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VISAI NAUJI KANDIDATAI Į AUKSC. TEISMĄ
J. T. DEBATAI DĖL KINIJOS

NEW YORKAS. — Jungtinėse Tautose tęsiami debatai dėl 
Kinijos atstovavimo. Visos kalbos sukasi apie du dalykus: apie 
reikalą priimti komunistinę Kiniją ir apie Tautinės Kinijoj likimą 
Jungtinėse Tautose. Charakteringas,- nors priešingų nuomonių, 
kalbas pasakė Filipinų užsienio reikalų ministeris Carlos Romulo 
ir Britanijos ambasadorius Sir Colin Crowe.

Filipinietis neneigė, kad Ki
nija turi būti priimta j organi
zaciją. Jis daugiau kalbėjo apie 
palikimą ir Tautinės Kinijos. Jo 
tauta turinti tradicinius artimus 
ryšius su Tautine Kinija, su ja 
daug prekiaujanti ir todėl Filipi
nai yra griežtai priešingi Tauti
nės Kinijos'pašalinimui iš JT. 
Tautinė Kinija įtikinančiai paro
dė, kad ji turi reikalingas kva
lifikacijas ir yra verta būti na
riu, pasakė Romulo.

Carlos Romulo nurodė, kad 
yra nerealu tvirtinti, kad tėra 
viena valstybė, kada visi mato 
istorinį faktą, kad yra dvi vy
riausybės, kurios valdo kinus jau 
ketvirtis šimtmečio. Jungtinės 
Tautos turi derinti konfliktus, o 
ne naujus kelti. Nejų uždavinys 
taisyti praeities klaidas, kelti iš 
kapų karžygius, vadus, kunigus 
ir karalius ir svarstyti, kas tei
singas, kas ką valdė. Tas užda
vinys nepriklauso Jungtinėms 
Tautoms. Tautinė Kinija ištiki
mai mokėdavo savo duokles 
Jungtinėms Tautoms ir tik apie 
pusė tuzino valstybių yra su
mokėjusios daugiau už Tautinę 
Kiniją. Tą irgi reikia .imti dė
mesin, .. nes, .Jungtinės, Tautos 
bankrutuoja. Tautinės Kinijos 
be ceremonijų išmetimas suma
žintų pasitikėjimą Jungtinėmis 
Tautomis, pareiškė Filipinų mi- 
nfcteris.

Britanijos ambasadorius Crowe 
nurodė, kad Kinijos priėmimo 
klausimas šiandien sprendžia
mas viltingoje atmosferoje. Be
veik visi pritaria Kinijos priėmi
mui. Britanija pripažino Kinijos 
Liaudies Respubliką jau 1950 
metais ir ją laikė vienintele le
galia atstovybe Jungtinėse Tau
tose. Britų vyriausybė norinti 
Kinijos priėmimo klausimą sprę
sti be jokių delsimų. Todėl Bri
tanija nebalsuos už tokias rezo
liucijas, kurios remia dvigubą 
reprezentaciją ir sudaro tik klau
simo vilkinimą ir nereikalingą 
delsimą.

Ragina Indiją 
nepradėti karo

WASHINGTONAS. — Ame
rika ir Sovietų Sąjunga daro 
spaudimą į Indijos vyriausybę, 
kad ji vengtų veiksmų, kurie ga 
lėtu sukelti kara su Pakistanu. 
Pranešama, kad sovietai atmetė 
Indijos raginimą paveikti Pa
kistaną, kad tas išspręstų savo 
Rytinės dalies problemas ir leis
tų sugrįžti iš Indijos pabėgė
liams.

Iš Indijos pranešama, kad 
premjerė Gandhi galvoja išvyk
ti į savo anksčiau numatytą ke
lionę Britanijon, Prancūzijon, 
Austrijon, Belgijon ir Ameri
kon. Jei ji savo kelionę atšauk
tų, tai būtų ženklas, kad padėtis 
prie Pakistano sienos yra tik
rai rimta ir Indija laukia karo 
veiksmų. Jai išvykus, karo veiks
mai, greičiausiai, neprasidėtų.

Pranešimai iš New Delhi kal
ba apie Indijos karinių jėgų su
stiprinimą ir prie Kinijos sienos, 
nes bijoma, kad kinai gali ati
daryti antrą frontą, jei kiltų ka
ras su Pakistanu.

1$ VISO PASAULIO

CARACAS. — Venecuelos laik
raštis “La Religion” nr. 24-551 
spalio 17 d. persispausdino išti
są Anatole Shub straipsnį iš 
“Washington Post”, pavadinda
mas jį “Pormenores de un pro
ceso infame”. Straipsnyje smul
kiai aprašomas Simo Kudirkos 
teismo procesas.

