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Londone gynybos ministeris 
paskelbė, kad š. Airijoj bus įs
teigtas dalinio laiko kareivių 
pulkas, kurio nariai kareiviaus 
tik kelias valandas per dieną. Jie 
galės geriau ginti savo namus 
ir apylinkes.

• Vienas vyskupas, komentuo
damas civilinio karo rezoliuci
ją, pareiškė: Ispanų bažnyčia 
pripažino.ykad ji tada padarė 
nuodėmę”-.* -

vątoriams vadovauja Burgos ar
kivyskupas. ,

<Apklausinėj us.vyskūpų ir ku- 
ni^rąsąmblėją apie politines 
pažiūras, tik dvasiškių pą- 
sisakė,-. kadjie pritaria dabarti
nei: Ętanbo valdžiai Ispanijoje, 
iDarviena rezoliucij a sako, kad 

kunigai normaliai neturi priklau- 
ryti-politinėms partijoms, tačiau 
turi . pasisakyti^ politiniais klau
simais^-kurie liečia žmogaus tei
ses. Tyla tokiais atvejais padaro 
bažnyčią 'kaltės bendrininke.

šios asamblėos svarbą pripa
žino ir Vatikanas, nes pats po
piežius atsiuntė sveikinimo te
legramą, kuri buvo paskelbta 
oficialiame Vatikano laikrašty-

BEIRUTAS. — Jordane buvo 
pakarti du palestiniečiai, kurie 
nužudė Jordano valdininką.

NEW YORKAS. — Vakarus pasiekė profesoriaus Medvedevo 
dienoraštis apie jo pergyvenimus Kalugos bepročių ligoninėje, 
kurioje jis buvo 19 dienų. Sovietų mokslininkai Kapica, Sacharo
vas rašytojas Solženicinas ir daugiau kitų garsių sovietų piliečių 
protestavo dėl Medvedevo suėmimo ir uždarymo beprotnamyje. 
Dėl to jis buvo greit išleistas, ši 221 puslapių knyga jau išleista 
rusų kalboje Londone, o gruodžio mėn. išeis iį* anglų kalboje 
Amerikoje. Medvedevas, šitame dienoraštyje smerkia naują so
vietų valdžios įprotį uždarinėti opozicijos atstovus į .beprotnamius? 
Tai esanti pavojinga tendencija, nes mokslas subordinuojamas 
valdžios ideologijai ir psichiatrinės ligoninės naudojamos opozi
cijai bausti. Medicina gauna naują vaidmenį, jai visai svetimą 
— baudimui ir bauginimui, izoliavimui ir. pažiūrų keitimui.-

ranoines deliuzijas apie visuo
menės reformavimą”, nors iš tie
sų valdžiai jis įgriso-savo reika
lavimais keistis mokslininkais 
su vakarais ir savo sovietų ge
netiko Lysenkos pasmerkimu. 
Ligoninės psichiatrai elgėsi jį 
klausinėdami daugiau kaip žval
gybos valdininkai, o ne gydyto
jai. Jie klausinėjo Medvedevą, 
iš kur jis gavo Lysenkos foto
grafiją išspausdintą jo knygo
je. Jie pasirodė skaitę ir Med
vedevo rankraščius, kurie dar 
nebuvo niekur spausdinti. Pro
fesorius kaltina ligoninės psichi
atrus laužant sovietų įstatymus.

Knygos įžangoje prof. Medve
devas sako, kad jis nenorįs šiuo 
darbu įrodinėti, kad jis buvo 
sveikas. Jis tik norįs atkreipti 
dėmesį į pavojingą valdžios ten
denciją naudoti mokslą, medici
ną, savo priešams bausti.

šią knygą Medvedevui padėjo 
parašyti jo dvynukas brolis Roy. 
Jis pasakoja, kokios vyko de
rybos su KGB — sovietų slapta 
milicija. Ji pareikalavo, paleis
dama Medvedevą iš beprotna
mio, kad jis “užmirštų” apie bu
vimą beprotnamyje. Jis suti
ko, su sąlyga, kad KGB daugiau 
jo į ligoninę nėšius. Praėjus 
trims mėnesiams paaiškėjo, kad 
bylos nepanaikino, bet pareika
lavo, kad Medvedevas regulia
riai lankytųsi į Kalugos psichia
trinę kliniką. Kadangi KGB ne
sunaikino neteisingų medicinos 
bylų, Medvedevas nutarė apra
šyti savo pergyvenimus ligoni
nėje.

Profesorius Medvedevas dak-

NEW DELHI. — Nauja cho
leros epidemija Indijoje per 3 
mėn. nužudė 300 žmonių, dau
giausia pakistaniečių pabėgėlių 
tarpe.

NEW YORKAS. — JT Sau
gumo Taryba nutarė priimti į 
Jungtines Tautas Quataro sulto- 
nystę Persijos įlankoje. Jeme
no respublika prieštaravo pri
ėmimui, nes Quataras esąs tik 
britų iškamša.

ŽENEVA. — Vokiečių “Luft- 
hansos” oro linija paskelbė, kad 
ji planuoja žymiai sumažinti 
skridimų per Atlanta kainas iki 
420 dol. iŠ New Yorko į Frank
furtą ir atgal.

SAO PAULO. — Brazilijoje 
teismas nubaudė už priešvalsty
binę veiklą tris domininkonus 
vienuolius po 4 metus kalėjimo.

BUTLER. — Alabamoje buvo 
suimtas kun. Abernathy ir 160 
negru už demonstraciją be lei
dimo.

Teisiniai ekspertai tvirtina, 
kad Tautinės Kinijos išmesti iš 
Saugumo Tarybos pagal dabar
tinę JT chartą negalima, nes ji 
gali balsuoti prieš išmetimą, o 
ji turi veto teisę. Saugumo Ta
ryba turi siūlyti išmesti narį ar 
jį priimti į JT. Valstybės depar
tamentas išaiškino, kad toks pa
sikeitimas Saugumo Taryboje 
nebūtų “išmetimas”, bet tik 
vyriausybių sukeitimas.

Amerikos ambasadorius Jung 
tinėse Tautose prašė 35 draugiš
kų valstybių sponsoriuoti kartu 
su Amerika Kinijos rezoliuciją, 
kuri paliktų ir Tautinę Kiniją 
JT nariu, atiduodant jos vietą 
Saugumo Taryboje Pekinui. Ja
ponija jau atsisakė prisidėti prie 
tokios rezoliucijos. Australija ir 
Naujoji Zelandija irgi abejoja. 
Brazilija nenori prisidėti, nes 
visi bijo, kad Amerikos rezoliu
cija su jos “dviem Kinijom” ne
turi jokios vilties būti priimta. 
Kita — Albanijos rezoliucija 
aiškiai siūlo išmesti Formozą 
ir priirhti Pekiną, šitą rezoliu
ciją priėmus, visos.sponsoriavu- 
sios “dvi Kinijas” valstybes at
sidurtų nepatogioje padėtyje. -'

Nauja kankinė .
BUTLER. — Alabamoje^yqr- 

ko iškilmingas negrų mergaitės 
laidotuvės. Ji buvo gatvėje .už
mušta balto vairuotojo. Bųtler 
mieste jau kuris laikas vyksta 
neramumai ir demonstracijos. 
Negrai bandė sustabdyti gatvių 
judėjimą ir užblokavo automo
bilius praėjusį šeštadienį mies
to centre. Vienas automobilis
tas, nežiūrėdamas negrų, ^važia
vo per užtvarą ir suvažinėjo, jau
ną negrę. ■ V -
/ Laidotuvėse dalyvavo kunigas 
Abernathy, pavadinęs žuvusią 
— kankine. Jis atsiklaupęs pa
bučiavo tą vietą, kur mergina 
žuvo. Vakar policija suėmė apie 
150 negrų už neramumu kėlimą.

Neranda draugu
WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas, atsakydamas į 

klausimą spaudos konferencijoje, ketvirtadienį pareiškė, kad Ame
rika balsuos už atidavimą Saugumo Tarybos vietos komunistinei 
Kinijai, nes tokia politika “atspindi padėties realybę”. Amerika 
vis dar priešinga išmetimui Tautinės Kinijos iš Jungtinių Tautų. 
“Mes balsuosime prieš išmetimą” — pasakė prezidentas. Tuo 
pareiškimu buvo paaiškinta Amerikos pozicija Kinijos atžvilgiu. 
Saugumo Taryba turi 15 narių. Iš jų penkios pasaulinės galybės: 
Amerika, Prancūzija, Sovietų Sąjunga, Britanija ir Kinija turi 
nuolatinę vietą ir turi veto teisę.

Amerika nekeis 
Kubos politikos

WASHINGTONAS; 
tybės departamentas griežtai 
pasipriešino' senate pasiūlytai 
sen. Fulbrighto rezoliucijai, ku
ri ragina vyriausybę pagerinti 
santykius su komunistine Kuba, 
ragina priimti Kubą į Amerikos 
.valstybių organizaciją (OAS).

Departamento atstovas paaiš
kino senato komitetui, kad Ku
ba ( vis neatsisako tikslo sukel
ti revoliucijas Pietų Amerikoje. 
Kuboje yra šešios stovyklos, ku
riose paruošiami revoliucijų va
dai. Apie 100 Pietų Amerikos 
jaunuolių kiekvienu metu tre
niruojami partizaniniam karui 
provincijose ir miestuose. Kas 
met tas revoliucijos mokyklas 
baigia po 2.000 vyrų.

Amerikos ligšiolinė politika 
Kubos atžvilgiu atėmė Kubai ne
mažas valiutos sumas, kurias ji 
būtų išleidusi griaunamajai veik
lai kaimyninėse šalyse.

MADRIDAS. — Ispanijos katalikų bažnyčios vyskupų ir ku
nigų susirinkimas priėmė 53 rezoliucijas, kurios yra įdomios ir 
istoriškai labai svarbios. Susirinkime dalyvavo 94 vyskupai ir 151 
kunigas, pirmininkavo Ispanijos primas, Toledo arkivyskupas, kar
dinolas Enriquey Tarancon. Susirinkimas pareikalavo užbaigti 
tradicinius katalikų bažnyčios ryšius su vyriausybe. Kitos re
zoliucijos pasisakė užsocialinį teisingumą ir didesnių žmogaus 
laisvių įsteigimą Ispanijoje.

Svarbiausia rezoliucija buvo 
ta, kur ispanų bažnyčia atsipra
šo už savo vaidmenį Ispanijos 
civilinio karo- metu. Prasidėj us 
civiliniam karui didelė daugu
ma ispanų dvasiškių rėmė ge
nerolą Franco, kuris iš savo pu
sės skelbė, kad jo žygis prieš 
ispanų respubliką yra žygis už 
katalikišką Ispaniją, kurią sie
kia sunaikinti ateistinės komu
nizmo jėgos. Iki šiol katalikų 
bažnyčia visada buvo svarbiau
sia Franco režimo rėmėja.

Minėtoje rezoliucijoje sakoma: 
“Mes kukliai pripažįstame ir 
prašome atleidimo, nes mes sa
vo laiku besugebėjome būti tai
kos apaštalais savo tautos vi
duryje, tautos, kuri buvo suskal
dyta brolžudiško karo”, šita re
zoliucija gavo 137 balsus, prieš 
ją balsavo 78 dvasiškiai, 19 pri
tarė su rezervacijomis ir 10 pa
davė tuščius lapelius. Forma
liai tai rezoliucijai reikėjo dvie
jų trečdalių asamblėjos balsų, 
manoma, kad vėliau^ kelis žo- 
džius pakeitus, ji bus priimta.
..■--Vyriausybė tuoj paskelbė kitų 
11vyskupų ir 20kunigų prbteš-

Švedija nebijo 
kritikuoti didžiųjų
NEW YORKAS. — Švedijos 

premjeras Olof Palme parašė 
laišką York Times redakcijai. 
Laiške jis kritikuoja to laikraš
čio vedamąjį, kuriame Švedija 
peikiama už tai, kad ji neįteikė 
savo ambasadoje Maskvoje No
belio premijos rašytojui Solže- 
nicinui, žinomam sovietų val
džios kritikui, kuris tą premiją 
laimėjo.

Premjeras Palme atmeta laik
raščio nuomonę, kad Švedija pre
mijos neįteikė nusileisdama di
džiosios galybės — sovietų — 
spaudimui. Premjeras nurodo, 
kad Švedija priima Amerikos 
dezertyrus, ji priėmė ir tūkstan
čius pabėgėlių iš Rytų Europos. 
Švedija elgiasi pagal savo įsta
tymus. švedų vyriausybė nebi
jojo kritikuoti karo Vietname, 
ji taip pat kritikavo sovietų in
vaziją į Čekoslovakiją ir pareiš
kė savo aiškią nuomonę dėl žy
dų padėties Sovietų Sąjungoje.

Palme baigia sakydamas, kad 
ambasados nėra tinkama vieta 
opinijų skelbimui ar politinei de
monstracijai, kokią norėjo su
organizuoti švedų ambasadoje 
rašytojo Solženicino knygos lei
dėjai.

NARBONNE. — Prancūzijoje 
prasidėjo vyno derliaus festiva
liai. Narbonnėje vyno buvo pri
pildytas miesto fontanas ir visi 
galėjo gerti, kiek nori.

WHITE PLAINES. — New 
Yorko valstijoje priėmus griežtą 
įstatymą prieš narkotikų par
davinėjimą du vytai gavo 25 ir 
20 metų kalėjimo už turėjimą 
didelio kiekio kokaino. Pagal 
naują įstatymą vieno svaro- nar
kotikų turėjimas baudžiamas 
tokia pat bausme, kaip už žmog
žudystę.
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apgauti Egiptą
KAIRAS. — Egipto preziden

tas Sadatas pasakė kalbą, kurio
je kaltino Ameriką apgaule. Ame 
rika po Valstybės departamento 
pareigūnų kelionių į Egiptą ir 
Izraelį žadėjusi aiškiai paskelbti 
savo naują politiką. Viduriniųjų 
Rytų konflikto atžvilgiu, tačiau 
jau einąs trečias mėnuo ir Ame
rika nieko nepaskelbianti.

