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AMERIKOS DELEGACIJA VYKSTA Į KINIJA
SIMO KUDIRKOS TEISMAS VILNIUJE H. KSSINGERIS VEŽASI 9 ASMENIS,

(Iš pogrindžio spaudos biuletenio)
Simas Kudirka, gim. 1929, lietuvių žvejų laivo radistas, 1970 

m. lapkričio mėn. bandė pasilikti Amerikos laive, teritorialiniuose 
JAV vandenyse. Amerikos laivo kapitonas atidavė j j sovietų jū
rininkams. Kudirka buvo areštuotas. Tardymą vedė KGB įstaiga 
ir jis buvo apkaltintas pagal 62 str. UK. Lietuvos kodeksą (toly
gų 64 str. UK. RSFSR. — tėvynės išdavimas). Teismas įvyko ge
gužės mėn. 18-20 d. Aukščiausiojo SSR Lietuvos rūmuose — 
Vilniuje.

DU - KINŲ KALBOS SPECIALISTUS
WASHINGTONAS. — šiandien iš Washington© į komunistinę 

Kiniją išskrenda 10-ties asmenų delegacija, vadovaujama, preziden
to patarėjo Henry Kissingerio, nustatyti su Kinijos vyriausyoe 
prezidento Nixono vizito smulkmenų. Delegacija sustos Kali
fornijoje, Havajuose ir Guamo saloje, o į Pekiną per Šanchajų 
atvyks trečiadienį. Tokioje ilgoje kelionėje norima pripratinti 
delegacijos narius prie laiko skirtumo, kad jie konferencijose su 
kinų pareigūnais nebūtų nuvargę.

Teismo pirmininkas — Misiū
nas, prokuroras — Petrauskas, 
gynėjas — Gavronskis. Kuo
met teismo pirmininkas pa
minėjo pavardę, Kudirka pareiš
kė, kad nuo gynėjo atsisako. 
“Jeigu gynėjas — Gavronskis 
garbingas žmogus ir mane gins 
pagal savo sąžinę; tai ši aplinky
bė jam pakenks, tačiau jei jis 
negarbingas ir atliks antrojo 
prokuroro rolę, kaip tai dažnai 
atsitinka politiniuose procesuo
se Lietuvoje, tai aš manau, kad 
mano byla nėra taip sudėtinga 
ir pakaks vieno prokuroro”.

S. Kudirka neprisipažino kal
tas, nes jis savo tėvynės Lietu
vos neišdavė, o Rusijos, šiandie
ną vadinamos Sovietu Sąjunga, 
jis nelaiko savo tėvyne. Aiškin
damas priežastis, paskatinusias 
jį bėgti j Vakarus, Kudirka kal
bėjo daugiau negu 4 valandas.

Jis pasakojo, kad išaugo la
bai neturtingoje šeimoje. 1940 
m., kuomet Lietuva tapo pri j ung- 
ta prie SSSR, prasidėjo tautinė 
priespauda. Jis atsimena, kaip 
1941 m. -žmones vežė į- Sibirą ir- 
žino, kad buvo tremiami patys 
geriausieji, susipratę lietuviai, 
jų tarpe buvo daug pradžios 
mokyklų mokytojų, kurie tada 
buvo pavadinti “buržujais”.

1944- jis vėl tapo liudininku 
žmonių trėmimo į Sibirą, masi
nių žudynių. Daugelis jo drau
gų tapo partizanais. Beveik vi
si jie žuvo. Jis tęsė mokslą Vil
niuje, baigė 8 klases ir nuspren
dė tapti jūrininku. Jis panoro 
pamatyti pasaulį ir manė, kad 
jūroje pamirš savo tautos trage
diją. Jis norėjo pabėgti nuo bai
sių vaizdų — turgaus aikštėse 
gulėdavo sužaloti, išniekinti Lie
tuvos partizanų kūnai.

Prokuroras Petrauskas pareiš
kė pasipiktinimą Kudirkos “iš
davyste” ir pareiškė, kad jo el
gesys šmeižia ir žemina Lietu
vą. Jis teisiamajam pareikala
vo 15 metų laisvės atėmimo sun
kiojo rėžimo lageriuose ir turto 
konfiskavimo.

Gynimosi kalbą pasakė pats 
Kudirka. Jis citavo Gerceną, 
Marksą, Leniną. Paaiškino skir
tumą tarp socialistinės teorijos 
ir jos praktiško įgyvendinimo 
Lietuvoje. Kudirka pasakojo 
kaip jį stengėsi perauklėti: vyr. 
leitenantas Urbonas, tardymo 
skyriaus viršininkas, pulkininkas 
Kismen, KGB pirmininkas, ge- 
nerolas-majoras Petkevičius ir 
kiti, specialiai atvykę iš Mask
vos. Jie jam siūlydavo pasmerk
ti lietuvišką buržuaziją, kuri jį 
pastūmėjo į išdavystę. Už to
kius pareiškumus pažadėjo jam 
pritaikyti 82 str. UK (Lietuvos 
SSR rubežiaus peržengimą) ir 
jį teisti pagal šį straipsnį. Bet 
Kudirka pareiškė, kad jis atsisa
ko parduoti savo tėvynę Lietu
va. savo asmeninės laisvės kai- z y 
na.

Kudirka kalbėjo apie lietuvių 
tautos kovą prieš okupaciją. Jis 
kalbėjo apie dešimtmetį Lietu
vos “miško brolių” kovą, kurie 
beveik visi žuvo ir mirė kon
centracijos lageriuose. Net KGB

IŠ VISO PASAULIO

MASKVA. — Egipto prezi
dentas Sadat išvyko iš Maskvos, 
tačiau tolimesnėms deryboms su 
sovietais pasiliko Egipto karo 
ministeris generolas Sadek.

SAN FRANCISCO. — Bomba 
gerokai sužalojo Irano konsula
tą San Francisco mieste, padeg
dama visus tris įstaigos aukštus.

CAMBRIDGE. — Massachu
setts Technologijos Institute 
sprogo bomba, padariusi viena
me pastate, ketvirtame aukšte, 
daug žalos.

ST. PAUL — Minnesotos 
Aukščiausias teismas atmetė 
dviejų homoseksualų vyrų pra
šymą, kad įstaigos jiems išduo
tų vedybų leidimą.

SACRAMENTO. — Kaliforni
ja priėmė Įstatymą, įsakantį lai
dotuvių direktoriams aiškiai nu
rodyti visų karstų ir patarnavi
mų kainas, prieš klientams pasi
rašant sutartį.

BELGRADAS. — Jugosląvi- 
’jbš prezidentas Tito lapkričio 
mėn. lankysis Britanijoje, o 
prieš tai vizituos Ameriką ir Ka
nada.

NEW YORKAS. — NYT mu
zikos kritikas labai palankiai ko
mentavo lietuvio pianisto Anta 
no Smetonos koncertą, kuriame 
geriausiai kritikui patikęs ne
paprastas pianisto kuklumas. 
“Tvarkinga technika, tonų su
brendimas, skrupulingas, be prie
kaištų išpildymas”, — žodžiai, 
kurių pilna recenzija.

ŽENEVA. — Aga Khano šei
moje gimė berniukas, pavadin
tas princu Rahimu. Aga Khanas 
yra garbinamas apie 20 milijonų 
Ismailo sektos musulmonų, ku
rie tiki, kad jis kilęs iš pranašo 
Mohammedo šeimos.

HARRISBURG. — Kunigo 
Philip Berrigan ir kitų septynių 
karo priešininkų teismas prasi
dės sausio 10 d. Jis kaltinamas 
sąmokslu pagrobti prezidento 
patarėją Kissingerį.

pareigūnai patvirtino, kad žuvo 
50 tūkstančių partizanų. “Pasau
lio istorija dar nežino taip ilgo 
ir pareikalauvusio tiek aukų 
partizaninio sąjūdžio”.

Paskutiniame žodyje Kudir
ka išreiškė vienintelį prašymą 
Aukščiausiajam Teismui ir SSR, 
vyriausybei - suteikti Lietuvai 
laisvę.

Sprendimas: 10 metų prievar
tos darbų sunkaus režimo lage
riuose ir turto konfiskavimas.

Kudirka paliko motiną, žmo
ną ir du vaikus. Tardymo me
tu KGB pareigūnai Kudirkos gi
mines ir pažįstamus kalbino duo
ti parodymus, patvirtinančius jo 
psichinę ligą.

Medicinos komisija su Vilniaus 
psichiatrų komisijos viršininku 
Gutmanu, S. Kudirką pripažino 
sveiku.

Pastaba. Straipsnis išverstas 
iš autentiškos rusų pogrindžio 
spaudos biuletenio Nr. 20 1971 
m. liepos 20 d.

Nuotraukoje matomi dūmu debesys galėty labai užteršti orą, tačiau jie yra paprasti garai Naujo
sios Zelandijos elektros jėgainės, kuri panaudoja natūralu, požeminį karštą vandenį turbinoms 

sukti. Zelandija yra toli pažengusi šios žemės energijos naudojime.

VICEPREZIDENTAS AGNEW SKRENDA
IŠ IRANO I SAVO TĖVU GIMTINE V W fc-

PERSEPOLIS. — Užsienio dignitoriai, suvažiavę į Irano vals
tybės 2,500 metų minėjimą, rado nustatytą protokolo eilę, kuria 
ne visi yra patenkinti. Iranas vadovaujasi dar Vienos kongreso 
nustatyta tvarka, kurioje imperatoriai, karaliai, prezidentai ir 
premjerai turi pirmenybę prieš viceprezidentus. Pagal šią tvarką 
JAV viceprezidentas Agnew, yra žemesnėje padėtyje,už Afganis
tano princesę, už generalinius gubernatorius ir didžiuosius kuni
gaikščius.

Sklinda gandai, kad Vakarų 
Vokietijos viceprezidentas, par
lamento pirmininkas Khi Uwe 
von Hassel, yra nepatenkintas 
savo viešbučio kambariais. Kini
jos viceprezidentas ir mokslų 
akademijos pirmininkas Kuo Mo
jo paskutiniu momentu “susir
go” ii' jo vietoje Kinijai atsto
vauja jos ambasadorius Pakis
tane.

Be 37 valstybių galvų ir 32 
kitų žymių valstybių atstovų 

Irano minėjime dalyvauja 800 ko 
respondentų iš viso pasaulio. Jie 
skundžiasi policijos stipria prie 
žiūra ir prasta organizacija. Nie
kas nežino, kur kas vyksta ir 
kaip ten patekti. Koresponden
tai apgyvendinti 35 mylios nuo 
iškilmių vietos.

Svarbiausias svečias, atsakęs 
bankete į Irano šacho oficialų 
tostą, yra Etiopijos imperato
rius Haile Selassie, kurio impe
rija yra dar senesnė už šacho. 
Prie banketo stalo iš abiejų ša
cho pusių sėdėjo valdančios Eu
ropos karalienės Ingrida iš Da
nijos ir Belgijos Fabiola. Iš abie
jų imperatorienės Farohs pusių 
sėdėjo Danijos Frederikas ir 
Etiopijos imperatorius.

šalia jau minėtų baliaus daly
vių, didelį dėmesį sukėlė Brita
nijos princas Pilypas su princese 
Anne. šalia karūnuotų Europos 
ir Afrikos galvų, matėsi Rytų 
Europos naujieji aristokratai: 
sovietų Podgornas, Jugoslavijos 
Tito ir kt. šalia JAV viceprezi
dento Agnew žmonos sėdėjo Pa
kistano prezidentas ir Liuksem
burgo kunigaikštis princas Jean, 
o prie viceprezidento sėdėjo Šve
dijos princas Carl Gustav.

Jordano karalius atvyko ne tik 
su žmona Mona, bet atsivežė ir' 
savo seserį, princesę Basmą, ka
riai palapinėje nebuvo vietos ir 
ji buvo perkelta į viešbutį. Pa
lapinė nebuvo parūpinta ir Va
tikano atstovui, kardinolui Maxi

milian de Furstenburgui. Jis pa
lapinę išsikovojo.

Nors šis Persijos valstybės su
kaktuvių balius kainavo apie 
200 mil. dol. (tiksli suma yra 
Irano valstybinė paslaptis) vie
tiniai korespondentai nurodo, 
kad ne visi pasirengimo darbai’ 
pranyks, šiam minėjimui nuties
tas specialus vieškelis pasiliks. 
Lygiai liks keturi nauji viešbu
čiai, du aerodromai ir susiži
nojimo centras. Jais Iranas ga
lės naudotis ir ateityje.

Pirmą kartą po daug metų 
Irane lankėsi ir Graikijos kara
lius Konstantinas, atvykęs su sa
vo gražia žmona, danų prince
se, iš egzilės Italijoje. Graikai 
daug šimtų metų buvo didžiau
si persų priešai. Ir pats Perse- 
polis buvo sudegintas graikų kar
vedžio Aleksandro Makedonie
čio. Kitas graikas šioje puotoje 
buvo JAV viceprezidentas Spiro 
Agnew, kuris šiandien iš Irano 
skrenda į savo tėvo gimtinę — 
Graikiją.

Čilė vieninga 
vario klausime

SANTIAGO. — Amerikos val
stybės sekr. Rogers pareiškimai 
apie Čilės vario įmonių naciona
lizavimo politiką suvienijo Čilės 
politines' partijas. Net ir opo
zicijos, krikščionių demokratų, 
vadai pareiškė pritarimą Allen- 
dės vyriausybės linijai. Spau
doje šaukiama, kad Amerika Čilę 
išnaudoja ir grasina paramos nu
traukimu. Visi Čilės laikraščiai 
rašo apie reikalą ginti Čilės tau
tinę garbę.