SPRINGFIELDAS. — Čika
gos lėktuvas su 16 keleivių, skris 
damas iš Meigs aerodromo į 
Springfieldą, netoli Peoria už
kliuvo už elektros laidų ir deg
damas nukrito. Visi 16 asmenų 
lėktuve žuvo.

ČIKAGA. — Nežinomas as
muo pranešė Daily News redak
cijai, kad jis žino kas ir už ką 
nušovė žinomą Čikagos gangste
rį Sam Cesario. Laikraštis šią 
žinią perdavė policijai.

BELFASTAS. — šiaurinės Ai
rijos premjeras pareiškė, kad 
JAV sen. Kennedy žaidžia Ame
rikos vietinės politikos žaidimą 
su šiaurės Airijos žmonių gy
vybėmis. Kennedis pareikalavo, 
kad britai išvežtų savo kareivius 

*iš-šiaurinės Airijos..-,
SCOTTSBURG. — Indianoje 

nuo bėgių nuėjo traukinys, va
žiavęs iš Čikagos į Miami. Dvy
lika asmenų buvo sužeisti, iš jų 
7 paguldyti ligoninėn.

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
prezidentas pagerbė dailininką 
Picasso, atidarydamas jo kūri
nių parodą garsiame Luovre mu
ziejuje. Dailininkas atidaryme 
nedalyvavo, atsiųsdamas į pa
rodą savo sūnų.

LOS ANGELES. — Charles 
Watson, kuris kartu su Charles 
Manson nužudė septynis žmo
nes, gavo mirties bausmę. Ka
lėjime bausmės įvykdymo dar 
laukia Mansonas ir trys mergi
nos, priklausančios Mansono 
“šeimai”.

ATĖNAI. — Viceprezidentas 
Agnew pažadėjo Graikijai Ame
rikos paramą. Jei kongresas pa
ramą uždraustų, prezidentas ga
lėtų ją teikti pasiremdamas 
Amerikos saugumo reikalavi
mais.

TOKIJO. — Penki jauni vyrai 
puolė Japonijos parlamento rū
mus ir bandė juos padegti, ta
čiau liepsnos greit buvo užgesin
tos, o vyrai suimti. Japonijoje 
vyksta demonstracijos prieš ka
rą. Yokohamoje vienas studen
tas buvo nušautas, du sužeisti 
universiteto riaušių metu.

WASHINGTONAS. — Ame
rika paskyrė naują atstovą prie 
Ispanijos ambasados, kuri tvar
ko 'Egipte Amerikos reikalus. 
Paskirtas Michael Sterner, 42 m. 
pakeis ligšiolinį misijos vadovą 
Donald Bergus, kuris dirbs vals
tybės departamente.

SARASOTA. — Floridoje ban
ditas, apiplėšęs banką, švelniai 
pabučiavo kasininkei, įteikusiai 
jam pinigų maišą, į ranką.

1971 m. rugsėjo 23 d. Wash
ingtone įvyko Baltijos valsty
bių diplomatinių atstovų JAV 
pasitarimas. Buvo pasiinformuo- 
ta ir tartasi einamaisiais reika
lais, liečiančiais Baltijos valsty
bių klausimus.

Astronautai John Young ir Charles Duke Naujosios Meksikos dykumoje lavinasi naudoti įran
kius, kuriuos jie vešis Į mėnuli.

Rusų ambasadorius 
kaltina žydus

NEW YORKAS. — Jungtinė
se Tautose kelioms valandoms 
buvo pertraukti Kinijos debatai 
ir komunistinių šalių atstovai 
piktai puolė Ameriką dėl sovie
tų atstovybės Jungtinėse Tauto
se pastato apšaudymo. Sovietų 
ambasadorius Malikas tuo reika
lu kalbėjo du kartus. Jis kaltino 
Amerikos vyriausybę, kad ji ne
norinti apkaltinti žydų Gynybos 
Lygos už tuos išsišokimus, nors 
žinanti, kad tai sionistų darbas.

New Yorke policija jau išaiš
kino, kur buvo pirktas šautuvas, 
i%kurio buyętpaleisti keturi šū
viai į sovietų delegacijos JT gy
venamus namus, šūviai pataikė, 
į šaldytuvą, sudaužė veidrodį ir 
paliko skylę duryse. Policija su
ėmė 19 metų Isaac Jaroslawicz, 
kuris tą šautuvą buvo pirkęs. Jis 
yra žinomas Žydų Gynybos ly
gos narys. Kol kas jis yra kal
tinamas nelegaliu ginklo turė
jimu.

Amerikos ambasadorius JT 
Busch kelis kart viešai atsipra
šė sovietų delegacijos už inciden
tą.