Amerika siekianti sudaryti įs
pūdį, kad yra galimybių atsta
tyti taiką, tačiau tai esą gandai 
be jokio pagrindo. Sadatas at
metė Amerikos pasiteisinimą, 
kad ji negalinti Izraelio privers
ti pasitraukti iš okupuotų žemių. 
Izraelis be Amerikos paramos 
neišgyventų nei dviejų mėnesių, 
pareiškė Egipto prezidentas.

Rugsėjo 26 dieną Japonijos imperatorius Hirohito ir imperatc- 
rienė Naga ko, važiuodami į Europą, sustos Anchorage, Alias
koje. čia jy pasitikti atvyks prezidentas Nixonas su žmona. 
Tai pus pirmas japony imperatoriaus vizitas Amerikoje, pirmas 
bet kurio prezidento susitikimas su japony suverenu ir pirmas 
toks svarbus susitikimas šiaurinėje JAV valstijoje — Aliaskoje.

Brazilų pramonės 
vystymosi planas

RIO DE JANEIRO. — Brazi
lijos vyriausybė paskelbė trijų 
metų planą, kuriame numatoma 
sustiprinti kovą prieš neraštin
gumą, žadama pakelti žemės ūkį 
ir lygiau paskirstyti valstybės 
turtus tarp piliečių.

Brazilijos ekonomika yra sti
priausia visoje Pietų Ameriko
je. Per paskutinius dvejis me
tus ekonomika augo po 10% 
kasmet. Brazilai didžiuojasi sa
vo laimėjimais sporte, savo nau
ju 9,000 mylių keliu per Ama
zonės džiungles ir naujais iriga- 
cijos. projektais.

Naujas karinės vyriausybės 
planas numato padaryti iš Bra
zilijos per 25 m. pilnai išsivys
čiusią pramonės valstybę.

i Nepartiniu Illinois balsuo
tojų organizacija pareikalavo, 
kad pasitrauktų iš pareigų vals
tijos sekretorius, nes jis buvo 
pirkęs arklių stadijonų akcijas 
ir griežtai užsigynė jų nepirkęš.

♦ Karinis teismas atmetė ka
pitono Medinos kaltinimus dėl 
žudynių Mylai kaime, P. Vietna
me.

< Senatas atmetė 47 balsais 
prieš 36 siūlymą atidėti spren
dimą dėl karinės prievolės įsta
tymo.

♦ Uraganas Edith pasiekė 
Alabamą, kur sukėlė potvynių.

♦ Egiptas paskelbė, kad jis 
numušė Izraelio Phantom lėktu
vą vakariniame Suezo kanalo 
krante. Izraelis atsisakė ko
mentuoti šią žinią.

♦ Denver, Colorado vakar pa
sirodė pirmas sniegas, prisnigo 
10 coliu.Ir

♦ Izraelio premjerė pareiškė, 
kad Izraelis yra pasirengęs ga
limam karo paliaubų nutrau* 
kimui iš Egipto pusės.

Brandtas baigia 
vizitą Kryme

MASKVA. —Vokietijos kan
cleris Brandtas šiandien baigia 
savo pasitarimus šu Brežnevu. 
Jie abu kelis kartus kalbėjosi 
ketvirtadienį ir penktadienį. 
Kancleris Brandtas atvyko vo
kiečių lėktuvu į Simferopolį, prie 
Juodosios jūros, o iš ten auto
mobiliu buvo nuvežtas 55 mylias 
į Krymo kurortą Oreandą, kur 
atostogauja Brežnevas.

Išvykdamas iš Bonos kancle
ris pareiškė, kad šis susitikimas 
nesąs prieš nieką nukreiptas. Jis 
atmetė kaltinimus, jog jis nepa
sitarė su sąjungininkais prieš 
važiuodamas pas Brežnevą.

, vėsu.
eka 6:33, leidžiasi 6:57

Kubujim.; ja*
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Paskelbs katalikų 
konstituciją

ROMA. — Vatikanas paskelbė, 
kad Vyskupų Sinodas, kuris su
sirinks rugsėjo 30 d. išklausys 
naujai parašytą katalikų bažny
čios konstituciją — Lex Funda
mentals. ši konstitucija buvo 
dalimis skelbiama ir taisoma. Ją 
kritikavo liberalai teologai.

Katalikų bažnyčia iki šiol ra
šytos konstitucijos neturėjo. 
Vyskupų Sinode dėl konstituci
jos jokių diskusijų nebus, pa
reiškė sinodo sekretorius vysku
pas Wladyslaw Rubin. Sinodas 
diskutuos tik pasaulio teisin
gumo klausimą ir kunigystės 
problemas.

Kartu Vatikanas pranešė, kad 
vyskupai dalyvaus ceremonijose, 
kur palaimintojo titulas bus su
teiktas lenkų kunigui Maximi
lian Kolbe, pranciškonui, kuris 
1941 metais mirė 
nacių stovykloje.

Britų ambasadoriaus 
pergyvenimai

LONDONAS. — Britanijos 
ambasadorius Urugvajuje grįžęs 
iš savo nelaisvės Urugvajaus re
voliucionierių rankose, buvo ka
ralienės pakeltas į riterius ir da
bar vadinasi Sir Geoffrey Jack- 
son. Jis spaudai papasakojo 
apie kalinimo dienas. Sunkiau
sia jam buvę nežinoti, kas vyks
ta pasaulyje, net nežinoti, ar yra 
diena ar naktis. Kiekvienu mo
mentu jis galėjęs žūti, nes Uru
gvajaus žvalgybai jo ieškant, te
roristai galėjo jį nužudyti.

Ambasadorius greičiausia ne
begrįš į savo vietą Urugvajuje. 
Po ilgų ■ atostogų jis bus pa
skirtas į kitą sostinę. Ambasa
dorius papasakojo, kad visi te
roristai buvo labai jauni, studen
tu amžiaus.

Šiaurės Airija 
nedaro nuolaidu

BELFASTAS 
rijos premjeras Faulkneris pa
skelbė, kad jis pasirašė įkalinti 
be teismo, neribotam laikui, 219 
airių teroristų. Tų suimtųjų 
tarpe yra 80 airių respublikonų 
armijos karininkų. Visi kiti yra 
aktyvūs tos armijos veikėjai.

Teroro veiksmai šiaurės Airi
joje nesibaigia. Vienas iš tre
čiadienį sužeistų britų kareivių 
•mirė. Prasidėjus mokslo me
tams, mokyklose dažnai susimu
ša protestantų ir katalikų vai-

ALBANY. — Pats New Yor
ko gubernatorius Rockefelleris 
pripažino, kad Atticos kalėjime 
žuvę prižiūrėtojai — įkaitai žu
vo ne nuo kalinių rankos, bet nuo 
policijos ir kariuomenės šūvių, 
vaduojant dalį kalėjimo iš kali
nių — sukilėlių kontrolės. Kar- 
tu buvo paskelbtas naujas žuvu
sių skaičius. Žuvo' iš viso 40, iš 
jų 10 prižiūrėtojų ir 30 kalinių. 
Anksčiau du žuvę kaliniai buvo 
suskaičiuoti du kartus.

. PANMUNJOMAS. — Pirma
dienį šiaurės ir Pietų Korėjų at
stovai susitiks derėtis dėl išar
dytų šeimų susižinojimo ir su
sitikimo. Jau penkis kart abie
jų Korėjų atstovai derėjosi dėl 
darbotvarkės, derybų rieto s ir 
procedūros.

TEL AVIVAS. — Sen. Ken
nedy Izraelyje skrido kariniu he
likopteriu į svečius pas gynybos 
minister} Dayaną, kada staiga 
.helikopteris sugedo ir buvo. pri- 
verstas nusileisti ant jūros 
kranto. Buvo atsiųstas kitas he
likopteris, kuriuo kelionė buvo 
sėkmingai užbaigta. Kennedy 
studijuoja Izraelio sveikatos 
draudimą. - 
.MEKSIKA. — Meksikos vy
riausybė atšaukė suvaržymus 
arkliams judėti po devynias pro
vincijas. Judėjimas buvo suvar-

/vea



A. VILAINIS ŠIDLAUSKAS

B
Juodaplaukei moteriškei nepavyko apgauti Vatikane prie Šv. Petro 
bazilikos pastatyto budraus sargybinio. Jis žiūri, kad į baziliką ne
patektu moterys su trumpomis suknelėmis. Ši mergina, matydama, 
kad jos suknelė virš ke|iy, pabandė žemyn nuleisti tamsy apatinuką, 

tačiau šis triukas nepadėjo, ji buvo sustabdyta.

PENSILVANIJOS VALSTIJA - 
ADV. FRANK ZOGO TĖVYNĖ

(Tęsinys)
ALFONSAS NORKUS

Tos bendrovės sekfetorius ir 
namų ikainuotojas yra direk
torius Alfonsas Norkus. Jis 
yra gimęs 1910 metais, birže
lio 18 dieną Akmenėje, Mažei
kių apskrityje. Jo gyvenimas, 
galima sakyti, odisėjiško po
būdžio. Prasidėjus pirmam 
pąsąuLiųiam karui. tėvai pasi
traukė Į Rusiją ir apsistojo Pet
rapilio mieste. Ir tąda maža
sis Alfukas, laimei ar nelai
mei, pateko į ne bet koki už
kampi. Pateko i pačius užmies
tyje esančius caro vasarvietės 
rūmus. Mat, čia kaip tik buvo 
radusi prieglobsti Tumo Vaiž
ganto mokykla. Tai, berods, 
Įvyko Martyno Yčo pastango
mis,. ries, jis būdamas pabė-

gėlių šalpos vyriausiame dar
be, kaip Rusijos seimo narys,1 
ir tame komitete buvo suėjęs į 
pažinti su carai įę Tatjana. i

Kad galėtų gąuti aprūpiųimą* 
maistu ir Alfukas buvo įtrauk-' 
tas į moksleivių sąrašų, norsj 
žinoma, būdamas mažametis,* 
mokyklos suole pesėdėjo.

Rūmai buvo pasakiški. Visos 
salės išklotos veidrodžiais, ir 
grindys iš brangaus marmuro. 
Galėjai matyti ne tik pats save,! 
bet ir savo basas kojas veidro-1 
džiuose ir veidrodinėse mar Į 
muro grindyse. Stokojant ir 
taupant susidėvėjusią avalynę, i 
moksleiviai (dauguma jų) bė-! 
giojo po tuos puikiuosius rū
mus dažnai basi. Žinoma, mar-1 
mūras ir veidrodžiai pilvo ne-' 
pasotina. Augantiems trūko 
sočiai pavalgyti. Kartais pasi-l

t:

Jųs kviečia į 
šeštadienį,

10 metų sukakties pobūvį 
1971 m. rugsėjo mėn.

18 dienų

INN
2525 WEST 71 ILL. 60629ST., CHICAGO,

3 Durys atdaros s Pradžia 7 
pabaigą — ?

Free Cold Duck 
Veltui maistas 

Dovanos '. 
« Prisiminimai.

Jūsų šeimininkas JOS RACHUNĄS 
Tel. 434-4149

vai. vak.,

2 Years Savings 
Certificate " 

(Minimum S5.000)

šu apylinkės.

Mes norė
tume būti Jums naudingi

$20.000 AND LOAN ASSOCIATION
4S4G ARCHER AVENUE

aMuC

1914 metu
Midland Savings ąptar

nauja taupymo ir namų
paskolų reikalus visos mū-

Dėkojame
Jums už mums parodytą
pasitikėjimą.

ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki

Frsrk Zoeas, President

Passbook Savings 
All accounts com- £ 
pounded daily — 

paid quarterly

MIDLAND
SA\flNGS

CHICAGO, ILLI HO IS SŠG22
PHONE: 254-4471

CR ANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 anc| Roękyrell Street. Tel. LAfqyette 3-1083
KAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

mokama dviejų 
metų certiti- 

catams. Mažiau
sia $5,000 

ar daugiau

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

Prašome aplankyti naują mūsų namą.

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

? Į tolius, bet iš Koelho teismo a- 
. tėjęs pranešimas sako, kad ter- 

MVT 4 Was)>mg-;|llinas praJyniams prailgintas
tono rašo, kad amerikiečiai 

į šiemet savo sveikatai išleisi 
i apie $80 bilijonų, žinoma, į 
1 piilžipįšką supią įeis pinigai iš-

.iki 1974 metų. Juo greičiau pra
šymas atlyginti už padarytus 
nuostolius įteiktas, tuo geriau. 
Bet jeigu kas dėl rimtų prieža-’ ... . — jeigu Kits lliuių

mokėti iŠ nuosavų kišenių ir uurPdyto laj-
i valstybinių, vie- į|ejktj prašymus, tai leidžia-

taikydavo proga alkanam skil-iGaižuti viceprezidentu ir ben- 
yiui ko prasimanyti. Tokia 
proga atsirasdavo, kai vasar
vietės soduose pavasari sodin
davo skaldytas bulves. Alkani 
mokiniai pasodindavo ne vieną 
bulvę ir į savo drabužių kišenę. 
Tuo jų pavyzdžiu pasekti jau 
mokėjo ir jauniausias bulvių 
sodintojas Alfukas. Paskui, 
po poros metų, sekėsi jau daug 
geriau, jis jau užsidirbdavo 
pinigų, gatvėse pardavinėda
mas laikraščius.

