
Saulėta, vėsu.
Saulė teka 7:02, leidžiasi 6:11 r> library of Congress Gr.

. _ Per iodical D i vision
Washington, D. C. 20540

m a u jj o e pa ©
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Oc*r One Million Lithuanuin In Th* Unitfd

PuhJ^bcd by TU Lith Publijhing Co-. Iwž

1739 So. Halsted Street, Chicago, HL ftk.’GB 
HAymarket 1-6100

70L. LVIII Chicago, 111. — Penktadienis, Spalio-October 15 d., 1971 m. Kaina 15c 243

•*»

ČIKAGA. — “Chicago Tribune” laiškų skyriuje įsidėjo vakar 
įdomų Reuben Efron rašinį apie “Berlyną ir Vidurinius Rytus”. 
Autorius pradeda savo laišką pastebėdamas, kad pasaulio valsty
bės vis mažiau veikia pagal įstatymų, principų ar moralės normas, 
bet grindžia savo elgesį “realpolitikos” principais, nusilenkdamos 
realybei ir jėgos balansui. Iš vienos pusės buvo susitarta dėl Ber
lyno, tačiau Viduriniuose rytuose konfliktas gali užsidegti kiek
vieną minutę.

Visi kalba, kad Berlyno susi
tarimas turi toli siekiančią, isto
rinę svarbą, sako autorius. Jis 
atidaro kelią ratifikuoti Sovietų 
Sąjungos — Vokietijos ir Len- 
kijos-Vokietijos sutartims, ku
riose Vokietija pripažįsta Sovie
tų Sąjungai 7,000 kvadratinių 
mylių plotą Rytų Prūsijoje ir 
pripažįsta Lenkijai apie 40,000 
kvadratinių mylių buvusių, vo
kiečių žemių. Kai kurie politikai 
galvoja, kad Vakarų ambasado
riai pritarė ir sovietii reikalauja
mai Europos saugumo konferen
cijai, kuri, be abejonės, pripažin
tų Rytinę Vokietiją, kaip suve
reninę valstybę ir kuri legalizuo
tų Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
užgrobimą.

Tuo būdu, sako Reuben Efron, 
Vokietijos suskaldymas ir Balti
jos kraštų jėga įjungimas į So
vietų Sąjungą, bei vokiečių že
mių užėmimas, būtų legalizuotas 
tarptautinės bendruomenės ir 
pripažintos “karo pasėkomis”.

Toliau autorius nurodo, kad 
tos pačios didžiosios-valstybės, 
ypač Sovietų Sąjunga nenori “ka
ro pasekmėmis” laikyti Izraelio 
okupacijos arabų žemėse. Izrae
lio politika laikoma neteisėta, 
agresyvia, nors Izraelis siekia 
pasilaikyti labai nedideles, stra
teginiai jo saugumui svarbias 
žemes.

Autorius nurodo, kokių netei
singų, veidmainiškų standartų 
laikosi tarptautinė bendruome
nė, neduodama mažai valstybei 
lygių teisių. Tikra ironija, kad 
didelė valstybė, reikalaujanti vi
siško Izraelio pasitraukimo, yra 
ne kuri kita, bet — Sovietų Są
junga, kuri daugiau už kitas lai
mėjo “pergalėse keliu” po Ant
rojo Pasaulinio karo.

Šeši kandidatai j 
Aukščiausia Teismą c- c

WASHINGTONAS. — 'Prezi
dentas Nixonas įteikė Amerikos 
Teisininkų sąjungai šešių teisė
jų pavardes ir prašė patikrinti 
jų tinkamumą būti Aukščiausia
me Teisme. Tarp tų šešių yra 
dvi moterys; Sylvia Bacon iš DC, 
dirbusi teisingumo departamen
te ir Mildred Lillie iš Los An
geles, Kalifornijos Apeliacinio 
teismo narė. Kiti keturi yra: 
senatorius Robert Byrd iš Virgi
nijos, teisėjas Charles Clark iš 
Mississippi, teisėjas Herschel 
Friday iš Arkansas ir Paul Ro
ney iš Floridos.

Išbarė Čile C
WASHINGTONAS. — Vals

tybės sekretorius Rogers aštriais 
žodžiais išbarė Čilės vyriausybę 
už nukrypimą nuo tarptautinės 
teisės gairių, nacionalizuojant 
amerikiečių vario bendroves ir 
nesumokant už jų turtą kompen
sacijos. Sekretorius įspėjo Čilę, 
kad šitokie veiksmai gali pakenk
ti privataus kapitalo įplaukimui 
į Čilę ir gali sustabdyti užsienio 
paramą Čilei.

IŠ VISO PASAULIO

SEKRETORIUS LAIRD KALBĖJO APIE 
SOMĖTŲ GINKLŲ GAMYBOS TEMPUS

WASHINGTONAS. — Gynybos sekretorius Melvin Laird spau
dos konferencijoje išreiškė susirūpinimą vis greitėjančia sovietų 
raketų statyba. Tas greitis jau pralenkęs jo spėliojimus, padary
tus kongrese prieš septynis mėnesius. Nors Amerikos raketos yra 
geresnės kokybės, tačiau nėra jokių garantijų, kad sovietai ir 
šios Amerikos persvaros nepakeis. Sovietai padvigubino savo karo 
laivų statybos dokus Severodvinske, kur statomi sovietų rake
tomis ginkluoti povandeniai laivai. Tas rodo, kad sovietai stengsis 
pralenkti Ameriką povandeninių laivų srityje. Už poros metų 
tas gali ir Įvykti, jei nebus susitarta dėl strateginių ginkhi apribo
jimo.

LONDONAS. — Rusėjo mėn. 
Britanija vėl eksportavo daugiau 
prekių, negu pirko užsienyje ir 
prekybos balansas rodo perteklių 
137 mil. dol.

SANTIAGO. — Amerikos am
basadorius Čilėje Edward Kor- 
ry baigė savo tarnybą. Jį pakei
tė naujas ambasadorius Natha
niel Davis, buvęs ambasadorium 
Bulgarijoje ir Gvatemaloje. Či
lės ir Amerikos santykiai šio 
pasikeitimo metų yra nekokie.

ROMA. — Iš Ispanijos Į Vati
kaną atvyko 24 m. ispanė Elena 
Rojas ir paprašė audiencijos pas 
popiežių. Ji norinti tapti katali
kų kunigu.

ATĖNAI. — Graikijoje Lady 
Amalia Fleming paprašė val
džios, kad ją paleistų iš kalėji
mo dėl silpnos sveikatos. Ji yra 
62 m. našlė britų mokslininko 
Flemingo, kuris atrado penici
liną. Ji neseniai buvo už veikla 
prieš valdžią nuteista 16 mėn. 
kalėjimo. '

WASHINGTONAS. — Demo
kratų partijos kredencialų ko
miteto pirmininkė buvo išrink
ta negrė teisininkė Patricia Har
ris.

NEW YORKAS. — Japonijos 
Datsun automobilių kainos Ame 
rikoje bus pakeltos iki 2,114 dol.

CARACAS. — Venecuelos 
lėktuvą piratui nukreipus į Ku
bą, lėktuve širdies ataka mirė 
61 m. amerikietis.

ČIKAGA. — Senatorius Ed
ward Kennedy Čikagoje pasaky
toje kalboje ragino vyriausybę 
pagerinti santykius su Kuba. Jei 
jau Amerika ima gerinti ryšius 
su Kinija, kodėl šaltasis karas 
turi likti santykiuose su Kuba, 
klausė senatorius. Jis siūlė baig
ti ekonominį boikotą, palengvin
ti keliones į Kubą, kas sumažin
tų lėktuvų grobimus.

SYDNEJUS. — Australijoje 
vienas teisėjas, policijai uždrau
dus teatrinį “Oh! Calcutta” pa
statymą, prieš darydamas spren
dimą, įsakė grupei suvaidinti re
vue teismo salėje. Kaip žinoma, 
šiame veikale yra daug nuogų 
scenų.

BELFASTAS. — Dvi lietsar
giais ginkluotos moteriškės ap
gynė nuo minios tris britų ka
reivius, kurių šarvuotis buvo 

sustojęs minios viduryje.
BERNAS. — Šveicarija ir 

šiaurės Vietnamas susitarė už
megzti diplomatinius ryšius ir 
pasikeisti ambasadoriais.

ST. MARKS. — Floridoje įvy
ko parako įmonėje sprogimas, 
kuriame buvo sužeisti 6 darbi
ninkai, trys jų — sunkiai.

PHILADELPHIA. — Du vy
rai atėję į namų reikmenų krau
tuvę, paprašė savininko nupjau
ti vandens vamzdžio galą, 18 co
lių ilgumo ir pusantro — storu
mo. Savininkui vamzdį atpio- 
vus, vienas vyras kirto juo sa
vininkui į galvą, jį apsvaigino 
ir iš kasos pavogė 100 dol.

Oficiali Irano imperatoriaus šeimos nuotrauka. Iš kairės sosto įpėdinis princas Rėza, 11 metu, 
princesė Leila, pusantro mėty, pats šachas, princas Ali Rėza, 5 m., imperatorieqe Farah ir prin
cesė Farahnaz, 8 m. šią savaitę Iranas švenčia 2500 metu valstybės sukaktį. Anksčiau Iranas 

vadinosi Persija.

BRITU KONSERVATORIŲ PARTIJA
PASISAKĖ UŽ ĮSTOJIMĄ į RINKĄ

BRIGHTONAS. — Britanijos konservatorių {partijos suva
žiavimas toje pat Anglijos kurorto salėje, kur nėseniai baigėsi 
darbo partijos konferencija, didele balsų persvara pritarė vyriau
sybės sumanymui Įsijungti Į Bendrąją Europos rinką. Iš kon
servatorių parlamentarų tik apie 10 yra nusistatę pilies rinką. Dar- 
biečių tarpe yra apie 60 parlamento narių, kurie žida neklausyti 
partijos vadovybės ir žada balsuoti už įsijungimą rinką. Tokiu 
atveju vyriausybė parlamente gali gauti apie 100 Halsų persvarą 
už Įstojimą. •’

Dešinysis konservatorių spar
nas, vadovaujamas Enoch Po
well, pasisakė prieš rinką, įro
dinėdamas, kad susijungimas su 
Europos šalimis nesiderina su 
britų nepriklausomumo idėja, su 
tautiniu savarankiškumu, kurį 
britai puoselėjo ir gynė 1,000 
metų. Į šitokį argumentą jaunas 
parlamento narys Norman Ste- 
vas pareiškė; “Anglijos karalie
nė yra stipresnė negu bet kuris 
Europos prezidentas. Jei mes 
įstosime Į Bendrąją Ranką, vie
nintelis, kas gali atsilikti kara
lienei, tai — ji gali tapti Euro
pos imperatorienė”.

Konservatorių suvažiavimas 
smarkiai plojo gynybos ministe- 
riui lordui Caringtonui, kuris pa
skelbė trijų metų, 168 mil. pla
ną sustiprinti britų karo laivy
nui. Bus pagreitinta dviejų nau
jų naikintuvų, keturių fregatų 
ir kitų karo laivų statyba. Mi- 
nisteris savo kalboje iškėlė so
vietų karo laivyno augimą ir rei
kalą sustiprinti Britanijos laivy
ną.

Nustatė ribas 
Kambodijos paramai

WASHINGTONAS. — Sena
to užsienio reikalų komitetas 
nubalsavo apriboti Amerikos pa
ramą Kambodijai ir nustatė 250 
mil. dol. per metus ribą. Ameri
kos karinis štabas buvo reko
mendavęs kambodijos paramai 
500 mil. dol. Vyriausybė siūlė iš
leisti Kambodijoje 341 mlijoną 
dolerių.

Senatoriai išreiškė baimę, kad 
vis didėjanti parama Kambodi
jai gali atvesti Ameriką į pana
šią padėtį, kaip Vietname. Ir 
Vietnamo parama panašiai pra
sidėjo, vis didinant lėšas ir pata
rėjų skaičių. Todėl komitetas 
nustatė ir ribą patarėjų skaičiui 
— ne daugiau 200 civilinių ir ka
rinių patarėjų, priskirtų Kam
bodijai.

VĖLIAUSIOS* ŽINIOS

♦ Baltieji Rūmai paskelbė, 
kad prezidento patarėjas Kissin
ger antrą kartą į Kiniją išvyksta 
ši šeštadieni. Jis ten bus ketu
rias dienas.

♦ š. Airijoj teroristai pagro
bė keturis autobusus, du jų su
degino. ..Belfaste ..sustabdytas 
autobusų judėjimas. Prie Airi
jos respublikos sienos apšaudy 
tas britų helikopteris, vienas bri
tų kareivis peršautas, šūviai atė
ję iš Airijos pusės.

♦ šių metų Nobelio premiją 
už mediciną paskirta amerikie
čiui dr. Earl Sutherland, Vander- 
bilto universiteto Tennessee pro
fesoriui, už jo darbą harmonų 
srityje.

♦ Sirija paskelbė, kad vakar 
Izraelio karo lėktuvai buvo iskri- 
dę Į Siriją.

Pietų Vietname praėjusią 
savaitę žuvo 8 amerikiečiai ir 71 
buvo sužeistas.

Japonijos imperatorius Hi
rohito sugTižo namo po 18 die
nų kelionių Europoje. Jis vėl bu
vo trumpam sustojęs Aliaskoje, 
kur jį pasitiko gubernatorius.

Maskvoje paskutinį koncer
tą davė džiazo orkestras, vado
vaujamas Duke Ellingtono, Vi
so mėnesio gastrolėse orkestrą 
visur labai šiltai sutiko sovietų 
modernios muzikos mėgėjai.

Spaudžia valdžią 
dėl Taut. Kinijos

WASHINGTONAS. — Apie 
336 Kongreso nariai pasirašė pe
ticiją prezidentui, kuris ragina
mas daryti viską, kad Tautinė 
Kinija nebūtų išmesta iŠ Jungti
nių Tautų. Kongreso lėšų pako
mitečio pirmininkas John Roo
ney pagrasino, kad kongresas 
neduos lėšų Jungtinėms Tau
toms, jei Taiwanas bus pašalin
tas iš narių tarpo.