Užsienio stebėtojai Čilėje ne
abejoja, kad Amerikos biznie
riai jokios kompensacijos iš Či
lės negaus. Amerikos reikalavi
mai sustiprino Čilės valdžią.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

♦ Kapitonas Medina, kaltin
tas dėl civilių šaudymo Mylai 
kaime, P. Vietname, vakar bu
vo paleistas iš kariuomenės, jam 
pačiam prašant.

♦ Belfas te, šiaurinėj Airijoj, 
gatvėj buvo nušauti du polici
ninkai.

+ Kalifornijos gubernatorius 
Reagan Saigone pasveikino pre
zidentą Thieu laimėjus rinki
mus. Jis pareiškė nesuprantąs, 
kodėl Amerikoje daug kas kėlė 
triukšmą, jog Vietnamo rinki
muose buvo tik vienas kandida
tas. Ir George Washingtonas te
buvęs vienas kandidatas, kai jį 
išrinko Amerikos prezidentu. 
Niekas neprotestuoja, kai ren
kamas Sovietų Sąjungos ar Če
koslovakijos valdžia, kandida
tuojant tik vienam asmeniui.

Ceylono premjerė Banda- 
ranaike lankosi Amerikoje, kur 
ji bus 6 dienas.

< Jau antras amerikietis, eko
nomistas dr. Simon Kuznets, ga
vo Nobelio premiją už ekonomi
kos darbus. Jis yra gimęs Ru
sijoje prieš 70 metų.

♦ Du britų medicinos dakta- 
rai paskelbė, kad aspirinas gali 
pakenkti vyrų vaisingumui. Ti- 
rimai bus tęsiami toliau.

♦ Net 77 senatoriai pasira* 
šė reikalavimą, kad JAV vyriau
sybė parduotų Izraeliui Phantom 
lėktuvus.

♦ Atstovų Rūmų darbo komi
tetas nutarė pakelti algos mini
mumą iki 2 dol. per vai. nuo 
sausio 1 d. Dabar minimumas 
yra 1.60 dol.

♦ Fischeris ir Petrosianas 
penktą šachmatų partiją baigė 
lygiomis. Jiedu turi lygiai taš
kų — po du su puse.

♦ Pietų Korėjoje dėl studen
tu neramumu buvo uždaryti 9 
universitetai, suimta apie 1,000 
studentu.

♦ Kinijoje, Kantono mieste, 
atidaryta tarptautinė prekybos 
paroda, kurioje dalyvauja Ja
ponijos, Vokietijos Kanados, 
Britanijos biznieriai su savo pre
kių pavyzdžiais. Daugiausia iš
statyta pačios Kinijos produktų.

Įtempimas Indijos
- Pakistano pasieny

LAHORE. — Įtempimas Pa- 
kistano-Indijos pasienyje padidė
jo, kaip pasakoja iš tų šalių su-, 
grįžęs New Jersey atstovas kon
grese Frelinghuysen. Jam Pa
kistano prezidentas Yahya Khan 
pasakęs, kad karas su Indija ne
išvengiamas, jei ji toliau rems 
bengalų sukilėlius, duos jiems 
ginklų, juos apmokius karo veik
smams ir jiems teiks prieglaudą. 
Pakistane ant automobilių daž
nai matyti priklijuoti plakatė
liai: “Sutriuškinti Indiją!” Pa
sienyje • biznieriai ir ūkininkai 
jau pradeda palikti savo namus, 
bijodami karo veiksmų.

Iš Pakistano pranešama, kad 
laivas “Sipsah” atplaukė Į Ka
rachi iš šiaurės Korėjos, pakrau
tas amunicijos ir ginklų. Prane
šama, kad Pakistanas pasirašė 
su šiaurės Korėja sutartį steig
ti konsulatus. Spėjama, kad per 
šiaurės Korėją Pakistanurgink- 
lus siunčia Kinija arba Sovie
tų Sąjunga, pačios nenorėdamos’ 
pagadinti santykių su Indija.

Airiją suėmė
4 teroristus

BELFASTAS. — Britų karei
vių grupė buvo apšaudyta iš Ai
rijos respublikos pusės. Susi
šaudymas truko dvi valandas, 
kol, atvykus britų šarvuočiams, 
airių partizanai pasitraukė. Ai
rijos kariuomenė tuoj atvyko Į 
pasienį ir suėmė keturis jaunus 
vyrus. Airijos vyriausybė pas- Į 
kelbė, kad bus griežčiau kovoja
ma prieš teroristų veiklą iš Ai
rijos teritorijos. Suimti vyrai 
apkaltinti nelegaliu ginklų ne
šiojimu.

Britanijos vidaus reikalų se
kretoriaus Maudling pasakė 
griežtą kalbą, kurioje pabrėžė, 
kad šiaurinė Airija yra Brita
nijos dalis ir bus Britanijos da
lis tol, kol patys jos žmonės to 
norės. Kol ji yra Britanijos da
lis, britų kariuomenė atliks savo 
pareigas ir prižiūrės įstatymus, 
tvarką ir teisingumą. Jokie te
roristų žygiai neprivers vyriau
sybės atitraukti kariuomenės iš 
Šiaurinės Airijos.

Sumažins JAV 
kariuomene 

G 

WASHINGTONAS. — JAV 
armijos vadovybė paskelbė, kad 
iki birželio 30 d. iš kariuomenės 
bus paleista apie 65,000 vyrų. 
Ateinančių finansinių metų pra
džioje armijoje bus 892,000 vyrų.

Paleisti žadama ne tik bai
giančius tarnauti rekrutus, bet 
ir visą eilę puskarininkų bei ka
rininkų. Kad jų nepasiliktų ne
proporcingai didelis skaičius, bus 
apsunkinti egzaminai ir laipsnių 
pakėlimo reikalavimai.

Be Henry Kissingerio į Kini
ją vyksta Alfred Le Sensne Jen
kins, valstybės departamento pa
reigūnas, gerai mokąs kinų kal
bą. Dwigt Chauin, 30 m., prezi
dento asistentas, paprastai de
rina prezidento laiko ir įsipa
reigojimų reikalus. Tf Elbourne, 
33 m. yra spaudos sekretoriaus 
Zieglerio asistentas.

Be jų į Kiniją vyksta John 
Holdrige, 47 m. buvęs karinin
kas, gerai mokąs kinų kalbą. 
Winston Lord, 44 m. patyręs di
plomatas. Karo laivyno koman- 
deris J. Howe yra Kissingerio 
štabo narys. Armijos generolas 
Albert Redman tvarko preziden
to ryšių reikalus, aviacijos gen. 
James Hughes, tarptautinės tei
sės specialistas ir Robert Taylor, 
45 m., saugumo reikalų žinovas. 
Juos visus prezidento lėktuvu i 
Kiniją nugabens lakūnas, pulk. 
Ralph Albertazzie, 48 m., kuris 
skris ir su prezidentu Nixonu, 
kai šis važiuos i Pekiną.

Paprastai po šitokios delega
cijos darbu vizituojamoje šaly
je prezidentas žgai nelaukia, to
dėl manoma, kad Nixono vizitas 
Pekine gali Įvykti dar lapkričio 
mėnesį. Korespondentai jau yra 
apskaičiavę kad iki lapkričio 9 
d. prezidentas bus labai užsiėmęs 
iš anksto paskelbtais įsipareigo
jimais, tačiau po tos datos jo 
laikas nesąs užimtas.

Ateinančią savaitę Jungtinė
se Tautose prasidės debatai dėl 
Kinijos priėmimo Į JT organiza
ciją. Pirma valstybė kalbės — 
Albanija, po jos — Alžiras ir 
Tautinė Kinija. Amerikos am
basadorius Busch pareiškė spau
dai, kad jis tikras, kad Tautinės 
Kinijos palikimas JT asamblėjo
je turi pakankamai rėmėjų.

Kinijos komunistų laikraštis 
Pekine pasmerkė vėl “dviejų 
Kinijų” idėją. Laikraštis atme
ta palyginimą su Ukraina ir Balt- 
gudija, kurios turi savo atstovy
bes šalia Sov. Sąjungos. Tos trys 
esančios tautų federacijoje, o 
Kinija esanti tik viena tauta, 
kurios dvi atstovybės negalin
čios reprezentuoti.

Vokiečių spauda 
puola Kiniją

BERLYNAS. — Rytų Vokieti
jos komunistų partijos laikraš
tis “Neues Deutschland”, ko
mentuodamas prezidento Nixono 
numatomą kelionę į Maskvą, at
virai sako, kad ta kelionė iš
ardo Kinijos planus įtraukti 
Ameriką į bloką, nukreiptą prieš 
sovietus. Vokiečių laikraštis 
puola Kiniją, kuri siekianti su
ardyti vokiečių-sovietų draugys
tę. Kinijos spauda, rašydama 
apie susitarimą dėl Berlyno, 
kaltino Sovietų Sąjungą vokie
čių interesų išdavimu.

Pati sovietų spauda, rašyda
ma apie Nixono kelionę, pabrė
žia, kad jis atvyks pagerinti ir 
sustiprinti ryšių su Sov. Sąjun
ga.



KAZ. STR&VA

VIENUOLYNO VARŽTU
LAISVOJI TRIBŪNA

Jau ne vienas žymus rašyto- kinėjantis jaunimo tarpe. Jis 
jas yra parašęs romaną, kuria- matomas sporto aikštėje, mato
me pagrindiniai veikėjai yra as-Imas tenisą žaidžiant, su gitara j 
menys, savo gyvenimą pašven
tę žmonių labui, kaip-pavyzdžiui, 
gydytojai, didieji labdaros vei
kėjai. Be to, pasitaiko, kad" ro
mane iškeliamas ir kunigo as
muo, kaip vyriausio veikėjo.-- 
herojaus. Neretai ir kino ekra
ne yra demonstruojami filmai, 
kuriuose centrinis veikėjas yra 
kunigas. Iš tikrųjų, kunigo as
muo yra įdomus, patrauklus. Jo 
veiklos sritis yra skirtinga, jo as
muo dengiamas lyg kažkokiu ne
permatomu, paslaptingu .šydu.. 
Jį išskiria iš kitų jau ir tas fak
tas, kad jis kaip kunigas yra 
viengungis, kurio neslegia šei
mos rūpesčiai. Jam patikimos 
išpažintyje pačios intymiausios 
žmogaus širdies paslaptys. Toks 
jo išskirtinumas duoda progos, 
ruošiant filmų scenarijus, iškel
ti jį kaip vyriausią veikėją.

Pastaruoju laiku tokių susuk
tų filmų, kuriuose kunigas vai-

rankoje šliagerius dainuojant. 
Bet jis matomas ir prie ligonio 
lovos, kalbant ir raminant gyve
nimu nusivylusį jaunuolį, kuris 
jau nebemato jokios kitos išei
ties kaip tik savyžudybę. Jis jį 
guodžia ir gelbsti, kalba jam 
apie gyvenimo prasmę. Tiesa, 
nors kunigas visur vaizduoja
mas kaip žmogiškas žmogus, 
bet jis savo vidine dvasia išky
la aukščiau pilkos gyvenimo kas
dienybės...

Deja, pastaruoju laiku, toks 
kunigo dvasinis herojiškumas 
lyg ir subliūško, kai imta kalbė
ti, kad menamai pačioje Bažny
čioje įvyko krizė, kuri tiesiogiai 
hipiška dvasia palietė ir kuni
gą. Ir tai tikrai, kunigai pradė
jo kritikuoti, maištauti prieš 
Bažnyčią-*įr< vyskupus, susvyra
vo jtt^i^ūūsntMnas savo vado- 
vam^^žjta neigti jų autoritetą. 
Spaudoje ėmė skelbti kritika per

il

Praeitą vasarą New Buffalo, Mich., apylinkėje Balzeky ūkyje buvo suruoštas piknikas. Dalyviai pasišildė sau
lėje, pakvėpavo šviežiu oru, užkando, o vėliau skambiai padainavo. Paveiksle matome dainuojantį jaunimą.

Dešinėje dainuoja seserys Giedraitytės.
Jurgio Kasakaičio nuotrauka

ėmė skelbti iškreiptą tikėjimo 
doktriną, pulti celebato įstatymą, 
spaudoje skelbti prominentiškų 
dvasiškių iškunigėjimą ir jų su
tuoktuves. Pagaliau, ėmė aiš
kinti, kad nereikia stebėtis ne- 

4 tesėjimu kunigystėje, nes tokių
dina pagrindinę rolę, yra keletas, sunktus vedamuosius-prieš savo „pfp-Ajimn n^itaikn ir mntprvs- Juose rotoas kunigas, teisu-1 vyskupus. 0 kai kurie ju net įe7v?su tokiu 

- ------------------------------------------------------------------------- ----------- C ■ i —----------------------------- jų, kurie neva to siekia vardan 
j pažangos, tikrumoje yra noras 

tokiais argumentais pridengti 
. savo žmogiškas silpnybes, pa- 
, teisinti savo iškunigėjimą, pa
slėpti savo neatsparumą pagun
dai, nuslėpti veidmainystę.