Jau grįžęs į Lietuvą ir apsi
gyvenęs Šiauliuose, vis trūks
tant pokario metais pavalgyti, 
jis vėl pasinaudojo sąvo įgyta 
praktika, nors jau kitokiu bū
du. Surinkdavo visokius vo
kiečių kariuomenės likučius: 

„ gelžgalius, seną avalynę ir rū
bus bei kitokius niekniekius. 
Paskui turgaus dienomis, at- 
siritin^s maišą i rinką ir jį at- 
rišęs, iš jo pardavinėdavo tas 
prekes. Ūkininkams trūko gelž
galių, o miestiečiams ir kitų 

J smulkmenų. Taip Alfas ir va
rė neblogai savo prekybą. Pa

darydavo pinigo, kad galėti] 
apsirengti ir mokykloje moky
tis.

Baigęs Šiaulių gimnaziją, 
atvykęs i Kauną, Įstojo i 
tauto Didžiojo universiteto 
šių fakultetą. Universitetą lan 
kydamas sau pragyvenimą už
sidirbdavo tarnaudamas Ligo
nių Kąsos Įstaigoje vyresniuo
ju buhalteriu. Baigė 1933 me- 

, tais universitetą, gaudamas 
diplomą. Vėliau jau savo pro
fesijoje laipsniškai kilo. Tuo 
laiku aktyviai dalyvavo vi
suomeninėje ir kultūrinėje

jis, 
vy- 
tei-

Artėjant antrajai bolševikų

drovės kontrolieriumi.
Jonas Gaižutis, aukštaitis, sų 

akademiniu laipsniu, įgytu 
dar.Lietuypję. Tada daugiau
sia pasireiškė kultūrinėje veik
loje, dirbdamas Šaulių Sąjun
gos vadovybėje, šaulių Sąjun
gos tada šalia savo karinio pa
siruošimo varė ir labai platų 
Kultūrinio darbo barą. Jis iš
važinėjo visą šiaurinę Lietuvą 
su paskaitomis; Aktyviai dir
bo ir skautų vadovybėje. Ne
buvo jam svetimas plunksnoj 
darbas spaudoje. Daugiausia 
rašė mokslinių studijų straips
nius Mūsų žinyne ir kituose 
to niętp žurnaluose. Nėra plunks 
nos užmetęs ir čia, Amerikoje. 
Prikląuso ir Lietuvių žurnalis
tų sąjungai čia,„Amerikoje, ir 
net šiais metais buvo išrinktas 
į tos organizacijos Centro val
dybos kontrolės komisiją.

šiame . krašte, kaip ir visi 
pradėjo darbo-stažą darbinin
ku pramonės Įmonėje. Po, .be
rods, poros metų Įstojo į La 
Salle universitetą, Savings and 
Loan Ass’n institutą. Išklau
sęs aštuonius semestrus gavo 
baigimo diplomą ir šiaurinėje 
miesto dalyje dirbo, berods, 
apie šešiolika mėtų taupymo ir 
skolinimo bendrovėse. Po to 
Įsijungė i Midland Savings and 
Loan bendrovę 1969 metais 
anksčiau paminėtoms parei
goms. Ir čia dirbdamas neati
tolo nuo kultūrinio darbo. Vei
kia Lietuvių Bendr-upmenėje. 
Jau ilgus mętuą vadovauja kai
po pirmininkas Čikagos Lietu
vių Veteranų Ramovės skyriu
je. Yra ir šios organizacijos 
centro valdyboje ir. dirba kaip 
ryšininkas sli kitų'tautybių šio 
pobūdžio organizacijomis. Jo

iš federaliriių, ' 
tiųių foųdų b«i sveikatoj ąp- 
drąudos kompanijų.

Kaip sveikatos glojja brangs
ta, rodę tokie pavyzdžiai: New 
Yofke,' MaųbaitaiTp medikų 
grupė prieš 10 metų už pagrin
dinį sveikatos patikrinimą ėmė 
po $35 , dabar už tą patį dar
bą ima po $65. Apendektomi 
ją (ąklorios žaruos operąęija) 
New Yprke iš $485 pakilo iki 
$1,175. Vidutiuiškas ligoninėje 
pabuvimas, lyginant visame 
krašte , iš $265 pakilęs iki 
$785.

Ligoninių kainos per tą lai
ką pakilusios 5 kartus, šian
dien viena diena ligoninėje vi; 
dųtiniškaį kaštuoja $100, neįsi 
vaizduota sumą prieš dešimtį 
metų. Bet dar dešimtį metų 
vėliau ligoninės gali būti skai
tys už vieną dieną po $1,000... 
Bostone jau dabar, lova ir in
tensyvi ligonio globa, naudo
jant respiratorių, kaštuoja — 
$425.75 per dieną.

Daktarų uždarbiai

Kai kurios prgąniząpijos 
net kai kurie daktarai patys 
kritikųpja medikų profesiją, 
kurios narių yra 334,000, kad 
gydytojai gąli per metus už
dirbti po $40,000. Daktarai at
sako, kad jų kritikai pamiršta 
kiek ilgai tenka Į daktarus mo
kytis ir ruoštis, internals tar
nauti, kol gali pradėti “gerai 
gyventi”, kiek kaštuoja medi
ko išmokslinimas, kokias ilgas 
valandas daktarui tenka dirbti 
ir kokią atsakomybę pešti.

nia jiems pareikšti pretenzijas 
iki 1977 metų pradžios.

Vokiečiai neskuba mokėti 
už karo metu, prarastą turtą, 
bet paaiškėjo, kad iš Lietuvos 
ir kitų kraštų kilusiems vokie
čiams kompeusacijos vis dėl
to daroma.

Telegramomis ir laiškais tu
rime priminti JAV vyriausybei, 
kad jos pareiga domėtis ir rū
pintis Sjmp Kudirkos Ūkimų, 
šį reikalą geriausiai galėtų at
likti Altas. Jis turi paruošti 
telegramų tekstus ir punųdyti 
tikslius adresus, kad lietuvių 
siunčiamos telegramos pasiek
tų atsakomingus pareigūnus. 
Tieskime pagalbos ranką di
džiam kovotojui Simui Kudir
kai. Neužmirškime, kad tiktai 
vienybėje - galybė.

Jonas Valauskas

ir

Kąmpensacijps Iš
Vakarų Vokietijos

Buvę pasklidusi žinia, kad 
vokiečiai jau nebemoka už ka
ro metu nacių padarytus nuos-

Ištieskim pagalbos rank?
, Simui Kudirkai

Simo Kudirkos išlaisvinimui 
turime dirbti visi, seni .ir jauni, 
nekreipdami dėmesio į požiūrų 
skirtumus.

Turime vaduotis jo protestu, 
pareikštu sovietų teismui. Turi
me įrodyti JAV vyriausybei, kad 
Simas Kudirka yra neteisėtai 
nuteistas ir įkalintas, nes jis yra 
ne sovietų pilietis, bet Lietuvos 
pilietis. Lietuva yra neteisėtai 
ir be jokio pagrindo rusų oku
puota.

Karališka mepė
Švedijos sosto įpėdinis prin

cas Carl Gustav užginčijo gan
dus, kad jis vesiąs Britanijos 
princesę Anne. “Vieną dieną 
aš vesiu, kai įsimylėsiu”,. pa
reiškė Londono Daily Mirręr 
šis 25 metų kavalierius. “Bet 
aš nemanau, kad princesė Aų- 
nę ir aš vėsime vienas kitą. Aš 
manau, kad ji yra puiki mer
gaitė, bet meilės tarp mūsų 
nėra. Aš esu tikras, kad prin
cesė Anne panašiai mano”.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI

Kas tik turi gerą skonį,

. FURMITURE CENTER, INC.
Mąrguett? Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 

Vedėtas J. LIEPOMIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 Kitom dienom nuo 

‘ 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
11 tomas, 19&2 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.

okupacijai, pasitraukė Į Vaka
rus ir laimingai pasiekė Ame
rikos krantus, čia jau po metų 
kitų prisiminė vėl savo gabu- 

'mus dar vaikystės metuose pre 
kyboje ir. tinkamai pasiruo
šęs, išlaikė brokerio egzami
nus. gaudamas teisę verstis 
šioje srityje. Berods. 1951 me
tais atidarė su Kntra real esta
te įstaigą. Išvykus Kutrai į Ka
liforniją, tame versle išbuvo 
iki 1968 metų, kada pakviestas 
j Midland Savings and Loan 
pradėjo dirbti jau kaip tos ben
drovės sekretorius ir namų 
Įkainuotojas. Atrodo, jog tos 
bendrovės prezidentas nebus 
apsirikęs. Įtraukdamas jį, kaip 
kvalifikuotą darbininką ir ge
rą lietuvį i tos bendrovės sąs
tatą.

JONAS GAIŽUTIS

Nebus, be abejo, padaręs 
klaidos ady. . Frapk Zpgas 
Įtraukdamas i bendrpvės vado
vybes eiles ir kitą kvalifikuotą 
ir prityru’-į profesionalą Joną

žmona veikliai reiškiasi mote
rų Birutės draugijoje ir labda
ros veikloje. Išauklėjo lietuviš
koje dvasioje dvi dukteris. Abi 
yra baigusios Marijos aukštes
niąją mokyklą ir studijas uni
versitetuose ir abi jau yra ište
kėjusios. v

Jau a titoldamas iš Brighton 
Parko lietuvių gausiai apgy
ventos kolonijos yis dar, ro
dos, mačiau Midland Savings 
and Loan bendrovės, gražų Pa* 
statą. Jo priekį.padengtą juo
du granitu ir skoningai viduje 
įrengtas patalpas. Jjąlypjąu, 
kaip Pensilvanijos sūnus — lie
tuvis, advokatas Frank Zogas 
sugeba taip talentingai organi 
zuoti šios Įstaigos darbą, kuris 
gali būti naudingas ne tik viep 
taupyto jams, bet ir duoti gra
žų Įnašą visam lietuviu ekono
miniam ir kultūriniam gyveni
mui.

Pabaiga.

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE’. — TURI GERIAUSIA 

fAJto. KIMĄ

Not everyone buys

1739 So. Halsted Street ■— Chicago 8, UI.
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IH VL. BAKENAS

Pastabos iš tolo
Laškas, kokio 

nereikėtą rašyti
Simo Kudirkos tragedija pa

vergtos Lietuvos istorijoje bus 
rašoma didelėmis raidėmis. Pats 
įvykis — istorija. Su Simo Ku
dirkos uždarymu sovietinėje ver
gę stovykloje — ta istorija be
veik baigta. Laisvės kova rei
kalauja aukų ir viena tokių — 
pati ryškiausia pastaraisiais de
šimtmečiais — Simas Kudirka. 
Jo nepavykęs šuolis į laisvę dau
giau negu bet kokie kiti žygiai 
laisvojo pasaulio prisnūdusiai 
sąžinei priminė pavergtos Lie
tuvos kančią. Kai Simas Kudir
ka buvo grąžintas rusams, — 
pasipiktinimas buvo baisus, 
kiekvieno lietuvio veikė širdis. 
Sekė protestai, demonstracijos, 
reikalavimai bausmės Simą grą
žinusiems i rusu laiva ir t. t. irv V 

STANDARD
FEDERALM

SWINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CJSGAGO
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, m. S0632 * 847-1140 

ASSETS OVER $155,000,000. RESERVES OYER 513^00,000.
OFHCE HOURS:

Monday, Tuesday, Thursday and Friday, 9 AM. to 8 PAL
Sateday. 9 AM. to Noon • Wednesday. No Business Transacted

Mrs. PHIL PAKEL, President

YOUR SAVINGS

UP TO 
§20,000.

INSURED

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

A

% PER ANNUM
PER ANNUM

■ »

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES
OF$1000 z

ONE YEAR MATURITY > - .... -

į PER ANNUM /4% PER ANNUM % PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

sioo.oa MINIMUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

t. t. Protestų audros siaubas 
pasiekė net prezidento ausį, ko 
pasėkoje išdavimo (tikriau grą
žinimo) kaltininkai švelniai nu
bausti (pastūmėjus juos anks- 
tyvon pensijon), gi laivo vadas 
(kpt. Eustis), atidavęs Simą ru
sams, perkeltas nuo to laivo ki
ton tarnybon (be pažeminimo 
ir be jokio minuso jo tarnybos 
lape).

Jausmų ir ašarų audrai apri
mus, aš ne kartą pagalvojau: 
tur būt, likimo buvo lemta, kad 
toks nelaimingas (Simo atžvil
giu) įvykis turėjo atsitikti... su
stiprinti Lietuvos laisvės bylą. 
Dėl to klaida, kurią padarė kpt. 
Eustis, dalinai yra istoriniai dė
kinga klaida, nežiūrint, kad ji 
pareikalavo didelės aukos.

Dabar, tiek daug laiko prabė
gus po to istoriško įvykio, aš ste

Robert Show, žinomas "Chorales'* ir Atlantos simforiiįos dirigentas.

biuosi, kad dar atsiranda žmo
nių, nesuvaldančių savo jaus
mų ir “tulžį” išliejančių ne ten, 
kur reikia. Turiu galvoje tūlo 
Frank Kęstausko laišką “Vigi
lant” laivo kapitonui Eustis. 
Tuo laišku F. Kęstauskas pasiun
tė pkt. Eustis 5 dolerių čekį, ku
rį, kaip laiške sako Kęstauskas: 
“...siunčiu dovana — 5 dol., kad 
nusipirktum virvę ir ją pakabin
tum iškilmingiausioje savo na
mų vietoje, kuri nuolat primin
tų jūsų “herojišką” darbą, at
sakant politinio pabėgėlio teises 
lietuviui jūrininkui”.