Baltų raštas 
Jungtinėms Tautoms

š. m. rugsėjo 22 d. sukako 50 
metų Tautų Sąjungai Į savo na
rių tarpą priėmus Estiją, Lat
viją ir Lietuvą. Ta proga Ba- 
tun organizacija (Baltų kreipi
masis į J. Tautas) visiems J. 
Tautų ambasadoriams pasiuntė 
memorandumą. Nurodyta, kodėl 
Raitijos valstybės buvo priim
tos i Tautų Sąjungą, iškelta tų 
valstybių veikla ir pažymėta, kad 
dabartinės J. Tautos perėmusios 
buvusios, 1946 m. savo veiklą 
sustabdžiusios, Tautų Sąjungos 
naštą. J. Tautos buvo priėmu- 
sios įvairias deklaracijas dėl lais
vo tautų apsisprendimo ir visos 
trys Baltijos valstybės buvo so
vietų neteisėtai okupuotos. J. T. 
nariai paprašyti paremti Balti
jos tautas, joms siekiant nepri
klausomybės, bei norint pasinau
doti laisvo apsisprendimo teise. 
Joms priklauso vieta J. Tautose.

JAV ambasadorius J. Tauto
se George Bush savo laiške Ba- 
tun pirmininkui Kęstučiui 
lui nurodė, kad “mes atitinka
momis progomis irtoliau primin
sime Sovietų Sąjungai ir pasau
lio bendrijai, jog tautos Sovietu 
Sąjungos sudėty turi tą pačią 
laisvo apsisprendimo teisę, kaip 
ir vadinamos kolonijinės šalys, 
ir mes prašysime Sovietų Sąjun
gą leisti toms tautoms pilnumo
je ta teise pasinaudoti”. (E)

Britanijos užsienio reikalu ministeris 
Sir Alec Douglas Home saitai klausosi 
debatp Jungtinėse Tautose. Britani
joje jį kritikuoja opozicijos partija už 
tai, kad jis ištrėmė 105 sovietu diplo

matus - šnipus.

Vėl demonstracijos 
prieš karą Vietname

NEW YORKAS. — Trečiadie
nį didesniuose Amerikos mies
tuose vėl prasidėjo demonstra
cijos prieš karą Indokinijoj. Įvai
rūs susirinkimai, budėjimai ir 
žygiai gatvėse Įvyko New Yor
ke, Brooklyne, Bostone, Los An
geles ir kt. Taikos demonstra
cijos šiais metais daug mažiau 
sutraukė dalyvių. New Yorke 
kartu su protestais dėl karo, bu
vo sakomos kalbos už Angela 
Davis paleidimą, už demokrati
jos Graikijoje atstatymą ir ra
sizmo panaikinimą Amerikoje.

Čikagoje ir Evanstone pana
šiose demonstracijose dalyvavo 
tarp 50 ir 100 žmonių.

Volkswagen pakėlė 
automobilių kainas
BASIN HARBOR. — Volks

wagen automobilių bendrovė dar 
kartą pakėlė savo automobilių 
Amerikoj kainas, šį kartą 6.8%. 
Tas pakėlimas padarys tuos au
tomobilius brangesniais už Ame
rikos mažuosius modelius: Pin-
to, Vega ar Gremlin. Volkswa
gen atstovybė Amerikoje nuro
dė, kad kainas teko pakelti dėl 
Vokietijos markės vertės pakili
mo, lyginant ją su doleriu. Au
tomobilio kaina dabar bus 2,109 

! dol. Paskutinis kainų pakėlimas 
buvo rugpjūčio 25 d.

Nežiūrint Amerikos pramonės 
išleistų mažųjų modelių, vokie
čių ir japonų mažieji automobi
liai šiais metais neužleido savo 
turėtų rinkoje pozicijų, šiais 
metais Volkswagen įmonė tiki
si parduoti net daugiau automo
bilių kaip pernai. Brangiausias 
Volkswagen automobilis “411”, 
keturių durų modelis, Ameriko
je kainuos 3,512 dol. Už šią kai
ną galima Įsigyti visai neblogą 
Amerikos automobili.

Latvių telegrama
š. m. rugsėjo mėn. 26 d. Čika

goje mirus Lietuvos Gen. Kon
sului dr. P. Daužvardžiui, Lie
tuvos Pasiuntinybė Vašingtone 
gavo I^tvijos Atstovo JAV-se, 
Charge d’Affaires A. Dinbergs 
telegramą. Jis pažymėjo, kad 
“šio žymaus lietuvio bei patrio
to netekimas bus jaučiamas ne 
tik Lietuvos užsienio tarnybos 
ir viso pasaulio lietuvių, bet ir 
visos baltų tautų bendruomenės”.

Amerikos Latvių Sąjungos 
JAV-se pirmininkas Uldis Gra- 
va Lietuvos Atstovui J. Rajec
kui prisiųstoje telegramoje nu
rodė, kad mirus Gen. Konsului 
dr. Daužvardžiui latviai neteko 
ne tik latvių draugo, bet ir ryž
tingo kovotojo už Lietuvos ir 
Latvijos laisvę. (E)

Gynybos sekretorius paskelbė, 
kad jis lapkričio pradžioje va? 
žiuos į P. Vietnamą patikrinti ten 
karinės padėties. Kartu su juo 
vyks adm. Moorer, Jungtinio 
kariuomenės štabo pirmininkas. 
Sugrįžę jiedu duos prezidentui 
Nixonui padėties apžvalgą.

Rugsėjo 27 d. kongresas pa
skelbė admirolo Hyman Bicko- 
verio kalbą kongreso komitete. 
Jis įrodinėjo, kad Amerika jau 
yra atvira sovietų kariniam 
spaudimui, ko istorijoje dar nė
ra buvę. Amerikos užsienio po
litika jau yra nebederinama su 
Amerikos jėga ir galybe. Sovie
tų karo laivyno išaugimas pada
rė Ameriką pažeidžiama. Ame
rika turi keisti savo politiką, tu
ri sustiprinti savo karinę jėgą, 
aiškino admirolas Rickover.

Jis nurodė, kad sovietai seniai 
turi didesnę armiją, o jei jiems 
pavyks pastatyti ir stipresnį'lai
vyną, tai Amerika nebegalės pa
remti savo užsienio operacijų. 
Tokiuose atvejuose, kur Ameri
ka nenorės rizikuoti branduoli
niu karu, sovietai galės primesti 
Amerikai savo valią. Rickoveris 
pabrėžė sovietų statomus atomi
nius povandeninius laivus, ku
rie iš vandenynų gelmių gali 
šaudyti branduolines raketas. 
Sovietai jau turą 65 tokius po
vandeninius laivus, iš jų 37 va
romi atomine energija. Tokiais 
tempais statydami laivus,- kaip 
lig šiol, sovietai už 4 metų turės 
dvigubai daugiau povandeninių, 
atominiu laivu už Amerika.

Sovietų diplomatų manymu, 
prezidento Nixono kelionė į Mas- 
kvąū yra surišta su strateginiu 
ginklų apribojimo klausimu. Iki 
kelionės, Vienos derybose tiki
masi pažangos. Tuo atveju pre
zidentas Nixonas sutartį Mask
voje ir pasirašytų.

Toliau stiprins 
Egipto kariuomenę 

MASKVA__ Egipto preziden
tas Sadatas baigė pasitarimus 
Maskvoje ir per Siriją išvyko na
mo. Paskelbtame bendrame pa
reiškime sakoma, kad susitarta 
toliau stiprinti Egipto karinę 
jėgą. Pakartojamas reikalavi
mas Izraeliui pasitraukti iš visų 
arabų žemių. Pasmerkiama prieš 
komunistus ir prieš Sovietų Są
jungą nukreipta arabų šalyse 
veikla.

Vakarų diplomatų žiniomis, 
Maskva jau yra davusi Egiptui 
karinės paramos 2.5 bil. dol. Kai 
kurie rusų intelektualai vadina 
Egiptą “sovietų Vietnamu”.

Komunikate pritariama trijų 
arabų valstybių federacijai, ta
čiau pareiškiamas noras, kad ta 
federacija būtų “pažangiųjų jė
gų vienybės tvirtovė”.

— Varšuvoje š. m. spalio mėn. 
pradžioje išleistas 17-tasis Len
kijos lietuvių laikraščio “Auš
ra” numeris. (E)
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ALFONSAS NAKAS

DETROITO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE
Įspūdingos SLA iškilmės
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 200-toji kuopa spalio 3 d. 
minėjo savo 50-ties metų gyva
vimo sukaktį. ši sukaktis buvo 
sujungta ir su 85-rių metų SLA 
visos organizacijos sukaktimi. 
Minėjimas su sveikinimo kalbo
mis, vaišėmis ir menine progra
ma tą dieną įvyko Lietuvių na
muose.

Minėjimą atidarė SLA 200-sios 
kuopos pirmininkas Antanas Su- 
kauskas, už garbės stalo sėdint 
SLA prezidentui Povilui Dargiui, 
viceprez. Aleksandrui Čaplikui, 
gen. Jonui Černiui su ponia, se
nam SLA veteranui Feliksui Mo
tuzui ir keletui kitų. Erdvioje 
salėje stalus buvo apsėdę apie 
septynios dešimtys žmonių. Po 
trumpo sveikinimo žodžio, A. Su- 
kauskas programos vadove pa
kvietė Mariją Sims. Ponia Sims 
eilinius svečius supažindino su 
garbės stalo svečiais, bei SLA 
200-sios kuopos valdybos na
riais. Paprastai panašiose iškil
mėse pirma būna kalbos ir vai
šės, arba vaišės ir kalbos, o tik 
gale seka meninė programa, ši 
kartą, nežinau dėl ko, pirmiausia 
buvo atlikta meninė programa, 
taigi pirmiausia gavome deser
tą. Spėju, jog buvo bijota nuo

vaišių įšilusios publikos erzelio, 
jeigu meninė programa būtų bu
vusi nukelta į galą.

Ta programa, tai ištisas mo
terų trio koncertas. Girdėjome 
tris geriausias dainininkes iš či- 
kagiškio Alice Stephens Aidučių 
okteto. Dainavo ponios Jonė Bo- 
binienė, Genovaitė Mažeikienė 
ir Margarita Momkienė. Joms 
akompanavo ponia G. Navraus- 
ki. Buvo numatyta atlikti 14 
lietuvių liaudies, lietuvių kom
pozitorių ir svetimųjų kompozi
torių dainų, bet publikai karštai 
prašant dvi dainelės buvo pridė
ta. Pora dainų duetų sudainavo 
G. Mažeikienė ir M. Momkienė, 
o retkarčiais abi minimos daini
ninkės pamainomis dainavo ir 
solo. Visos trys dainos meninin
kės yra Čikagos Lietuvių Ope
ros kolektyvo narės ir ne kartą 
yra pasireiškę trumpesnėse ope
ros rolėse kaip solistės. Visų 
trijų balsai stiprūs ir skaidrūs, 
kultūringai apvaldyti, šalia gra
žių balsų, visos trys dainininkės 
pasižymėjo ir kitomis koncerti
nėmis dorybėmis, kaip gera, ar
tistiška laikysena, kultūringa ap
ranga. Nejauku, stačiai liūdna 
buvo, kad tik toks mažytis bū
relis publikos teturi progą sekti 
tokią puikią programą. Atme
nu, prieš pora ar' trejetą metų

S. L. A. Detroito 200 kuopos 50 mėty jubiliejaus minėjime spalio 4 dieną 
spaudos atstovai diskusijose. Iš kairės: Dirvos — Antanas Grinius, Naujie

nų — Alfonsas Nakas ir Draugo — Vladas Selenis.

i Brighton Parkas
Amerikos Lietuvių Piliečių 

‘Pašalpinio klubo susirinkimas 
įvyko rugsėjo 19 dieną. Susi
rinkusių nuotaika buvo pri- 

isirgta, nes susirinkime geras 
< klubo veikėjas ir iždininkas 
j Jonas Didžgalvis jau nebeda- 
lyvavo: jis ilsisi amžinai šv. 

| Kazimiero kapinėse. Nariai at
sistojimu ir vienos minutės su
sikaupimu pagerbė velionį, 

į Jo mylimai žmonai buvo iš
reikšta užuojauta. Klubas pa
rūpino grabnešius bei pasiuntė 
gėlių vainiką.

Rengimo komisija suside
danti iš Bernice Žemgulis, Matt 
Povilaitis ir Jennie Povilaitis, 
raportavo, jog rugsėjo 12 d. 
įvykęs klubo piknikas davė 
gražaus pelno. Nariams tai 
buvo malonu girdėti.

Klubo metinis balius įvyks 
spalio 30 d. Hollywood Inn sa
lėje. Baliui surengti paskirta 
komisija iš Bernice Žemgulis, 
Josephine Masilionienės ir Es
telle McNamee.

Kaip praeityje, taip ir šie
met, neatsilankę į balių nariai 
turės užsimokėti už bilietus bei 
sumokėti pabaudą.

Plačiau apie parengimą pa
rašysiu kitą kartą.

Į klubą yra priimami vyrai 
ir moterys nuo 15 iki 55 metų 
amžiaus. Klubas moka ligos 
pašalpą ir pomirtinę. Apie klu
bą galite daugiau patirti atvy
kę į susirinkimą.

j Korespondentė

Mėsa be inspekcijos 
gali būti pavojinga

Tautinė Vartotojų sąjunga 
paskelbė, kad Čikagoje kai kur 
mėsa yra pardavinėjama be 
tinkamos inspekcijos. Ypač 
didelis susirūpinimas reiškia
mas dėl kiaulienos, kuri neiš- 
rūkoma reikalaujamam karšty. 
Rūkytas kumpis turi pereiti 
mažiau 137 laipsnių karštį

------ / ■ r 
rūkykloje, kad žūtų kiaulės 
mėsoje kartais pasitaikančios 
trichninos bacilos, kurios žmo
gui gali atnešti ligą.

Vartotojų sąjunga sako, kad 
mėsos inspektoriai pradėjo 
daugiau pasitikėti biznieriais 
ir patikrina tik tų biznierių ve
damas knygas, kuriose galima 
įrašyti ką nori. Nurodoma, kad 
mėsos rūkyklos stengiasi per 
ilgai mėsos nelaikyti dūmuose 
ir stengiasi sumažinti karštį, 
nes nuo karščio mėsa susitrau
kia ir mažiau sveria. Norėda
mi išlaikyti didesnį svorį, rū
kytojai mėsą greičiau ištrau
kia, negu įstatymai leidžia. 
Tas sudaro pavojų mėsą val- 
gantiems žmonėms.

Big when you watch it.
Small when you carry it.

