ cikinimą. • l. > ; . _

Nuli&dę lieka: '

Žmona, sūnus, giminės.
Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, DI. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. Tel.: Y Aras 7-113S-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone. YArds 7-l‘Jil

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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MENININKO R. KUSITZ 1971 KŪRINYS, PAVADINTAS "TA-CHUR"

Chicagos pašto tarnautojas R. Kubitz, laisvalaikį pašventęs meno mokyklai ir kūrybai, pavaizdavo būdinga 
Chicagai gyvi, besiveisiantj visuose miesto kampuose ir net įstaigose.

111. REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED — MALĖ 
Darbininkę Reikia

out man.
Call 846-2636

8947 S. State St., Chicago,

LAY OUT MAN 
Structural Steel Shop, 

šios mokyklos vienerių Requires experienced shop 
kursą, yra duodami 10

bos Technolot įjos mokykla,
j e bus mokoma Patalo- 

Histopatalogijos techni- 
Klinikos chemijos ir ki

tu ualykų. Studentams baigu-

liuet'i
.^eniesho valandų užskaitai šio 
se mokslo įstaigose: St. Fran
ci, kolegijoje, Joliet, Ill.,Edge- 
iwood kolegijoj, Madison, Wis., 
i taip pat Roosevelt ir De Paul 
! universitetuose.^'Chieagoje. Li- 
igoninei vadovauja sesuo M. 
'Ahnarita. Į šią.'mokyklą prii
mam) studentai su 3 metų ko- 
įkgijos išsilavinimu, 
mu šios mokyklos

CROWN & BRIDGE 
DENTAL TECHNICIAN 

» salary. Benefits. Pleasant 
working conditions.

If interest call 
RO 4-4500

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
" IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS

DEL VKŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE! J ‘

Svarbus susirinkimas
Marquette Parko Lietuvių Į 

Namų Savininkų organizaci
jos narių susirinkimas Įvyks 
rugsėjo 17 dieną 7:30 v. v., 
6820 So. Washtenaw Ave. Salė 
bus atidaryta 7 vai. Prašome 
visus, kurie nor 
nario mokesti ar Įstoti naujais 
nariais, atvykti 30 min. prieš 
susirinkimo pradžią. Bus spren

SIUNTINIAI { LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4Q£5 A^hax, 
Chicago 111. 60632. T«L YA 7-5980 
j

i
■ 4

atitinka- 
reikalavi- FURNITURE AND FIXTURES 

Rakandai (r {rengimai

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-7747

Stasys Kairys,
Canada, vadovauja Kank 

' ii ir skudučių ansambliui, ku- 
-;s kariu su jaunimo ansamb

liu "Birbyne 
kontienės 

lęrtipe 
I Juozo

Toronto

”, vad. Dalios Vis- 
ir tautinių šokių 

“Gintaras”, vad. Ritos ir 
Karasiejų, dalyvaus Ka- 
Lietuvių Dienų progra- 
Šventėje taip pat daly- 
Hamiltono 
“Aidas’’, 

jVerikaičio ir
— Kristijono Donelaičio Auk [grupė 

Chicagos taupymo ištesnioje ir žemesniojo Litua
nistinėje mokykloje pamokos 

vai.

idžiamas tolimesnis lietuviškos 
[mūsų kolonijos išlaikymas. 
Pirm. Juazs Bacevičius pada
rys išsamų pranešimą pigiųjų 
namu statybos reikalu mūsų 
kolonijoje. < 
bendrovės prezidentė Philo- <ai. nasuuici , .. ...

-ėlu sumokėti lmcna Pakel l>a,larvs pryul.s
' 1 1 rv|e FranCiS m McKay mokyk

los patalpose, S. Fair- 
field Ave. Mokiniai, neužsiregis- 
trave praėjusį šeštadienį, ga- 

atlikti prieš
Ta pačia

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

inose.
I 1

; vans mergaičių 
vad. sol. V. 

tautinių šokių 
Gyva ta ras”, vad. Ge

novaitės Breichmanienės. Iš
Londono bus tautinių šokių 
grupė “Baltija”, vad. Danos ir 
Miko Chainauskų, taip pat Ni
agaros pus. tautinių šokių ir 
meno' grupė, vad. Stasės Zub- 
'rickienės ir Jeronimo Bieliūno, 

tuo Įsigysime ir [lės tai atlikti prieš pamokų [šventė Įvyks spalio 9—11 d. St. 
dalyvavimu pradžią. Ta pačia proga bus Catherines mieste.