Kitoje savo laiško vietoje F. 
Kęstauskas sako: “Jeigu Jūs sa
vo sąžinę raminate mintimi, kad 
vykdėte įsakymą, tai atminkite, 
kad Nuernberge buvo pakarta 
vienuolika nacių, kurie vykdė 
įsakymus. Pabaigoje leiskite 
man pasakyti, kapitone, kad Jūs 
padarėte gėdą savo kraštui, sa
vo uniformai ir sau kaip žmo
gui”. t

Tas F. Kęstausko laiškas bu
vęs išspausdintas “The Grand 
Rapids Press” laikraštyje, ku
rio redakcija turėjusi ir telefo

(

ninį pasikalbėjimą su kpt. Eus
tis. Kalbu tik savo vardu ir ap
gailestauju, kad toks 'F. Kęs
tausko laiškas buvo parašytas ir 
dar daugiau, — kad išspausdin
tas aname laikraštyje. Būkite 
tikri, kad tokie ar panašūs laiš
kai padarys priešais tuos, kurie 
po Simo tragedijos pasidarė mū
sų draugai (pritarėjais laisvės 
byloje). Tai liečia viešąją opi
niją, kuri susidarė po ano ne
laimingo įvykio. Virvės pasiū
lymas — labai žemo kultūrin
gumo laipsnio pareiškimas, gi 11 
nacių pakorimas Nuernberge 
dėl to, kad “...jie vykdė įsaky
mus...” — yra nesąmonė, niekuo 
neriština su kpt. Eustis elgesiu 
Kudirkos atveju. Nuernbergo 
byloje naciai buvo pakarti ne dėl 
to, kad jie “vykdė įsakymus”, 
bet dėl to, kad jie: “...davė įsa
kymus”. O be to, Nuernbergo 
nacių pakorimas buvo pati di
džiausia karo laimėtojų klai
da, kurią jau yra apgailstavę net 
patys Nuernbergo teismo tei
sėjai (žinoma... išskyrus ru
sus...).

Kpt. Eustis yra jūrininkas. 
Amerikos politinės' laisvės vyks
mo eigoje (S. Kudirkos įvykiu) 
nustojo savo laivo “Vigilant”, 
ir tai jam yra didžiausia mora
linė bausmė. ” '

Vienas iš mano bendradarbių 
yra Amerikos karo laivyno vete
ranas, II-jo karo dalyvis Pacifi- 
ke, po 20 tarnybos-metu išėjęs 
pensijon ir dabar tebedirbąs pri
vačioje įmonėje. S. Kudirkos 
įvykio metu jį kruopščiai infor
mavau kas atsitiko. Jis atneš
davo kitų laikraščių iškarpas 
apie S. Kudirką, kai žinojo, kad 
tų laikraščių aš neskaitau. 
Trumpai jis užjautė mane, kaip 
lietuvį, ir pasmerkė Cost Guard 
vadovybės elgesį, sutikdamas, 
kad Simas neturėjo būti grąžin
tas rusams ir dar daugiau, — 
kad rusams neturėjo būti leista 
užlipti ant “Vigilant” denio, žo
džiu — pasidarė lietuvių drau
gu. Kai dabar jį painformavau 
apie F. Kęstausko laišką, jis ne
dvejodamas pareiškė: “...ma
niau, kad lietuviai esate sąmo
ningi Amerikos piliečiai, bet da
bar matau, kad jūsų tarpe yra 
žmonių, kurie nenusivokia, ką 
daro ir dėl to palaidoja visą S. 
Kudirkos auką”. Jis pridūrė, 
kad. ...“gerai, kad “Vigilant” lai
vo incidentas pabudino preziden
tą Nixona ir kad dabar jau nu
statytos gairės tokiems atve
jams ateityje. Bet, kiek tai lie
čia karo laivyną, kurio dalimi 
yra Cotst Guard tarnyba, būk 
tikras, jog kiekvienas karinin
kas bet kuriame laive pasistengs 
sudaryti sąlygas, kad tokių inci
dentų daugiau nebūtų”.

Ar taip bus ar ne — parodys 
ateitis, bet aš nebuvau nuste
bintas tokiu pareiškimu, nes po 
F. Kęstausko laiško paskelbimo 
mūsų spaudoje — mano paties 
galvojimas atitiko mano bend
radarbio — Amerikos karo lai
vyno 20-ties metų veterano pa
sisakymą.

Senatorius E. Muskie 
išgelbėjo S. Agnew...

Demokratų senatorius E. Mus
kie neseniai lankėsi Los Angeles 

ir čia tiu’ėjo eilę susirinkimų ir 
pokylių, kuriuose pasakė kalbas. 
Be kita ko, jis turėjo su Watts 
negrų veikėjais pasitarimą, ku
ris vyko prie uždarų durų. Bet 
kaip visur čia Amerikoje, net 
Pentagone, tos durys “atsidaro” 
ir publikon pasklinda net didžiau
sios valstybinės paslaptys. Taip 
ir su sen. Muskie pasitarimu su 
negrų vadais. Vienas iš jų tame 
pasitarime sen. Muskie paklau
sė, ar jis eitų i prezidentinius 
rinkimus 1972 m. su kandidatų 
sąrašu, kuriame vice-preziden- 
to vietai būtų įrašytas negras? 
Sen. Muskie visai nedvejodamas, 
atvirai ir nuoširdžiai pasakė, kad 
toks sąrašas rinkimų nelaimėtų. 
To ir buvo gana, kad kiltų audra, 
— ne tiek pačių negrų tarpe, kiek 
ba’tųj.h, >sen. Muskie politinių 
priešų eilėse. Patys negrai tą 
pareiškimą labai apgailestavo, 
bet sen. Muskie atvirumą, tiesu
mą ir nuoširdumą labai šiltai 
įvertino. Bet tas pareiškimas 
labai tiko respublikonų politi
kieriams, kurie dabar labai gar
siai šaukia, kad, žiūrėkite... ko
kia baisi diskriminacija. Ir jie 
šaukia daug garsiau, negu taria
mai diskriminuoti negrai...

Kiek anksčiau buvo plačiai kal
bama ir rašoma, kad respubliko
nų sąrašas prezidentiniams rin
kimams 1972 m. būsiąs pakeis
tas, šalia Nixono vicepreziden
to vietai būsiąs įrašytas ne S. 
Agnew (dabartinis viceprezi
dentas), bet naujas kandidatas. 
Dabargi, kai respublikonai smar 
kiai puola sen. E. Muskie už tą 
pareiškimą, S. Agnew kandida
tūrą užtikrinta, nes po tokio 
triukšmo, jeigu vietoj Agnew 
būtų kitas kandidatas, tai turė
tų būti tik negras. To respu
blikonai niekada nedarys, nes ir 
jie, kaip ir sen. Muskie, gerai 
žino, kad kol kas joks preziden
tas su juodosios rasės viceprezi
dentu rinkimų laimėti negali. Bet 
respublikonai neturėjo drąsos tai 
viešai pasakyti.

Sovietu konsulatas 
kraustosi į San Francisko

Pagal Amerikos — Sovietų 
Rusijos sutartį Amerika steigia 
konsulatą Leningrade, Sovietų 
Rusija — San Francisko. Kon
sulatai dar nėra įsteigti, nes ne
lengva rasti tinkamų namų nei 
Leningrade, nei San Francisko 
miestuose. Leningrade ameri
kiečiai jau būtų seniai susitvar
kę, jei ne sovietų valdžios įstai
gų daromi. sunkumai. Gi San

Raginkite savo apylinkę

NIVE
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Įsteigta 1923 metais f Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Francisko mieste, nežiūrint vi
sokiausio Amerikos valdžios įs
taigų paslaugumo, sunkumų rus- 
kiams atsirado iš paprastų pi
liečių tarpo. Ruskiai labai ir la
bai atidžiai ir ilgai ieškojo kon
sulatui tinkamo namo San Fran
cisko mieste. Pagaliau surado: 
12 butų namą “apartmenthouse’.’ 
Kaina — vienas milijonas dole
rių. Ruskiai, net nesiderėdami, 
su kaina sutiko. Vadinasi, biz
nio pusė atlikta, neužilgo San 
Francisko mieste atsidarys So
vietų Rusijos konsulato durys. 
Bet pasirodo, kad ne. Ne taip 
greitai ar bent ne toje vietoje. 
Matykite — tie 12 butų yra vi
si užimti, išnuomoti pagal su
tartį, kuri baigiasi tik po 4 me
tų. Kai kurie nuomininkai su
tinka išsikraustyti (tuo atve
ju savininkas ar ruskiai jiems 
turės gerokai pamokėti už su
tarties nutraukimą), bet vienas 
nuomininkas, gyvenąs pačiame 
viršuje, kurio butui priklauso ir 
vadinamoji “penthouse”, pasa
kė “no”. Mr. Myers gyvena ta
me bute su žmona ir visai ne
sirengia kraustytis. Į reikalą įsi
kišo net vyriausybė, Užsienių 
Reikalų Ministras (Secretary of 
State) Mr. Rogers ir paprašė 
San Francisko miesto burmis
trą, Mr. J. Allioto, daryti vis

f

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ___—___ — $3.00
Minkštais viršeliais tik _________ ______________  $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik _______________________________ _____________  $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekj arba 

money orderį.

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

-------------------------- --------  — _________________________________________ J

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
_ Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutiniu 90 (1869-19591 metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais S8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
nasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos*, ban
kai ir kt

. Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60603.

INSURED

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. ,

ką, kad reikalas būtų išpręstas 
galimai greičiau. Ponas burmis
tras nuvyko pas ponus Myerius 
ir jiems įrodinėjo, kad jų nu
sistatymas neišsikraustyti la
bai kenkia Amerikos — Sovietų 
Rusijos santykiams ir vėlina 
Amerikos konsulato atidarymą 
Leningrade. Vistiek ir ponui 
burmistrui (tuo pačiu ir \Vash- 
ingtonui) Myeriai pasakė “no”. 
Vėliau vienam žurnalistui Mr. 
Myers pareiškė; “...burmistras 
Allioto yra puikus žmogus... bet
gi, po velnių — mano širdis tik
rai neverkia dėl rusu..”.

3,000 nepalaidotu lavony
Ne kur kitur, bet San Fran

cisko mieste, kur streikuoja 
duobkasiai. Miesto lavoninėse 
jau sukrauta per 3000 lavonų, ku 
rie nežinia dar kaip ilgai turės 
laukti, kol ponai duobkasiai teik
sis grįžti prie darbo. Streikuo
jama dėl gana stambaus valandi 
nio atlyginimo pakėlimo.

"K help you h
Ii E A RT FUND^ 
help your H E ART

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.
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Ne žmonės švneti, bet turtai
Pirmieji socialistai skelbė, kad jie siekė geresnės, 

teisingesnės, žmoniškesnės santvarkos žmonėms. Socia
lizmas turėjo būti įvestas žmonių gerovei. Didelė laisvojo 
pasaulio socialistų dauguma dar ir šiandien taip galvoja. 
Bet visai kitaip apie žmonių gerovę galvoja Sovietų Są
jungos valdovai. Jie-labai daug kalba ir rašo apie “ko
munistinę santvarką” ir “socialistinę statybą”, bet visa 
tai daroma ne žmogaus gerovei. Komunistams ne žmo
gus yra šventas, bet žmonių gaminami turtai.

Šiandien komunistai dar skelbia ir rašo, kad “vis
kas daroma liaudžiai”. Visos žemės ūkio, pramonės ir 
švietimo reformos “daromos liaudžiai”. Ne vien pačioje 
Rusijoje, bet ir pavergtoje Lietuvoje jie paskelbė visą 
eilę griežtų Įstatymų tos pačios “liaudies gerovei”. Ne
labai seniai Maskvoje čekistai šaudė komunistų partijos 
centro komiteto narius “liaudies gerovei”. Pakalba apie 
liaudį ir jos gerovę dar ir šiandien, bet šiandien jiems 
jau labiau rūpi tos liaudies gaminami turtai, o ne pati 
liaudis.

Vilniuje išleista ir Chicagon atvežta komunistinė 
Tiesa turi Įžanginį, kuris prasideda šitokiu paragrafu:

“Visi turtai, sukurti darbininkų klasės, kolūki
nės valstietijos, inteligentijos darbu, mūsų šalyje 
priklauso liaudžiai. Tai nulemia tarybinių žmonių 
pažiūrą į visuomeninę nuosavybę. Būdama ekonomi
nis tarybinės 'santvarkos pagrindas, socialistinė 
nuosavybė mūsų visuomenėje yra šventa ir neliečia
ma.” (Tiesa, 1971 m. rugs^ 10 d., 1 pusi.
Vadinamoje - “tarybinėje” Lietuvoje sodininkas pri

valo auginti obelis, jas prižiūrėti, bet kai užauga ant jos 
obuolys, tai obuolys neliečiamas. Sodininkas ir darži
ninkas neturi teisės to obuolio nusiraškyti arba nuo že
mės pakelti, nes tos obels vaišius yra neliečiamas, šven
tas. Jeigu kas drįstų nukritusį obuolį paliesti, tai vei
kiantieji įstatymai padės į kalėjimą ne tik obuolį pakė
lusį, bet obuolį auginusį ir prižiūrėjusi sodininką.

Toki patys įstatymai taikomi bitininkui, javų augin
tojui, šieno piovėjui, miško kirtėjui, gyvulių augintojui. 
Jie privalo prižiūrėti bites, bet jie negali ragauti medaus, 
nes jis neliečiamas. Šieno pjovėjas privalo nupjauti, iš
džiovinti ir suvežti šieną, bet jis neturi teisės paimti šie
no saujos savo karvei.

SUVAŽIAVIMĄ
šį tą prisiminti vertėtų. Ypač 
reikėtų prisiminti didžiai įta
kingo LB gyvenime asmens pa
reiškimą, kur Leninas pastaty
tas pavyzdžiu. Neužmirština ir 
ginčai, kilę dėl vieno didelio lie
tuviško ansamblio, pasisavinu
sio rusiškas ir bolševikiškas 
įtakas drabužiuose ir šokiuo
se. Labai ir labai apgailestauti
na, kad atsirado, ir nemažai, to 
ansamblio gynėjų. Jie įnešė be
reikalingų priešingybių Lietuvių 
Bendruomenės tikslams vykdy
ti. Ir, kas nuostabiausia, tas vy
ko rinktinių bendruomenininkų 

nebuvo svarstoma būtinieji LB j susirinkime, mėginančiame nu- 
reikalai, o buvę nukrypta į be- statyti gaires lietuvybei išlaiky- 
reikalingus pokalbius, nieko 
gera nenešancius Bendruome
nei. Patys komisijos nariai vi
suomet mezgė ryšį su Apygar
dos Valdybos vicepirmininku, 
informacijos vedėju, o juo ten
ka būti šių eilučių autoriui.