SONY compact portable TV
Sony’s TV-130U—a personal portable TV with a screen big 

enough for a group of people to watch.
13 inches measured diagonally!
But since it weighs just a bit over 17 lbs., it’s a cinch to 

carry around the “house. *
A snap-in/snap-out sunglass filter gives glare-free recep

tion even on the sunniest of days.
Plus: . Front on/off volume- and picture controls, 

targe front-mounted speaker, super-sensitive solid state cir
cuitry, VHF and UHF channels, handy swivel carrying handle.

Cabinet styling? You won’t find anything more contempo
rary. ■ ■ '

Sony’s FV-130U: Maxi-viewing in a mini-body.
SONY?

GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO.
5115-5123 So. Kedzie Ave. PRospect 6 -1790

atvažiavo čia pirmąjį kartą visos 
Aidutės, su pačia Alice Stephens, 
ir dėl visokių nelemtų priežasčių 
publikos buvo labai maža. Da
bar, va, vėl tas pats. Vistiek, vi
sos Aldutės čia dainuoja, ar, kaip 
šį kartą, tik dalis jų, jos yra 
vertos didelės, daugelio šimtų 
auditorijos. Būtų gerai, kad atei
tyje būtų jos pakviestos tiktai 
koncertui, nejungiant su jokio
mis kelių aukštų iškilmėmis.

Po koncerto buvo pateikti šal
tų ir karštų valgių pietūs. Buvo 
duota su saiku ir išgerti. Besi- 
vaišinant buvo kviečiami kalbė
tojai, kurių pirmuoju prabilo 
Aleksandras Čaplikas, o pasku- 
tinuoju — Povilas Dargis. Jo, 
SLA prezidento, kalba buvo il
giausia ir pati reikšmingiausia. 
Jis priminė SI^A kūrimosi isto
riją, įvardijo didžiuosius SLA 
atliktus darbus, pagyrė Detroi
to SLA darbuotojus ir jų įna
šą i bendra SLA veikla. Visas 
būrys visuomenininkų pasakė 
tik po keletą sveikinimo žodžių.

Grįžtant prie auksinę gyveni
mo sukaktį švenčiančios SLA 
200-sios kuopos, tai prieš keletą 
metų ji jau buvo pažymėta mir
ties ženklu. Joje buvo belikę tik 
keliolika seno amžiaus narių ir 
jos veikimas besireiškė tik pri
valomu duoklių surinkimu. Tuo 
met visoj Amerikoj didžiausios 
SLA 352-sios kuopos buvęs pir
mininkas Antanas Sukauskas į 
200-ją kuopą perėjo su visa sa
vo šeima ir prisikvietė ten ke
letą kitų jaunesnių, energingų 
veikėjų. A. Sukauskas buvo iš
rinktas kuopos pirmininku. Bu-

Gyvendamas Detroite ir pra
gyvenimui darbuodamasis Chry- 
slerio automobilių kompanijoje, 
didelę laisvalaikio dalį skirdavo 
taip pat visuomeninei veiklai, čia 
rašančiam kaip visuomenininkas 
P. Medonis geriausiai buvo pa
žįstamas iš Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centro veiklos. Pora 
metų jis yra buvęs Dloco v-bos 
pirmininku. Į akis man krisda
vo jo lėtumas, įgimtas šaltumas, 
nešokinėjimas, nesikabinėjimas 
prie kitų partijų oponentų. Be- 
pirmininkaudamas jis išvengda
vo daug nemalonumų kaip tik to
dėl, kad nesikarščiuodavo. Man 
yra žinomą, ^ad kitokių įsitiki
nimų veikė j ar jį "gerbė ir su juo 
kooperavo.

šalia darbo Chryslerio įmonė
se ir šalia visuomeninės veiklos, 
P. Medonis turėjo ir labai įdo
mų, svarbų hobby, (atsiprašau, 
turiu sakyti nikį) — muzikos 
instrumentų, ypač smuikų dary
mą. Prie to jam maloniausio 
darbo velionis buvo prisirišęs iki 
pat mirties. Ypatingai daug lai
ko smuikų dirbimui skirdavo 
kaip tik paskutinius kelerius 
metus, kai jau.buvo iš Chrysle
rio į pensiją pasitraukęs. Tiks
liai nežinau, bet velionis bus sa
vo gyvenime padirbęs kažką 
tarp 200-300 smuikų. Jis pri
klausė amerikiečių gamintojų 
organizacijom, dalyvaudavo su 
savo kūriniais jų parodose ir lai
mėdavo premijas.

Velionis buvo pašarvotas Char
les R. Step laidojimo namuose. 
Tenai rugsėjo 17 d. buvo sureng
tas su velioniu visuomenininkų

praeities rinkliavų vyriausiai va
dovei Elzbietai Paurazienei. Jos 
adresas: 17403 Quincy Ave., De
troit, Mi. 48221. Pakvitavimą, 
su kuriuo galėsite atskaityti nuo 
pajamų mokesčių, ji pasiųs ne
delsdama.

Dvylika
Tai kun. Algimanto Kezio, S. 

J. filmas apie didžiuosius mūsų 
visuomenininkus, muzikus, dai
lininkus, politikus. Jis bus ro
domas Lietuvių namuose šį sek
madienį, spalio 17 d., 12:30 vai. 
vidudieni. Prieš ir po filmo, kaip 
kam patogiau, bus galima ap
žiūrėti ir A. Kezio menišką fo
to nuotraukų parodą. Filmo de
monstravimo ir parodos rengė
jai — Detroito Lietuvių kultū
ros klubas — kviečia visuome
nę gausiai dalyvauti.

xir i j~ ii ■ irwrnwi—

Lietuviams reikalinga literatūra 1

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas gaiima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir rl 
intymus duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. ,1 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautojų ir uitų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na- , 
nu elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS Į LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kurmiams. 526 psl., kietais viršeliais, kai-. | 
nuo j a 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- ! 
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovy k- j 
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol. I

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta | 
paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra | 
įsryskejęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., į>4,0u.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ, j 
i Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, * 

Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmones pasakė. 95 psl., §1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės į Lietu- 1 
va įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- l 
I toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei I 

užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi
V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 4D J 

psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- f 
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne maži a n ■
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio T1 ANEKDOTUS, I 
52 psl., $1,00. . .... . I

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami ' /r' . - <1

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6^08 

atsilankant darbo valandomis arba; užsakant paštu ir pridedant- | 
čekį ar piniginę perlatdą.^

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

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

S. Petersonienė

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

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

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1.50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1.80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersoniene, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Alfonsas Vėrrtbutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

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

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

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

NAUJIENOS,
173‘.I So. HALSTED ST.. CHICAGO. ILL.

vo prirašyta daugiau jaunų na
rių. Kuopa atsigavo ir ėmė nor
maliai funkcionuoti. Asmeniš
kai nesu labai optimistiškas dėl 
ilgos ir gražios kuopos ateities, 
bet su nuostaba ir pagarba kon
statuoju, jog vienas energingas 
visuomenininkas, pasitelkęs ke
letą gerų padėjėjų, tuo tarpu pa
darė viską, kas buvo galima pa
daryti. Jei ne A. Sukauskas, SLA 
200-ji kuopa vargu ar bebūtų 
50-ties metų gyvavimo sukaktį 
šventusi ir jau tikrai tokių gra
žių iškilmių, kad ir su mažai 
publikos, nebūtų sulaukusi.

Mirė visuomenininkas 
Petras Medonis

Eilės katalikiškų ir bendrinių 
organizacijų veikėjas Petras Po
vilas Medonis mirė 1971 m. rug
sėjo 16 d. Velionis buvo gimęs 
1892 m. gruodžio 2 d. Paliūnų 
kaime, Seirijų valse., Seinų ap
skrity. Į Ameriką atkeliavo 
1910 metais ir apsigyveno Pits- 
burge. Ten organizavo Lietu
vos Vyčius ir dirbo LRKSA or
ganizacijoje. Pirmojo pasauli
nio karo metu ir nepriklausomai 
Lietuvai atsistatant dirbo Tau
tos bei Aukso fonduose, dalyva
vo rnkliavose.

atsisveikinimas. Rugsėjo 18 d., 
po gedulingų pamaldų šv. Beatri
čės bažnyčioje, buvo palaidotas 
Holy Sepulchre kapuose.

Lietuviškoji Detroito išeivija 
neteko dar vieno didelio stulpo, 
ant kurio prieš eilę metų čia rė
mėsi pozityvi, patriotinė veik
la. Senosios kartos veikėjai — 
veteranai dabar pas mus suskai
tomi jau ant vienos rankos pirš
tų. Labai graudu su jais atsi
sveikinti.

Balfo rinkliava tęsiama
Balfo 76-tas skyrius, kaip kiek

vienais metais, vykdo Detroito 
lietuviuose piniginę rinkliavą, 
šiai rinkliavai yra paskirtas vi
sas spalio mėnuo. Rinkėjai lan
kosi į tautiečių namus. Tai yra 
į tų tautiečių namus, kurių ad
resai jiems yra žinomi. Be abe
jo, pagal adresus visus žmones 
surasti labai sutaku. Visada lie
ka gera dalis ir labai patriotiš
kai nusiteikusių, gailestingų, pa
siturinčių lietuvių, kurių Balfo 
darbuotojai surasti neįstengia.

Kai spalis pasibaigs, bet jūs 
nebūsite Balfo talkininkų aplan
kyti, pasiųskite savo aukos čekį 
visų gerai pažįstamai Balfo dar
buotojai, šios ir daugelio kitų

fe x ecrvnkment to save money. To
fcafly, to the fcture. And maybe to 
country. Good intentions just aren’t 

rzomęį-
That’s -yhy' the Payrcfi Savkigs Han 

so Ifs a of saying *Tm 
xrrkrined.”

Aad ids alnxst effortless. ’AH you do is 
ign w 00035 There you ~ork. Then the 
tzxssnt you specify is automatically set 
nsife 6oci your check each, payday and 
pm įjto ILSk Savings Bonds. You have 
sstomatx saving power.

After Ą ids hard to spend money you 
don’t tooch.

Otų youTl tccch it someday. For that 
fexse, or dream vacation cc for your 
kids* college edocatxxu

And there’s a boons interest 
rate oo afl U. S. Savings Bonds—for E 
Brads, 5*6% when held to maturity of 
5 years 10 months (4% the first year). 
That extra payable as a bonus at 
maturity, applies to all Bonds issued 
'tsace June 1, 1970 • • • ^kh a compa- 
^bfe improvement for aH older Bonds.

So think k over. The PayroS. Savings 
Pho. It's a small effort, but k’s a big 
cocumitmeat. For-you and yoeir country.

NAU JIEM
1739 So. Halsted Street

OS
Chicago, I1L 60608

2 - NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, OCTOBER 15, 1971



Kask - KasčiauskaS)
šiandien sulaukiau 70 metų 

amžiaus ir savo (gimtadieni 
miniu kelionėje aplinkui pa
saulį. Džiaugiuosi, kad tokio 
amžiaus sulaukiau. Dar dides
nis džiaugsmas mane ima, kad 
esu sveikas, susitaupęs kelis do
lerius ateičiai, ir galiu tikrai lai
svai važinėti po platųjį pasaulį. 
Iki šio meto teko rūpintis darbu 
ir bizniu, o šion kelionėn išskri
dau be jokių rūpesčių.

Mano kūdikystės svajonė išsi
pildė. Panevėžio man neužteko. 
Norėjau pamatyti pasaulį. Pir- 

, nion eilėn man rūpėjo Amerika, 
o vėliau ir kiti kraštai. Apvažia
vau Ameriką ir pamačiau pa
saulį. O ko ankstyvesnėse kelio
nėse neapžiūrėjau, tai pavažinė
siu dabar ir atidžiau pasižiū
rėsiu.

Aš ir šį sveikinimą Jums, bran
gūs mano tautiečiai, siunčiu iš 
tolimo Žemės užkampio. Esu 
Hongkonge, pačiame Kinijos 
pasienyje. Man patiko Hong- 
kongo gyvumas, ir žmonių ga
jumas. Nutariau čia praleisti 
savo gimimo sukaktį. Žinau, 
kad mūsų prezidentas rengiasi 
skristi į Pekiną. Jam rūpi di
džioji pasaulio politika ir taikos 
reikalai. Man rūpi pamatyti ki
niečius, kurių ankstyvesnėse ke
lionėse neteko matyti. Iš Hong- 
kongo mėginsiu ne tiktai Pekiną 
pasiekti, bet ir išgarsinta Kini
jos siena pavaikščioti.

Paskutinį kartą buvau Hong
konge 1969 metų gruodžio mė
nesį. Rodos, neseniai, Bet koks 
didelis skirtumas įvyko per
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šiuos du melu. Kiekvieną dieną 
keičiamės mes, bet keičiasi ir pa
saulis. Dar ir šiandien atsimenu 
tą nepaprastą 1969 metų lietų, 
plakusį Hongkongą ir visą jo 
apylinkę. Perkūnas daužė kal
no viršūne, o elektros liežuviai 
plakė pašlaites. Miesto gyven
tojams lietus mažai pakenkė, 
bet pašlaitėse susispietusiems jis 
nešė didžiausias nelaimes. Mies
to gatvėmis ir latakais išmestas 
lietus tvarkingai nuteka į jūrą, 
bet pašlaitėse jis skandina žmo
nių pilnas landynes ir neša mir
tį visoms vargo pelėms. Tas 
smarkus lietus tūkstančius išvi
jo iš pašlaitės landynių, daugelį 
visam gyvenimui sužalojo, o 150 
užmušė.

Džiaugiuosi dar ir todėl, kad 
žvaigždės ir čigonės man pra
našavo labai trumpą gyvenimą. 
Tą patį man pakartotinai sakė ir 
mano mama. O, ta geroji mano 
Motina! Kaip gera būtų, jeigu 
aš būčiau galėjęs ir jai parodyti 
gražesnes pasaulio vietas! ži
nodama, koks pramuštgalvis aš 
buvau iki 25 metų, ji man pra
našavo ankstyvą mirti. Mano 
tėvas jaunas mirė. Mane išau
gino mama. Ji tvirtino, kad ir 
aš, turėdamas tokį neramų bū
dą, senatvės nesulauksiu.