Įrodykite, kad rūpinatės savos registruojami ir lietuviškai ne 
kalbantieji mokiniai, kuriems 
šiais metais yra planuojama 
atskira klasė.

nią paskolų reikalu.
Bus nagrinėjami ir kiti mū

sų koloniją liečia svarbūs rei
kalai. Jeigu mes turėsime skai
čių. vienvbc. 
galybę. Gausiu

kolonijos saugumu, išlaikymu 
ir jos lietuviškumu.

Stasys Patlaba

3 Londono Sotheby House 
varžytynėse pereitais metais bu
vo parduotas Odilon Redon gė
lių natiurmortas už 172,800 dol.

g Grožis yra tiktai odoje, o 
išmintis — galvoje.

3 Paul Cezane sako: “Pasau
lis nesupranta manęs, aš nesu
prantu pasaulio”.

g Cezane: “Aš žinau tiktai I 
vieną dailininką, tai pats save”. :

g Michelangelo pasakė: “Tik
tai Titanas nusipelno tapytojo 
vardo”.

— Dalios Babelienės pareiš-

— Rašyt. Juoze Vaičiūnienė 
vasarą praleido Union Pier, 
Mich., lietuviškose vasarvietė
se ir šiomis dienomis grįžo Chi- 
cagon. Ruošiantis Tautinių šo- 

i, kuri ivvks sekan-kimas buvo atspausdintas “Chi i.-', 1 Kili ______ ____ __________

cago Tribune laikraštyje. čiais metais, jos parašyta kny- 
teigiamai Įvertina ir reiškiaL,a -j autiniu, šokiu 'švenčiu
didelį pasitenkinimą dėl kun.Įtakais„ yra aktualiausias leidi

nys. Neseniai buvo išleistas 
jos naujų eilėraščių rinkinys.

B. Markaičio apie etnines gru
pes straipsnio anksčiau atspaus
dinto tame pačiame laikrašty
je-

2646 WEST 6fžh STREET
Tel.: REpubllc 7-1941

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

— Pirmasis ir vienintelis pra 
moginių dainų koncertas bus 
rugsėjo 19 d. 5 vai. p. p. Jauni-1 
mo Centre. Programą atliks 
dvynukai Astra ir Alfredas 
Šalčiai. Dalyvaukime. Bilie
tai gaunami Margutyje ir Mar
ginių prekyboje. Kainos 2, 3, 4 
ir 5 dol. (Pr.)

— Ponia Mary Adams, ilga
metė Naujienų skaitytoja, bu
vo atvykusi ilgesniam laikui 
pas savo dukterį, gyv. Lom
bard, Ill. Artėjant rudens me
tui. grižo Į savo namus, West 
Hollywood, Fla'.

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, m. 60629. • Tek WA 5-2787 

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

III ■l

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 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
OU-'-'-'J-- 'į

j MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujauri kraustymo

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

>4

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

f — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — FRIDAY, SEPTEMBER 17, 1971

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

J0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
laimus ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

TEL. GR 64421
6200 So. WESTERN AVE.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių 
pirmam aukšte. Nebrangiai, 

apielinkė. Skambinti 
WE 5-5114.

butas
Tyki

IŠNUOMOJAMA 4 KAMBARIAI, nau
jai atremontuoti, gazo šilima, 46-tos 
ir Honore apylinkėj. Skambinkite 

. 776-6526.

ka Union Federal taupymo ir 
skolinimo bendrovė.

♦ Buv. Lietuvos Policijos Tar
nautojų Ęlubas “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)-

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PRospect .’8-22336455 So. Kedzie Avė.