Esu vienur kitur spaudoje 
apie pereitą susibūrimą taręs sa
vo nuomonę. Tai nebuvo ben
dras suvažiavimo 
brūkšniai, nurodą kelių kalbė
tojų netikslumus.

Ir dabar nemanau plėsti, bet

Praeitais metais teko dalyvau
ti PLB Valdybos šauktame spau
dos ir radijo atstovų, taip pat ir 
Bendruomenės darbuotojų su
važiavime Tabor sodyboje. Tan 
suvažiaviman čikagiškė (Vidu
rio Vakarų) Apygardos Valdy- 
ba atsivežė beveik visus spau
dos žmones, valdybos talkinin
kus, oficialiai, apygardos Spau
dos - Informacijos Komisipą.

Nežinau, kiek iš tos komisijos 
narių važiuos šįmet į tokį suva
žiavimą, tik žinau kai kurių na
rių man pareikštą pereitu suva
žiavimu nepasitenkinimą. Esą,

vaizdas, tik

ti, ieškant kelių kelti lietuvišką
ją kultūrą, ją puoselėti ir įtai
goti priaugančioms kartoms.

Ar ne tas yra pagrindinis LB 
tikslas?

Tokiame sąskrydyje vertėtų 
tokias klaidas ne teisinti, bet 
įtaigoti, kad jos nesikartotu. 
Atsiųstųjų iš pavergtos Lietu
vos okupanto inspiratorių, an
sambliui neigiamą įtaką sukė
lusių, pragaištingas darbas tu
rėjo būti visais balsais tartas: 
ne.

Kiek toliau tame pačiame įžanginiame aiškinama:
“Mes negalime čia pakęsti privačiasavininkiškų 

įpročių ir psichologijos pasireiškimų, kurie išryškėja 
nerūpestingoje, o kartais ir savanaudiškoje pažiū
roje į liaudies turtą. Negalima taikstytis su tuo, kad 
kai kuriose įmonėse, eilėje kolūkių ir tarybinių ūkių, 
prekybos tinkle neretai pro pirštus žiūrima į mater
ialinių vertybių ir produktų švaistymą ir gadinimą, 
į atskirų .asmenų mėginimus pasipelnyti valstybės 
sąskaita”. Tiesa, ten pat).
Lietuvos ūkininkams, paveldėjusiems žemę iš savo 

tėvų ir protėvių, nuosavybės teisė buvo atimta. Atimta 
ji ir tiems žmonėms, kurie sunkiu darbu ir dideliu pra-» 
kaitų žemę, namus ir sodybas įsigijo. Lietuvis neturi tei
sės į savo darbo vaisių, tuo tarpu okupantas gali naudo
tis lietuvio augintais obuoliais, jo kuoptu medumi, iš
melžtu pienu ir augintais rugiais. Liemvis raginamas 
atprasti nuo savininkiškų įpročių, tuo tarpu rusas viską 
pasisavina. Lietuviui tenka įvairiausiai kombinuoti, kad 
jis galėtų pats pramisti ir vaikus pamaitinti, tuo tarpu 
rusas, neturėdamas jokių teisių j lietuvio darbo vaisius, 
visus lietuviui neliečiamus javus, vaisius ir daržoves pa
liečia ir išsiveža.

Obuolį pakėlęs lietuvis baudžiamas kalėjimu, o lie
tuvį apvogęs rasas apdengiamas komunistine skraiste ir 
paskelbiamas “socializmo statytoju”. Kur yra tie jo sta
tybos rūmai, tuo tarpu niekas nežino. Tiek težinoma, 
kad labai didelė turto ir energijos dalis anksčiau ėjo į 
Vietnamą, o dabar eina Į Egiptą.

Komunistinėje Sovietų Sąjungos santvarkoje darbi
ninkui jo darbo vaisius yra neliečiamas, o jis pats pada
rytas žiauriausiai išnaudojamu vergu.

M. GELŽINIS

Klaipėda ordino valdžioje 
(1252 -1525 m.)

10
“Šito vietovardžio charakteri irodo fak

tas, kad viduramžyje žemaičiai Memelį vi
sada tik Klaipėda vadindavo. Matomai, 
Klaipėdos vietovardis buvo žemaičiams ge
rai- žinomas, Ordinui į tą vietą dar neatė
jus. Žemaičių valstiečių perkėlimų aktuo
se dažnai randasi įrašyta žiemos kelionės 
prievolė į Tilžę ar į Klaipėdą”.

(Fūr1 den litauischen Charakter die
ses Ortsnamefis zeugt auch die Tatsache, 
dass im Mittelalter Memel von den Zemai- 
ten stets nur Klaipeda genannt wird. Die- 
ser Ortsname musste bei den Zemaiten 
schon vor der Ankunft dės Ordensbruder 
gut bekannt gewesen sein. Bei der Verset- 
zung zemaitischer Bauėrn wird ini Register 
ihrer Verpflichtungen meist auch eine 
Winterfahrt nach Tilsit oder Kloypeda mit 
einliegriffen.)

3. Istorikas JonasAfutusas rašo 1959 m. 
Aiduose, Nr. 8, pusi- 330:

apie besiformuojančią naują pa
žiūrą šiokį tokį supratimą duos.faktas, jog 
atradau, kad Nemuno uostas dokumenta
liai užfiksuotas kaip Klaipėda (NU a. vi
dury) o tik vokiečiai kryžiuočiai ją pradė
jo vaidinti Memeliu. To nemini Rytprūsių 
oficialūs ir, sakysim, rimti istorikai, kaip 
Lohmeyer'is ir Krollmann’as, visai nekal

bant apie šiaip rašeivas. Vienintelis Klai
pėdą turi Babendererde, kurio vardas ir 
disertacija (apie Rytprūsių susisiekimo 
praeitį) istorikams beveik visiškai nežino
ma’?.

Ir Sembritzkis ir von Karp ir Matusa 
parodo vieną ir tą patį — kad anos vietos 
prie Danės Įtakos į Nemuną (Kuršių Ma
rias ) pirminis pavadinimas buvo Klajpe- 
de ar Glaupede, kad jis buvo vartojamas 
vietos gyventojų seniai prieš Ordino įsiver
žimą.

Memelio vardas nėra vietinės kilmės; 
jis tėra vokiečių 13 a. viduryje atneštas ir 
žmonėms primestas, kurie tačiau nesiliovė 
tą vietą Klaipėdą vadinti ir vardą Klaipėda 
išlaikė iki šių dienu, v. c
b) Ar žodis “Klaipėda” yra kuršiškos 

kilmės?

Vokiškoje istorinėje ir geografinėje li
teratūroje vietovardis “Klaipėda” pirmą 
kartą yra minimas Kaspar Hennenberge- 
rio 1595 m. išleistoje “Erclerung der Preuss- 
ische.n grosseren Landtaffel... ”, kurioje 
sakoma ’’Memmel oder Memmelburg auf 
curisch Cleupeda — lit Klaipeda, Memel...”

Po Hennenbergerio vokiškieji autoriai 
per šimtmečius kartojo jo teigimą, kad 
Cleupeda, Klaipeda, ar koks nors jungi
nys su kamienu Klai - ar CIeu - esą kuršiš
ki žodžiai. Tačiau, niekas nei mėgirtte ne
mėgino šį teigimą moksliškai — kalbiniais 
dėsniais pagrįsti.

Jei paimsime istorinių laikų Kuršo 
(nuo rašytinės istorijos pradžios iki kuršių

lik* didžiuoju išlikimo laidu, 
nors tautos išdavikai šnekėjo 
lietuviSkai. Bet jie negyveno 
tautos dvasia.

Apgailestauju, fcad šįmet Ta
bor sodyboje suvažiavime ne
galėsiu būti. Pereitais metais 
ištylėjau, kaip žuvis, šįmet gal 
ir norėčiau ką daugiau pasakyti, 
bet aplinkybės neleidžia.

Linkiu suvažiavimui kelti lie
tuvybės išlikimo mintis, palai
dojant ne vietoje bet kokius iš
sišokimus, užmirštant pažintis, 
draugystes, giminystes, partiš
kumus; tik tiesus kelias Ben
druomenę papuoš, anot Aisčio, 
"Kaip tikrą savo seserį”.

gas dvariškis ir vienas vadina- (dovybėms. LB privalanti už
miršti partijas, nekelti savų par
tijų žmonių, bet kelti tuos, ku
rie savo ideologija prisideda 
prie LB stiprinimo. Jie tą vadi
na lietuviška ideologija. Jiems 
partijų nėra. Jie sako, kad Lie
tuvių Bendruomenėje negali 
būti jokios partinės priemai
šos.

Tokių yra dauguma. Ir iš jų 
yra net nemokančių LB solida
rumo įnašų: mes mokėsime ta
da, kada matysime Lietuvių 
Bendruomenės tikrą kelią.'

Pasvarstykime, kiek yra mo
kančių solidarumo įnašą. Tik
rai, jų būtų daug daugiau, jei
gu LB pamirštų partijas.

Ir jų būtų daug daugiau, jei
gu LB išlaikytų savo liniją, kaip 
dabar įprasta vadinti.^ O dabar, 
kada LB toleruoja ir net prita
ria svetimoms įtakoms, — iš 
kur gali būti didelis pasiseki
mas?

Reikia tikėtis, kad šių metų
šaukiamajame LB suvažiavime Echeverria žmona. Po vedybų

mas dideliu žurnalistu, pradėjo 
kelti, vadinamo "kultūrinio ben
dradarbiavimo” mintis. Kiek 

Lietuvybės reikalus 
visiems aišku. Net

tas tiko 
svarstant, 
jauniausia JAV LB Tarybos na
rė išėjo drąsiai prieš tokias 
mintis. »

Ar tokie išpuoliai iš viso gali 
būti svarstomi pagrindiniuose 
LB suvažiavimuose? Ypač, kad 
Veiksnių ir pačios LB sprendi
mas buvo padarytas ir Alto, Vli- 
ko ne vieną „ kartą pakartotas 
atatinkamomis progomis.

Taigi, kada vis daugiau balsų 
spaudoje ir privačiuose pokal
biuose pasirodo apie LB nevi
sišką atlikimą jos pareigos, ki
šimąsi į ne savo dirvą, — tuos 
balsus būtina pasvarstyti. Ta
bor sodyboje įvyksiančiame su
važiavime, reikia manyti, lietu
vybės išlaikymo klausimai bus 
keliami šį kartą be bereikalin
gų išsišokimų, vedančių Ben
druomenę į nepasitikėjimą. -

Labai gerą įspūdį pereitame 
suvažiavime padarė Kanados LB

dis. Jis išsitarė, kad JAV lie- 
tuvių yra dešimt kartų daugiau, 
bet, nežiūrint to, Kanadoje lietu
viška veikla stovinti kitaip. Pa
galiau, tą lengvai pastebime iš 
lietuviškosios spaudos skilčių. 
Kanadoje jaunimas organizuo
jamas j ansamblius visur. Mes, 
“amerikiečiai”, tuo negalime pa
sigirti.

Jau apie gerą dvidešimtmetį 
gyvename šiame krašte. Maža 
dalis jau nutautėjo, nieko su lie
tuviškumu jnenori turėti, di
džiausia dalis laiko save lietu
viais, nors dažnai būna pasy
viais, o trečioji dalis — visuo
menės veikėjų, besistengiančių 
lietuvišką reikalą judinti. Lie
tuvių Bendruomenės vadovybių 
ir yra didelė pareiga ir atsako
mybė: sutraukti visus lietuvius, 
neatsižadėjusiųs lietuvio vardo, 
po savo vėliava. Bet čia vėl iš
kils pagrindinis sprendimas: ar 
LB vadovybė, svarstydama lie
tuvių subūrimą į vieningą Lie
tuvių Bendruomenę, sugebės tą 
milžinišką darbą atlikti? Iki šio
lei būta labai gražių prošvais
čių, labai gražių minčių. Tačiau 
dar, visai nuoširdžiai • šnekant, 
Bendruomenė neatsistojo tokio
je plotmėje, kurioje ji turi būti. 
0 kodėl neatsistoj’o, priežasčių 
yra daugokai. Kad ir pereitų 
metų suvažiavimas neparodė 
tikslaus LB kelio už tautinį iš
likimą ir jaunimo paruošimą. 
Lietuvių Bendruomenė, paskel
busi savo idėją, nevisuomet jos 
laikosi, čia ir daugiau galvo
jančius lietuvius atstumia. Ne 
vieną kartą teko išsikalbėti su 
artimesniais pažįstamais. Su jų

dialekto išnykimo) vietovardžių sąrašą, 
tai veikiai patirsime, kad be Klaipėdos 
prie Danės žiočių, visame Kurše jokios 
antros Klaipėdos nebėra. Nėra taip pat 
vietovardžių, kurie jungtųsi su kamienais 
CIeu-, Ginu- ar Klaip- Toks pat reiškinys 
yra ir žemėlapiuose. Ir ten visame Kurše 
(išėmus prie Danės žiočių) nėra kitos ant
rosios Klaipėdos.

Galų gale 1939 m. kalbininkas V. Kipar- 
skis (kuris vėliau pasirodė dideliu nacių 
draugu) vokiečių kalba parašytame ir 
Helsinkyje išleistame, 474 pusi, veikale 
“Die Kurenfrage” (Kuršių klausimas), 
Ordino laikų Klai-, CIeu- ar Glawpedes 
vardus perstatė moksliškuose rėmuose.