Tokie pasimetę kunigai bei 
■ vienuoliai, pateisindami save ir 
slėpdami savo silpnybes, pir- 

. miausia kaltina Bažnyčią. Gir- 
; di, ji esanti sustingusi, nedaran
ti pažangos, nesustabdanti Viet
namo karo, nekovojanti dėl žmo
nių rasių-lygybės. Jie kaltina 
savo viršininkus, kad,1 girdi, jie 
nepažangūs, varžo jaunųjų ku- 

------------------------------------------------ ,-------------------------------------- nigų pastangas įnešti naujeny- 
: bių kunigiškon veikion, draudžia 

būti šeimų patarėjais ir. pan.
Bet vis tiek keistas žmonių 

gyvenime paradoksas. Kai šian- 
: dien įvairūs filosofai, liberalai 
i ėmė puoselėti mintį, kad žmo

gus turi būti absoliučiai laisvas, 
kad jo niekas negali varžyti, ne
gali varžyti jo seksualinių įgei
džių jokie moralės varžtai nei 
Dievo įsakymai. Todėl jų nuo
sekli išvada, kad ir moterystės 
ryšys negali būt pastovus, ar 

’ draudžiami abortai. Tik, deja, 
kad tie, kurie tokia filosofija 
grindžia savo gyvenimą, tai yra, 

' gyventi be jokių „moralės varžtų, 
* vis dtėlto nenori ar bent dau- 
’ giausia nepageidauja, kad kuni- 
- gas- naudotųsi tokiu be jokios 
’ moralės' gyvenimu ir tokia lais- 
' ve. Jam ir didžiausi liberalai sta- 
jto visai kitokius reikalavimus. Jie 

nori 
save 
listą, 
nori, 
žmogumi. Jie norėtų matyti ku
nigą tokioje moraliai atsipalai
davusioje visuomenėje kaip tie
sos, moralinio tvirtumo ir ver
ta pasitikėjimo figūra. Reiškia 
ilgesį to, ką patys yra praradę, 
gal tai nesąmoningai, bet vis 
tiek jie ilgisi idealisto, pasišven- 
tusio žmogaus, kuriuo būtų ku
nigas. Tat, jie ir reikalauja iš 
kunigo pačių aukščiausių kva
lifikacijų, spinduliuojančios dva
sinės galios, širdies šilumos, mo
ralinių dorybių ir būdo stipry-

/■ ........ —“—
Jau atspausdinta ir galima gauti knygų riYikoje^

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
" viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori

jose Draugija.
Knygoj e aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 

lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai - m 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių,, laisvamaniškų, ir 

■ kitų organizacijų atlikti darbais įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. *

Norintieji-šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money.
' Orderį“ ..*3

AMERIKOS LIETUVIŲJSTORIJOS^’DRAUGIJOS
vardu-ir pasiųsti: i

1735. So. HALSTED. STUCHtCA^O; ILU 60601,

<   „z,-,..,,,  ^■i|i||BBg=eBB8gMaBg88gB3BMaBBawaaaĮBBaaBaBaBaaggga—

CR ANE SAVINGS and Loan Association^
' '*■ ii*.'- ?

B. B.^lETKIEWrCZ;>res.

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

, on 
investment

account

mokama dviejų 
metu certifi

cate m s. Mažiau* 
šia $5,000 
ar daugiau

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

Prašome aplankyti naują mūsų namą..

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

- . ... - -----------—•

vis tiek matyti kunigą už 
šventesnį, matyti ji idea- 
pasišventusį. žodžiu, jie 
kad kunigas būtu aukos

24: Adomas J asas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl, 33.00,
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, pralome atsilankyti į Naujienų 

rastinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

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

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas- 
žirginiais, kaip konfetėmis' ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
L J. Augustaitytė - Vaičiūniene, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psL Kaina Sl>—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ž^ĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato. 157 psL $2.00.
5. Butky Juze, EILERAŠC IR RAŠTAI. 155 pst $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE^ Eilių rinktinė, 169 

psL Kama $3,00.
7. Kleopas Jurgelionis, GLUDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatohjus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie
3 išviettotas lietuvaites* senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

IX Nadas Rastenis, THE FOREST OR ANYKŠČIAI, Antanu Baranausko 
“Anykščių Šilelis", vertimas. 42 psl. $2.00.

Balys Rukla, CKFN1ESTPARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stacys Santvaras, ATDARI LANGAI, Rinktuu lynka, 167 psL, S3JXV
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psL $2,50. 
IT. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE; Eiliuoti kūrinė-

liai< 92 psL, $1XX).
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
19. EugenHui Gruodis, AGUONOS IR- SMĖLIS. Eiles, 70 psL, $1.00.
20. Eleoa^Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai,

Labai gaila, kad šiandien toks 
idealusis kunigo tipas liberalų 
ir net tikinčiųjų akyse yra gero
kai dvasiniai- sužalotas, šian
dien - ne vienas geras katalikas 
šitokia kunigų elgsena yra ap 
sivylęs. Tokie aukščiau minėti 
kunigo elgsenos pavyzdžiai ne 
vieno kataliko supurtė dvasią ir 
jo širdin įnešė sąmyšį. Deja, yra 
kuo piktintis. Pagaliau, kuo gi 
galima daugiau, pasitikėti, jei 
jau patys kunigai klumpa, me
ta kunigystę, tuokiasi, kritikuo
ja demonstruoja? Tokių pasime
tusių kunigų veiksmai meta ne
pasitikėjimo šešėlį ir ant visos

Bažnyčios. •
Be abejo, kad ne be kaltės yra 

ir laikraščių reporteriai, kurie 
su tokiais iškunigėjusiais kuni
gais daro pasikalbėjimus, spaus
dina jų pareiškimus, o reporta
žuose jie dažnai pristatomi kaip 
dienos herojai. Bet nėra teisin
ga, nes tai dažnai dvelkia dide
liu šališkumu, kai daugiausia ap
rašomi tie, kurie yra iškunigė- 
ję, tuokiasi arba šiaip kurie su
kelia kokį nors skandalingą 
triukšmą, o retai kada spaudo
je berasi tokių reportažų ar 
trumpučių paminėjimų apie tuos 
kunigus (jų skaičius nepalygi
namai yra kur kas didesnis), ku
rie savo pašaukimui yra ištiki
mi, kurie kunigystės naštą, ne
ša tyliai ir herojiškai. Bet, de
ja, apie juos niekas nekalba, jų 
niekas neprisimena: Pagal su
rinktus statistikos duomenis iš 
viso kunigijos- iškųnigėjusių 
kunigų yra vos: tik du nuošim
čiai, tai yra daug mažesnis nuo
šimtis- ir • už atkritusių apašta
lų skaičių. Iš dvylikos- vienas at
krito, tai j au^aštuntas, nuošim
tis. Tai buvo Judo išdavystė. 
Tačiau tuo nenoriu-pasakyti, kad 
visi kunigai, palikę kunigystę, 
yra judai...

šiuos mano, svarstymus ma
nyje sukėlė šių, metų rugsėjo 
mėn. 16 d. “Naujienose” išspaus
dintas (tiksliau —perspausdin
tas. Red.) kunigo, jėzuito Kęs
tučio Trimako straipsnis. Ėmiau 
baimintis ir galvoti, nejaugi to
kia, hipiška dvasia yra nusiau
busi ir lietuvių jėzuitų galvo
seną. Gal. dėl to ir “Naujienų” 
Redakcija į šį-jo straipsnį at
kreipė dėmesį, nes ji savo ko
mentare apie jį taip atsiliepia: 
“Kun. Trimakas daug tvankes
nę atmosferą prispaudė ir už 
Sabataitį”... Mane kaip prakti
kuojantį kataliką ir prikalusan- 
tį vienai katalikiškai organizaci
jai toks kun. Trimako straipsnis 
tiesiog iki širdies gelmių sukrė
tė. Aš manau, kad nebus iš ma
no pusės nusikaltimo, jei savo 
įspūdžius, kuriuos išgyvenau 
beskaitydamas jo straipsnį, pa
sidalysiu su šio laikraščio skai
tytojais, nagrinėdamas paeiliui 
jo pareikštas mintis.

Kunigas Trimakas pradeda šį 
savo straipsni, lyg ir su pasidi
džiavimu. Mat, neseniai parašęs 
straipsnį apie kazimiertnes kapi
nes, kuris buvęs labai aktualus.

Tai buvo straipsnis apie sie
nų išvartymą kazimierinėse — 
kapinėse. Jį net keturi laikraš
čiai paminėjo. Man gi, atrodo, 
kad jis, pradėdamas rašyti apie 
savo “bylą”, be reikalo' giriasi 
savo seniau rašytais straipsniais, 
nes “Dirvoje” ir “Naujienose” 
įdėto straipsnio pagrindinis tiks
las buvo “apšviesti” visuomenę, 
kas jam sutrukdė sutuokti eks- 
jėzuitą Sabataitį, metant dėl to 
kaltinimą vienuolyno vadovybei, 
kuri jam uždraudė vykti Cleve- 
landan. Bet iš viso kun. Trima
kas šiuo apie kazimierines straip
sniu neturėtų ‘didžiuotis, nors, 
anot jo, buvęs’labai reikalingas 
atviras kunigo Žodis. Tokį atvirą 
žodį yra kalbėjęs ir rašęs daug

anksčiau už jį prel. M. Krupavi
čius. Jis savo laiku apie kapines 
yra prirašęs ištisas, dizertacij as, 
kurių turinys daug svaresnis ir 
intelektualiai daug giliau palies
tas reikalas. Ne be pagrindo ka
pinių kovotojai prel. Krupavi
čių laiko vienu savo stipriau
siu šulu.

Bet palikime kun. Trimako pa
sididžiavimą straipsniu apie kapi 
nes. Panagrinėkime konkrečiau, 
ką jis dėsto daugiau, ką jis ra
šo apie-savo vienuolyno vadovy
bę. Atrodo, kad jis nepatenkin
tas savo vadovybe, nes, anot jo, 
ji ieškanti gerų santykių ir ma
lonės hierarchijoje. Išvada, jog 
būtų geriau, jei vienuolyno va
dovybei nerūpėtų jokia hierar
chijos malonė.1 Nemanau, kad 
gražus ir darnus sanbūvis vie
nuolyno su vietos aukštąja hie
rarchiją yra vien tik malonės 
ieškojimas. Juk darnus-sanbū
vis yra savaime suprantama bū- 
tenybė. Koks gi būtų mums ka
talikams pavyzdys, jei vienuoly
nas imtu kovoti su vietos vys
kupais? Juk vienuolyno ir hie
rarchijos siekiami tikslai yra tie 
patys. Todėl ir darnus sugyve
nimas vienų su kitais yra bū
tinas.

Iš šio straipsnio plaukia ir ki
tos išvados. Pirmiausia, atrodo, 
kad kun. Trimakas yra Įsižeidęs 
vienuolyno vadovybe, kam ši jam 
padariusi pastabą dėl paskelbi
mo spaudoje straipsnio apie ka- 
zimierines ir lyg ieško sau lie
tuviškoje visuomenėje užuojau
tos. Manau, kad bereikalingas 
jo užsigavimas, nes vadovybė jį 
papeikė ne dėl nevykusio straip
snio turinio, o grynai už tai, kad 
jis kaip vienuolis, kuris ne kieno

i neverčiamas,1 savo laisvu apsi
sprendimu buvo įsipareigojęs 
klausyti ir laikytis vienuolyno 
nustatytų nuostatų, kurių rei
kia paisyti ir spaudoje skelbiant 
straipsnius. Tvarka ir drausmė 
— tai dar nėra laisvės varžymas, 
tai yra neišvengiama būtinybė 
bendruomeniniame gyvenime. Ir 
ištikrųjų, kuo gi pavirstu vie
nuoly niškas gyvenimas, jei ja
me nebūtų paisoma drausmės ir 
tvarkos? Tai turėtų būt aišku 
ir pačiam kun. Trimakui., Paga
liau, juk vieno kurio nors vie
nuolio viešas netaktas nemalo
niai paliečia ir visą vienuolyną.

Kun. Trimakas šaukiasi Vati
kano II Susirinkimo nutarimo, 
pagal kurį turi būt daromi atsi- 
klausimai, kaip antai: popiežius 
turi atsiklausti vyskupų, vysku
pai kunigų ir pasauliečių. Tai 
labai gražu! Bet iš jo rašinyje 
reiškiamo nepasitenkinimo va
dovybe, neatrodo, jog šis nuta
rimas jį patį saistytų, būtent, 
kad ir jis tuo pačiu yra įparei
gojamas atsiklausti savo virši
ninkų. Išeina, kad kun. Trima
kui galima rašyti, galima vykti 
pametusį kunigystę jėzuitą su
tuokti, bet jo, tokiais atvejais, 
Vatikano. nutarimas neįpareigo- 
ja nei pasitarti, nei atsiklausti 
savo viršininkų. Tai jau nelo
giškas Vatikano įpareigojimo in
terpretavimas. Jei jau popiežius 
turi atsiklausti vyskupų, vys
kupai kunigų ir net pasauliečių, 
tai, man rodos, kad jėzuitui Tri
makui tuo labiau būtų reikalin
gas dialogas su savo vienuoly
no vadovybe ir jos nuospren
džiams paklusti.

(Bus daugiau)

"NAUJIENOJ" KIEKVIENO
DARBO-ŽMOGAUS •'

DRAUGAS i* BI0K uJsr-

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
;<nauja taupymo ir namų 
■-į? paskolų reikalus visos mū

sų apylinkės. Dėkojame 
į Jums už. mums parodytą 

pasitikėjimą; Mes norė
tume būti Jums naudingi

- -ir ateityje, - -r ?-
^Sąskaitos apdraustos iki 

$20.000

FssafcZoęas, Pr^sxJersC

Passbook Savings 
AH accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

SPECIALŪS PAKETAI

Viskas apmokėta.
Gavėjui nieko nereikia 

primokėtu
Jie yra geriausi ir vertingiausi 
įūsy giminėms ilgai atminčiau 

IMITUOTI KAILINIAI
Užsakykite tuos puikius ir šil

tus kailinius. Fantastissa ver- 
tynė, karinkite Minkos (lygius 
ar dryžuotus), tikrų Persijos 
ar Mouton ėriukų.

Pilna kaina tik $99.00.
. $493010 . ...