Ne vieną kartą ir aš pats žvilg
terėjau mirčiai tiesiai į nasrus. 
Man atrodė, kad ne tik mano 
dienos, bet ir valandos jau buvo 
suskaičiuotos. 1926 metais kar
tu su didoka lietuvių jaunuolių 
grupe išvažiavau Į Kanadą lai-

0 metų amžiaus

Vladas Rask - Rasčiauskas

mės ieškoti. Norėjau tapti mili
jonierium. Pradedant Halifak- 
su ir baigiant Vancouveriu, ne 
tik išvažinėjau, bet ir išvaikščio
jau visą Kanadą. Kartu su che
mikais, matininkais ir kitais ne
ramuoliais, kaip ir aš, Kanados 
šiaurėje ieškojome aukso, gele
žies ir riebios rūdos. Aukso ne
užtikęs ir paskutines santaupas 
pravalgęs, kirtau popiermalkes, 
šalčiams paspaudus ir lengvam 
sniegui kelius užvertus, per miš
kus ir ežerus kartu šu kitais nu
tariau prasimušti iki Winnipe- 
go. Paežerėje užėjus ant stikli
nio ledo, vėjas mane nupūtė 
tiesiai prie milžiniškos rudos 
meškos. Aš suakmenėjau. Ji 
pasižiūrėjo į mane, o aš nuo jos 
akių nenutraukiau. Jeigu būtų 

norėjusi, tai mane būtų galėjusi 
suryti. Nebūčiau turėjęs jėgų 
pasipriešinti. Gal‘ji tą nujautė. 
Meškoms patinka gyvas ir prie
šintis pasiryžęs sutvėrimas. Aš 
ir šiandien nežinau, kaip aš gy
vas išlikau. Nežinau kas ir kaip 
mane išgelbėjo iš gaisro, kai 
mano oda buvo nusilupusi kar
tu su degalų persisunkusiais ir 
degančiais drabužiais. Buvo ir 
daugiau šiurpą keliančių pavo
jingų atsitikimų, bet vis dėlto li
kau gyvas ir sulaukiau žilo 
plauko.

Nesijaučiu senas, bet 70 metų 
vis dėlto sudėsčiau. Metai man 
atrodo trumpesni, dienoms trū
ksta valandų, o tai, kaip tvirti
na sena kiniečiui patarlė, yra 
pirmas senatvės pažymys, visai 
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nepriklausantis nuo žmogaus sa
vijautos.

Vienas astrologas, prapjovęs 
mano pilvą, žnyples i vidų Įkišo, 
kepenis ir kitus organus pavar
tė, pakraipė galvą ir tarė:

— Jei pagyvensi dar porą me
tų, tai būsi laimingas...

žodžio netaręs ir nieko pla
čiau neišaiškinęs, jis piūvį su
siuvo. Maniau, kad vėliau, kai 
jau būsiu skausmų mažiau rai
žomas, jis ateis ir papasakos 
apie viduje nešiojamą pavojų... 
Nieko plačiau jis man neaiški
no. Tai buvo jam ir man su
prantamas dalykas, nuo kurio 
šių dienų pasaulyje nėra apsau
gotas nė vienas žmogus. Dantis 
sukandęs kentėjau, ėmiau įvai
riausius vaistus ir ... be jokios 

vilties tikėjausi pasveikti.
Tai buvo prieš dešimt metų. 

Aš aukštų mokyklų nelankiau, 
jokių mokslo laipsnių neturiu ir 
ligų atpažinti negaliu. Bet gy
venimo tikrovė mane įtikino, 
kad ir geriausius diplomus tu
rintieji astrologai ne visuomet 
atspėja, ką žvaigždės žmonėms 
yra numaniusios. Astrologas, 
netiksliai apskaičiavęs Sirijaus 
ir Didžiojo Zodiako šviesų susi
kirtimą, man tvirtino, kad mano 
dienos suskaičiuotos ir kad aš 
vargu išgyvensiu dar porą metų. 
Bet aš, įveikęs skausmą, o nusi
minimą atsukęs į kitą pusę, ne
kreipiau daugiau dėmesio į as
trologo pranašavimus ir nusi
brėžiau planus bent dešimčiai 
metu.

Kiekvieną dieną gyvenau pil
nu gyvenimu, tarytum aš dvie
jų metų nesulaukčiau. Nekreip
damas daugiau dėmesio į su
skaičiuotas mano dienas ir rim
tus įspėjimus, ir visai negalvo
damas apie amžinybę, aš labai 
energingai pradėjau rūpintis 
kasdienybe. Kiekvieną dieną 
stengiausi paversti amžinybe. 
Džiaugiausi kiekvienu saulės už
tekėjimu, o josios nusileidimo 
niekad negalėjau laiku atsisvei
kinti. Saulei jau paskendus va
karų jūroje, aš vis dar džiaug
davausi iš vakarų ateinančia 
šviesa ... Ne vieną kartą išly
dėtą saulę, akių nesudėjęs, pasi
tikdavau rytuose. Dienomis man 
permažai būdavo valandų, o 
metai man bėgo žaibo smar
kumu.

Išgyvenau man skirtus dve
jus metus. Išgyvenau dar du, ir 
dar du. Pirma, už receptą auk
su mokėjęs, kai auksas buvo 
brangesnis, dar ėmiau vaistus. 
Kas šeši mėnesiai tikrinau svei
katą ir išpirkdavau receptus 
naujiems vaistams. Bet kai įsi
tikinau, kad astrologas žvaigž
džių kalbos skaityti nemokėjo 
ir man kelionės galo neatspėjo, 
nutariau, kad jam ir žolių kalba 
vargu bus pažįstama. Jo išrašy
tus vaistus taip pat nustojau 
ėmęs, šiandien neinu pas gy
dytojus ir neimu vaistų. Gerai 
jaučiuosi ir kiekvienam lietuviui 
linkiu tokios pačios sveikatos ir 
dar geresnės nuotaikos.

žinau, kad neprašyto patari
mo niekas neklauso, vargu kas 
paklausys ir manęs. Jaunimui 
patariu dirbti, eiti į, biznį. Biz
nyje taip pat reikia dirbti. Dirb
ti vengiantis biznierius biznio 
neišvystys. Reikia visuomet tu
rėti galvoje, kad niekur kepti 
karveliai į burną nelekia. Pir
ma reikia juos nupenėti, pagau
ti ir iškepti. Vyresniesiems pa
tariu nepersiplėšti, nes vis vien 
į kapus visko nenusinešite. Gy
venkite kiekvieną dieną pilnu 
gyvenimu ir mokykitės iš gyve
nimo, nes tai yra pati geriausia 
mokykla.

Visiems savo draugams, bičiu
liams ir pažįstamiems tiesiu ran
ką iš Hongkongo ir spaudžiu 
dešinę.

Jūsų
Walter Rask-Vladas Rasčiauskas

IR KO TIK NEPRASIMANOMA...
' (Lopainauja mada... )

Yra sakoma, kad lopytą ilgiau 
dėvėsi. Nežymiai patvarkyti-lo- 
pyti drabužiai; nė. tik, kaip sako
ma, “apie namus”, bet ir mažiau 
svarbiais atvejais ir viešose vie
tose nebuvo: smerkiami dėvėti. 
Mūsų kaimynai'lenkai ta pras
me net ir patarlęi turi : “Choc u- 
bogo ale dogpdme”. Tik iškilm
ingais atvejais? kokiam žymes

Send 10 c for recipe booklet to German Distilleries Ltd., Empire State Bldg., New York 10001

niam visuomeninkui, valstybės 
tarnautojui ar šiaip “žymiam” 
žmogui, pasirodymas viešai ai
škiai sulopytuose drabužiuose 
buvo laikoma, apsileidimu, šyk
štumu arba kraštutiniu neturtu, 
skurdu. Visais atvejais—blogu 
tonu...

Vienintelė išimtis buvo odinis 
lopas ant alkūnių gelumbinio

švarko rankovės mašinistų— 
motorininkų. Tai buvo pasekmė 
škotiško praktiško šykštumo, 
laikui bėgant įgijusio tam tik
ros “elegancijos” požymį. Gi vi
si kiti lopai dažniausiai buvo 
laikomi, kaip minėta, blogu to
nu.

Keičiasi laikai, keičiasi ma
dos, keičiasi ir visuomenės opi
nija “tono” reikalu. Nauja ma
da—mada lopųr New Yorke ji 
jau viešai Įsipilietino. Toji pari-

jų statuso mada jau praeičiai 
priklauso. Naujos.;“eros” pra
džioje tai nerimtai atrodė, bet 
kai pati Penelope Tree “Carave- 
le” restorane pasirodė su sulo
pytomis kelnėmis, projektuo
tojai ir “butik” savininkai tuo
jau suprato iš kur vėjas pučia...

Penelope Tree, buvusios JAV 
ONZ delegatėės duktė, kilusi iš 
pirmaeilės New Yorko “pažibų” 
šeimos, nepaisydama savo 19- 
os pavasarių amžiaus, yra viena 
madų diktatorių...

Kol kas lopai gausiai rodosi 
dar tik “naminės gamybos”, 
bet daugelis fabrikantų jau pra
deda masinę lopytų drabužiii 
produkciją. Lopų forma labai 
įvairi. Yra jų zodiako ženklo, 
širdies, įvairių gėlių, peteliškių, 
paukštelių, įžymių pasaulio as
menų, gamtovaizdžių ir kt. for
mų. Taipogi išmargintų įvairių 
žymiųjų žmonių posakiais, afo
rizmais, šūkiais ir karių būdin- 
gesniais išsireiškimais bei įvai
rių šalių valiutos (ypač dole
rių) banknotais ir įvairių geo
metrinių formų: ketvirtainių, 
rombų, trikampių, ovalių, aps
kritų ir pailgų.

Savaime aišku, jog niekas ne
belaukia, kol jam “džinai”, mar
škiniai ar švarkas prakiurs, kad 
reikėtų užlopyti. Pati “ponia” 
Mada reikalauja visai naujus, 
sveikus drabužius užlopyti. Be
je, yra lopai, be kitų savo “pat
rauklumo” ženklų, skleidžia 
šviežių vaisių, gėlių arba pran
cūziškų brangiųjų kvepalų kva
pą... Populiarumu pasižymi lopai 
su filosofiškais išsireiškimais 
—posakiais, su kuriais solidari
zuoja jų savininkai. Kelnės iš 
“terašo” net specialiai dažytos 
nėra parėdas. su kuriomis pri
imta “pasirodyti”, jeigu norima 
būti come-il-faut pasirėdžiusių. 
Lopai yra būtini: juo daugiau 
ir jie įvairesni, tuo geriau...

Projektuotoja Linda Simpson 
komponuoja atitinkančius sa
vininko individualybę, čia ma

tome jau atsiradusią naują “mo
kslo šaką, naują specialybę”. 
Už tokias “mokslines” - studiji
nes “kombinacijas” imama nuo 
200 iki 250 dolerių už kelnių po
ra.

Modeliuotoja Jahnson, ant 
savo kelnių “kiškų” išsiuvinėjo 
savo gyvenimo istoriją. Jau yra 
įmonių, kurios gamina įvairiau

Raginkite savo apylinkę 
augti = taup:

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Tiupymo Ind*li«l 
Apdrausti iki $20,000.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St. Chicago, ILL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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.

--------------------------------------------  

sius lopus pagal užsakymus.. 
Komikas Woody Alen užsisiuvo 
sau ant kelnių lopus su labai pa
lankiomis recenzijomis vėliau
siai jo vaidinto vaidmens filme 
“Bananai”.

Ir ko tik žmonės iš “raskaž- 
iaus” neprasnnano!... įdomu 
būtų matyti, kokias madas jie 
sukurtų atsidūrę tolimoje šiau

rėje, Sovietų perauklėjimo sto
vyklose?...

Kalpas Uoginius

VARŠUVA. — Vestuvių puo
tos dalyviai nutarė pasivažinėti 
garlaiviu Vyslos upe. Laivui ap
virtus, 19 puotos dalyvių nu
skendo, 40 buvo išgelbėti.
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Dykinėja, girtauja ir kyšius ima
Rusų okupuotoje Lietuvoje jau kelinta savaitė varo

ma nepaprastai stipri akcija darbui spartinti ir gamybai 
gerinti. Visi žino, kad lietuvis iš prigimties yra geras, 
darbštus, tvarkingas. Tokia buvo vyresnioji lietuvių 
karta. Šios tėvų savybės nejučiomis perduodamos ir jau- 
nesnioms kartoms. Anksčiau niekad niekas lietuvio netu
rėjo raginti prie darbo.

Atrodo, kad dabar Lietuvoje šios nuotaikos keičiasi. 
Dabartinėje Lietuvoje dirbantiems darbas neneša džiaug
smo ir pasitenkinimo. Atrodo, kad komunistinėje sant
varkoje lietuviui maloniau padykinėti, negu dirbti. Tų 
dykinėtojų dabar atsiranda kiekvienoje ūkio šakoje. Dy
kinėja tūkstančiai propagandistų, dykinėja komunistų 
partijos nariai, dykinėja aukštesni valstybės tarnautojai, 
o dabar, atrodo, kad dykinėti pradeda ir kolchozininkai.

Kol dykinėjo j propagandos aparatą sulindę sveiki ir 
stiprūs komjaunuoliai, tai kraštui nebuvo nei šilta, nei 
šalta. Gyventojams buvo geriau, kai propagandistai nie
ko nedarė. Savo kalbomis jie bent nekliudė darbui ir po
ilsiui. Bet kai dykinėti pradėjo duoną gaminantieji kol
chozininkai, tai reikalas jau susikomplikavo. Dykinėti 
pradėjusius darbininkus reikia bausti. Klausimas iškilo, 
kas baus ir kokiais būdais .ta bausmė bus dykinėtojui 
užmesta.

Sovietų imperijoje krašto gyventojai baudžiami Įvai
riausiais būdais. Vieni baudžiami pačios, policijos, kitus 
baudžia karo teismai, o tretieji patenka i teismus. Labai 
dažnai baudžiamas žmogus net Į teismą nenuvedamas. 
Čekistai sudarė sąrašą, bausmes-paskyrė, suėmė ir išve
žė. Niekam ne paslaptis, kad sunkiems prievartos dar
bams išvežti žmonės net apkaltinimo nežino.- Čekistai 
juos nuteisė be teismo, nepranešdami kaltinimo.

Okupuotoje Lietuvoje patys komunistai pradėjo kam
paniją “socialistiniam teisingumui vykdyti”. Iki šio me
to čekistų vykdytas “Socialistinis teisingumas” buvo ne
geras. Dar ir dabar yra negerų “socialistinio teisingu
mo” bruožų, bet ateityje to neturėtų būti. Vieno turisto 
parvežtas “Komunistas” Įrodinėja partijos pareigūnams, 
kad geriausia būtų, jeigu tiktai teisėjai galėtų bausti 
“darbo drausmės pažeidimais, gobšumu, dykinėjimu, 
grobstymais, kyšininkavimu, girtavimu” ir kitais nusi
kaltimais nusižengusius lietuvius.

Kiekvienas okupuotame krašte gyvenantis žmogus' 
žino, kad visi valstybės prievartos veiksmai išeina iš vie-'

trims mėnesiams$6.00 
vienam mėnesiui $2.00

Kanadoje:
metams$22.00 
pusei metų$12.00 
vienam mėnesiui  $3.00
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Pinigus reikia siųsti pašto Money

Krėvė atsisakė būti Smetonos ministeriu.
“Naujosios Vilties” žurnalo 

antrame numeryje J. B. rašo 
apie Vinco Krėvės-Mickevičiaus 
atsiminimus, kaip buvo sudary
ta “liaudies vyriausybė”. Auto
rius taiso Krėvės klaidas pastebė
damas, jog žmoniška esą atsimi
nimų autoriui būti subjektyviu, 
bet kartu taria, jog Krėvės raš
te esą ir piktos valios: viskuo 
pakaltinti prez. Smetoną ir tau
tininkus.

Be klaidų J. B. (tikriausiai tai 
pirmosios raidės paties vyr. red. 
dr. J. Balio) randa ir vertingų 
Krėvės pastabų, tačiau didžioji 
dalis to straipsnio yra aštri Krė
vės kritika, kam jis 1940 me
tais, bolševikų armijai Lietuvą 
okupavus, sutiko įeiti į vyriau
sybę. Ta proga J. B. ne tik svar
sto faktus, bet įvairiai puola 
Krėvės asmenį: esą jis turėjęs 
tokių savanaudiškų ambicijų, 
kad net tautos gerovę po kojų 
pamynęs. Pvz., sakoma: “Tu
rėjo būti aišku, kam ta “vyriau
sybė” tarnaus. Tačiau pagunda 
pasidaryti ministru buvo perdi- 
delė”. Arba vėl toliau: “Krėvė 
labai troško būti švietimo mi
nistru ir negalėjo Smetonai do
vanoti, kai jo šioms pareigoms 
prezidentas nepakvietė”.

Šitokį įtarinėjimai, esą Krėvė 
buvęs tuščias garbėtroška ir 
baisiai norėjęs iš Smetonos gau
ti ministerio postą — yra visiš
kai neteisingi, be to, labai žemo 
pobūdžio. Tai yra kažkokios ne
apykantos, o gal ir ilgai slėpto 
keršto prasiveržimas, nes yra ge
rai žinoma, kad J. B. su Krėve 
turėjo aštrių tarnyoinių (ar ir

tinio komunistų partijos komiteto. Jeigu komunistų par
tijos sekretorius Įsako čekistams suimti ir nubausti kraš
to gyventoją, tai čekistas imasi to darbo. Jeigu partijos 
vadovui atrodys, kad bausmę darbininkui turi pritaiky
ti dirbtuvės ar kolchozo vadovybė, tai baudžia rusų pa
skirtas kolchozo pirmininkas. Jeigu partijos sekretorius 
panorės bylą permesti kariškiams, tai tariamą nusikal
tėli baus sovietų armijos kariai.

Bet dabartiniu metu atsirado nauja jėga. Pasirodo,
kad naujai po kaimus išmėtyti “kontrolieriai” turi teisę 
Įsakinėti net ir komunistų partijos sekretoriams. Pirmon 
eilėn, “kontrolierių” dėmesys kreipiamas Į kolchozus. 
Kur jie pastebi dykinėjimą ir kur aiškiai mato, kad ko
munistai kiekviena proga ima Įvairiausius ^-kyšius, tada 
Įsikiša “kontrolierius”. “Kontrolieriai” — tai yra komu
nistų partijos centro komiteto botagas prieš .iš vėžių iš
ėjusius vietinius komunistų partijos sekretorius.

Dykinėjimas, grobstymas, girtavimas ir kyšių ėmi
mas labai praplitęs visoje rusų okupuotoje “komunisti
nėje” Lietuvoje. Policija ir prokuratūra gavo Įsakymą 
atiduoti teisėjams, o šiems Įsakyta teismo -sprendime nu
rodyti už ką bausmė yra skiriama. Rusai-mano, kad 
bausmėmis ir kalėjimais jie privers lietuvius sparčiau 
dirbti. Komunistams ir Į galvą neateina mintis, kad dar 
geriau būtų pakeisti visą žiauraus išnaudojimo sistemą.

nėjo taip sparčiai, kaip būtų įvy
kę, jei švietimo komisaru ir jo 
padėjėjais būtų buvę įsodinti 
vien Maskvos atsiųsti rusai bei 
kiti svetimtaučiai. Visai aiškų, 
kad okupacijos sąlygose kompro
misai neišvengiami — pravartu 
išmėginti visas priemones, nors 
ir mažai vilties teikiančias (kaip 
partizanų kovos). O blogiausia
— tuoj visiškai nuleisti rankas, 
pabėgti arba vien savimi ir savo 
nauda rūpintis.

Krėvei prikišti pigios garbė
troškos etiketę (esą baisiai no
rėjęs ministru tapti) gali tik 
kerštaujanti neapykanta, nes to
kiuose priekaištuose nėra tiesos, 
vien noras įgelti, garbingą žmo
gų pažeminti, žilo plauko su
laukęs (bemaž jau 60 metų) ir 
ilgu patyrimu gilią išmintį iš- 
siugdęs, Krėvė jau tada buvo pa
siekęs ir pačius aukštuosius, žmo
giškos garbės laiptus, būtent: 
literatūros kūrybos ir mokslo 
viršūnes! Magistro ir daktaro 
laipsniai, profesūra, ilgametis 
vadovavimas humanitariniam 
fakultetui, redagavimas pirma
eilių žurnalų — jam teikė kil
nesnę ir dvasiškai turtingesnę 
garbę, nepalyginamą su ministe- 
riavimu valdžioje.

O kūryboje jis buvo pas mus 
pats žymiausias autorius, plačia
šakis genijus, turinio ir formos 
savitumo nepasiekiamas meist
ras. Dainavos padavimais džiau
gėsi moksleiviai ir visa visuome
nė, Skerdžius buvo kritikų gar
binamas, o dramos ėjo Valsty
bės Teatre. Ar su tais dvasinių 
vertybių laimėjimais galėjo ly
gintis mažareikšmės, trumpalai
kės ministrų pozicijos? 'Ilga mi
nistrų eilė praslinko kaip šach
matų figūrėlės — atsirado stai
ga ir netrukus dingo. O Krėvės 
veidas nė kiek neblunka ligi šiol
— dar ilgai švytės jo gabumų' 
ir atliktų darbų garbė!

Perdaug naivu tvirtinti ir ti
kėti, kad Krėvė būtų troškęs tik
rą pinigą iškeisti į viendienį tuš
čią blizgutį. Tokiu neišmanymu 
įtarti Dainavos padavimų ir Skir
gailos autorių yra įžūlus įžeidi
mas. Ypač -kad jis greta savęs 
tuomet kaip tik matė labai ryš
kų panašios pervartos. pavyzdį: 
Antanas Smetona, visai geras ir 
studentų mėgiamas humanita
rinių mokslų fakulteto docentas, 
mokslinę karjerą išmainė (tur 
būt, dėl garbės -troškimo, kaip 
galvoja J. B.) į menkos garbės 
politinę karūną: ir .Virto>. nesėk
mingu, kone pasigailėtinu “tau
tos vadu”... Panašiai atsitiko ir 
su Augustinu Voldemaru.

Kad Krėvė nė trupučiuko gar
be nesmaguriavo, matome iš to 
fakto, kad jis nė mokslinio dak
taro ženklo (Dr.) prie parašo 
paprastai nedėdavo (tiktai ten, 
kur jis būtinai pritiko). Pats 
vienas Krėvės vardas, be jokių

asmeninių) susikirtimų. Vieša
me ginče tik tuomet išlaikoma 
tiesa, kai operuojama faktais, 
bet nenuklystama į pašalius, į 
asmeninius užgaidojimus. Argi 
tikslu be įrodomo pagrindo teig
ti apie kito asmens tariamus tro
škimus, norus bei pagundas?

Kad Krėvė anuomet, nors la
bai nenoroms, trumpam laikui 
vis dėlto sutiko įeiti į vadina
mąją liaudies vyriausybę tikrai 
ne dėl asmeniškų norų ar gar
bės — daugumas lietuvių gerai 
suprato. Tai rodo jo elgesys ir žo
džiai iškilmėse prie Vyt. Didžiojo 
muziejaus, prie Nežinomojo ka
reivio kapo, o taip pat jam su
keltos ypatingos ovacijos bolše
vikams nepalankiame mokytojų 
suvažiavime.

Krėvė žinojo, kad bolševikų 
rikiuojamoje valdžioje negali 
būti jokios garbės, o tik — sun
kumai ir pavojai bei rizika vi
sai garbės netekti. Bet, regis, 
jam atrodė daug blogiau — tuoj 
išsyk nuleisti rankas, nuspręsti, 
kad jau viskas žuvo, ir nė ne
bandyti dar ką nors išgelbėti. 
0 itin nedora didžios nelaimės 
metu visuomenės vadams viską 
urmu pamesti be tvarkos ir bėg
ti šalin, vien savo kailį gelbstint, 
tautą paliekant be jokių gairių, 
be paramos.

Krėvei kaip tik skaudžiai rū
pėjo sava tauta ir tėvų žemė, tad 
jis drįso savo asmeniu rizikuoti, 
— ryžosi mėginti dar su oku
pantu derėtis, kol okupacija ne
įsitvirtinusi. (Nors, gal būt, to
ki žygiai daugiau pritiko tiems, 
kurių valdžia ligi tos okupacijos

. Kiev ė išdrįso lie
ti Kremliui į nasrus ir vesti kie
tą. ginčą su Molotovu, kolei tas 
galop buvo priverstas atideng
ti visas grobikiškas užmačias bei 
jėgos teisę ir pripažinti, kad ne 
laisvę Lietuvai atnešė raudonoji 
armija, bet imperialisto pavergi
mą.

Ir negudru kaltinti Krėvę, kad 
jis darė kompromisą, kad ėjo 
dar į pokalbį su okupantu, tikė
damasis ko nors išsiderėti (ar 
bent tiksliau padėtį išsiaiškinti
— šis dalykas jam tikrai pavy
ko), nes tokiu sunkiu atveju 
nieko kito nelieka, išskyrus su
tikti bejėgiškai su pirmu pralai
mėjimu. Juk visa tauta tuomet 
negalėjo urmu išbėgti pro Ky
bartus nei pasislėpti miškų bun
keriuose; jai reikėjo rasti “mo
dus vivendi” ir su žiauriausiu 
pavergėju — kad gyvybę išlai
kytų ilgoką laiką, kol vėl užte
kės laisvės aušra.

Tik palyginkime kalbas ir el
gesį bei nuotaikas mūsų val
džios atstovų, kai jie, Kremliaus 
ultimatumą gavę, iš pareigos 
mėgino ginti Lietuvos interesus; 
arba — paskutinio posėdžio pas 
prezidentą apgailėtinas vaizdas... 
Silpnumas, blaškymasis, visiš
kas pasimetimas, kokio reta is
torijoje. Pačiu pavojaus metu, 
kai reikėjo vyriškai veikti, dar 
nueita savo vardadienio atbalia- 
voti... Ir kai tie pareigūnai jau- 
galutinai sugniužo (išlakstė kas 
sau arba tyliai pakluso Maskvos, 
galybei), Krėvė dar ryžosi žy
giui į Maskvą ir nepabūgo gin
čytis su Molotovu kaip lygus su 
lygiu, atsikirtinėti kietais žo
džiais, be baimės ir be pasimeti
mo. Ir privertė bolševikus ati
dengti savo melagingas kortas
— ištarti tiesą.

Tiktai visas priemones išmė
ginus ir vilties nebelikus, Krė
vė pasitraukė iš liaudies vyriau
sybės, vėliau — į užsienį išvyko. 
Betgi jis paliko drąsaus vadovo 
pavyzdį, kuris nesugniūžta po 
pirmo smūgio, kuris nuoširdžiai 
ir vyriškai stoja už savo tautą ir
— ieško išnaudoti visas galimy
bes.

Teigiamai vertintinas ir Krė
vės nepabi joj imas likti klaidin
gai suprastu, net pasmerktu. 
Jam buvo svarbu, nors ir savim 
rizikuojant, dar bent kaip pa
gelbėti žlungančiai Lietuvai, 
bent tikriau išsiaiškinti užkritu- 
sios nelaimės sąlygas, ką nors iš
siderėti, kol padėtis nenusistoju
si ir grobikas dar neužveržė ga
lutinai savo replių. O panašios 
pastangos anuomet vis dėlto kai 
kur davė teigiamų vaisių — net 
ir vėliau, visais tais bolševikinės 
slėgties metais ligi karo. Pavyz
džiu gali būti švietimo sritis. 
Komunistinis švietimo ardymas 
ir jaunimo demoralizavimas dar 

titulų, nešė ir didį talentą, ir 
gilią išmintį, ir veržlius, nemir
tingus darbus. Panašiai elgėsi 
ir kiti mūsų didžiūnai: Sruoga 
ir Putinas irgi bet kur nekaišio
jo savo daktaratų titulų.

Prieš rašant šį straipsnį buvo 
susižinota su kaikuriais gerai 
Krėvę pažinusiais asmenimis. 
Čia naudotasi jų pasisakymais. 
Vienas yra rašytinis liudijimas, 
kad Krėvė nebuvo godus minis
tro portfelio (net patogiais tai
kos metais!) ir kad J. B. skelbia 
netiesą, esą Krėvė nebuvęs kvie
stas’toms, pareigoms. Jam buvę 
pasiūlyta tministeriauti, tačiau 
jis — “atsilaikęs pagundai” ir 
nesutikęs.

štai tas žodis asmens, kurs 
paliudija buvusį tikrą faktą:

“1931 m. birželio antroje pu
sėje su Krėve sutariame trise 
pavažiuoti linkui Raudondvario, 
gal ir Veliuoną pasiekti — lau
kų oru . atsigaivinti ir panemu
nėm pasigrožėti. Jis buvo įsigi
jęs automobilį ir mėgo, laisves
nio laiko suradęs, su bičiuliais 
šen ten pasivėžinti.