To veikalo 36 — 38 pust yra skyrius 
“Expresses verbis als “kurisch” bezeichnet”. 
Jame Kiparskis aiškina, kad vietovardis 
Klaipėda negali būti kuršiškos kilmės, bet 
kad jis privalo būti ar latviškos ar lietuviš
kos kilmės. Jis rašo: “Die als — kurisch — 
bezeichneten Wdrter (jų tarpe ir Klaipė
da), die ja, abgeschen von den aus deni 17 
Jh. uberlieferten. samtlich Ortsnamen 
sind, erweisen skh somit als echt lettisch 
ezw. litauisch” Kiparski, Die Kurenfra
ge, pusi. 38.

Be to tenka prisiminti, kad XIII šiintm. 
tarp lietuvių ir latvių kalbų buvo daug ma
žesnis skirtumas, koks jis yra dabar, o 
tuo labiau jis buvo daug mažesnis tarp že
maičių ir kuršių tarmių. Tai patvirtina 
Algirdo su Kęstučiu derybos ' dėl krikšto 
1358 — 1359 m. patiektose Vokiečių impe
ratoriui Karlui IV sąlygose, kad Ordinas

Savas pas savą
Apie 1,300 meksikonų porų, 

kurios Mexico City per eilę me
tų gyveno bendrai, be forma-’ 
lios santuokos, nutarė šio rug
sėjo 24 dieną apsivesti. Masi
nėms sutuoktuvėms vadovauti 
pasižadėjo prezidento Louis

vybės išlaikymo reikalai. Bus 
pagalvota, kaip iš kai kurių jau
nimo organizacijų išimti sveti
mas gitaras ir į jų rankas pa
duoti lietuviškas kankles, kaip 
sutraukti lietuvių vaikus į lietu
viškas mokyklas,\ ir kad jose 
nebūtų svetimų įtakų, kad lie
tuviškų mokyklų kebas būtų 
grynai lietu viskas, kad jų veik
la nepasirodytų su kokiais sve
timais elementais, kad lietuvis-’ 
kos mokyklos neįsileistų nieko, 
kas yra nelietuviška. Per daug 
lietuviai vaikai turi amerikoniš
kose mokyklose svetimybių. LB 
įstaigų įtaigoj imas <— kas yra! 
mūsoje Bendruomenėje, viskas 
privalo būti tik lietuviška: dai
nos, šokiai, muzika, kalba, ir 1.1

ceremonijų įvyks didelė fies-

kaip svečiai drauge dalyvaus 
jų vaikai ir vaikų vaikai.

■NAUJIENOSE”.— TUB1 GERIAUSIĄ 
r'Ąju>r,R.JMA KUNVJh

UŽSAKYKITE DABAR
GERIAUSIĄ DOVANĄ

vienos lituanistinės mokyklos 
abiturientų išleistuvėse esu ma
tęs gitaras ir išgirdęs prie jų

viškai sudainuotą. Bet ar tai 
tikslu?

Kitoje mokykloje buvo paro
dytas propagandinis filmas, at
siųstas iš pavergtos Lietuvos. Ir 
tai Vasario IG’ proga.

Ar tai tikslu?
Lietuviški papročiai, lietuviš

kos dainos, tikri lietuviški tauti
niai drabužiai, — tebus Lietuvių 
Bendruomenei pagrindinis tiks
las, jaunimo tarpe lietuvybę iš
laikant. Nesakau nieko japie 
kalbą — tas ir taip labai aišku. 
Tik noriu priminti vieną tikrą 
faktą: išmokimas lietuvių kal
bos dar nereiškia buvimą lietu
viu. Dėl to LB skelbimas ne tik 
kalba, bet visuotinė lietuviška 
dvasia.

Bijau, kad kas nepadarytų 
priekaišto dėl kalbos. Ji pasi-

GERESNE UŽ GRYNUS 
PINIGUS'AR BETKOKJ 

DALYKĄ 
SPECIALAUS RUBLIO 

CERTIFiKATAI 
Jie yra geriausia dovana. 

Intertrade Express Corp, saky
davo Jums anksčiau, o dabar tai 

patvirtina Jūsy giminės — 
Su jais jūsų giminės gali gau

ti ką tik jie nori už dali regu
liarios kainos Yra tas pat kaip 
Įeiti i krautuvę su 100 dol. ir nu
pirkti ten prekių už 200 ar 300 
doL netgr-daugiau.

Pilnai garantuoti ir apdrausti. 
Tik INTERTRADE EXPRESS 
CORP, duoda Jums greičiausią 
patarnavimą. Certifikatai yra 
pristatomi į jūsų giminių na
mus per apie 3 savaites. Spe
cialaus Rublio kaina yra $2.13. 
Jokių primokėjimy nėra. Jūs 
galite siųsti bet kokią sumą.
Reikalaukite mūšy veltui siun

čiamų iliustruotų katalogų.
UŽSAKYKITE DABAR

-rvMi-i a Tmrv L.j „ "

$2995.00

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd Street 

Fifth Floor
New York, N. Y. 10010 

Tel. 982-1530
SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ 

Tik trumpam laikotarpiui 
Moskvitch 412 IE
Zaporozhets ZAZ 966 $1895.00 
Yra tik labai ribotas kiekis. To
dėl paskubėkite. Užsakykite 

dabar.
Svarbu dėl apartmenty.

Reikalaukite mūsų specialių 
biuletenių.

grąžintų lietuvių žemes šiaurėje — iš Bal
tijos jūros į Dauguvos žiotis ir toliau upe 
Dauguva... Tai aiškiai parodo, kad kur
šiai ir žemgaliai tais laikais buvo skaitomi 
lietuvių kiltimis.

c)Ar vardas “Klaipėda” yra latviškos 
x kilmės?

Kiparskis, įrodęs, kad vietovardis 
Klaipėda nėra kuršiškos kilmės, palieka 
jo kilmės klausimą atvirą, šią problemą 
tenka spęsti mums patiems.

Klaipėdos vietovardis susidarė seniai 
prieš 13-tą šimtmetį. Tais laikais Klaipė
dos srities šiaurinėje dalyje gal dar tebe
gyveno kuršiai arba kuršiai buvo Klaipė
dos kaimynai. Latviai tuomet tegyveno 
toli nuo Klaipėdos srities. Jų kalba dar 
nesiekė Klaipėdos ir todėl negalėjo turėti 
kokios nors įtakos į Klaipėdos srities vie
tovardžių susidarymą. Todėl vietovardis 
Klaipėdo negali būti latviškos kilmės.

Prof. H. Lowinianski (sk.: Studija nad 
początkami... 50 pusi.) rašo: “Nes nie
kur XIII a. šaltiniai nevadina latviškų kil
čių kairiajame Dauguvos krante latviais” 
(J. Plakis “Die Baltischen Voelker und 
Staemme”.
d) Ar vardas “Klaipėda“ yra lietuviškos 
, , kilmės?

įsitikinę, kad “Klaipėda’’ nėra nei kur
šiškos, nei latviškos kilmės, kyla smalsu
mas patikrinti kaimyninės Lietuvos plotus. 
Ir štai, gauname keistus reiškinius: Vo-

kiečių su išdidžia savijauta “kuršiškumu” 
apšauktasis Klaipėdos vardas, kurio Kurše 
niekada nebūta, Lietuvoje pasirodė bent 
penkis kartus!

1. Klejpschtschi — kaimas Gondingos 
krašte — Sprogis, geograficzeskij Slowar, 
pusi. 137.

2. Kleyp&tschen — Chatull Colm. Dorf, 
LK: Insterburg, JK: Memel, AB: Linkuh- 
nen, K: zu Heinrichswalde. — Vollstandi- 
ge Topographie dės Konigreich Preussen. 
1785. Žiūrėk: šaltiniai, Nr. 3 pusi. 95.

3. Klejpeda — Karte dės Grossen Gene- 
ralstabes 1916 — kaimas Sūduvoje.

4. Klaipėda ir
5. Klaipėdka — Vincas Žemaitis, Pieti

nė Lietuva, pusi. 147 rašo:
“Blindžio ež. yra į vakarus nuo Ančios 

ežero, prie pat buv. Rytprūsių sienos, gre
timai kaimas Veršeliai, kiek toliau link 
Ančios ežero: Klaipėdos, Klaipėdėlės, Sta- 
lupėnelių, Merkinės, Ančios kaimai (lenk. 
Klaipeda, Klaipėdka, Stalupianka, Merki
ne, Hancza)”

6. Lampėdžiai (Lampėda) k. prie Ne
muno, Nevėžio įtakoje į Nemuną.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį 
“NAUJIENAS”
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DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AU^Ų, nOSlES

IR GERKLES LIGOS
PĘJTĄIKO akinius 

2|68 W. 63rd STREET 
Pfi»» t»l«f.: PRospcct 8-3229 
Rfzid. tg|«f.: WAIbrook 5-5076

DR. K. G. BAiUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE
6449 So. Pulaski

Medical Building).
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neauiliepia, wmwin.li 374-8012

CHIRURGIJA

Telef.: PRcspect 8-1717

DR. S. B1EŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

R*U 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868 Paveikslo viduryje matomas William Teach buvo Floridos ir Piety Karolinos pakraščiu pabaisa. Jis 

prisilaikydavo Bahamų salose, bet labai dažnai išplaukdavo į jūrą ir apiplėšdavo laivus. Žmonės jo 
pavardės nežinojo, užtat vadino jį juodabarzdžiu piratu. Tai buvo pats pavojingiausias ir žiauriau
sias septyniolikto Šimtmečio piratas. Jis su savo gauja užpuldavo prekinius laivus ir atimdavo 
brangiausias prekes. Jeigu laivy įgulos pasipriešindavo, tai jas išžudydavo, išmesdavo lavonus į 
jūrą. Anglams jis padarė dideliy nuostoliu, bet 1718 metais anglams pavyko jį sučiupti ir pakarti 

ant laivo stiebo, kaip tais laikais kardavo visus piratus.

.• Pradžia 7:30 
valandą vakaro.
Anna Condiur pirm ir koresp.

klubas
Demo
nu tarė

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SETON 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Taief. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Lietuvių demokratų
9-to Wardo Lietuvių 

kratų klubo valdyba 
sušaukti specialų narių mitin
gą, kuris įvyks tuoj po sumos, 
rugsėjo 19 d. 11 vai. priešpiet 
parapijos svetainėj 1081h St. & 
S. State St.
Dienotvarkė: bus aptarta su
sirinkimų laiko pakeitimas iš 
ketvirtadienio į sekmadienį ir 
klubo gyvavimo ar jo likvida
vimo klausimas.

Nežiūrint to, kad kasoj yra 
daugiau kaip $10.000.00 ir klu
bas turi apie 70 narių, tačiau 
nariai nebesidomi klubo veik
la.

J. Skeivys klubui vadovavo 
20 metų be pertraukos.

Nariams dalyvavimas būti
nas ir svarbus. Po susirinkimo 
vaišės (gal ir paskutinės 1).

Juozas Skeivys, 
klubo pirmininkas

pt
£
I

9 1

Only you 
can prevent 
forest fires I

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
graži ausi as gėlės ir vainikai antk^ 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A 

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

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

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE”

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

MAŽAI PAŽĮSTAMOS PIETINĖS 
VALSTIJOS

RAŠO DR. A. J. GUSENAS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais jr ketvirtad. 1—7 vaL, 
amrad., penktadienį nuo 1—o, tree, 

ir šesud. tiktai susitarus.

(Tęsinys)
AMERIKOJE PRISIMINĖ

LIETUVA
Iš Indianapolio patraukiau 

74-tuoju keliu, ėjusiu tiesiai

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EIS1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

GRADlNSm^

DR. A JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 
RezicL tele E; GArden 3-7278 *

AM-FM RADIJAS

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATER.

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

Ofiso t»L: HE 4-1815 arba RE £9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

'pERKRAUSTYMAI ’

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. URENĄS 

2047 W. 67th PI. W Al brook 5-8063^

buvo 
pras- 
skur- 
buvo

MOVING.
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

, DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST  AS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

į VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų.
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak. 

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

SOPHIE B ARC US'
f RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
• i 
Į Visos programos iš WOPA,

1490 kil. A. M.
4 i
į Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma ■ 

dipnin iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek-, 
madienį nuo 8:30 iki 8:30 vaL

i ryto.

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

CHICAGO. ILL 60629
* ------------ , ---------J

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

Ofisas 2750 West 71 st St 
Tol.: 925-9296

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

uždaryta.
Rez. tolu WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: 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.

A FORESTS FUTUM 
IS IN YOUR HANDS

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso itltf.’ HEmlock 4-2123 
Rezid. Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123? 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195
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, p. Šileikis, o. p.
į ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS
F Aparatai - Protezai, Med. Bap- 
l dažai. Speciali pagalba kojoms 
‘ (Arch Supports) ir t. t

Plentai Oely ygn CX 
pfcrenc Some fem

2S50 West 63 rd St., Chicago, III. 60629 
T*UU PRoapeet 4-5084

žinėjant po pietines valstijas 
negalima rašinėti apie Lietuvą, 
bet gamtos vaizdai man primi
nė gimtinį kraštą ir neišken
čiau kelių eilučių neparašęs.

Ohio valstijos 'vaizdai pra
džioje buvo tiktai kalvoti, bet 
toliau atsirado ir kalni]. Ohio 
gamtos vaizdai man neatrodė 
toki patrauklūs, kaip Illinois ir 
Indianos vaizdai. Laukuose 
mačiau dirbančius ūkininkus. 
Vieni mašinomis piovė dobilus 
ir motiejukus,-!) kiti sodino so
jos pupeles.

Ohio valstija’ yra didelė. Ji

Į Ohio valstiją, Cincinatti mies
tą. Diena buvo graži, kelias 
laisvas, automobiliais neuž
kimštas, todėl važiuoti buvo 
malonu. Mano Toronado visa 
laiką puikiai bėgo.