5 vilnones skepetos su mažomis 
ar aiueiemis gėlėmis arba tur
kiškais ornamentais ir 5 šilkinės 
skepetos, visokių spalvų.

uitu PAŠTU — >58.00
KOMBINACIJOS SIUNTINYS 
DIDELĖS VERTĖS $149,00 | 
3 yaixiai medžiagos vyriškam g 
žieminiam paltui, iuo% vilna, 3 
yru. luU% vilnonės medžiagos 
moteriškam žiemmiui paltui, 
352 yrd. 100% vilnones medžia
gos vyr. kostiumui, 3 yrd. 100% 
viln. medžiagos žieminei sukne
lei, 2 dvigubo dydžio paklodes, 
2 pagalvės užvalkalai, 6 turkiški 
rankšluosčiai. . ’ '' J • /ž*'
SPECIALUS 1 ........... ■ —
10 svarų grynų kiaulienos 
kų, 10 sv. kvietinių miltų, 1 
ryžių, 10-sv. cukraus. ' ;
Yra ir daugiau specialių paketų.

Reikalaukitę^mūsu naujo . 
Iliustruoto nemokamo kataloge .

UŽSAKYKITE DABAR- ■ y i 
UŽSAKYKITE TIK PER.-,-^ J

125 East 23-rd Street 
Fifth Floor.

New York, N. Y. 10010
TEL. 982-1530 '

Reikalaukite^ mūsų naujo 
nemokamo iliustruoto katalogo

SKAITYK ’NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCUTIOM

4048 ARCHER AYENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE: 254-447!

o

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

UP TO 
§20,000.

Chicago Savings 
ud Loa.* Aaiociitlt* ^SAFETY Ob'- 

YOUR SAYINGS
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OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

0 PER ANNUM Q PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

ON CERTIFICATES 
OF $1000 .

ONE YEAR MATURITY

'o PER ANNUM PER. ANNUMPER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON CERTIFICATES: 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

INSURED

Mrs. PHIL P AK EL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL GR 6-7575
H O U R Si Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat 9 to 12:30



1.
Archeology “ląuko darbai** 

baigti, ir čia jie apžvelgiami 
Istorijos instituto archeologi
jos sektoriaus vadovo Adolfo 
Tautavičiaus. Jis pradėdamas 
pastebi: ■.

Archeologams tenka tirti 
pati ilgiausią Lietuvos istorijos 
laikotarpi — nuo žmonių apsi
gyvenimo mūsų teritorijoje 
prieš 12000 metų iki XVI — 
XXII a. Taigi tiriamas beveik 
12000 metų laikotarpis, tuo 
metu vykęs materialinės kul
tūros vystymasis, etniniai, so
cialiniai pasikeitimai.
ir priduria:

“... šiuo metu daugiausia 
dėmesio skiriama III — II tūks 
tančiui pr. m. e. (skaityk prieš 
T&ūsų erą, t. y. prieš Kristaus 
gimimą! JC.) Tai akmens am
žiaus pabaiga — bronzos am
žiaus pradžia, laikotarpis, kai 
mūsų teritorijoje apsigyvena 
indoeuropiečiai, formuojasi 
baltų gentys. Šio laikotarpio 
nuodugnesnis pažinimas ypač 
svarbus baltų etnogenezės iš
aiškinimui. Kartu nemažai dė
mesio skiriama IX — XIV a. 
Tai laikotarpis, kai Lietuvoje 
vyko esminiai ūkiniai ir socia
liniai pakitimai — atsirado 
miestai, susidarė valstybė, ėmė 
formuotis lietuvių tauta.

“ ... šiemet Istorijos insti-

jdujos iš jo pradėjo eiti, vienai 
mergaitei netyčia atidarius du
ju vamzdi, jai kabinant savu 
apsiaustų*.

Vaikai sukilo 
prieš riciną

Dvi jaunos, 10 metų mergai
tės, iš Oak Parko, gulinčios 
West Suburban ligoninėje, 
Tamira Laird ir Debra Poland 
nutarė kų nors daryti prieš la
bai neskanią ricinų, kurią jos

ligoninėje turėjo gerti. Jos 
surašė peticiją ir surinko po 
ja devynis parašus. Peticijoje 
sakoma, kad vaikai neturėtu 
,būti verčiami šioje ligoninėje, 
ar kur kitur, gerti riciną. Pe
ticija Įteikta ligoninės vyriau
siai nursei.

Ligoninė pareiškė, kad šis 
ligoniu prašymas yra studijuo
jamas.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“N A U J 1 E N a s p»

Adolfas Tautavičius

tutui skubiai teko kasinėti ne
žinomą Lieprniškių kapinyną 
(Utenos raj.). Ji aptiko ekska- 
vatorininkas, kasdamas duobę 
“Palangos” kolūkio fermoms. 
Čia archeologai surado 
šimtą XV — XVII a. kapų, 
našiai teko tyrinėti Sarių 
kapį (Švenčionių raj.), 
apardė žvyro karjeras.
niškių (Šakių raj.) kapinyno 
teritorijoje dirba ne tik moks
lininkai, bet ir ekskavatoriai... 
Archeologams dažniausiai ten
ka būti “gaisrininkais” ir gel
bėti nuo sunaikinimo likusią 
paminklo dalį.

Toliau A. Tautavičius kalbė
jo:

kasinėjimai susijusios su senuoju lietuvių 
tiriami Varnupių tikėjimu. Keliuose rajonuose 

ir Maišiagalos Į istorijos mokslų kandidato V.

apie
Pa- 

sen- 
kurj 

Pakai

Urbanavičiaus vadovaujama 
Istorijos instituto ekspedicija 
kasinėjo dubenuotų, pėduotų, 
“velnio sosto”, “velnio krėslo” 
ir kitais vardais liaudyje žino
mų, kartais dar ir dabar šven
tais laikomų akmenų aplinką. 
Prie visų jų rasta laužaviečių, 
daugelyje vietų gyvulių kaulų, 
puodų šukių. Tai buvusių 
apeigų pėdsakai. Ištyrę su
rinktą medžiagą — anglis, ke
ramiką, gyvulių kaulus, turė
sime naujų duomenų senojo 

Pirmą kartą respublikoje lietuvių tikėjimo apeigoms pa
plakiau buvo tyrinėtos vietos, žinti, galėsime pasakyti, kada

“Buvo tęsiami
Šventojoje.
(Kapsuko raj.)
(Vilniaus raj.) piliakalniai, pil
kapynai — Pajuostėje (Pane
vėžio ra.), Sariuose (Švenčio
nių raj.), Taurapilyje (Utenos 
raj.), Maisiejūnuose (Kaišia
dorių raj.), (senkapiai — Gin- 
tališkėje (Plungės raj.), Pakal
niškiuose (Šakių raj.)
Tirta daugiau kaip 30 apeigi
nių akmenų aplinka Šilalės, 
Skuodo, Kėdainių, Kupiškio, 
Ignalinos, Molėtų ir kituose ra
jonuose.

ir kt.

BIG
SAVINGS

....... - -■ ■ ‘ -

NEWS
| Now earn interest from date of deposit to date x 
| of withdrawal on regular passbook accounts - 
| including withdrawals made before the end of I 

ter. -

S S 'B
*—

lard Federal an interest check mailed
= every month on certificate accounts or, if you
4 choose, you can leave the interest in your a 

W; certificate account for withdrawal later. k

AND

jos buvo atliekamos”.

A. Tautavičiaus nuomone, “vi
suomenė vis labiau domisi ar
cheologija. Tas domėjimasis 
turi ir teigiamą, ir neigiamą 
pusę. Vis dažniau gauname 
pranešimų apie ardomus ar
cheologinius paminklus, apie 
atsitiktinius radinius. Kartais 
išgirstame ir apie labai svar
bius retus radinius. Pavyzdžiui, 
šių metų birželyje Žeimelio 
muziejui kolūkio traktorių re
monto dirbtuvių sandėlininkas 
Leonas Liubauskas perdavė 
retą bronzinį įtveriamą kirveli, 
kuriam apie 3000 metų. Įdo
miausia, kad ši kirveli Leonas 
Liubauskas rado geležies lau
žo krūvoje, kurion kažkas se
niau jį buvo Įmetęs. Taip vie
nintelis toks pokario metais 
Lietuvoje rastas kirvis buvo iš 
gelbėtas nuo sunaikinimo. To
kių pavyzdžių būtų galima pa
teikti keliolika. Mokslui išsau
gomi svarbūs archeologiniai 
radiniai, o kartais iš tokių pra
nešimų sužinome apie ardomą 
paminklą, ir mums pavyksta iš
saugoti likusią dalį.

Sėkmingi senatoriaus 
Charles Percy pietūs

Trečiadieni Conrad Hilton 
viešbutyje įvyko senatoriui 
Charles Percy paremti pietūs, 
kuriuose dalyvavo 2,700 as
menų, jų tarpe penki respub
likonai senatoriai iš kitų vals
tijų ir gubernatorius Ogilvie. 
Svarbiausias svečias buvo pre
zidento Nixono patarėjas Hen
ry Kissinger. Jis savo kalboje, 
gyrė sen. Percy, sakydamas, 
kad prezidentas labai vertina 
ji ir jo paramą vyriausybei ieš
kant pasaulyje taikos.

Po pietų H. Kissingeris rado 
progą 40 min. praleisti su Či
kagos meru Daley. Jie abu at
sisakė korespondentams pasa
kyti apie ką buvo kalbėta.

St.

Dujų sprogimas 
sužeidė skautes

Priseilios mokyklos vie
name pastate, rūsyje, 15 jau
nų skaučių turėjo savo skilties 
sueigą. Staiga visos išgirdo iš 
kito kambario šnypščianti 
garsą. Nespėjus patirti, kas 
ten šnypščia, mergaitės pra
dėjo eiti lauk, tačiau dvi ne
suspėjo išbėgti ir smarkus 
sprogimas abi sužeidė, vieną 
— sunkokai.

Paaiškėjo, kad sprogo pro
pano dujų tankas, pradžioje

užsodino bulvėmis, per kitą, 
dar ir archeologų netyrinėtą, 
nutiesė vandentieki i savo bu
tą. .. ” J. Cicėnas

INTEREST COMPOUNDED DAILY ON ALL ACCOUNTS '
We pay highest rates permitted by law. 

. SAVINGS INSURED TO $20,000.00

ASSETS OVER 
S 160,000,000 

RESERVES OVER 
$14,500,000

Tačiau iš kitos pusės, domė
jimasis archeologija dažnai 
perauga Į lengvabūdišką smal
sumą. Kai kurie asmenys užsi
krečia senienų kolekcionavi
mu. Krauna Į savo kolekcijas ne 
tik įvairius atsitiktinius radi
nius, bet ima patys kasinėti 
senovės paminklus, ypač pil
kapius. Praėjusiais metais te
ko matyti tokių savavališkai 
kasinėtų pilkapių Dukstynos 
miške prie Ukmergės, Miškiš- 
kių pilkapyje ir kt. To smalsu
mo rezultatai baisūs. Sakysi
me, Molėtų rajono Miškiškių 
pilkapyne iš keliasdešimt di
delių pilkapių nebėra nė vieno 
sveiko. Gudelių pilkapyne su
naikinta beveik šimtas pilka
pių, o iš šių paminklų Į muzie
jus nepateko nė vienas radi-, 
nys,— baigia A. Tautavičius.

STANDARD 
FEDERAL
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

Kaip elgiamasi su kultūros 
paminklais matyti ir iš “Lit. ir 
Meno” žinutės prieš metus. Ci
tuojama:

4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO. ILLINOIS 90432 • S47-1140 
OFFICE HOURS • Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m.

Saturday, 9 a.m. to 12 Noon < Wednesday, no business transacted.

“Atrodytu mvlėti ir didžiuo
tis savo apylinkės istorine pra
eitim turėtų kiekvienas, gyve
nantis Medininkuose (“stūkso 
XIV a. pilis, ne kartą gynusi 
nuo priešų kelius Į Vilnių”) De 
ja ... Tarybinio ū,kio direkto
rius vieną pilies teritorijai pri
klausančią aikštę r sauvališkai
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Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
VedėlM J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.

* ------  — - - . ----- —............
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Now at GLASER’S

True-to-Iife AccuColor 
performance in a big
screen portable TV. 
Features include Acctžtt 
for pleasing flesh tones, ’ 
and A.F.T. Come see * A 
it in action—soon.EQ-415, New Vista® chassis 

18* diagonal picture
Hatching rollabout stand, optional, exUx

RCA AccuColor 
—everything you 
want in color!
All the features 
you want most: 
Vivid color. 
Dependability* 
Automatic fiddle* 
free tuning.
Tht ORTEGA , 
New Yi»U* GF-7M 
25* pięture

RCA AccuColor®.
Portable makes

GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO. 
5115-3123 So. Kedzie Ave. .■ TeL: PR 6-1790 

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5^00, OR MORE, 
2. YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo Indillal 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Komunistiniai skylių lopytojai
Lenkijos uostų darbininkų pasiryžimas išsvilinti 

Dancigo ir štetino komunistų partijos centrus ir pakar
ti kelis žiauresnius komunistus privertė sovietų imperi
jos valdovus imtis naujų valdymo priemonių. Rusai pa
bijojo, kad lenkų nuotaikom neužsikrėstų ir pačios Ru
sijos komunistų mulkinami darbininkai, todėl ėmėsi 
ruošti naujus planus ir skelbti naujus pažadus.

Šių metų kovo mėnesi Maskvon sukviestiems sovie
tų imperijos valdytojams Brežnevas paskelbė, o Kosygi
nas papildė naujus planus sovietų ūkiui pertvarkyti. Abu 
partijos vadai prižadėjo darbininkams daugiau duonos 
ir apavo, bet to apavo nėra. Iš didelio susirūpinimo atr 
rodė, kad ne tik apavo, bet šiais metais dar ir maisto 
krautuvėse nebus. Gal nereikės stovėti tokiose ilgose ei
lėse dėl duonos ir mėsos, bet be eilių ir šią žiemą negalės 
apsieiti.