“Deja, malonus sumanymas 
neišdegė.. Krėvė netikėtai tą die
ną buvo pakviestas pas prezi
dentą A. Smetoną svarbiam vi
zitui. Vėliau, grįždamas iš pre
zidentūros, jis pakeliui sustojo 
ir pasipasakojo dar šiltus įspū
džius.

“Jam buvo pasiūlytos švieti
mo ministro pareigos. Ir ilgo
kame .pokalbyje buvo gana pra
šomas tą postą priimti. A. Sme
tona švelniai dėstęs visą reikalą. 
Tačiau nors ir netiesiai, ibet, 
kaip jo įprasta, pusiau filosofi
nių užuominų būdu — išreiškęs 
mintį, kad reiksią visiškai prisi
derinti prietautinės partijos li
nijos (juk ir pats Krėvė buvęs 
tautininku,-tad nebūsią jam sun
ku) -----jokių ypatingesnių, nau-
' j enybių neįvesti, pakeitimų ne
daryti. Net buvę pabrėžta, kad 
dabar tautininkai yra stiprūs, 
turi visuotinį pritarimą — pa
jėgūs savąją kryptį išlaikyti.

“Krėvė bandęs įrodinėti, kad 
švietimo srity jaunai respubli
kai: itin- prasminga vengti-sustin
gimo ir verta - vis ieškoti - tobu

lesnių, kelių. Antra, jam būtų 
sunku, stačiai neįmanoma vado
vauti švietimui, • nė kiek neįne- 
šant savos iniciatyvos, vien tik 
klusniai.vykdant jau kitų nusta
tytą liniją. -Smetona nenusilei
do, ■ nors dar vis mėgino prikal
bėti. Matyt, jo norėta gauti žy
mų vardą savo valdžios presti
žui,-tik bijota spragos savo par
tijos linijoje, o pats, tur būt, 
žinojo, kad jam valdant - švieti
mo ministerija kaip tik silpniau
siai buvo tvarkoma. Tačiau Krė
vė nė mažiausio noro neturėjo 
eikvoti jėgas ir laiką aklu tarna
vimu A. Smetonos partijai”.

S. T.

M. GELžINIS

Klaipėda Ordino Valdžioje 
(1252 -1525 m.)

33
15) Duvirslinė — vėliau išnykusi gy

venvietė, buvusi šiaurėje nuo Klaipėdos.
1253 — Dwiristis, Dwiristen LUB, I, 

327, 334.
1258 — castellatura Duwirstene LUB 

I, 416.
Liet: Dviraistis (du raistai). Dvirais- 

tynė.
16) Negalite — 1253 LUB I, 327. Reikia 

ieškoti į šiaurę nuo Klaipėdos, nes buvo 
Pois castelatūros apimtyje. Vėliau Negeli- 
tė išnyko. Nagas, nagelis, nagelytė. Į šiau
rę nuo Palangos — Nagliaus (Nagelio) 
kalnas.

Net pats Kiparskis nebuvo tikras, kad 
visi šio skvriaus vietovardžiai būtu iš latviu 
kalbos kilę. Savo veikalo 252 ir 253 pusi, 
jis aiškiai pasisako taip:

“Die weitaus zahlreichsten ON unserer 
Sammlung sind diejenigen, die sich aus 
dem Lettischen erklaren lassen, was selbsl- 
verstandlich nicht bedcutet, dass sic alle 
lettisch sein inussen. Ein ON wie z. B. Per- 
cunecalve kann lautlich cbensogut lettisch 
wie auch “kurisch’’, litauisch oder gar alt- 
preussisch sein, aber keine Macht der Welt 
wird une je in den Stand setzen, innerhalb 
dieser “neutralen” ON eine saubere 
Schichtun^ vorzunehmen. Da jeder von 

ihnen auch lettisch sei kann., werden sie 
alle unter den lettischen angefuhrt”.

Ir toliau jis dar daugiau patikslina:
“Die aus der Zeit vor 1600 uberlieferten 

ON baltischer Herkunft, die sich nicht aus 
dem Lettischen erklaren lassen, sind viel 
zahlreicher als die sicher lettischen”.
C. Vietovardžiai, j kurių prof. Kiparskis 

nekildino iš latvių kalbos, bet kurie esą 
baltiškos (kuršiškos, lietuviškos ar 

prūsiškos) kilmės

1. Bebrunė — upelis Klaipėdos apskri
ties šiaurės rytuose.

1253 m. Nebrungis, Bcbrungis LUB I, 
327, 334.

1291 m. Bebrungis LUB I, 673.
1503 m. Vibrungis LUB II, 431.
2. Danė — upė, tekanti pro Kretingą ir 

Klaipėdą.
1252 m. fluvii scilicet Memela et Dane 

LUB I, 295.
1253 in. inter Mimelam et Danėm; jux- 

tra Danėm; in Dane; ad Danėm; die Me- 
niele und die Dane LUB I, 313.

1253 m. Dane, die Dane LUB I, 327, 334.
1256 m. Dane ; tuschen der Muthine und 

der Dancn LUB I, 375.
1290 m. die Dane LReini 3640. Akmena — 
Dane (L. Enc. I, t., 72 psl.)

Lietuvis daktarautas Salys savo diser
tacijos 181 p. aiškina, kad 11 — 15 amž. į 
Klaipėdos kraštą besiveržę (!) lietuviai 
perėmė kuršiškos kilmės Danjos vardą.

3. Mantenitė — gyvenvietė Pilsatės šiau

rėje, 9 km. į rytus nuo Palangos. Vėliau iš
nyko.

1253 m. Maycinėlė (Maitenitė) = Man- 
tenite LUB I, 334.

4. Palanga.
1253 m. Palange, Palanghen Lub I, 

327, 334.
1258 m. de Palangen LUB I, 417. Lan

gas į jūrą, vieta — palangė.

D. Gyvenvietės, kurios atsirado 
Ordino valdymo laikais

Ordino valdymo laikais išryškėjo tokios 
naujos Klaipėdos srityje gyvenvietės:

1) Tauralaukiai — mūsų laikų du dva
rai ir plytinė, 5 km. į šiaurę nuo miesto.

1462 m., kuomet Klaipėdą vėl valdė Li
vonijos kardininkai, kardininkų magistras 
užrašė Tauralaukių apylinkę vokiškam ko
lonistui Andreas Schorppen. (Užrašymo 
dokumento — privilegijos nuorašas buvo 
Klaipėdos miesto archyve.) Literatūra, Nr. 
11, p. i8/i9.

2) Karališkiai —• kaimas ir dvaras 8 km. 
į rytus nuo Klaipėdos.

1462 m. viršuje minėtame Tauralaukių 
užrašymo dokumento raštininkui buvo lie
tuviškai pranešta, kad Tauralaukių apim
tis siekia lietuvio savininko Karaliaus že
mę. Raštininkas šį i pranešimą išvertė Į 
vokiečių kalbą ir į įTąuraJaųkjų privilegi
ją įrašė “gegeri don keniges landė”. Tai 
yra pirmas Karališkių dokumentas. Lite
ratūra N r. 11, p. M.

3) Labrenčiškiai — 5. km. į šiaurę nuo 
Klaipėdos.

1486 m., pirmadienį po Jono krikštytojo 
dienos, Nėgelių smuklininkui Martin Stroh- 
kirch užrašomas Tauralaukių apylinkėje 
dviejų ūbų ūkis, esąs tarp Morės tilto ir 
Kalotės tilto. (Ordensfoliant 237, p. 2)1 — 
2^3).

1698 m. našlė Frank pardavė šitą ūkį su 
namais Kalotės seniūnui Martin Labrenz. 
(Ordensfoliant 238, p. 286/287) Nuo anų 
laikų iki 1944 m. šita vieta buvo Labrencių 
šeimos valdoma.

4) Hans Gibbisch = Gediminų 355 ha 
dvaras (Gdtzdfen), netoli Klaipėdos.

1503 m. ten minimas tūlas Hans Gib
bisch. Nuo 1657 m. šita vieta vokiečių va
dinama Golzofen. .Literatūra N r. 19, p- 57/ 
58.

5) Nemerzatė — kaimas ir karčiama 
prie Baltijos jūros. Keletą km į pietus nuo 
Palangos.

1504 m. vokiečiui Wilhelm von Mehlen 
užrašoma Nemerzatėje karčiania kuimiš- 
komis teisėmis. Kartu jam buvo išduota 
žvejybos privilegija. Ordensfoliant 235, p. 
6/7.'

6. Svencelė — 1509 m., ketvirtadienį po 
Rcminescerės buvo išrašyta Svencelės kar- 
čiamos privilegija. Ordenfoliant 233, Nr. 175.

1524 m., trečiadienį po šv. Jono krikš
tytojo, karčiamninkui dar pridėjo du ūbu 
pievų “uff Mellen Haben’’ Ordensfoliant 
235, p. 1)2.

7. Stankaičiai — 1511 m. Stankui Bud- 
wickui užrašė karčiamą “vffer Wewer- 
szen"” ir keltą per upę kulmiškomis teisė
mis. Ordensfoliant 235, p. 127.

8. Minge Krug —1511 m. Klaipėdos kom 
turas Michel v. Schwaben užrašė neku
riam George Kusehel karčiamą ir keltą per 
Minę kaimiškomis teisėmis. Vietovė buvo 
ir George Kuschellen bei Moliniai vadina
ma. Literatūra Nr. 10, p. 78.

S.Ventė — Windenburg, kaimas Šilutės 
apskrityje.

1360 m. Ordino maršalas ; Henning v. 
Schindekopf pastatė pilį prie Kuršių Ma
rių, Ventės rage.

1541 VVintburgk. Ospr. Foliant 6656.
1554 Windeburgk Ostr. Fol. 6672.
Po Antrosios Toninės taiks 1466 m. šita 

pilis nustojo kariškos reikšmės. Be to, ji 
buvo nelaimingoje vietoje pastatyta. Pa
stovėjusi apie 200 metų, ji 16 amžiuje nu
grimzdo i Marias.

10. Vilė — Bommelsvitte, Klaipėdos 
priemiestis.

SRP III, p. 300 mini kokią tai “žvejy
bą” netoli Klaipėdos miesto. Kai kurie is
torikai yra linkę manyti, kad tai galėjo 
būti Vitėje. Vilės vardas “Vitcze” yra 1437 
m. minimas Ordens Foliant 130, p. 98. Vė
liau Vite ilgai priklausė prie Tauralaukių.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“N A U J I JE^N A S”
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DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIŲ 

IR GERKLAS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2B5S W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 
Rezid. telef.

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

W A lb roc k 5-5076

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.; PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽ1Š
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3146 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniai; ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas įdarytas

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SETON 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTE 58. ELGIN, ILLINOIS

1971 m. š. Amerikos Pabaltiečių 
ir Liet. Lengv. AtL pirmenybės

Virš 100 sportininkų dalyvavo 
1971 m. š. Amerikos lietuvių ir 
pabaltiečių lengvosios atletikos 
pirmenybėse š. m. rugsėjo 11 d. 
Cleveland^ Pabaltiečių pirme
nybės vyko tik prieauglio B. (14 
-15 m.), C-(12-13 m.) ir D (že
miau 12 m.) klasėse, iš kurių 
pasekmių buvo išvestos ir lietu
vių pirmenybės. Vyrų, moterų 
ir jaunių A. (16-18 m.) klasėse 
buvo pravesta tik lietuvių pirme
nybės, dalyvaujant svečių teisė
mis vietinių ukrainiečių.

Puikus Cuyahoga Community 
College stadionas ir gražus oras 
sudarė beveik idealias sąlygas 
pasiekti visai eilei gerų pasek
mių. Lietuviai sudarė apie pusę 
visų dalyvių, atstovaudami iš
imtinai Clevelando žaibo ir To
ronto Aušros klubus.

ARTĖJANČIAME NAUJIENŲ BANKETE

VITALIS ŽUKAUSKAS
SEKMADIENI, ŠIŲ METŲ SPALIO 31 D., LINKSMINS SVEČIUS 

BANKETAS VYKS VFW SALĖJE, 7254 W. 63rd ST.
Vakarienė su kokteiliu $8.00 asmeniui.
Šokiams gros George Joniko orkestras.
Vietas rezervuoti prašome raštu Naujienoms (1739 S. Halsted St,

Chicago, Ill. 60608 arba telefonu: HA 1-6100.
Pradžia 4:00 vak po pietų.
Kviečiame visus iš anksto užsisakyti vietas artėjančiame

NAUJIENŲ BANKETE

PHASE

’CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fire* I

RKMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENO SE"

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ 
GELF-S visoms progoms 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PETKŲ

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Vyrų ir moterų klasėse iški
liai pasirodė bėgikė ir šuolininke 
Rita čyvaitė (žaibas), mūsų 
veteranas sprinteris Edvardas 
Aleksėj ūnas (Chicaga) ir meti
kas Arvydas Barkauskas (Lon
dono Tauras), tuo tarpu kai jau
nių A klasėje dominavo žaibie- 
čiai„ sprinteris Saulius Preme- 
neckas ir metikas Šarūnas Stem- 
pužis.

Prieauglio klasėse iš mūsiš
kių ryškiau pasireiškė aušriečiai, 
sprinteris A. Tumosa ir šuoli
ninkas A. Grigonis — jaunių B. 
klasėje, bėgikės Daiva Marcin
kevičiūtė ir Laima Švarcaitė (abi 
Žaibas) — mergaičių B. klasėje,

CRAD1NSKAS
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 WEST 63rd STREET 

OFISO VALANDOS:

Treč. ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rezid. telef.: GArden 3-7278

AM-FM RADIJAS

STEREO 
FONOGRAFAS 

NAMŲ ELEKT. IR BATER.

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
1618 W. 71 st St. — Tek 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi v atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,
DR. LEONAS SEIBUTIS

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

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

sek-
vaL

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

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

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

Tel.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO. ILL. 60629

bei bėgikės Rūta Maželytė, C. Ba- 
jorinaitė ir visapusiška Kristina 
Rociūnaitė (visos Žaibas) — 
mergaičių C klasėje.