Indianos valstijoje nieko ido 
maus nepastebėjau. Vienur 
kitur matėsi stambesnių ūkių, 
bet ūkininkų pastatai buvo ap
šepę, o vietomis labai prastai 
atrodė. Keliose vietose teko pa 
matyti ir didesnes galvijų ban
das, slampinėjančias po ga
nyklas. Mačiau jau gerai paau
gusių avižų ir miežių laukus. 
Dobilai ir alfalfos jau buvo po
ros pėdų, o vietomis ūkinin
kai mašinomis jas jau piovė.

Ohio valstijoje, ypatingai 
mano keliaujamu šios valstijos 
kraštu, taip pat didesnių ūkių 
nesimatė. Mažų ūkelių 
gana daug, žemės atrodė 
tos, o patys ūkiai labai 
dūs. Laukai vietomis
kalvoti ir akmenuoti. Ohio val
stijoje miežiai ir avižos jau bu
vo išplaukusios.

Toliau pavažiavus į pietus, 
vietomis dobilai jau buvo nu
pjauti ir daužomi iš pradalgių. 
Dar toliau jie buvo džiovinami 
ir i kupetas kraunami. Ganyk
lose matėsi mažos bandos gal- 
vijų, veršių, kiaulių ir net 
aviu.

Pravažiavęs Indianos valsti
ją ir patraukęs'! Ohio valstijos 
pietus, kur ūkiai truputį ge
resni ir dobilai skaniau kvepia, 
nejučiomis pradėjau svajoti 
apie gimtinį kraštą, mano tė
viškę ir net tėvų ūkį. Prisimi
nė jaunystė, tos dienos ir valan
dos, kurias praleidau Novos 
pakrantėse, apžiūrėdamas kai 
vose augančius berželius — svy 
ruonėlius ir pušaites su eglutė
mis. Nepajutau, kai skausmas 
suspaudė širdį, o per veidą nu
riedėjo viena kita ašara.

Kaip malonu būtų dar kartą 
aplankyti tėvų žemę ir užeiti Į 
tą bakūžę, kurioje gimiau ir 
augau. Labai gerai žinau, kad 
mano norai yra tiktai svajonė, 
kurią pirmas vėjelis nuneš. Aš 
žinau, kad savo tėviškės aš ne 
aplankysiu. Nūdieną Lietuva 
yra pavergta. Josios gyvento
jai kenčia priespaudą, vargą 
ir skurdą. Ant savo pečių lie
tuviai neša komunistinį rau-- 
donskūrį jungą.

Jei Lietuva laisva būtų, 
Aš Į ją tuojau išskrisčiau.
Savo sesei aš vainiką
Rožių raudonų nupinčiau.
Bet žinau, kad ji nelaisva. 

Taip pat žinau, kad mažai ką 
begalime 
kraštui 
pepcesas. Turime tiktai nepa
lūžti ir nepadaryti' nuolaidų. 
Mintys apie Lietuvos nelaisvę 
nutraukę pradėjusią tekėti 
nano poeziją. Žinau, kad va-

padaryti gimtiniam 
išlaisvinti. Tai ilgas

nepadaryti’ nuolaidu.

lių žemės plotą. Ohio valstijo
je gyvena 10,730,200 žmonių. 
Per Ohio valstiją bėga garsioji 
Ohio upė. Ji tiltais nutiesta, 
vagomis išvagota ir dainomis 
apdajnuota. Valstijos pakraš
tyje yra Erie ežeras, apkaišy
tas mažomis salelėmis. Jos su
daro nepaprastai gražų gamto
vaizdį. Laiveliais plaukiojant 
salų pakraščiais negali atsi
džiaugti-. Eriebežeras labai nau 
dingas įvairiam transportui.

šešioliktame šimtmetyje iš 
Europos į Ohio valstiją pir
miausia atvyko ispanai ir 
prancūzai. Truputį vėliau i 
Ohio pradėjo važiuoti ir.vokie
čiai.

Ohio upės pakraščiai buvo 
apgyventi indėnų. Baltieji at
važiavo ginkluoti, todėl jiems 
buvo nesunku priversti indė
nus trauktis į pietus ir ieškoti 
naujų gyvenimo vietovių. Yra 
pagrindo manyti, kad indėnai 
šimtmečius gyveno Ohio vals
tijoje.

(Bus daugiau)

Upytės Klubas
Upytės klubo susirinkimas 

įvyko Talman salėje, 4500 So. 
Talrrian Avė. penktadienį, rug
sėjo 3 d. Buvo svarstyta daug 
svarbių klubo reikalų. Buvo 
atiduotas komisijos, įvykusio 
pikniko raportas. Pirmininkė 
ir komisija padėkojo visiems 
darbininkams, kurie prisidėjo 
darbais piknike..

Buvo daug narių susirinkime, 
o nebuvusieji pastebėkite, kad 
Upytės klubas persikėlė iš Tal
man salės į Hollywood salę. 
2117 W. 63rd St Susirinkimas 
spalio mėnesi 1 dieną įvyks

Sudegino naują automobilį
Edie Campos, 48 metų am

žiaus iš Los Angeles priemies
čio Whittier pirkęs Lincoln 
Continental 1970 metų modelį 
už $6,500, , įsitikinęs, kad tas 
automobilis yra “lemenąs”, nu 
važiavo prie Ford Motor Co. 
dirbtuvių vartų ir apipylęs ben
zinu uždegė. To negana, vė
liau iš automobilių “kapinyno” 
už $62 išpirkęs savo sugadintą
jį, jo stoge išmušė skylę, Įso
dino 5 pėdų citrinos medi su 
vaisiais ir išstatė viešai paro
dai su paaiškinamu 
“Šiam
pirkti taupiau per penkis me
tus, o pasirodė, kad jis buvęs 
lemonas”.

Už automobilio sudeginimą 
policija jo nebaudė, bet skolą 
už automobilį Campos regulia 
riai tebemoka.

užrašu:
automobiliui naujam

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Čikagos Lietuviu Meškeriotoju - 
Medžiotojy klubo susirinkimas įvyks 
šeštadieni, rugsėjo mėn. 18 d. 7:00 v. 
vak., Hollywood salėje, 2417 W; 43rd 
Street. Po susirinkimo kavutė.

Klubo Valdyba

— Saki y Apskrities klubo susirinki
mas įvyks sekmadienį, rugsėjo mėn. 
19 d., 1:00 vai. po pietų. Vyčių salėje, 
2455 W. 47th St. Visus narius ir no
rinčius į klubą įstoti prašome daly
vauti, nes yra daug svarbių reikalų.

Klubo Valdyba

— Amerikos Lietuviy Piliečių Pa
šai pini o klubo mėnesinis susirinki
mas Įvyks sekmadienį, rugsėjo 19 die
ną, 1 vai. po pietų, Hollywood Inn 
svetainėje, esančioje 2417 West 43rd 
St Nariai turėtų dalyvauti šiame 
susirinkime, nes bus daug svarbių 
reikalų.

Rožė Didžgalvienė, sekretorė

— Biržęny klubo piknikas įvyks š. 
m. rugsėjo mėn. 19 d.' įprastoje vie
toje — prie p. Sparčio daržo. Bus do
vanos. Užkandžiais ir kitokiomis gė
rybėmis apsirūpina kiekvienas pagal 
savo nuožiūrą. Narius, jų šeimas ir 
svečius prašome gausiai dalyvauti. 
Nesi vėluokime!

Klubo Valdyba

— Chicagos Lietuvfy Našliy, NaŠ- 
Ijukiy ir Pavienfy 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, rašt.

— Zarasiškiy 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

Dviejų Metų Mirties Sukaktis

JUOZAPAS NAVERAUSKAS
Gyv. 10320 So. Wallace Street

Mirė 1969 įdėtų rugsėjo mėn. 18 dieną, sulaukęs 76 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Kretingos aps., Grūšlaukio parapijoje, Kum- 
pikų kaime.

Palaidotas rugsėjo 22 dieną Lietuviu šv. Kazimiero kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Mary, duktė Lillian Glorioso, žentas Do

minick, dvi anūkės: Linda Wolton ir Sharon, giminės Lietuvoje ir 
Ąmerikoję, draugai bei pažįstami.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomėt neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugriši. bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau iengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
tmona, duktė, giminės. ;
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI: j
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių s
Direktorią >
Associacijos (
_________________(

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave., Cicero, IIL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAras 7-1I3X-U39

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

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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Marija ir inž. Antanas Ru- 
džiau mūsų žymieji visuome- 
funmkai, kurie savo šeimoje 
ftugina penkta jų kartų, savo 
leikla, darbais, idealizmu ir 
Įneile tėvų kraštui ir saviems 
tautiečiams yra x ieninteliai 
Blusų išeivijos istorijoje ir gra- 
fiausiu pavyzdžiu šviečia lietu
vybės ištikimybei, tęstinumui 
ir ugdymui. Jie pirmieji prisidė
jo prie Amerikos lietuviu tary
bos kūrimo, prie Balfo, prie 
Lietuvių bendruomenės. Daug 
Įcur jie vadovavo, dirbo, daug 
leur rėmė. Suvažiavimai, kultū
ros kongresai, dainų ir tautinių 
šokių šventės, įvairūs jubiliejai, 
opera, muzika, visur mes ma
tėme juos pirmose darbuotojų 
gretose. Jų namai tapo įvairių 
pasitarimų, posėdžių vieta, iš 
kur plaukė didesni visuomeni
niai bei kultūriniai užsimoji
mai. čia rengiant žymiesiems 
amerikiečiams priėmimus, vi
sados gausiai dalyvauja ir lie
tuviai, kad jie turėtų progos su

lesinsi 1 valandų laiko be jokių 
komercinių pranešimų. Vienos 
programos pravedamos lietuvių 
kalba, kitos, dalyvaujant žymie
siems amerikiečiams,abiem kal- 

i bom.
Šiose programose gali akty

viai dalyvauti ir klausytojai. Jie 
paskambindami telefonu parei
škia savo nuomones, įsijungia į 
diskusijas.

Rugsėjis mėnuo yra skirtas 
mūsų visuomeniniam, kultūri
niam, bendruomeniniam gyve
nimui. Sudaromi nauji planai, 
užsimojimai.

Todėl Lietuvių radijo foru
mas dvi sekančias programas- 
ši šeštadienį ir kitų - skiria pla
čiajai lietuvių visuomenei, kad 
ji kalbėtų, pasisakytų, keltų nau
jus sumanymus.

Daug kas negali dalyvauti į- 
vairiuose susirinkimuose, suva
žiavimuose, pasitarimuose ir 
dėl to neturi progos pareikšti 
savo nuomones, mintis. Kiti ir 
dalyvaudami neturi progos kal-

.ti bendras vienodas kainas.
Lufthansa pareiškė, kad ji 

jžada tarp Frankfurto ir New 
jYorko skraidymų kainas į abi 
Į puses ne sezono metu ekono- 
; minose klasėse sumažinti iš 
į$536 iki $420, o sezono metu 
!iš $636 iki $510. Tai pirmoji 
kompanija, kuri pastarais lai
kais kainoms visur kylant, sa
vo kainas sumažina.

Grupė/nis žymiai pigiau 
i

ši Vakarų Vokietijos linija 
siūlo 1 1 iki 15 dienų ekskursi
jas tarp Frankfurto ir New Yor 
ko po $210 pagrindinės kainos, 

į o sezono meta po $270. Luft- 
iHanza taip pat planuoja specia 
; lias žiemos metu grupes jau- 
Iminui po $195, o sezono metu 
j po *210.

Nespėjus Lufthansa! paskelb 
ti savo kainų planų, Air Cana- 

• da paskelbė, kad ji susirenka 
i Montrealyje peržiūrėti savo 
;kainas, o Air France Parvžiu- *
Į je pasiskelbė “tikriausiai” 
ateinančiais metais ivesianti 
individualines kainas tarp Pa
ryžiaus ir New Yorko Į abi pu

lses po $200.

Didžiausias pavojus gaisrai 
namuose kilus yra panika, ra
šo daktaras. Daugumas spėtų 
išsigelbėti, jei iš anksto susi
planuotų ir pasiruoštų, ką tokiu 
atveju daryti.

Dr. Van . Dellen pataria įsigy- 
' t i Continental Insurance Com- 
I pany išleistą knygutę, kurioje 
į teikiama daug patarimų tokiems 
I atvejams.

— Dr. Kazio Drangelio atsi- 
Į minimai, jo gyvenimas ir dar
bai išėjo atskiru leidiniu. Išlei-

bos rūmai ir AL Tautinė są- 
i j uoga.

sipažinli su politikais, valstybė- bėti ir taip pasiliekame didžioje
ninkais, laikraštininkais.
į Daugiau kaip prieš tris metus 
specialiai M. ir A. Rudžių Įreng
toje studijoje pradėjo veikti ir 
Lietuvių radijo forumas savo 
paskirtimi ir programomis vie
nintelė radijo programa, kuri

'--------------------------- ---------------------- <

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus krėstus

P. NEDZINSKAS, 4Qaa Axchw, 
I Chicago ill. 60632, T»L Y A 7^980 
k _ . -- -

į A. & U INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-3775

I (Currency Exchange Įstaigoj)
PiSŪs automobiliu draudimai.

-------- ................................... ,.......

tylinčiųjų masėje.
Ir ' kai šį šeštadieni 8 vai. 

vakare užsuksite radiia WXRT, 
FM bangomis (93.1), išgirsite 
žodžius :“Čia kalba Lietuvių ra
dijo forumas... dabar kviečiame 
jus kalbėti ir pasisakyti Įvairiais 
visuomeniniais, kultūriniais, po
litiniais, bendruomeniniais, lie
tuviškais reikalais..., — jūs pa
imkite telefoną ir išsukite nu
merį 445-6842, pasisakę ar nepa 
sisakę savo pavardės (kaip jum 
geriau patinka) kalbėkite, saky
kite kas bloga, kas gera, kokius 
turite naujus sumanymus, klau
simus, o jus klausysis plačioji 
lietuvių visuomenė. V. K.