Vyskupų sinode
VATIKANAS. — Airijos kar

dinolas William Conway vysku
pų sinode pasmerkė kankinimus 
ir fizinę jėgą, kurią teisingumo 
atstovai naudoja kalėjimuose 
prieš suimtus žmones. Kiekvie
nas žmogus turi teisę būti nuo 
kankinimų apsaugotas. Mano
ma, kad kardinolas kalbėjo apie 
šiaurines Airijos politinius ka
linius, kuriuos kankina britų tar
dytojai.

Koptų patriarchas iš Egipto 
pasmerkė Izraelio pastangas pa
keisti Jeruzalės visų religijų dar
nų sugyvenimą ir miesto religi
nes tradicijas. Egipto kardino
las Stephanos Sidarouss pasmer
kė Izraelio elgesį užimtose arabų 
žemėse. ,

Amerikietis kardinolas John 
Carberry ragino sinodą užtarti 
karo belaisvius, kad jie būtų 
žmoniškai laikomi.

L Šukytė dainuos 
Covent Garden

LONDONAS. — Lilija šuky
tė dainuos Londono karališkoje 
operoje. Ateinančiais metais, 
kovo mėn. Muencheno Opera at
važiuoja gastrolių į Londono Ka
rališkąją Covent Garden operą.

L. šukytė dainuos R. Strausso 
“Capriccio” operoje.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
+ Rugsėjo mėn. nežiūrint kai

nų ir algų užšaldymo, pragyve
nimo kainos pakilo 0.2%. Vy
riausybė pareiškė išaiškysianti, 
kodėl pabrango moterų drabu
žiai net 3.8% . Jei bus rasta, kad 
kas nors bando Laužyti užšaldy
mo nuostatus, prasižengusieji 
bus baudžiami. Maisto kainos 
praėjusį mėn. nukrito 1.1%.

0 Prezidentas Nixonas, kal
bėdamas respublikonu moterų 
susirinkime, ’pažadėjo ateityje 
paskirti į Aukščiausiąjį Teismą 
moterį.

+ Kubos atstovas Jungtinėse 
Tautose kaltinė Ameriką kad ji 
norinti laikyti Wiipuota Taiwa- 
ną ir dėl to siūlanti dvi Kini jas.

+ Arabų partizanai susišau
dė su Izraelio kareiviais Gazos 
pakraštyje. Keturi arabai žu
vo, tačiau nuo arabų granatos 
žuvo ir dvi arabų mergaitės.

+ Memphis mieste ■vyksta ra
sinės kovos. Vienoje baltųjų ta
vernoje septyni asmenys sudegė, 
negrams įmetus tris padegamas 
bombas.

Pietų Vietnamo Aukščiau
sias Teismas nusprendė, kad pre
zidentas Thieu perrinkimas bu
vo legalus, nors kitų kandidatų 
ir nebuvo.

+ Čikagos estų veikėja Hilja 
Hansson Daily News laikraštyje 
giria vengrą, kuris Kanadoje 
puolė Kosyginą. Laiške sakomą 
kad visi laiškai ir peticijos pre
zidentui, senatoriams ar laik
raščiams apie rusų pavergtų tau
tų kančias nieko neduoda. Jau 
seniai aišku, kad norint patek
ti į spaudą ar televiziją, reikia 
griebtis smurto veiksmų. Gėda 
jums, Laisvieji Vakarai! — sa
ko estės laiškas.

Vilius Augustaitis, gimęs 
Tilžėje ir gyvenęs Chicagoj, 6742 
So. Claremont, spalio 20 dieną 
mirė Chicagoje. Nepriklausomoj 
Lietuvoj jis buvo Klaipėdos kraš
to saugumo policijos viršininkas.

Japonų prekyba 
vėl rodo perteklių
TOKIJO. — Kitoms valsty

bėms, ypač Amerikai, skun
džiantis nepalankiu užsienio pre
kybos balansu, Japonija vėl pa
skelbė, kad jos rugsėjo mėn. pre
kyba turėjo 597 milijonų dole
rių perteklių, kas yra šimtu mil. 
daugiau už praėjusių metų rug
sėjo mėn. Eksportai tą mėnesį 
pakilo 21.6%, o importai suma
žėjo 7.2%.

Japonai tik susirūpinę, kad 
pastovus eksporto didėjimas ne
besiekė 30%. Dėl to kaltinami 
Amerikos uostų darbininkų strei
kai.

Karas P. Vietname
SAIGON AŠ. — Praėjusią sa

vaitę Pietų Vietname žuvo tik 
5 amerikiečiai kareiviai, kas yra 
mažiausias skaičius per 6 metus. 
Sužeistų buvo 84.

Pietį] Vetnamo karnomenė per 
savatę turėjo 391 užmuštą r 919 
sužeistų, šie dideli skaičiai atsi
rado dėl įtemptų kovų prie Kam
bodžos sienos. Priešo kareivių 
žuvo 1,198.