PARDUODAMAS 
30x135’ sklypas su 2 mašinų garažu 
ant jo geroje Archer ir Harlem Ave. 

apylinkėje. Išgrįstas skersgatvis.
Rašyti: 

NAUJIENOS. Box 178 
1739 So. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL. 60608

PRIVAČIAI PARDUODAMAS 2 butų 
medinis namas Evergreen Parke. Po 

4:00 vai. vak. skambinti telef. 
GA 3-9849.

PARK FOREST
Colonial 4 Bedroom House, 2% Baths. 
Family room. Screened Porch, 2 Car 

Garage, Large lot.
$45,500

Call 748-3208

MARQUETTE PARK
Beautiful brick 3 flat, 16 years old. 

Brick 2 car garage.
Custom interiors, many extras.

Priced to sell.

ČIA DOLERIS SAUGUS
4 BUTŲ gražus mūras ir 4 auto 

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 modernus vi
duj. graži gatvė, arti Maria HS., dide
lei šeimai ir pajamoms. Platus skly
pas. $18.600.

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

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

687-4707 after 6 P. M.

6y2 ROOM CAPE COD
on 47’ lot, gas hot water. 
Garage, finished basement.
Near 55th and Western.

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pešto
se, centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke. ___

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
klvnas 41-ma ir Camubell.

PUIKUS BUNGALOW, iren^as 
sklenas. garažas. Tuoi galima 
ti. 77-ta nrw Cal^nmia Avė.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio* patalpa 
nuete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais tren
kimais. • Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET 

436-7878

užim-

butai
Mar-

776-5611

— Teisėjas Alfonsas F. Wells, 
vadovaus iškilmėms įvedant i 
pareigas naujuosius Amerikos 
legiono Don Varnas posto pa
reigūnus rugsėjo US d. 8 vai. v. 
posto salėje. John L. Paukš- 
tys buvęs Cook apskr. tarybos 
pirmininkas priims priesaikas, 
o Alex A. Niprikas pristatys 
naują vadovybę susirinkusiems 
legionieriams ir jų svečiams. 
Kartu bus įvesdintos į parei
gas pagelbinio Moterų vieneto 
valdybos narės ir pirm. Stella 
Wabol. Iškilmėms vadovaus 
Marion Zemeske. Annette Mos 
teika, Rita Radeliff ir Violet 
Jocius.

— George Remkus, Claren
don Hills, Ill. yra
Hinsdale gyvulių kapinių. Ši 
reta verslo šaka yra
Įvairiais interesantų patarna
vimo reikalavimais.

savininkas

Įdomi

— AFC Mike A. Petrikėnas 
sėkmingai baigė jauno kareivio 
apmokymą ir paskirtas Į Shep
pard aviacijos bazę Texas vals 
tijoje medicinos reikmenų spe
cialisto pareigoms ir lavini
muisi. Jis yra baigęs La Salle 
aukšt. mokyklą ir mokėsi kole
gijoje. Tėvai gyvena Bridge- 
porto apylinkėje.

Vadovybė 
ligoninės

Kryžiaus Ligoninės 
praneša, kad prie 

yra Įsteigta Medici-

— Stan Balskus vadovauja ir 
moko Bridgeporto 
jaunučių beisbolo 
Yankees, kuri yra 
nugalėtoja. Paskutines rung
tynes stebėjo virš 600 žiūrovų. 
Tą komandą globoja lietuviš-

apylinkės 
komandą 
apylinkės

, y-

Romos gatvėse dažnai galima pamatyti ir vienuolius, važinėjančius 
motociklais. ;

.•y-'-v.YĖ

o

♦ Lietuvių Moksleivių Sporto 
šventė įvyks rugsėjo mėn. 19 d., 
Chicagoje, Marquette Parko sta
dione, So. Kedzie ir Marquette 
Rd. kampas, šventės progra
ma: 10:30 vai. registracija, 11:00 
vai. lengvoji atletika (trumpi 
bėgimai, šokimas į aukštį ir to
lį, rutulio stūmimas, beisbolo 
kamuoliuko metimas, 1:00 vai. 
šventės atidarymas — paradas, 
2:00 vai. krepšinis ir tinklinis, 
3:00 vai. futbolas, 3:30 vai. tink
linis tėvai - vaikai, Marquette 
Parkas prieš Lemontą. Vaikų 
šventės uniforma turi būti bal
ta - mėlyna.