Klubiniai lietuvių pirmeny
bes visose klasėse kartu laimėjo 
LSK žaibas, kuriems teko Atei
tininkų Federacijos Pereinamoji 
Taurė, įsteigta 1958 m. LSK žai
bas taip pat išėjo nugalėtoju ir 
suaugusių klasėje, už ką teko 
LB-nės New Yorko Apygardos 
1963 m. įsteigta Pereinamoji 
Trofėja, bei prieauglio klasėse, 
kur buvo varžomasi dėl Dr. Al
girdo Nasvyčio Pereonamosios 
Taurės, įsteigtos 1966 m.

Varžybose buvo atsiekta 29 
lietuvių pirmenybių rekordai iš 
kurių 9 yra naujos rungtys. Prie
auglio klasėse buvo pasiekta 19 
pabaltiečių pirmenybių rekordų, 
kurių skaičiuje yra 9 naujos 
rungtys.

Žaidynėse buvo 2" pagerinti ir 
2 pakartoti š. Amerikos Lietuvių 
rekordai: žaibietė Rita čyvaitė 
pagerino sau pačiai priklausantį 
200 m. bėgimo rekordą, prabėg
dama per 26.0 sek. (buvo 26.4 
sek.).

LSK Žaibo moterų 4x100 m. 
estafetė (D. Miškinytė, E. Gie
draitytė, K. Vaivadaitė ir R. Čy
vaitė) prabėgo per 53.6 sek., pa- 
gerindamos savo pačių 1970 m. 
pasiektą rekordą (54.1 sek,).

Į , Rita Čyvaitė taipogi prabėgo 
100 m. per 12.5 sek., pakartoda
ma Gražinos Ignaitytės (Londo
no Tauras) 1969 m. pastatytą 
rekordą ir 80 yd. kliūtinį per 
10.8 sek., pakartodama savo pa
čios šiais metais pasiektą rekor
dą.

Iškilmingiausiais lengvaatle- 
tais kiekvienoj e klasėj e buvo pri
pažinti’šie sportininkai: E. Alek
sėj ūnas (Chicaga) — vyrų, Ri
ta čyvaitė '(Žaibas)— moterų, 
Saulius Premeneckas (žaibas)
— jaunių A. A. Tumosa (Auš
ra) — jaunių B, K. Heinar (es
tė) — mergaičių B. M. Grimba

(latvis) — jaunių C. Rūta Ma
želytė (žaibas) — mergaičių C, 
A. Pulcinš (latvis) — jaunių 
D ir Dalia Miškinytė (Žaibas)
— mergaičių D.

Varžybas sklandžiai pravedė 
LSK žaibas, per specialų orga
nizacinį komitetą, vadovauja
mas VI. Čyvo. Clevelando vi
suomenė parėmė žaidynes mora
liškai ir finansiniai.

Beach. Visas pelnas skiriamas 
Lietuvių Fondui. Lietuvos kon
sulas p. Dr. Julius J. Bielskis pa
sakys kalbą Lietuvių Fondo rei
kalu.

Bus meninė programa — “Iš
laisvintos moterys”. Tekstas ir 
režisiūra Dalilos Mackialienės.

tikalnytė, Janina Čekanauskie- 
nė, Ona Deveikienė, Vyltis Jatu- 
lienė, Dalila Mackialienė ir Rai
sa Urbonienė. Pianinu palydi 
muzikė Ona Metrikienė ir Vla
das Gilys akordeonu. Veiks bu
fetas, bus šokiai.

Įėjimas (įskaitant vaišes) tik 
2 dol. Vaikams 1 dol.

Maloniai kviečiami visi lietu
viai ir jų draugai- dalyvauti pa
rengime. Tuo paremsite kilnų 
tikslą — Lietuvių Fondą. Paren
gimo metu bus priimami įnašai 
į Lietuvių Fondą ir bus paskelb
ti visi Lietuvių Fondo nariai 
Long Beach apylinkėje. Taipogi 
jie bus paskelbti ir spaudoje.

D. Mekišius

Sprogimas grūdų sandėlyje
Antradienį General Mills grū 

du sandėlyje įvyko sprogimas, 
užmušęs 4 darbininkus. Paaiš
kėjo, kad elevatoriuje dirbą 
žmonės visada labai bijo javij 
dulkių, kurios lengvai užside
ga nuo mažiausios kibirkšties 
ir sprogsta lyg’dinamitas. Ug
niagesių ekspertai tvirtina, 
kad kviečių dulkės galėjo už
sidegti nuo elektrinio motoro. 
Tirimai tęsiami toliau.

Sprogimas padarė elevato
riui 1 milijoną dolerių nuosto
lių. Tiek sudegė kviečių. Pats 
pastatas bus pataisytas už 
100,000 dol.

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”. —TURI GERIAUSIA 

PASlSKrvIMA 'BIZNYJE

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso telef.’ HEmlock 4-2123 
Rezid. teLe»\. Glbson 8-6195

Priima ligon'ms pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Oar wildlife hat no defease 
against the careless use of fire. 

So please follow Saoolcey’i ABCs: 
Alway, hold matches till cold. 
Be rare to drown all campfire*,

CLEVELAND. OHIO
Spalio mėn. 17 d. įvyks kari

ninko Juozapavičiaus vardo Cle
velando šaulių kuopos vėliavos 
pašventinimo iškilmės, į kurias 
atsilankys LŠST Centro Valdy
bos nariai, Chicagos, Detroito, 
Cicero ir Toronto šaulių kuopų 
atstovai.

Iškilmių pradžia numatyta 10 
vai. 30 min. šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje. Pašventinimo apei
gas atliks ir pritaikintą pamoks
lą pasakys parapijos klebonas 
kun. B. Ivanauskas.

Juozas Krygeris

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

them Again. Crash til 
anoles dead oat.

present forest fires

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

LONG BEACH, CALIF.
Parengimo pelnas 
Lietuvių Fondui

Lietuvių Fondo Long Beach 
apylinkės Vajaus Komitetas ren
gia rudens karnavalą spalio mėn. 
30 d. 6 vai. vak. Machinist Build
ing salėje, 728 Elm Ave., Long

— Lietuvos Karių Savanorių 
ir dalyvių laisvės kovų žygiuo
se pagerbimas ir paminėjimas 
įvyks lapkričio 14 d., 4 vai. po
piet, Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje, .4012 Archer 
Avė. Bus įdomi ir iškilminga 
programa su akademine ir me
nine dalimis. Minėjimą atida
rys muziejaus atstovas, sava
noris - kūrėjas Kostas Petraus 
kas. Invokaciją skaitys kun. 
Adolfas Stašvs.

— Ponia J. Dočkus išrinkta 
Dawes - Michelson mokyklos 
Tėvų ir mokytojų sąjungos sek 
retore.

— Operos Vyrų Choras, di
riguojamas muz. Alfonso Gečo, 
atliks Operos baliaus, kuris 
Įvyks lapkričio inčiK 6 d., 7:30 

salėj e, 
meninę

vai. vak., Inn Motion
5820 S. Kedzie Avė., 
programą. Prie fortepiono muz. 
Alvydas Vasaitis.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Krakiškiu Draugiško Klubo po- 
a tost ogi nis susirinkimas įvyks sekma
dieni, spalio 17 dieną 2 vai. popiet 
Broniaus Bartkaus namuose. 6919 So. 
Artesian Ave. Visi nariai prašomi 
atsilankyti, nes yra svarbių reikalu 
aptarti.

Eugenija SYrungys, nut. rast.

— Marquette Parko Lietuviu Namu 
Savininkę Organizacijos narių susirin
kimas Įvyks spalio 15 dieną, penkta
dieni, 7:30 vai. vak., 6820 So. Wash
tenaw Ave. Yra labai svarbių reikalų 
aptarti, liečiančių mūsų koloniją, na
mų savininkus ir kitus gyventojus. 
Yra pakviesti Chicagos Taupymo ben
drovės prez. Philomena Pakel ir atsa
kingas policijos pareigūnas. Bus pra
šoma, kad jis darytų žygių sustiprinti 
saugumą mūsų apylinkėje. Narius ir 
svečius prašome gausiai dalyvauti, ra
šytis naujais nariais ir stiprinti mūsų 
organizacijos pajėgumą, rūpinkimės 
savo kolonijos saugumu ir išlaikyki
me ją savo rankose.

Stasys Patlaba

Lietuvos Generaliniam KonsuluiDR. PETRUI DAUŽVARDŽIUI
mirus,

jo žmonai Josephine, sūnui Petrui ir artimie
siems reiškiame gilią užuojauta ir kartu liū
dime

Lietuvių Moterų Draugijos 
Apšvietos Valdyba ir narės

IZIDORIUS DAMBRAUSKIS
Gyv. 6420 So. Francisco Ave., Chicago, Ill. 60629

Mirė 1971 m. spalio 12 dieną, 5:00 vai. vakaro, sulaukęs 63 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Vilkaviškio mieste.

Amerikoje išgyveno 21 metus. '
Paliko nuliūdę: žmona Emilija, gimusi Stančikaitė, sūnus Petras, 

sesuo Salomėja Januškienė, Svogeris Kostas, sūnėnas Edvardas, jo 
žmona Sabina, pusseserė Konstancija Novaks su šeima, pusseserė Bro
nė Seiter, jos vyras Klenu jų šeima, pusbrolis Juozas Damber, jo 
žmona Estelle, jų šeima, pusbrolis Edvardas Dambra ir jo šeima; Vo
kietijoj liko brolis Vladas, jo žmona Uršulė ir jų šeima; Lietuvoj liko 
broliai — Kazimieras ir Juozas su šeimomis, ir daugelis kitų giminių, 
draugų bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave.
Šeštadienį, spalio 16 dieną 9 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios į 

Gimimo Panelės švenčiausios parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

z Vi§i a. a. Izidoriaus Dambrauskio giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteiktijam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel RE 7-8600.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
,|Zz 2533 W. 71st Street

ZJ, Telef.: GRovehUl 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS
Ž.IR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-S601

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. TeL: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2z28 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Šiy mėty Balfo vajaus globėja, Chicago Savings and Loan Association prezidentė Philomena 
Pakel įteikia vajaus atidarymo proga 200 doL čekį Chicagos Balto apskr. pirm. V. Šimkui.

P. Malėtos riuotrauka

vho nėra Čikagoje. Manoma,į 
kad tokiu “mirusiu sielų” mo-į 
kinių esama apie 150.

HELP WANTED MALE 
Darbininkę Reikia

OFFICE
Matuoja bažnyčios 

varpu triukšmą
Čikagos teisėjas įsakė triukš 

jmo inspektoriams išmatuoti šv. 
j Petro bažnyčios 5410 W. Diver 
Isey, varpų keliamų triukšmų, 
j Keli šimtai tos apylinkės gy. 
jveiitojų pasiskundė teismui, 
j kad varpai kelia didelį triukš
mų, jie skambą per dažnai ir 
Į per ilgai. Nuo rugpiūČio 11 d. 
h arpai buvo nutildyti, tačiau] 
j teisėjas prieš darydamas dėl to Į 
(skambinimo sprendimų, įsakė 
i triukšmo insepktoriams speci
aliais aparatais išmatuoti var
pų skambėjimų ir znustatyti, 
kiek decibalų tas triukšmas su-

i kelia.

JANITOR
4 to 6 Hours per Day. 5 Days a week. 
Good opportunity for retired or semi
retired man. Steady employment. 

Located at 47th and Kedzie.
Experience preferred but not neces
sary. Earn 85 to 95 Dollars per week.

For more information and appoint
ment for interview

CAL L

TOM SHORT

847-6565
EXPERIENCED 

ASSEMBLY WELDER 
Must be able to work from

blueprints. Good pav.
AUTOQUIP CORPORATION 

1140 So. Washtenaw 
826-5353 — ext. 33

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KEJIMA12

DEL TJEŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE? I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMU VALDYMAS — NOTAHIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

JURGIS JANUŠAITIS

DU ŠIMTAI SAVANORIŲ
Globėjos pėdomis pasekė inž. 

archt. Jonas Stankus ir Marija 
bei Antanas Rudžiai, Įteikda
mi po du šimtu dol. V. Šimkus 
aukojo šimtinę ir per kun. Ci
niką savo 100 dol. auka Įteikė 
dr. J. Petrikas.

Tai tik trumpos akimirkos 
graži pradžia. Ir prasminga, 
kad patys kalbėtojai pirmieji 
parodė gražų pavyzdi ir Balfo 
drabus parėmė stambesnėmis 
aukomis.

Vaišėse buvo per 200 talki
ninkų. Tai šauni armija sava
norių, kurie jau šiandiah žy
giuoja gatvėmis ir beldžiasi Į 
kiekvieno lietuvio namus, pra
šydami varge esantiems lietu
vių tautos vaikams aukos.

Kas jie tokie, tie savanoriai? 
Apie juos gal tektų šiandien 
daugiausia kalbėti. Tai daugu- 
moję vyresnio amžiaus vyrai ir 
moterys, daugumoje jau pensi
ninkai, labai kuklūs ir tylūs. 
Jie net nereikalauja , o ne re
tas ir nenori, kad jiems reikštų 
kas viešas padėkas, kad apie 
juos kalbėtų spauda. Tai gero
sios dorybės žmonės, kurie sa
vo brangu laika ir sveikata ki
ti] gėriui, laimei ir džiaugsmui 
aukoja.

. Šiais metais oficialiai didy
sis rudens Balfo vajus buvo pra
dėtas spalio mėn 3 d. vajaus 
globėjos, Chicago Savings and 
Loan bendrovės prezidentės 
Philomenos Pakel surengtomis 
vaišėmis Balfo nuolatiniams ir 
nuoširdiems talkininkams — 
pūkų rinkėjams bei Balfo vei
kėjams.
r Ta proga pasakyta sveikini
mo ir linkėjimų kalbų. Kalbė
jo Chicagos Balfo pirmininkas 
V. Šimkus, LB Vidurio apygar 
dos pirmininkas Jonas Jasaitis, 
Chicagos ALTos pirmininkas 
Julius Pakalka, Balfo veikėja 
Marija Rudienė ir kiti. Tačiau 
ypatingai gražiu žodžiu šalpos 
darbą vertino pati šit] metų 
Balfo globėjo Philomena Pa
kel ir čia pat savo žodžio sutvir 
tinimui Įteikė dviejų šimtų dol. 
čeki.
■’ Vajaus, globėja Philomena 
Pakel, dabartinė Chicago Sa
vings and Loan Ass prezidentė, 
čia gimusi ir augusi lietuvaitė. 
Tačiau ji gerai pažįsta lietuviš
kuosius reikalus ir ryžtasi nuo 
širdžiai bendradarbiauti su 
lietuviais, ką rodo ir toks nuo
širdus Balfo talkininkų priė
mimas ir aukos paskyrimas.