Iš Maskvos atėję Įsakymai liepia vartoti visas prie
mones maisto produktų ir Įvairių dirbinių gamybai padi
dinti. Tas spaudimas daugiau dirbti ir daugiau paga
minti jaučiamas ir rusų okupuotoje Lietuvoje. Lenkty
niavimo ir skubaus darbo sraigtai spaudžiami ne vien 
pavergtuose Baltijos kraštuose, bet visoje sovietų impe
rijoje. Okupacinės mokyklos žurnalistai Zeferinas Jonu
tis ir Kazys Žilėnas aprašinėja, kaip tas gamybos padi
dinimas pravedamas praktikoje. Jiedu 'Tiesos buvo pa
siųsti Į Alytų, kad patyrinėtų, kaip lenktyniavimas eina 
1928 metais ten Įsteigtoje mašinų dirbtuvėje.

Okupuotoje Lietuvoje, kaip ir visoje Rusijoje, visos 
ūkio veiklos pagrindan imamas Brežnevo 8 valandų pra
nešimas sukviestiems komunistams. Iki to meto buvęs 
“komunistinis planavimas” ir “socialistinė statyba” bu
vo negera ir menkavertė. Šie du vyrai tai pripažįsta pir
mame savo reportaže iš Alytaus. Jiedu rašo:

“Kaip ir daugelyje mūsų pramonės Įmonių bio
grafijose, taip čia (turi galvoje Alytaus dirbtuvę) 
prieš kuri laiką buvo liūdnesnių metų. Dabar, per
ėjus Į naują planavimo ir ekonominio skatinimo sis
temą, reikalai pastebimai pagerėjo”. (Tiesa, 1971 m. 
rugs. 8 d., 1 psl.).
Šie korespondentai tuo tarpu dar nieko nerašo, koks 

yra tas “pastebėtas pagerėjimas”, bet jie iškelia viešu
mon, koks iki šio meto buvo tas “komunistinis planavi
mas” ir kaip ėjo gamyba. Jiedu pradeda nuo specialiai

trims mėnesiams$6.00
vienam mėnesiui$2.00

Kanadoje:
metams _______________ . $22.00
pusei metų _______ _—— $12.00
vienam mėnesiui ------------ $3.00

Užsieniuose:
metams  $23.00
pusei metų --------------------  $13.00
vienam mėnesiui -------------- $350

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1733 So. Halsted SU Chicago, 
HL. 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

(Draugiškas patarimas)
Turime daug gražių haudin- 

gų kultūrinių kilniais tikslais 
profesinių profesionalų sąjungų 
Amerikos ir Pasaulinio masto, 
mokslo, švietimo, meno ir kito
kio pobūdžio draugijų, išliku
sių akademinių korporacijų su 
gausiais jų filisteriais, nemažai 
turtingų intelektualų ir pratur
tėjusių verslininkų - vaizbūnų, 
prosperuoj ančių bendrovių, įm
onių, etc. Visa mūsų Bendruo
menė su skaitlingais jos padali
niais ir centrais vienu savo pa
grindiniu veiklos sektorium lai
ko kultūros bei švietimo, ats

paruošto ir minėton mašinų dirbtuvėn pasiųsto inžinie
riaus V. Kriščiūno pareiškimų. Iš reportažo matyti, kad 
Alytaus mašinų statytojai galėtų išpildyti Maskvos nu
statytą planą ir pabaigti jį į keturis metus. Jie galėtų tų 
mašinų dar daugiau pagaminti, negu Maskva reikalau
ja, bet jie neturi mašinoms reikalingų • medžiagų ir da
lių. Kriščiūnas turi teisę tartis su Alytaus rajono val
dovais, bet jam nepasiekiamos kitų rajonų sritys. Ma
šinoms pakuoti reikalingos Marcinkonių tartokėlio len
tos, Maskvos dirbtuvėje gaminami mašinų guoliai ir 
Ukrainoje gaminami varikliai. Marcinkonys yra Varė
nos rajone, Kriščiūnui jis jau nepasiekiamas, o Maskva 
savo plane Marcinkonių valdovams nepranešė, kad jie 
laiku suplautų Alytaus darbininkams reikalingas lentas. 
Alytus mašinų pristatė, bet dėl lentų stokos negali jų 
išvežti, nes neturi į ką pakuoti.

Kriščiūnui tada teko siuntinėti po visą plačiąją Ru
siją žmones ieškoti lentų, variklių, sraigtų ir kitų būti
nų medžiagų. Kitur siunčiami dirbtuvių agentai oficia
liai vadinami tiekėjai. Apie juos tame reportaže taip at
siliepiama :

“Vadinami jie “stūmokliais” ir pan. Peržiūrė
jus etatų sąrašus, dažnas gudrus pasakyti, kad tie
kimo skyrius perdaug išpūstas. Tačiau, ar tie “stū
mokliai” nėra mūsų planavimo ir ūkinės veiklos 
skylių lopytojai? Išties, juokinga, kai tiekėjai ban
do išnaudoti visas silpnybes žmonių, nuo kurių pri
klauso, kam pirmoje eilėje siųsti detalių partiją. 
Vieną ima meilumu. Kitą Dainavos gamtos grožiu, 
trečią... Gerai pasistengus, galima būtų parašyti ir 
kyšininkavimą ir amoralumą... Antra vertus, ne
sakome, kad juokinga, kai dėl keliasdėšimties de
talių gamykla neįvykdo plano. Dar menkesnis juo
kas darbininkui, atėjusiam prie kasos langelio.” 
(Ten pat.)
Kai kapitalistinėje sistemoje sukti biznieriai kyšius 

duoda ir nepadorias priemones vartoja bizniui ugdyti, 
tai visi juos smerkiame. Dar garsiau kyšininkus ir ne
dorus biznierius smerkia laisvame pasaulyje neikiantie
ji komunistai. Bet kad Rusijoje ir • okupuotuose -kraštuo
se Maskvos planams vykdyti reikėtų duoti kyšius ir var
toti nepadorias priemones, tai niekas tuo nenorėjo tikė
ti. Dabar jie patys partijos organe tai skelbia. Matyt, 
kad gyvenimo tikrovė komunistiniame garde yra daug 
žiauresnė, negu laisvasis pasaulis Įsivaizduojame. Nėra 
ko stebėtis, kad jie apsitvėrė kariais, kulkosvaidžiais ir 
šunimis saugojama siena. 1

eit, ir mokslo sritis. Vienas Be
ndruomenės vienetas vardu 
Lietuvių Profesorių Draugija 
po vargų, pavojų ir tremties 
Vokietijoje karui pasibaigus ir 
emigracijos bangai nuščiuvus, 
sėkmingai išleidęs du leidiniu 
susirūpino trečiuoju, svarbes
niu.

Dažnai užsimiršta ir pasigen
dama pradžios. Todėl cituoju iš 
Lietuvių Profesorių Draugijos 
Amerikoje . protokolo 59/88 
1962. 11. 4: “Pirmininkas prof. 
St. Dirmantas praneša ir siūlo: 
ruošti trečių LPLA leidinį. Nu-

sybės ir kitų veiksnių, išugdyti 
pilnutinę modernių tautų kultū
ringos Europos pasieny. Kad 
jie, tie svetimoje šalyje į savo 
dienų pabaigų, Stalino - Hitlerio 
sukelto karo nublokšti vetera
nai nėra pajėgus sukelti iš 
savo dažnai kiaurų kišenių 
apie 10,000 dalerių brangių JAV 
-se spaudų apmokėti ir dar paš
tu ir nemokamai (nes tik san
traukos anglų kalba) knygą pa
skleisti žymesniose Žemės rutu
lio bibliotekose.

Prieš metus per ratujus For
um ir Margutis, rašiniais ir ske
lbimais spaudoje pradėtas va
jus davė tik gal pusę reikaling
os sumos. O kontaktuota ir žo
džiu ir raštais ir laiškais. ALTA 
išleido knygų apie save. Bend
ruomenė, kurios pagrindinis 
tikslas puoselėti mūsų kultūrą, 
stamboka suma sušelpė stam
bias algas gaunančius musų pra- 
sikišusius mokslininkus jiems 
pasigarsinti garsiam “simpoziu
me”. Kai iš jo be atitoreklamos 
liko? Kokios yra pasekmės? Mes 
dirbome tyliai. Kol rašėm, paš
alpos veik neprašėm. Tik mano 
paskatinti inžinieriai sumetė 
apie 500 redaktoriaus išlaidom 
apmokėti. Iš Lietuvių Fondo 
šįmet gavome tik 500. Komisi
jos pirmininko įtakoje didžiau
sią (daugiau kaip 2,000 dole
rių) sumą sukrovė mūsų kuni
gai; vienas 1,000, kitas 415, lik
usieji po 15, 20, 30, 60 ir 100 d. 
Netikėtai iš tolimo Berlyno ga
vome 500. Pirmoji garbės pre
numerata mano gauta iš versli
ninko Bronio Macianškio. Ir “pu
ti Laisvoji Lietuva nepareikala
vo apmokėti įdėtą skelbimų. O 
Nepriklausomoji Lietuva paėmė 
minimalų mokestį, tik 5 dol. Gi 
kitos laikraščių administracijos 
pareikalavo žymiai daugiau.

Daugiausia mane sujaudino, 
o šviesuoliams pavyzdį parodė 
drebančia ranka pieštuku ir iš
bėgusiu rašalu ir ant linijuoto 
iš vaikų sųsiuvinio išplėšto sku
telio parašytas laiškas iš Bruk
lino su 15 dolerių. Gražiai padė
kojau, paaiškinau ir netrukus 
dviem atvejais iš Bruklino gav
au pašto pinigų perlaidas 25 ir 
60 dol. Bijojau ar paštas suge
bės perlaidose išskaityti. Šio tik
rai garbės prenumeratoriaus pa
vardės čia neskelbsiu, bet kny
goje ji bus viena iš pirmųjų, nes 
atsiliepė labai anksti—sausio 
ketvirtų dienų. Daug pasako čia 
duodama laiško atvaizdo dalis.

Profesorių draugija nori ne
pavėluoti knyga išspaūsdiūti 
prieš 1972 m. vasario 16 d., ka
da, susitarus su Lietuvių Istori
jos Draugija, žadame minėti 50 
metų universiteto įsteigimo su
kaktį. Ta proga veikalų galės į- 
sigyti ir iš anksto neužsiprenu
meravę. Tačiau, jei aukų bus

tarta ruošti medžiagą. Kai visi
škai paaiškės medžiagos paruo
šimas, tuomet organizuoti lėšų 
tam leidiniui sutelkimų, nes yra 
vilties, kad atsiras rėmėjų—sp- 
onsorių”. 1963. VI. 2 nutarta: 
“Paruošti Nepriklausomos Lie
tuvos Vytauto Didžiojo univer
siteto veikimo aprašymą nuo 
įsikūrimo pradžios iki jo veik
los sustojimo 1944 metais. Kvie
sti šiai monografijai paruošti 
komisijų” (seka 12 narių pa
vardės) , (

Po devynių metų svarstymų, 
organizavimo, kliūčių nugalėji
mo darbų kai kuriems pakvies
tiems nariams atsisakius, o ke
turiem pasimirus (V. Stanka, 
S. Kolupaila, Viktoras Biržiška, 
A. Jurskis) pirmininkaujant 
paskutiniam Katalikų Teologi
jos Fakulteto dekanui vysk. V. 
Brizgiui ir redaguojant Pranui 
Čepėnui, medžiaga ne tik paruo
šta, bet surinkta spaustuvėje ir 
sulaužyta (apie 900 psl.). Dar 
stoka vieno lapo: nes pertrum- 
pas S. Dirmanto 1962 m. tikėtų 
rėmėjų—sponsorių ir iki šiai 
dienai dar permaža jų suauko
toji suma. Tam daug yra prie
žasčių. Jų viena, mano įsitikini
mu, yra ta, kad per tuos devyne
rius metus, kol išlikę gyva vete
ranai profesoriai LPDA kai ku
rie valdybos ir redakcinės komi
sijos nariai ir bendradarbiai 
dienomis ir naktimis plušo vei
kalų paruošti,—daugelio lietuvių 
mentalitetas gerokai pasikeitė, 
o jų bankų ir bankelių sąskaitos 
pasunkėjo, rezidencijos išgrožė- 
jo, jaunimui barzdos išaugo 
(sakoma—tingi skustis), o vid
utinio amžiaus kūnai apkloti 
storais, aukštos vertės žaliais 
dolerių banknotais... Kiti reika
lų ir padėtį žino, supranta, pri
taria; net gal džiaugiasi ir galė
tų ir gal norėtų paaukoti, bet 
delsia, neprisirengia; mano, kad 
kiti greitesni duos, o jie patau
pys dar geresniam ir vėlesniam 
reikalui, kad tik ne dabar, o vė
liau...

Supraskite bičiuliai, kas jau 
kas, o vienas po kito prieglau
dose išmirštą ar iš “social secu
rity” pensijėlių ir artimųjų šel
piami ligų kankinami persenę 
profesoriai, apakę, be kojos da
ug metų invalidai visgi gebėjo 
ištvermingai iki universiteto 
įsteigimo 50 metų sukakties pa
rašyti stambų, istorinį, amžius 
išliksiantį veikalą apie per am
žius mūsų ir kaimynų tautoje 
mokslų ir kultūra skleidusį ži
binta ir apie naujų laikų Lais
vos Lietuvos tikrai lietuviškus 
Vilniaus ir Kauno universitetus, 
kurie kad ir talkoje su kitomis 
aukšto mokslo ir meno mokyk
lomis, akademijomis, institu
tais per 20 metų iš “bauernvol- 
ko” sugebėjo, palaikomi vyriau

mažai surinkta ir reikės įbristi 
skolon, tai gali būti apleidusios 
spaustuvę knygos kaina nuo už
sakymo kainos (dabar 15 dol.) 
teks kiek pakelti. Taigi, kam ir 
pora dolerių sudaro skirtumų, 
pasiskubinkit atsiųsti 15 dol., 
kol knyga dar spaustuvėje. O tie 
rėmėjai, kurie jaučia pareigų ir 
gali paaukoti daugiau (mecena
tai ne mažiau kaip 500, o gar
bės prenumeratoriai tarp 100 ir 
499 dol.), tai prašomi atlikti iki 
šio mėnesio 30 dienos, jei pagei
dauja, kad jų pavardės susku
btų būti atspausdintos knygos 
puslapiuose. Jų užsakymai ir če
kiai turi būti man atsiųsti iki š. 
m. spalio 30 d. Žinoma, neatsi
sakysime ir nUo kiek vėliau at
siųstos bet kokio dydžio aukos, 
tačiau garbingas sųrašas aukoto 
jų bus jau uždarytas ir knygoje 
atspausdintas. Jokie jo papildy
mai neįmanomi ir nenumatomi.