Visi lietuviai moksleiviai pra
šomi šventėje dalyvauti. Visa 
lietuvių visuomenė prašoma at
silankyti į šventę.

Kviečia rengėjai:
JAV LB Vidurio Vakaru 

Apygardos Valdyba

* Tradicinis Nerijos Jūrų 
Skaučių Tunto Tėvu Komiteto 

£

rengiamas Rudens vakaras Įvyks 
šeštadienį, rugsėjo 25 d., Balio 
Pakšto salėje. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro. Visi maloniai kviečia
mi atsilankyti. Staliukai rezer
vuojami pas p. Pranckevičienę 
tel. PR 6-2191 arba pas p. Jo- 
varauskienę. tel. 739-0510. (Pr).

LEISKIM
VAIKUS

LIETUVIŠKON
MOKYKLON!

♦ Naujienų Sukaktuvinis Ban
ketas su programa ir šokiais 
įvyks š. m. spalio 31 d., sekma
dienį, 4 vai. p. p. V. F. W. salė
je. 7254 W. 63rd St., Argo, III. 
Visa lietuviška visuomenė ma
loniai yra kviečiama dalyvauti. 
Dėl rezervacijų prašoma rašyti Į 
Naujienas. 1739 So. Halsted St, 
Chicago, m. 60608 arba skam
binti HA 1-6100. Vakarienė su 
kokteiliu $8.00 asmeniui.

RIVER WOODS — 
' DEERFIELD AREA

4 bedrooms, 2^ baths, large dining 
area, large family room, fireplace, 
radiant heat, heated car garage, on 

2 acres.
$55 000

BY OWNER’ — 945-3093

ELMHURST — BY OWNER 
4 bedrooms, brick cane cod on comer 
lot. 2 full baths, finished family room 
in basement, central air cond.. over
sized 2 car garage. Carpeting and 

draper .plus extras. 
Ex. cond. $34.800.

CALL 834-8508.

LEMONTE — Savininkas parduoda 
4 butų mūrinius apt. namus. Kaina 

S58.000. Skambinti 
tel. 775-1163 arba 6564654.

MARQUETTE PARKE savininkas par
duoda gera, naujai išdekoruota 5 kam
bariu mūrini narna kabinetinė virtu
vė, dvieju automobilių mūrinis gara

žas. Apžiūrėti mi> i skambinkite 
925-0520.

MŪRINIS 16 metų 4 kambariu. Na
mas geras ir pigus. Prie 71-os ir 

Francisco. Tel. PR 8-6916.

CICERO — BY OWNER
2 FLAT BRICK

3 bedrooms upstairs. 2 -bedrooms 
down. Full basement 2 separate hea
ting units. 2 car garage. Convenient 

location. S29.000.
1816 S. 48th COURT 

656-2543

ROOMY.
7 Room house in Austin. Auto
mat. heat, full basement, encl, 
porches, front & rear. Lge lot, 
low taxes. Extras. Quick pos

sesion. Call 725-0400.

CALIFeRHIA SUPER SERVICE
TilsomI luto moto ml, rlibdžlil, 

tuna-vps Ir t. t.
W4 Se. CALIFORNIA AVfL

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-W17

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

LABAI GERAS 10 butų niūras. 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $89.000.

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

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis, šf- 
h’ma gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
’rengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvros. Apylinkė 47tos.-fr 
°ulaski. $37.500. - L

2 PO 5 MORTNIS Nauja šilima gt- 
m. aluminiiaus langai. 2 automobiliu 
grąžąs, Marquette Parke. Tik 
S28.900. . ;

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET ?

Tel.: 471-0321

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. KEDZIE. CHICAGO 

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

Tel. 6524202

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Ramentu

HEATING CONTRACTOR
(rengtu naujus Ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius b 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
rtogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE. 

CHICAGO, ILL. 60609

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
 Nuoiavybif kitur

MICHIANA —
NEW BUFFALO, MICH.

7 room furnished, 3 bedroom year 
around house, near lake. School bus. 

Low 20’s.
726-2293 weekdays, 

616 — 469-1014 weekends.

ė

/