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

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

[ SIUNTINIAI Į LIETUVA
Į VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA
I 2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787

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

i ...... ........................................................................................................... ..... ....

II

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. I 

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

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

V. VALANTINAS 
... .....j u ■- n ............. —

jbJ — ■"■"i 

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

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-920S

lllllll-LLI .. - - - - - - —-r *
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Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

I i
Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietija ir ki
tas tremties vietas. Knygų pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Jų turime net du šimtus Chi- 
cagoje. Ir Ralfas gali didžiuo
tis tais tyliaisiais pionieriais, 
kurie daugeli metų dirba šal
pos darbą, vis dar nepavarg
dami.

O štai dar vienas gražus pa
vyzdėlis. Įsidėmėtinas ir at
mintinas: Vajaus atidarymo 
vaišių metu Klemas Juškevičius 
iš Brighton Parko visai nuošir
džiai dėsto: Ar atsimename al
kio dienas Vokietijoje? O kaip 
norėjome būti sotūs ir viską 
žadėjome, kad tik sušvistų lai
mingesnė diena. Sulaukėme. O 
dabar ar atsimename alkanuo
sius? Ar neverta kiekvienam 
iš mūsų paaukoti bent vienos 
dienos uždarbi. Tuo tarpu aš 
iš savo kuklių darbininko pa
jamų Ralfui skiriu 50 dol. — 
dėstė ramaus būdo vyras, pap
rastutis darbininkas, net netu
rįs didelių išteklių.

Klemas Jifckevičius mums 
visiems gali būti gražiu pavyz
džiu artimo meilės darbe.

Šia proga norėtų prisiminti 
ir šiaurinėje miesto dalyje te
begyvenančius lietuvius. Kaip 
atsimename ten sunyko lietu
vių parapija, net ir pats klebo
nas kažkur dingęs, tačiau 
Balfas liko gyvas, nepajudina
mas ir dabar dar sėkmingai ten 
tebeveikia Ralfo 95 skyrius, ku
riam vadovauja nenuilstanti 
pirmininkė M. Morkūnienė. O 
kai ateina vajus ji su darbš- 
čiuoju Momkum aplanko ten 
gyvenančius lietuvius ir dar 
surenka po keletą šimtų dole
rių aukų. O rinkimo darbas 
nepavydėtinas, nes ir pati lie
tuvių kolonija labai išretėjusi.

Tik tokių pasišventėlių dėka 
Chicagos Balfas kasmet suren
ka virš dvidešimt penkių tūks
tančiu auku. C v

O kai sutinku gatvėmis žy
giuojančius Balfo talkininkus, 
jų veiduose maloni šypsena, 
ryžtas. Jokio nuovargio. Nes 
jie dirba kilnų, kitų laimei, 
darbų. Ir, sako, šiais metais 
esanti gera pradžia. Nuoširdžiai 
lietuviai aukų rinkėjus priima, 
net dvigubai šiais metais au
koja. Net ir stambių aukotojų 
surandama. Apie juos ir pa
kalbėsime sekanti karta, c

O dabar dviem šimtam sava 
norių linkėtina sėkmingos per
galės mūšyje su vargu.

|7š CHICAGOS I T 
APYLINKIŲ

- ■

Prirašo mokinius, 
kad gautų pinigų

Čikagos mokyklų vadovybė 
aiškina “Daily News” laikraš
čio atradimą, kad kai kurios 
Čikagos mokyklos tyčia prire
gistruoja daugiau mokinių, kad 
gautų iš valstijos daugiau pa
ramos. Valstija už kiekvieną 
mokini moka 361 dol. per me
tus.

Išaiškinta, kad visai nebūtų 
mokinių priregistravo Gersch- 
win makykla, 6206 S. Racine. 
Mokinių registracijos kortelės 
užpildytos su nesančiais adre
sais, telefonais, tėvu, brolių ir 
seserų vardais, nors tokiu iš c

Prezidentas žada 
atvykti Čikagon

Prezidentas Nixonas lapkri
čio 9 d. atvyks vėl į čikagų, 
kur jis šiais melais buvo jau 
keturis kartus, i respublikonų 
partijos pietus, kur viena lėkš
tė kainuos 500 dol. Prezidento 
garbei pietus rengia 20 miestų, 
tačiau jis lankysis tik Čikagoje 
ir New Yorke. Įlietų pirminin
kas yra gubernatorius Ogilvie 
ir sen. Percy.

Respublikonai kalba, kad 
Illinois ateinančiuose rinki
muose gali daug nulemti, to
dėl prezidentas noris laimėti 
šios valstijos balsuotojų sim
patijas.

Miestas pagerbė 
simfoninį orkestrą

Ketvirtadienį Čikagos mies
tas pagerbė ir pasveikino iš 
gastrolių sugrįžusį Čikagos 
Simfonini orkestrą, kuris susi
laukė labai palankių kritikos, 
atsiliepimų Europos spaudoje. 
Orkestras esąs vienas geriau
sių visame pacaulyje.
Čikagos meras suruošė orkes
trui pagerbti paradą miesto 
centre, o vakare pietus. Orkes
tro narius pagerbė ir miesto 
taryba specialiuose ceremoni
jose City Hali. Naujas orkes
tro sezonas irgi prasidėjo ket
virtadieni. Tikimasi, kad pa
sisekimai užsieniuose atsilieps 
i Orchestra Hali lankytojų skai 
ėių.

TRUMPAI

— Raimundas Grigaliūnas, 
Cicero, III. gyventojas eilę me
tų dirba Rell & Howell Įmonė
je kaip braižytojas. B. & H. 
kompanija turi virš 12,000 dar
bininkų. kurie gamina foto ir 
filmavimo aparatus. Minima 
kompanija turi savo skyrių Ja
ponijoje. R. Grigaliūnų, kaip 
gabų braižytoja kompanija pa
siuntė i Japoniją 6 savaitėms 
atlikti tam tikrus braižymo 
darbus. Grįždamas numato su
stoti kelioms dienoms Hava
juose aplankyti savo giminaitę 
Rronę Jameikienę, kuri neper
seniausiai išvyko ten pastoviam 
apsigyvenimui.

— Čikagos Aukštesniosios 
Lituanistikos Mokyklos 1970 - 
71 mokslo metų tėvų komitetas 
pasiskirstė pareigomis sekan
čiai Liudas Kirkus — pirm.. Jo 
nas Mockaitis — ižd., Nijolė 
Railienė — sekr.. žibutė Žiups 
nicnė — parengimų vad., Ni
jolė Kairienė — metraščiui, Al
dona Totoraitienė — ryšininkė 
su mokytojais ir Juozas Dėdi
nas — informacijai. Pirmaja
me posėdyje dalyvavo mokyk
los direktorius Juozas Masilio- 
nis ir revizijos komisijos narys 
Liudas Kairvs. Posėdis buvo 
Ipravestas darbingoje ir vienin 
goję nuotaikoje.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos Centro Valdyba savo posė
di turėjo š. m. spal. 9 d. ALTos 
patalpose. Plati ALTos veikla 

(visuomet turi aktualių klausi-

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

WANTED 
BABYSITTER 

Must live-in, some House
keeping. Room & Board. 

$120 per Month. 
339-2499

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

WORKING COUPLE NEEDS 
COMPANION - HOUSEKEEPER 

For elderly man & two school age 
children. Live in or go. Salary open. 

References.
Some English necessary 

PARK RIDGE
692-3649

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMI 2 miegamieji kamba
riai dviem suaugusiems vvrams.

3348 So. Lowe. 2-ras aukštas
Tel. Y A 7-9438.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIU NAMU BALDAI 

’0% iki _50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. K-4421 
qo AVE

mų. Kaip žinome, dėka ALT j 
os pastangų pradėjo veikti i 
Amerikos Balso transliacijos i 
Lietuvą. Todėl ALTa š. m. spal. 
7 d. surengė Washingtone D. C. 
20 metų transliacijų sukakties 
priėmimą. Ta proga ALTos* 
delegacija lankėsi valstybės de Į 
parlamente ir pas prezidento 
patarėjus ir nagrinėjo Lietuvos 
diplomatinės tarnybos tęstinu
mo galimybes. Aptartas ir et
ninių grupiu veiklai remti įsta
tymo pravedimas. Ryšium su 
pasauliniais įvykiais iškyla ir 
laisvinimo bylos naujos prob
lemos.

— Dail. Anastazijos ir Anta
no Tamošaičių, gyv. Kanadoje, 
audiniu ir tapybos darbų paro
da įvyks spalio 30 — lapkričio 
13 d. Bostono miesto parodų 
salėje. x

— SLA ii-ta Kuopa, Cleve
land. Ohio, šiemet švenčia 70 
metų sukakti. Ta proga spalio 
31 d. Čiurlionio ansamblio na
muose yra ruošiamas iškilmin
gas minėjimas ir banketas. Da
lyvaus SLA prez. Povilas P. 
Dargis, sekr. Algirdas Budrec- 
kis ir artimų apylinkių tos or
ganizacijos veikėjai. Kuopos 
pirm, yra Vytautas Braziulis. 
SLA davė paskolą Čiurlionio 
ansamblio namų statybai.

— Lietuvių Radijo Forumas, 
Balfo vajaus proga, šį šešta
dieni, spalio 16 d. 8 vai. vak. 
pateiks Įdomią programą, kur 
Balfo direktoriai su svečiais tu
rės vajaus reikalu pokalbi, o 
jaunimas atliks meninę dali. 
Dainuos Rūtos ratelio alumnių 
choras ir bus suvaidintas radi
jo vaizdelis, kurį atliks: V. Ke- 
relytė. N. Sparkytė. D. Naruly- 
tė, R. Degutytė, R. Kaveckaitė. 
L. Jauniutė ir moksleivis J. 
Juozevičius. Programai vado
vaus Rūtos ratelio pirm. G. Če
pą i tytė. '

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
SAVININKAS PABDL'ODA 6 butų na- 
mą su baldais ir visais Įrengimais. 
Geros pajamos. Nebrangi kaina. Li
ga verčia parduoti. Grand View 
Apartments. Mr. & Mrs. Stanley 
Shaltis. 732 Park Ave., Hot Springs, 

Ark. 71901 
NAtional 3-5737

iy2 STORY BRICK, 
well maintained, near 59th and Pu
laski, 5 and 4 room aptst. 2 heating 

units. 50’ lot.
BY OWNER 
TIE 5-4681

BY OWNER 
2—6 room brick apartment 

building.
Near 57th and Whipple.

$34,500.
Tel. 778-8257

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

WISCONSINE parduodamas namas su 
šalia esančiu tuščiu sklypu. 60 mylių 

nuo Chicagos. Tel. 582-1565.

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

3r«ngenybės, Lilkročžlai,. Savanos 
. visoms progoms.’

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

SIUNTINIAI 1 LIFFUVĄ 
ir kitus kreštus

P. NEDZINSKAS, 4Q4E 
thicaao, iii. 60632. TeL YA 7^9M

A. T V E R A S i 
LAIKRttBlLAJ IR BRANGENFffitS 

Pariavtmas ir Taisonas 
2646 WEST 6M STREET 

TeL: REpublk 74941 
__r

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

V - r

K. E R i H G I S 
CAJJF<RM1A SUPER 
Ti1»o*nl tufo metoril, 

fune-upt Ir t. t
4S24 Scl CALIFORNIA ASC.

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-ttTT

■* Sol. Dalia Kučėnienė, so
pranas, atliks svarbų vaidmenį 
“Dainavos” ansamblio statomo
je komp. R'r. Budriūno operetė
je “Sidabrinė Diena”, š. m. 
gruodžio mėn. 11 ir 12 d. d. Ma
rijos Aukšt. Mokyklos salėje.

(Pr).

■* Inž. A. Rudis atidarys dail. 
A. Rukštelės sukaktuvinę meno 
parodą š. m. spalio mėn. 16 d., 
6 vai. vak. Kaip žinia, inž. A. 
Rudis yra Lietuvių Forumo įs
teigėjas, vedėjas, sėkmingas 
pramonininkas ir visuomeni
ninkas. (Pr).

SAVO NAMAI NE SALA
5 BUTŲ AUKŠTAS MŪRAS. 50’ lo

tas. 3 auto mūro garažas. Naujas 
gazu šildymas. Aluminum langai. 
Apie $8,000 nuomos. Pusė bloko nuo 
parko. $46,000.

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng
tas šiltas beismantas. Naujas garažas. 
Blokas nuo parko. S38,500.

3 BUTŲ 1% AUKŠTO MŪRAS. Ga
zu šildymas. Geros pajamos. Gražūs 
butai. \Garažas. Arti ofiso. $34,000.

6 KAMBARIŲ MŪRAS, Kabinetų 
virtuvė. Moderni vonia. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. Arti mūsų. — 
$19,000.

9 KAMBARIŲ modemus bungalow. 
Liuksusinė vonia, kabinetų virtuvė. 
Pilnai Įrengtas beismontas. Židinys. 
Šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marquette Parke. $28,000.

4 BUTŲ gražus mūras ir 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High. 
— S42.700.

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

2 PO 4 MŪRINTo, ssienas ir pasto
gė. centrinis šildymas, garažas. Brigh
ten Parke. __

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

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

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais Įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET 

436-7878

6 BUTU ŽIŪRINIS, gerame stovyje, 
platus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apvlinkėi. — $38.000.

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

10 BUTŲ mūras, alum, langai, šil. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79,500.

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis, ^ši
lima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsys. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47-tos ir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu, aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. — Tik 
$28.900.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

WESTMONT
Bv Owner. Brick & Frame 4 Bedroom 
Bi-Level. 3 Car Garage. 60x349’ Lot. 

Apt. or Commercial Zoning in 
Ne*1* Future.

$39,500
964-0088

” 1'^^' ~...... «
OPEN HOUSE

SUNDAY. 12 — 6 P. M.
8138 — 45 PL.. LYONS. ILL. 

Home can’t be built for 555,000 going 
for 545,000. Must be see to appre

ciate. 4 bedrooms, 3 full baths, 
2Vz car garage. By owner.

Tel. 447-0581

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir RemdRtas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų 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
TEL.: VI 7-3447

HOME INSURANCE'
Call: Frank Zapolis 
32O8’/i W. 95th St. 

GA 4-8654
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