Tad nedelskite. Pasiryžkite. 
Siųskite, kad gaučiau iki s. m. 
spalių 30 dienos adresu: Prof. 
St. Dirmantas, 6616 So. Wash
tenaw, Chicago, Ill. 606 -29.

Dar turime viltį ir laukiame. 
Paremkite ne veteranus profeso
rius, ne mūsų draugijų. Parem
kite jos darbą, kuris per šimt
mečius kels tautos garbę ir pre
stižų žmonijos moksliniame pa
saulyje. Paskubėkite. Prisimin
kite, kad esate pavergtos tau
tos laisvėje išlikę ambasadoriai. 
Toji garbė, toji pareiga Jus įpa
reigoja visomis išgalėmis prisi
dėti prie mūsų pagrindinio tro
škimo, prie mūsų veiklos, kurią 
esame Įpratę vadinti kova dėl 
lietuvių tautos išlikimo, iškėli
mo ir jai politinės laisvės ne at
gavimo, o atkovojimo taikiais 
ar fizinės jėgos, atseit, karo prie
monėmis. Šioje veikloje parem
kite mokslininkų veteranų atli
ktų reikšmingų žygį.

St. Dirmantas 
LPDA Valdybos vardu

Savo nertinę vaisty spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: iitatfi visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad_ nojvyktv klaidy, nes vaistą su
maišytais gali būti fatališkas. Patik
rinti, kaktą vaistą trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kdkiam neti
kėtumui pasiruošęs.

M. GELŽINIS

Klaipeda Ordino Valdžioje 
(1252 -1525 m.)

34
E. Dėl Užmario, Kuršių Marių ir 

Bailijos jūros vardų
Kalbininkai yra nustatę, kad prūsai ana 

siaurą žemės juostų, kuri skyrė Aisčių Ma
rias nuo Baltijos jūros žodžiu “nerija?' vadi
no. Kalbininkas R. Ekblom, šalininkas anos 
teorijos, kad germanų kilmės vieta esanti 
šiaurėje, Skandinavijos pusiasalyje, straips 
nyje “Der ordensdeulsche ON Nerge “Neh
rung'' ein nordgermanisches Lehnivort?“ 
(Ar yra Ordino laikų vietovardis Nerge 
“Nehrung” skolinys iš šiaurės germanų 
kalbos?), padėtame Sprakvelenskapliga kal- 
Iskapets i Uppsala Fdrhandlingar, 1946 — 
48, p, 133 — 160, Įtaigoja, kad prūsų žodis 
“nerija” esąs kilęs iš seno nordiško “no- 
eri*’. Bet patys vokiečių kalbininkai nepri
taria Ekblom’ui, nurodydami, kad jo išva
dos esančios iš per daug toli atvestos.

Ordino dokumentų raštininkai išvertė 
prūsų žodį neriją į Ordino “nerge”. O vė
liau, kuomet jie pavergė Sambą ir susidū
rė su iki Marių ir Nemuno atvestu Kuršu, 
jie antrąją neriją pavadino “nerge euroni- 
cnsis”. Dusburgas ją rašo “Neria Curoni- 
ensis”, skaityk jo Cronica Terre Prussie, 
p. 144.

Viduramžio vokiečiai mėgdavo persta

tyti vardų balses, mėgdavo vardus perfor
muoti, sunarplioti ir sujaukti. Todėl šimtme 
čių bėgyje iš žodžio “Nergia, Nerge” pasida
rė žodis “Neringa”, vėliau “Nehrung” ir 
galų gale terminas “Kurische Nehrung” 
nusistovėjo ir tapo paskutinių šimtmečių 
vokiečių geografinės ir istorinės literatūros 
pastoviu terminu.

Mažosios Lietuvos lietuviai niekad ne
vartojo nei “Nehrung”, nei “Kurische Neh
rung”, nei “Neringos” terminų. Jiems ši
tie žodžiai buvo ir pasiliko svetimi. Gyven
dami Marių vienoje pusėje, jie vadino aną 
žemės juostą “Užmariu” arba “Kopomis”, 
kuriose gyveno “kopininkai”, šiame raši
nyje grįžome prie seno tėvų termino ir aną 
tėvų žemės sklypą vadiname senu, gražiu, 
teisingu ir logišku, lietuvišku pavadinimu 
— Užmariu.

Kai Livonijos riteriai 1252 m. pradėjo 
Nemuno ir Danės upių santakoje Klaipė
dos pili statyti. Danė tebetekėjo stačiai Į 
atvirą jūrą, reiškia, Užmaris buvo apie 
ll/2 km. trumpesnis ir tesiekė Smiltynę. 
(Sandkrug). Pastarosios ir Kopgalio (Sū- 
derspitze) gyvenviečių žemę sunešė upiij 
srovės ir Baltijos bangos vėlesnių šimtme
čių bėgyje. Užmaris nebuvo vien trupes
nis, bet, bendrai paėmus ir siauresnis, ir 
jo rytų krantas, t. y., pamarys, buvo gi
liau išraižytas. Ten, kur vegetacija nepri
laikė žemės paviršiaus, keliaujančios ko
pos slinko kasmet po kelias pėdas i rytus ir 
tokiu būdu mažino pamario karpytumą.

Dėl Kuršių Marių vardo: Tik 114 metų 
po Klaipėdos pilies įsteigimo, 1366 m., Kur

šių Marių vardas pasirodė pirmą kartą 
Ordino aktuose. Vokiškas pavadinimas 
“Kurisches Haff” ir latviškas “Gulf of the
Kurs” įtaigoja išvadą, kad jų vardas buvo 
išvestas nuo mariu pakraščiuose gyvenusių
kuršių.

Tokia išvada yra klaidinga, nes Ordino 
metraštis patikslina Kuršių Marių vardo 
kilmę labai aiškiai:

“Das vorbescrebene lant vnd wiltnisse 
mi t dem grossen vrischen habe ist vnd wirt 
geheysen, gehalden vnd genannt nach dem 
bischtom vnd der Kirchen czu Kuriant 
vnd hot den namon Kuriant vnd Kursche 
hap vnd nicht noch deiu landė Samayten”. 
SRP II, p. 710.

(Aukščiau aprašytoji žemė ir tyrumos 
su didelėmis naujomis mariomis yra ir bus 
išvardintos, palaikomos ir vadinamos pa
gal Kuršo vyskupiją ir bažnyčią ir gavo 
Kuršo ir Kuršių Marių vdrdą, ir nėra pava
dintos pagal žemaičių kraštą.)

Kronikininkas akcentuoja, kad marių 
vardas nėra iš kuršių, nei iš žemaičių var
do išvestas ir, lyg pateisindamas nelogiš
kumą, pabrėžia, kad marios net nebuvo 
pagal apylinkinę Žemaitiją pavadintos, 
bet kad jų vardas buvo suplaktas su Kuršo 
vyskupija.

Dėl Baltijos: Dr. Herbert Ludat, vienas 
dabartinių laikų Baltijos vardo tyrinėtojų, 
1952 m. padėjo “Zeitschrift d. Gesellschaft 
fu r schleswig — hqlsteinische Geschichte” 
tome 76, p. 1 — 23, l straipsnį “Ostsee und 
Mare Balticum“. Jg studija buvo vokiško
je moksliškoje spaudoje plačiai pastebėta. 

Ten profesorius atmetė visokius kitokius 
tvirtinimus ir išvedė Baltijos vardą iš lie
tuviško žodžio “baltas” ir priminė, kad 
žodis “baltas” buvęs ir esąs žinomas ir 
vartojamas visoje baltų kalbos šeimoje. 
Jis toliau tvirtina, kad anglosaksų ar vi
kingų kilmės jūrų keliautojo Wulfstano 
laikais (890 m.), Aisčių Mariose minima 
sala “Witland” ir vėliau, Ordino laikais 
tose pačiose mariose žinomos salos “Wit- 
landia” ar “Witlandsort” vardai buvo tie
sioginiai vertimai baltiško žodžio “bal
tas, baits”.

Apie Danę kunigas iHennenbergeris, 
kuris per 7 metus apkeliavo Rytprūsius ir 
stengėsi kiek įmanomai daugiau savo aki
mis pamatyti, rašė 1595 m., kad “Tange. 
Entspringt in Samaiten aus einem Ge- 
bruch... ” Reiškia, Danės šaltiniai buvo 
“in Samaiten”, o ne kuršių krašte. Pačia
me žemupyje, Šv. Jono bažnyčios apylin
kėje, mūsų laikų “Aschhof” vadinamu, 
Danė išsišakojo į dvi šakas. Viena šaka 
ėjo mums žinoma Danės vaga, o kita te
kėjo pro Laukininkų turgų (Friedrichs 
marki) į Marias. Didžioji Vandens gatvė 
(Gr. Wasserstr.) ir Mažoji Vandens gatvė 
(kleine Wasserstr.) primena antrosios Da
nės šakos kelią.

Ten, kur už Klaipėdos kareivinių pro 
Krantinę (Strandvilla), Melneragę ir Gi
rulius iki Karklininkų gražus miškas (Plan- 
tage) augo, kurį rytų pusėje nuo Klaipė
dos, pro Labrenciškius ir Girulius iki Ka- 
lotės ežero taip vadinama Palvė (šilas) 
lydėjo. 13 amž. jokio miško nebuvo. Anais 

laikais tas plotas buvo žemesnis, arčiau 
vandens paviršiaus ir jame riogsojo kalkio 
akmenų klodo iškyšuliai, dėl kurių ta sri
tis buvo Kalkio šilu (Kalkheide) vadina
ma. šimtmečių eigoje vakarų vėjai palai
dojo jos skurdžią vegetaciją po 2 — 4 m. 
storumo iš pajūrio atpustyto smėlių klodo, 
ant kurio mūsų laikais fališkas (Plantage) 
sužaliavo ir palvė (šilas) augo.

Kryžiuočių valdymo laikais braižyti 
Klaipėdos pilies ir apylinkės paveikslai 
parodo, kad nuo Klaipėdos Į.šiaurę einąs 
pajūris buvo daug toliau į vakarui pasine
šęs ir Raudonojo švyturio vieta buvo daug 
toliau nuo kranto, negu mūsų amžiuje. 
Nemuno ir Danės srovės šitą pajūrio 
kampą atskalavo ir išrausė naują, Klaipė
dos Sąsiauriu (Memeler Tief) pavadintą 
vagą, kuri 19 ir 20 amž. semtuvais ir siurb
liais buvo žymiai pagilinta ir akmeniniais 
krantais ir molais sutvirtinta.

Kas nuo Stariškės, Drevernos, Kintų ar 
kito kokio pamario kaimo kranto brisda
vo į Marias, stebėjosi menku Marių dugno 
nuožulnumu. Brisk tolyn ir tolyn, o to gi
lumo kaip nėlra, taip nėra. Mat, pamarys 
tarp Klaipėdos ir Nemuno žiočių yra be- 
skęstąs kraštas ir pamažu grimsfa. Ten, 
kur prieš kelis šimtus metų pievos žaliavo, 
dabar žuvys plaukioja.

(Bus daugiau) _ - - - . :........ ...... .

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “Naujiena s”
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DR. ANNA BALIUKAS 
akių, ausų, nosies 

ir gerklės ligos 
PRITAIKO AKINIUS 

28S3.W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 
Rezid. telef.; WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, nedaryt?

Rez. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ 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. BiEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Apsilankęs Ryty Vokietijoje Ameri
kos negrų pastorius Ralph Abernathy 
kalbėjo iŠ sakyklos Ryty Berlyno baž

nyčioje. šalia jo stovi vertėjas.

ARTĖJANČIAME NAUJIENŲ BANKETE

VITALIS ŽUKAUSKAS
SEKMADIENĮ, 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, IR. 60608 arba telefonu: HA 1-6100.
Pradžia 4:00 vai. po pietų.
Kviečiame visus iš anksto užsisakyti vietas artėjančiame

NAUJIENŲ BANKETE

PUEASE
BE 

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fire* I

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJI EN OSE” •

GSLININKAS (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 
GĖLfiS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834
V - - ..................... —*

TĖVAS IR SŪNUS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antracL, penktadienį nuo 1—o, tree, 

ir šeštai tikrai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1S1N - E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

Ofiso teL: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801 <

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.'
2454 WEST 71st STREET

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

Paleido iš kalėjimo 
jury komisijos narj

Čikaga gerai prisimena va
dinamą Krebiozen vaistų teis
mą. Trys gydytojai buvo ištei
sinti, nors kaltinimai buvo 
rimti — valstybės pašto nuo
statų laužymas, vaistų įstaty
mų negerbimas ir pardavinė
jimas vaistų nuo vėžio, nors 
tie vaistai nieko neveikę.

Vienintelis toje byloje pa-

tekęs į kalėjimą buvo Joseph 
Bokowski. Jis buvo jury ko
misijoje, o teisėjas visiems 
komisijos nariams buvo už
draudęs kalbėti ar skaityti 
straipsnius apie Krebiozen 
vaistus ar tą bylą. Bukowski 
nepaklausė teisėjo Juliaus 
Hoffmano ir į jury kambarį 
atsinešė savo unijos laikraštė
lį, kuriame buvo ginami Kre
biozen vaistai ir kaltinamieji 
gydytojai. Bukowskis nagri
nėjo tą straipsnį su kitais jury 
komisijos nariais. Už tai jis 
gavo 18 mėn. už teismo panie
kinimą. Trečiadienį jis buvo 
iš kalėjimo paleistas, po šešių 
mėnesių, nes kalėjime jis pa
vyzdingai laikėsi.