Spjaudymo čempionas
Pardeville, Wis., įvyko foli

nio spjaudymo lenktynės, ku
rias laimėjo čikagiškis aukšt. 
mokyklos mokytojas Frank 
Ganger iš Deerfield, nuspjo
vęs melono sėklą per 37 pėdas 
ir 4 colius. Pasirodė, Ganger 
esąs čem pi jonas ir kitose lenk
tynėse: du svarus melono jis 
surijo nė 14 sekundžių neuž
trukęs.

— A Arvydas B. Algminas, 
baigęs American Academic of 
Arts, yra pakviestas toje aka
demijoje dėstyti tapybą.

— Birutės Kemežaitės roma
nas “Sudiev! Aš išeinu” jau 
atspausdintas. Jame vaizduo
jamos besimokančios Lietuvos 
jaunuomenės kovos už savo 
krašto laisvę pirmosios bolše
vikų ir vokiečių okupacijos 
metais. Išleido L. Lietuvos 
knygų leidykla. Iki šiol B. Ke- 
mežaitė buvo žinoma kaip po
etė, patriotinių eilėraščių kū
rėja.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė^— Pardavimui

STEBUKLAS
ST. DANIEL PARAPIJOJ

Puikiausias pilno dydžio pakeltas 
ranch tip>o namas su 3 dvigubo dydžio 
miegamais, originaliu valgomuoju, pil
nu rūsiu ir iš gatvės įvažiuojamu 2 ma
šinų garažu. Patio, brangūs kilimai, 
viena iš puikiausių apylinkių, žema 
kaina kaip sapnuose, tik $30,500. At

siliepkite savo svajonėms. 
Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

5200 NORTH 3500 WEST

Brick, 4—5 bedroom, 3 baths, 
study. Paneled basement, 2 car 

garage. Low 30’s.

478-6623

MARQUETTE PARKE mūro namas 
Wz aukšto. 2 butai, 5 ir 4 kambariai. 

Tel. 778-6916.

CICERO — BY OWNER
2 FLAT BRICK

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

location. $29,000 
1816 S. 48th COURT 

656-2543

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy Reikia

EXCELLENT
IMMEDIATE OPENINGS!

— Experienced —

A. T, V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymą* 
2646 WEST 69th STREET 

Tal4 REpublIc 7-1941

Atpinga skraidymai 
per Atlantą

Vakarų Vokietijos oro lini
jai Lufthansa! pareiškus, kad 
ji mažina transatlantinių skrai 
dymų kainas , sugriuvo Gene- 
voje, Šveicarijoje, prasidėju
si daugiau kaip 100 didžiųjų 
Įvairių kraštų oro linijų kon
ferencija, susirinkusi nustaty-

SA VENGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME INSURED
LOANS SAVINGS

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

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

I IŠ CHICAGOS IR 
APYLINKIŲ

Juodųjų panterų pavojus
Nors daugumas juodžių nori 

taikingu būdu siekti susilygini- 
mo, tačiau karingumas juoddžių 
tarpe šioje šalyje didėja, ypa
tingai aktualiai vadovaujan
čiųjų ir vadovauti numatomų
jų grupėje, praneša Louis Ha
rris savo vėliausioje analizėje.

Buvę apklausta visame JAV 
krašte 1,445 baltųjų šeimos ir 
vėliausias apklausimas paly
gintas su pernykščių metų ap- 
klausimu.

Į klausimą, “Ar jaučiate, kad 
Juodieji Panteros yra rimta 
grėsmė šiam kraštui, ar yra er
zinanti bet nerimta grėsmė ar
ba yra jėga gėriui?” atsakymai 
nuošimčiais gauti tokie:

Rimta grėsmė: 1970 m. 60%, 
1971 m. 53%;

Erzinanti, bet nerimta grės-

— C. A. Gužaitis, N. Auškal
nis ir S. Angiulin buvo apdova
noti Archer — Brighton apy
linkės pagerbimo tarybos spe
cialiais pažymėjimais už gerai 
prižiūrimus namus ir gražiai 
užlaikomą kiemą.

— Paul Bagwell ir Ray Mika
lajūnas, iš Amerikos legiono 
Dariaus - Girėno posto, yra iš
rinkti 4-to disirikto koman- 
dierium ir tarnybos 
reigūnu. Adam 
Don Varnas posto 
rius, išrinktas to 
cekomandieriurn.

— PVT Anthony M. Aulinskis 
baigė jauno kareivio apmoky
mą marinų apmokymo centre, 
San Diego, Calif. Motina gyv. 
Brighton Parko: apylinkėje.

DRAPERY 
SEAMSTRESSES

TOP SALARY
’ Get 40 hours pay — 

Work four — 9 hour days.
3 Day Weekends Every week. 
Excellent working conditions.

Hours 7 a.m. to 3:30 p.m.
Air-Conditioned Shop. 

Steady year round work.

ART DRAPERY

pa-
Anderson, 
komandie- 

distrikto vi-

2766 No. LINCOLN AVĖ.
GR 2-8587

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

♦ Muzikas Ai Kučiūnas pri
ima mokinius fortepijono pa
mokoms. Tel. 523-9397. (Pr).

CROWN & BRIDGE 
DENTAL TECHNICIAN

Top salary. Benefits. Pleasant
working conditions.

If interest call
RO 4-4500

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

■’V-TDr i

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė —<■ Pardavimo!
REAL ESTATE FOR SALE 

Name!, Žemė — Pardevimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEJIMAI3

DEL VKŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: J

PETRAS KAZANAUSKAS, Freadentaa

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
PARDUODAMAS

30 x 135’ 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

MARQUETTE PARK
Beautiful brick 3 flat, 16 years old. 

Brick 2 car garage.
Custom interiors, many extras.

Priced to sell.

687-4707 after 6 P. M.

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

776-5611

RIVER WOODS — 
DEERFIELD AREA

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

2 acres.
' $55.000

BY OWNER’ — 945-3093

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

draper .plus extras. 
Ex. cond. S34.800. 

CALL 834-8508.

and

NEAR 64th PLACE
& HOMAN

6 room bungalow with 
finished attic.

Contact agent B. N. LAKE

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 j pietus nuo parko. 
— $41.000.

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

TVTRTI 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. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. $18,950.

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

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

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

PUIKUS BUNGALOW. Įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta prie California Ave. -

MAISTO KRAUTUVE ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su narna 'ir visais Įren
gimais. Judri vieta. •

2951 WEST 63 STREET
. .436-7878 : ,

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI._________
... I II i   MR——■■———

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320 

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

V. V A L A N T I N A S

I MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, DLL. 60636. TeL WA 5-9209

_____ ............................................ m ..... .............. - -------------~ .------------- .. ' . ........... .........

*■“■ V

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

- -------......................... ..........—------ - ----------- ,1 1U nuiia i .......n. ........ .11 i. I ..IJ_ I. ..U I ....-^-1^-------- -1.11---------------n.M! ................................   <■

mė: 1970 m. 23%, 1971 m. 30%;
Jėga gėriui: 1970 m. 6%, 1971 

m. 5%;
Be nusistatymo: 1970 m. — 

11%. 1971 m.'12%.

Tradicinis Nerijos Jūrų 
Skaučių Tunto Tėvu Komiteto 
rengiamas Rudens vakaras įvyks 
šeštadieni, rugsėjo 25 d., Balio 
Pakšto salėje. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro. Visi maloniai kviečia
mi atsilankyti. Staliukai rezer
vuojami pas p. Pranckevičienę 
tel. PR 6-2101 arba pas p. Jo- 
varauskienę tel. 739-0510. (Pr).

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
pirmam aukšte. Nebrangiai. Tyki 

apielinkė. Skambinti 
WE 5-5114.

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

776-6526.

i NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.—SATURDAY, SEPTEMBER 18, 1971

DVI AR TRYS ŠEIMOS pirkit 8 butu 
namą po 3 ir 4% kambarius. S15,000 

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

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

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

II BUTŲ, mūras, alum, langai, šil. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500. >

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis. - Ši
lima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai

Naudingos mokytojams 
pamokos

Cook apskrities miškų sau
gomų (Forest Preserve) dis- 
trikto pirmininkas George 
Dunne pranešė, kad yra stei
giami dar šio mėnesio pabai
goje trijų dienų kursai maky- 
tojams aplinkos problemoms 
studijuoti. kaip mokiniams 
dėstyti ekologiją. Kursai po 3 
dienas tęsis trimis sesijomis — 
pirmoji rugsėjo 29d., antroji 
spalio 6 d., trečioji spalio 13 d. 
Kursai wks Camp Saganaw, 
Palos Hills. Kursuose bus ap
tariama, ka žmonės daro su 
savo aplinka, Įskaitant orą, 
vandenį ir žemės naudojimą. 
Kiekvienoje sesijoje galės da
lyvauti po 32 mokinius.

KAIP GELBĖTIS NUO 
GAISRO?

♦ Metinė Kernavės Skaučui 
Tunto sueiga įvyksta sekmadie
ni, rugsėjo 19 d. Jaunimo Cen
tre. 10 vai. ryfo bus šv. Mišios 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, po ku
rių seks iškilminga sueiga Jau
nimo Centro didžiojoj salėj, šia 
proga bus galima užsisakyti vie
tos Į Kernavės Tunto Tėvų Ko
miteto 
Kuoro 
dienį, 
Parko

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

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

IŠNU0M0JAMAS 4 KAMBARIŲ bu
tas nuo snaliu mėn. 1 d. 

Skambinti MO 6-9312

LABAI GERI BUTAI
Aukščiausios kokybės tikrai didelis 
1% aukšto mūras su 6 dideliais kam
bariais ir su 4 dvigubo dydžio miega
mais Ime aukšte, taip pat dideliu 4 
kambarių butu viršuje, pastatytas 
1957 m. Visas namas su centriniu oro 
vėsinimu pirmanr aukšte. 2 šildvmo 
sistemos. 2 mašinų garažas, pilnas 
beismantas, 65-tos ir Kėdvale apylin
kė. Tas prestižo namas turi būti par
duotas. Pirkite ta bargena. Skam

binkite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbamp h>tnviškai. 
254-8500

dvigubas sklypas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500. J '

2 PO 5 M0RENIS. Nauja šilima ga
zu, aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. į ‘Tik 
$28,900. ' . A ’

NERIS REAL ESTATE
3009.WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS ,

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ma
žos šeimos bute su virtuvės privilegi
jomis Marquette Parko apylinkėje.

GR 6-6497

ruošiamą “Kernavės 
puotą”, kuri Įvyks šešta- 
spalio 23 d. Marouette 
parapijos^salėje. (Pr).

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

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

žas. Apžiūrėiimui skambinkite 
925-0520.

4307 So. KEDZIE, CHICAGO 
TEL. — 254-5551 

4936 — 15th St, Cicero
Tel. 652-1202

Dr. Van Dellen savo kasdieni
nėje skiltyje Chicagos Tribune 
pataria visiems pratintis ir da
ryti repeticijas, kaip išsigelbė
ti gaisro atveju. Per 1970 me
tus 12,300 žmonių žuvo JAV 
gaisruose, iš jų 6,500 namuo
se.

šiandien, šeštadieni, rugsė
jo 18 d. 8 vai. «rak. Jaunimo 
centre. 5620 So. Claremont 
Ave., įvyksta muzikės Alice 
Stephens “Aidučių” koncertas, 
pavadintas Svajonėmis. Kon
certe dalyvauja Liucija Buivy- 
daitė. Gražina Bičiūnaitė, Jo
ana ir Ramunė Drūtytės, Julija 
Jackevičiūtė, Matytė Juzėnaitė, 
Vaigalė Kavaliūnaitė, Birutė ir 
Laima Naureckaitės, Jūratė 
JuozeviČiūtė - Norvilienė, Živi
lė Numgaudaitė. Nijolė Pračkai- 
laitė ir Audronė Simonaitytė. 
Visos dalyvės yra dainos, muzi
kos ir scenos meno studentės, 
kai kurios tas studijas baigu
sios. Tuo koncertu bus atžymė
ta 5 metų “Aidučių” sukaktis. 
Po koncerto vaišės. Aldutės vi
sus maloniai Iviečia. Bilietai 
gaunami prieš koncertą prie 
įėjimo. (Pr).

DĖL BLOGOS SVEIKATOS 
skubiai ir pigiai parduodamas išdirb
tas ir gerai einantis batų taisymo 

biznis. Kreintis:
2635 W\ 69 STREET, CHICAGO, ILL.

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.

SHAUMBURG
BY OWNER

1 year brick, w-alum. siding, 4 bdrm., 
ba., fin. fam. rm., f. bsmt., 2 car 
att. gar. Fully landscaped.;

Mid 40’s.
529-2763 >.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairi)* Pardavimai

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS
(RUMAGE SALE) 

Our Saviours English Lutheran 
bažnyčioie.

5155 W. BERTEAU AVE.
Rugsėjo mėn. 21 d. nuo 9 vai. ryto 

iki 8 vai. vak.

CAUFaRHIA SUPER 3ERV1C1
Ti Įlomi luto me to pi I, rttbcffiil, 

turw-upi Ir t
4S24 Se, CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEU VI

2 BEDROOM
BRICK BUNGALOW

Full basement, new 2 car garage, 220 
wiring, modern interior throughout 
Cabinet kitchen. Vicinity North & 
Laramie. Mid 20’s. See to appreciate.

BY OWNER

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Narny Statyba Ir RemenfM

•* 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, Hl. 60608 arba skam
binti HA 1-6100. Vakarienė su 
kokteiliu $8.00 asmeniui.

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapelh 

W. 95th St.
GA 4-8654

Brangenybė*, Laikrodžiai, Dovano* 
vliom* progom*.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660

HEATING CONTRACTOR
(rengiu naųjįu ir perstatai *enu» ri- 
jų rūšių namo apšildymo pečiu* ir 
lir-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atBe- 
tarnas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir , 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING * SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 80®»
TEL.: VI 7.8447

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS