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

Nori pakelti 
telefono kainas

Illinois Prekybos komisija 
paskelbė, kad spalio 26 d. ji 
pradės viešą apklausinėjimą 
dėl Belle Telephone sumany
mo pakelti kainas tarp 20% ir 
30%.

Telefono bendrovė aiškina, 
kad pakilusios kainos ir dides
nės tarnautojų algos verčia ben
drovę vėl kelti vartotojų kai
nas, nors jos pakilo pernai 
lapkričio 6 d.

Apklausinėjimas vyks 160 
N. La Salle gt., 19-tame aukšte, 
pradžia^ 10 vai.

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

MARQUETTE FUNERAL HOME 
,If. 2533 W. 71st Street
tv z_> Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILLAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

/---------------- ■---

MINSKAS
AM-FM RADIJAS

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATER.

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

*PERKRAUSTYMA1

- MOVING
Leidimai •— Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

help your 
HEART FUNdV

help your HEART

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOJ VIETA

REpublic 7-8600 REpublie 7-86.01

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeU FRontier 6-1882;k

— Krakiškiu Draugiško Klubo po 
atostoginis susirinkimas įvyks sekma
dieni, spalio 17 dieną 2 vaL popiet 
Broniaus Bartkaus namuose, 6919 So. 
Artesian Ave. Visi nariai prašomi 
atsilankyti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti.

Eugenija Strungys, nut. rast.

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
šalpos Klubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, spalio 17 dieną, 
1:00 vai. popiet Hollywood svetainė
je, 2417 W. 43rd St. Nariai kviečia
mi atsilankyti. Aptarsite klubo reika
lus, taipgi numatomas yra išrinkti 
naujas kasininkas. Visi dalyvaukite.

• Rožė Didžgalvienė, rast

— Žemaičiy Kultūros klubo eilinis 
susirinkimas įvyks trečiadieni, spalio 
20 diena 7:30 vaL vakare Hollywood 
svetainėje. 2417 W. 43rd St. Nariai 
kviečiami atsilankyti ir aptarti klubo 
reikalus, kurių yra daug. Po susirin
kimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

A. A.

ROŽE SUDEIKĖ - 
VASAUSKIENE

Mirė po sunkios ir ilgos ligos 1971 m. spalio mėn. 14 dieną.
Bus pašarvota šeštadienį, spalio mėn. 16 dieną Mažeika - Evans 

koplyčioje, 6845 So. Western Avenue^
Pirmadieni, spalio mėn. 18 dieną 8:45 vai. ryto bus lydima iš ko

plyčios į St. Basil parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Rožės Sudeikės - Vasauskienės giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
$ Duktė S. Vasauskaitė- Korres su šeimar brolis 

Juozas Sudeikis su šeima, sesuo Emilija JCvederys 
su šeima, draugai ir pažįstami.

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

EUDEIK
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
EUIUtWtUUi«UtttlUZA>i UUIUIIIKIIU

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS: IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgije- 

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

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

uždaryta.
Rez. teL: WA 5-3099

ii
SOPHIE BARCUSj

I I
Į RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
I ;
j Visos programos iš W0PA, ;

1490 kiL A. M.
Lietuvi v kalba: kasdien nuo pirma H 

į dieniu iki penktadienio 11—12 i 
vaL ryto. — šeštadieni ir sek-į 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO. ELL. 66629
1- - - - - - - ._ —.. - .-7------r-9

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P..TUMASONIS 
C H I R u R G A S 2454 WEST 71»t STREET 

Ofise telef.- HEmlock 4-2123 
Rerid. Glbson 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba ko|omi 
(Arch Support*) ir L t

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Oor no defense
against the careless -ase of fire. 

So please follow Scnokey’j ABC’s: 
Al’Tiyi bold matches till cold. 
Be snre to dro^n all ompfiret, 

rtk the ashes, ltd dro5*^ 
them again. Crush all 

smokes dead out.

Ekskursijos į Lietuvą 
1972 metais

Walter Rask - Rasčiauskas, 
pirmas pradėjęs vežti žmones į 
Lietuvą, tą darbą sėkmingai tę
sia jau 11 metų. Jo tvarkingai 
suorganizuotos ekskursijos vyk
sta sklandžiai. Šią vasarą jo va
dovaujamas American Travel 
Service Bureau nuvežė 6 ame
rikiečių grupes į Lietuvą. No
rėjo daugiau žmonių nuvažiuo
ti; bet dėl vėlybos registracijos 
negalėjo to padaryti, nebuvo 
vietos.

Ateinančiais metais Rasčiaus- 
ko įstaiga planuoja nuvežti Lie
tuvon net 10 grupių. Vienos 
ekskursijos bus 17 dienų, kitos 
po 21 dieną. Prie jų bus gali
ma prisijungti Čikagoje, New- 
Yorke ar Montrealyje. Kas iš 
anksto užsiregistruos, tai galės 
pasirinkti jam patogiausią ke
lionės laiką. Su vėliau besire
gistruojančiais gali tas pats atsi
tikti, kas atsitiko šiais metais. 
Todėl patariame planuoti iš an
ksto ir laiku užsiregistruoti. 
Rašykite arba informacijų krei
pkitės tokiu adresu:
American Travel Service Bureau

9727 South Western Avenue
Chicago, Illinois 60643 

TeL: (312) 238-9787

Taip pat paruošiame kvieti
mus giminėms atvykti į Ameri
ką. 'Teikiame informacijas ke
lionių reikalais į visus pasaulio 
kraštus. Parūpiname bilietus ir 
reikalingas vizas. (Pr).

PADĖKA
A. t A..

LEO ZENKUS
Mirė 1971 m. spalio mėn. 9 dieną ir palaidotas spalio mėn. 12 

dieną Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Velionis Leo Zenkus negali atsidėkoti tiems, kurie suteikė jam 

paskutini patarnavimą ir palydėjo jį į amžinybės vietą. Todėl mes, 
atmindami jį ir apgailėdami jo mirtį, dėkojame draugams, atvyku
sioms į šermenis, atsiuntusiems gėlių ir palydėjusiems į kapines.

Dėkojame aidotuvių Direktoriui Donald Petkui už mandagų ir 
tvarkingą patarnavimą.

Dėkojame karstanešiams, nunešusiems jį į amžinojo pailsio vie
tą, ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems giminėms, draugams bei pa
žįstamiems. O Tau, mūsų mylimasis, sakome — Ramiai ilsėkis šal
tojoj žemelėj.

Nuliūdę lieka:
Dvi seserys — Elzbieta Zuk su šeima ir Kazimiera 

Želvis su Šeima.

FRANK LUKAS
spalio men. 14 dieną, 3:00 vai. popiet, sulaukęs 
Gimęs Lietuvoje, Kėdainių aps., Sidabravos vai.,

VaL: 9—4 Ir 6—8. Šeštadieniais 9—L
2250 West 63&1 St., Chicago, HL 60629 

Telef4 PRospect 6-5084

Please! Only you cia 
prevenc forest fires

BIZNTERIAL KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIA 

FASlSLrJMĄ BIZNYJE

Mirė 1971 m.
79 metų amžiaus.
Vabalių kaime.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: mirusio brolio Walter vaikai — Estelle Lukas, 

Eva Lukas ir Michael Lukas su žmona Aldona, mirusio brolio Antano 
duktė Sophie Tarasewicz, jos vyras Victor, artima draugė Natalie 
Chemiauskas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Raudonosios Rožės klubui Cicero, Dailės ir Dramos 
klubui, Roselando choro Aidas ir LKM choro rėmėjams, buvo Cicero 
Liberty salės direktorius.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 So. Halsted SL
Pirmadieni, spalio 18 dieną 11:00 vaL ryto bus lydimas iš koply

čios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Frank Lukas giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kViečiami < dalyvauti laidotuvėse ir šuteiktif jam paskutinį patarnavi
mą ir* atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Broliu vaikai, giminės.

Laidotuvių birektorius Povilas J. Ridikas. Tel. YA 7-1911.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 -1742 
v h

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos <
Lietuvių (
Laidotuvių S
Direktorių >
Associacijos <

 (

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAros 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
----------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
■ 10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 I

į 649 EAST 162nd ST. Phone COnunodore 4-2228 I
South Holland, Dlinoia I
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A. VTLAINTS ŠIDLAUSKAS

G RIMSTANTI SALA SU KYŠANČIAIS 
BOKŠTAIS...

pis ir patys nusikaltėliai nuo po 
licijos akiu, čia jie tegali slėp- 

įli lik savo nužudytas aukas, nu 
gramzdindami jas .su parištu 
akmeniu ar kitu kokiu sunkiu

KELIONES PRADŽIA

* Ir vėl viena mūsų gyvenimo 
-vasara nuėjo j laiko kapus. Sau
lė dar kariais ir pasvilina, bet 
dięnos jau sutrumpėjo, o nak
tys būna vėsokos.

Laukdamas autobuso prie 
galvių sankryžos lyg iš nuobo
dulio pasidairau ir Į plačiąsias 
padanges. Ir ten jau matosi 
tamsoki debesys, nors dar ma
ži, kaip, sakysime, mūsų kai
me kepami duonos kepalai. Jie 
jau nebesidraiko balta gija. At
rodo, net nesibijo saulėje su
degti ir išnykti be ženklo. Lyg 
būtų susitarę jungiasi, lydosi, 
tarsi, norėdami pačią saulę pa 
Slėpti nuo mūsų akių.

Žiūriu — jau atlinguoja ir 
tas keleivinis gatvių laivas — 
autobusas paimti tą gyvąjį kro
vini ir nuo 33-čios gatvės san
kryžos. Krovines nedidelis. 
Be - gerai aptukusios senyvos 
moters, be lazda pasirams
čiuojančio pensininko, aš jau 
trečias ir paskutinis įsirito i 
autobusą. Ir prie kitų gatvių

DĖMESIO!
KARPENTERIS
* Porčiai — Garažai su durim —

Priestatai.
Beismantų Įrengimai ir kiti Įvairūs 
karpenterio darbai. Taip pat naujų 
*namų statyba, su lotu ar be loto.

Apskaičiavimai nemokamai.

J 0 E ŠUKYS
; TEL. — 582-7595

A. G. AUTO REBU1LDERS 
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5882
Anicetas Garbačiauskas, sav

keleivių mažai teilipa. Kai ne 
tos i darbų važiuojančiųjų va
landos, ar iš darbo grįžtančių 
jų, tai ir tie CTA autobusai va
žiuoja pustušti.

Taip mes prabadome pro 
vienų sausų patilte, prasmukę 
ir pro antrųjų įriedėjome i aukš 
čiau iškilusi kanalo tiltų. c i

PA S L A PTIN( 1A S K A N A L A S
Kanalo vanduo atrodo tam

sus ir riebaluotas. Kaip kadai
se poeto išsireikšta, jis toks, 
jog nelimpa prie dangaus, nei 
dangus lenkiasi prie jo. Mėly
nas dangus jame visai neatsis
pindi. Ir judančios vilnys be 
saulės varsų. Raibsta jos kaž
kokia plienine šviesa.

Šis tamsus ir drumzlinas ka
nalas ant savo pečių yra jau 
pertempęs milijonų milijonus 
tonų prekių. Gal dėl to pra
kaito ir atrodo, jis toks alyvi
niai riebaluotas. Jo vanduo ir 
pajuodęs nuo suodžių, anglių 
nuobirų, vėjo suneštų dulkių ir, 
žinoma, nuo i jį suverčiamų 
atmatų. O kiek jo dugne sugu
lusio pūvančio dumblo. Jį ga
lima pajusti — užuosti ir prie 
krantinės atėjus, nors, žino
ma, ne taip jau baisiai, kad 
reikėtų čiaudėti ar skubėti 
pirštais užspausti uosi. Tas 
kanalas, nors dabar jau daug 
prekių perveža sunkvežimiais, 
vis dar turi darbo. Ir prie kran 
tinės matosi stovi dar vilkikai 
— laivai. Vienas jų net su ka
minu, kuriam pasijudinus rei
kės iškelti ir pati tiltą, kad. 
vilkikas galėtų praplaukti.

Daug, labai daug tie kanalai 
slepia pūvančiame dumble kri
minalinių paslapčių. Kartą 
girdėjau, jog kanalas Čikagai 
yra tas pat, kas anuomet buvo 
Paryžiaus požeminiai kanali
zacijos urvai, nutekėjimo an
gos i Senos upę. Apie juos taip 
vaizdžiai vra rašės Viktoras 
Hugo savo romanuose. Gal 
daug yra tiesos šiame palygini
me, tik, žinoma, yra ir skirtu
mas, nes ten tada galėjo slėp-

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

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-824S

daiktu į jo dugną. Žinoma, 
j kartais ir tai nepavyksta, ir 
I nusikaltėlis, lyg tyčia pats sa
ve išduoda, beskubėdamas pa- 

į likdamas kokį savo daiktą prie 
kanalo. Tai ir padeda išaiškin
ti ir patį baisųjį žmogžudį. 
Pasakojo man, jog vienoje vie
toje, valant kanalo dugną, 
buvo išaria —- išsemta ir nema
žai žmonių griaučių.

Ir savižudžius kanalas prii
ma i savo purviną glėbį. To
kių atsitikimų, žinoma, ne 
vienas, ne du, o dešimtimis bū- 
'.a. l ai atsitinka ne vien tik dėl 
meiles pamišimo. Nusižudo 
:uk žmonės ir dėl kitų priežas
čių. Taip, sakysime, buvo ir 
*os Amerikoje buvusios pasi
baisėtinos ekonominės krizės 
laikais, kai žmogus visko nete
kęs, ką buvo turėjęs uždirbęs, 
patekęs į alkanųjų žmonių ei
les ir jau nustojęs vilties ko ge
resnio gesusilaukti, despera
cijos apimtas net sau virvės ne
beieškojęs, — nušokęs į Čika
gos kanalą.

DINGO 100,000 IR BANKO 
TARNAUTOJAS

Taip tas kanalas ir žmonių 
akyse buvo išaugęs į visokių 
fantastinių pasakojimų ryklį. 
Kai policija nesurasdavo nusi
kaltėlio, jau kai kurie imdavo 
spėlioti, jog tą auką bus prari
jęs tas pabaisa kanalas. Prie 
tokių fantastinių išvadų priei
davo net ir lietuviai, neatsira
dus nusikaltimo siūlo galui. 
Taip buvo atsitikę Čikagos lie
tuvių tarpe prieš penkias ar še
šias dešimtis metų. Viename 
privačiame banke atsitiko stam 
bi vagystė. Dingo iš banko ka
sos šimtas tūkstančiu dolerių. 
Dingo kartu ir vienas to banko 
tarnautojas. Tas bankas, kuris, 
prie progos noriu pasakyti, jau 
seniai nebeegzistuoja, ir pats 
jo laikytojas yra prieš daug me 
tų Yniręs, buvo apsidraudęs 
draudimų bendrovėje. Tad, 
žinoma, dėl tos Įvykusios va
gystės nenukentėjo nei tas 
bankas, nei jo buvę indėlinin
kai. Tačiau dėl tokio ivykio 
buvo daug kalbų, spėliojimų. 
Juo labiau, kad tada dėl tokios 
stambios sumos dingimo drau
dimo bendrovė rūpestingai 
ieškojo nusikaltėlio. Ieškojo 
bendrovės agentai, buvo uža- 
liarmuoti ir federalinės val
džios sekliai. Ieškojo uostuo
se, miestuose. Visur stebėjo 
žvalios sekliu akvs, bet tas žino 
gus su šimto tūkstančių dole
rių ryšuliu dingo kaip Į vande
nį. Ir po ilgo jų ieškojimo ne-

buvo jokių pėdsakų apie din
gusį banko tarnautoją, nors, 
rodos, žmonių supratimu, jis 
turėjo juk nemažą, akimis pa
stebimą, dolerių ryšulį. Tuo
met jau patys žmonės ėmė spė 
Uoli, kaip ir kur galėjo dingti 
tas žmogus. Taip ir buvo pri
eita ;prie fantastinių galvoji
mų: tikriausiai esąs, bus bu
vęs ne jis vienas kaltininkas. 
Gal tai galėjo būti ir visai ne
kaltas žmogus. Kiti, kurie galė
jo padaryti tą nusikaltimą, 
juk galėję parišti jam akmenį 
po kaklu ir įstumti jį tam ryk
liui į vandeninius prasižioju
sius kanalo nasrus...

(Bus daugiau)

| TRUMPAI Į
_____________

HELP WANTED — MALE 
"Oarbininky Reikia

OFFICE
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

CALL

TOM SHORT

847-6565
EXPERIENCED 

ASSEMBLY WELDER
Must be able to work from 

blueprints. Good pay. 
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 TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKEJTMA1S

DEL VEŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS'
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

I SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. V A L A N T I N A S J
*g—— 1 " wimb——— 

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

ĮrankiaL Ilgų metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-92OT 

i,— ----- -------- ------------------------- ----- '
------------------------

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

K. E R i H G I S 
CAUF<RbUA SUFER 

Tiixocil motorai, stabdžiai, 
tvn«-ups ir t. L

4824 CAUFfRNIA A¥<L 

CHICAGO, ILL. TEL. V!

T V I R A 5
LAIKROD11AJ IR BRANGEFTWt5 

ir Taisomas

2646 WEST STREET

T«i.: REpvtdlc MM1 
______________________________________

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

--- ------- „■ - --------------- ------------—-------------------.----r-- - ______ .. .. _J- . .... ... JIILĮIlT'

I _ NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL. — SATURDAY, OCTOBER 16, 1971

— James F. Janulis, Amerikos 
karo aviacijos akademijos sen
joras, yra paskirtas projektų 
tarnybon ir pakeltas į kadetų 
2-tro leitenanto laipsnį. Vasa
ros metu jis baigė 7 savaičių ci
vilinės aviacijos kursą. Priim
tas i karo aviacijos pilotų lavi
nimo grupę. Akademiją baigs 
sekančių metų vasarą. Tėvai 
gyvena Chicagos pietvakarių 
apylinkėje.

— Apollo 8 erdvėlaivis, kuris 
pirmasis skrido aplink mėnulį, 
yra išstatytas apžiūrėjimui In
dustrijos ir mokslo muziejuj, 
prie 57-tos ir Lake Shore Dr.

— Alvudo Vaikų teatro repe
ticijos vyksta sekmadieniais nuo 
2 vai. Gage Parko valdiniame 
pastate. Priimami nauji vai
dintojai.

— Aldona Savokaitis, baigusi 
specialius pedagogikos mokslus, 
pakviesta Į San Diego mokyklą 
Californijos valstijoje. Anks
čiau ji mokė St. Christopher mo
kykloje, Gage Parko apylinkėje. 
Atsilikusių ir su trūkumais vai-' 
kų auklėjimas yra jos specia
lybė.

— Jonas Evans išrinktas Mar
quette Manor Prekybos rūmų 
vicepirmininku. Philomena D. 
Pakel išrinkta tos organizacijos 
direktore. Adv. Charles P. Kai 
išrinktas teisiniu patarėju.

— Ingrida Biliūnaitė ir Sigu 
tė Mikutaitytė yra tarpe laimė
jusių plaukimo varžybose, ku
rias surengė 12-to Wardo De
mokratų partijos organizaci
ja- 1

— Chicagos Miesto Tarybos 
Komitetas priėmė potvarkį, 
draudžiantį pirkimo ir parda
vimo iškabas ant nekilnojamo 
turto nuosavybių rezidencinė
se apylinkėse. Viešame ap
klausinėjime kun. Leonard 
Dubi atstovaująs naujai stei
giamą Temporary Midway or
ganizaciją, sukėlė triukšmą. 
Potvarkio projektą įnešė mies
to meras Richard J. Daley. Pro
jektą svarstys miesto taryba 
spalio 27 d.

— Altos pirm. Dr. Kazys Bo
belis su žmona išskrido i Euro
pą. Jiedu bus Prancūzijoje, 
Italijoje, Graikijoje ir kitose 
valstybėse. Dr. Bobelį Chica- 
goje pavaduos dabartinis Altos 
vicepirmininkas Dr. Kazys šid 
lauskas.

HELP WANTED — FEMALE-
Darbininkių Reikia

WANTED
B' A BASI T T E R

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

$120 per Month.
339-2499

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky 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 vyrams.

3348 So. Lowe. 2-ras aukštas.
Tel. YA 7-9438.

ŠNUOMOJAMAS 3 kambarių butas 
beismante vienam asmeniui.

Tel. GR 6-6497

IŠNUOMOJAMI 3 KAMBARIAI su
augusiems Brighton Parke. 

Tel. FR 6-4681.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

RESTORANAS IR BARAS 
125 sėdimos vietos. Visi Įrankiai ir 
reikmenys. Gyventi patalpos. Įsteig
ta prieš 15 metų. Amerikoniškas 
maistas. Parduodama visa nuosavybė 
ir apvalius metus einantis biznis. Fox 

Lake, III. Rašyti savininkui: 
TOMAO, Box 33, 

INGLESIDE, ILL. 60041.

♦ Tik viena savaitė liko iki 
Montrealio Gintaro ansamblio 
koncerto. Gintariečiai koncer
tuos spalio 23 d. 8 vai. vak. Ma
rijos aukštesniosios mokyklos 
auditorijoje. Bilietai gaunami 
Marginiuose, 2511 W. 69 St. ir 
Margutyje, 2422 W. Marquette 
Rd. ŠĮ sekmadieni Marginių 
prekyba bus atidaryta nuo 10 v. 
ryto iki 1 vai. p. p. šeštadienį ir 
sekmadieni Margučio raštinė 
veiks nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. 
p. p. Įsigykite bilietus iš anks
to. Kainos: 3, 4, 5, dol. (Pr).

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

SAVO NAMAI NE ŠALAButų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. KECZIE. CHICAGO 

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

Tel. 652-1202

8129 So. FRANCISCO
Iškilmingo didumo, gražus.su prestižo 
išvaizda 5% didžiulių kambarių mū? 
ras su 3 dvigubo dydžio miegamais. 
Tas didelis namas yra 28' platumo, ke
turiom pėdom platesnis už normalų. 
Didžiulė virtuvė su valgomuoju joje, 
iškilmingas salionas, visur puiki kon
strukcija, 2 mašinų mūro garažas. 
Labai graži apylinkė, netoli nuo 82-os 
ir Kedzie. Skambinkite dėl stebuklin
gai žemos kainos. Skambinkite ste

bukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

SAVININKAS PARDUODA 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. 507 lot.
BY OWNER
RE 5-4681

SAATNINKAS PARDUODA
65-tos ir Springfield Ave. Apylinkėje
2 butų mūrinį namą ant 43 pėdų skly
po. 4 kambariai pirmam aukšte ir
3 kambariai viršuje. Įrengtas beis- 
mantas, garažas, išgrįstas skersgatvis.

Tel. 735-3845

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. $38,500.

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 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 MŪRINIS, ski epas 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 KRAUTUVE ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI-ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLĄ su namu ir visais Įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET 

436-7878

CICERO —
22-tros ir Western Electric apylinkė
je 6 kamb. bungalow su 2 mašinų ga
ražu ir modernia vonia. Tik S2,Q00 
įmokėti. Išmokėti per 25 metus po 

$182
SVOBODA, 2134 So.’ 61st Ct., Cicero 

BI 2-2162 arba LA 1-7038
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♦ O. Galvydienė, Al. Rūgytė ir 
A. Valauskienė, visos trys, talki
namos J. Valausko, vaišins sve
čius dail. A. Rūkštelės sukaktu
vinės meno parodos atidarymo 
metu. Paroda bus atidaryta 
spalio mėn. 16 dieną 6 vai. vak. 
Jaunimo Centre. (Pr).

•* Balfo Elgino 144 skyr. Val
dyba, šių metų lapkričio mėn. 
3 dieną (trečiadienį) 7 vai. va
karo šaukia metini skvr. nariu 
susirinkimą, kuris įvyks dakta
ro ir ponios Giedraičių namuose, 
1980 La Fox St., Elgin, Ill. Tele
fonas 742-2887.

Skyriaus Valdyba nuoširdžiai 
kviečia ne tik narius, bet ir vi
sus kitus, toje apylinkėje gyve
nančius lietuvius susirinkime 
dalyvauti ir savo auka paremti 
vargan patekusius mūsų tautos 
brolius. Skyr. Valdvba 

(Pr).

* “Dainavos” ansamblio vie
nas garbės narys paaukojo 8400 
kornp. Br. Budriūno operetės 
“Sidabrinė Diena” pastatymo 
reikalams. Operetė statoma š. 
m. gruodžio mėn. 11 ir 12 d. d. 
Marijos Aukšt. Mokyklos salėje 
kartu su ansamblio 25 m. jubi
liejaus minėjimu. (Pr).

DRABUŽIŲ KRAUTUVE
Savininkai išeina pensijon. Turi par
duoti labai gerai einantį biznį su pa
jamų namų. Puiki dviguba krautuvė 
su visais įrengimais ir žymiausių fir
mų prekėmis labai geroje Archer Avė. 
vietoje, St. Camiliaus parapijoj. Na
me 3 geri butai pajamoms. Tapkite 
sėkmingų prekybininkų šeima. Už
dirbkite pinigus lengvu būdu. Būki
te apdairūs ir tikri. Skambinkite ste

bukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
platus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apvlinkėj. — S38.000. t

LABAI GERAS 10 butu mūras. 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — tik 589,000.

10 BUTŲ mūras, alum, langai., šil. 
gazu. Gražus pastatas. ■ Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik 579,500.

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsys. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47-tos ir 
Pulaski. 537.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima .ga
zu, aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. — Tik 
528,900.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

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

Apt. or Commercial Zoning in 
Near Future.

$39,500
964-0088

MARQUETTE PARKE geras 6 kam
barių mūrinis bungalow. Galima pe
rimti 5% % morgičius. Savininkas.

Tel. 434^3477

CICERO —
16-tos ir 49-tos Avė. lietuvių apgyven
to} apylinkėj gražus 3 butų po 4 kam
barius namas ant 50 pėdų sklypo, šil
dymas gazu. $315 pajamų per mėnesi.

$18 950
SVOBODA. 2134 Šo. 61st Ct.. Cicero 

BI 2-2162 arba LA 1-7038.

SKOKIE — EVANSTON
Open House Sun. 1—5. 53 Williams
burg Rd. Stuck with 2 homes. Owner 
is desperate to sell 3 bend room brick 
B-level. Attach, gar. Central air 
cond. Frplc. 1 4- baths. T^arse land
scaped lot in exclusive Williamsburg 

village. Price cut to $38,500 
Tel. 825-3428.

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, 
2% car garage. Bv owner.

Tel. 447-0581

BY OWNER
2—6 room brick apartment 

building.
Near 57th and Whipple. 

$34,500.
Tel. 778-8257

8 ROOM BRICK 
BrNGALOW

with 4 rooms up and 4 rooms 
down. Enclosed porch.

Call 376-6942.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

WISCONSINE parduodamas namas su 
šalia esančiu tuščiu sklypu. 60 mylių 

nuo Chicagos. Tel. 582-1565.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir RemdfiTas

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

gra%25c5%25beus.su