Nuo Vietnamo karo pradžios 
Indokinijoje žuvo jau 45,577 
amerikiečiai, 302,020 buvo su
žeistų ir 9,828 mirė ne karo lau
ke. Vietnamiečių nuostoliai: 
134,616 užmušti ir 291,915 su
žeistų. šiaurės Vietnamas ir 
Viet Čongas neteko 778,235 ka-' 
reivių.

Išmušė sovietu
b

konsulato langus
MONTREALIS. — Sovietų 

premjeras Kosyginas traukiniu 
atvyko iš Ottawos į Montreal]. 
Visi tiltai, stotys, geležinkelio 
pervažos buvo saugojamos šim
tų Kanados policininkų. Nežiū
rint stiprios apsaugos, Kanadie
čių Etninė Taryba, kurioje yra 
dvylikos Rytų Europos tautų at
stovai, suorganizavo kelias de
monstracijas. Sovietų konsula
to rūmai Montrealyje buvo ap
taškyti raudonais dažais, išmuš
ta eilė langų. Pabėgėliai nuo ko
munistinės diktatūros šaukė, su
sirinkę prie viešbučio, “Kosygi
nas žmogžudys”.

Associated Press iš Montre
alio pranešė, kad Kosyginas iš 
savo viešbučio slaptai išslinko ir 
susitiko su Kanados komunistu 
partijos vadais.

Britai pradėjo 
debatus dėl rinkos
LONDONAS. — Britų parla

mentas pradėjo svarbius deba
tus dėl Britanijos įstojimo į Eu
ropos Bendrąją rinką. Darbie- 
čių atstovai kelis kart pertrau
kė britų užsienio reikalų minis- 
terio Douglas-Home kalbą kuria 
jis atidarė debatus. Nors daug 
darbiečių pasisako prieš įstoji
mą į rinką taip jie daro dau
giausia dėl nepalankių sąlygų, 
kurias Britanijai pastatė Pran
cūzija ir kitos rinkos valstybės. 
Darbiečiai siūlo šį įstojimo klau- 
mą statyti visai britų tautai, pa
siūlant referendumą.

Debatai užsitęs iki kitos savai
tės, kada įvyks balsavimas. Ma
noma, kad už įstojimą pasisakys 
dauguma parlamento narių.

PREZIDENTAS NUSTEBINO SPAUDĄ 
IR PAČIA TEISININKU DRAUGIJA

4. *-4.

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas ketvirtadienio 
vakare nustebino Amerikos spaudą, teisininkų draugiją ir visus, 
paskelbdamas du savo kandidatus į Aukščiausiąjį Teismą. Prieš 
devynias dienas jis buvo nusiuntęs teisininkų draugijai (Ameri
can Bar Association) šešių kandidatų sąrašą, prašydamas pasi
sakyti dėl jų tinkamumo. Vos kelioms valandoms praėjus po to 
rašto gavimo, kandidatai buvo paskelbti visoje Amerikos spau
doje. Trečiadienį kai kurie laikraščiai jau paskelbė ir kuriuos 
kandidatus teisininkų draugija pripažino netinkamais. Ketvir
tadienį prezidentas paskelbė savo kandidatus, kurių pavardžių 
visai nebuvo teisininkų draugijai nusiųstame sąraše.

Amerikiečiai 
kinų spaudoje

Chon.En-Įai

PEKINAS. — Kinijos vyriau
sybės laikraštis Janmin Jih Pao 
įsidėjo pirmą kartą prezidento 
Nixono patarėjo Kissingerio 'ir 
jo delegacijos narių fotografiją 
kas laikoma labai nepaprastu 
įvykiu. Kariu su amerikiečiais 
stovi Kinijos premjeras Chou 
En Lajus ir kiti pareigūnai, ku
rie veda pasitarimus su 13 ame
rikiečių. Tai pirmas atvejis ko
munistinės Kinijos istorijoj, kad 
būtų spausdinamos Amerikos pa
reigūnų nuotraukos.

Manoma, kad iš vyriausybės 
laikraščio tos fotografijos bus 
paimtos kitų Kinijos laikraščių. 
Pirmą kartą Kinijos žmonės pa
matys savo vadus kartu su Ame
rikos pareigūnais. Amerika jau 
seniai kinų spaudos yra aštriai 
puolama. Miestuose visur pilna 
plakatų prieš Ameriką. Kinijos 
gyventojai iš oficialių laikraščių 
pamatys, kad vyksta politikos 
pasikeitimai Amerikos atžvilgiu. 
Spauda pranešė, kad Kissingeris 
atvyko paruošti prezidento Ni
xono vizito Kinijoje.

Ragina skubiai 
gelbėti jūras

WASHINGTONAS. — Garsus 
prancūzas vandenynų tyrinėto
jas Jacques Yves Cousteau pa
reiškė JAV senato pakomitečio 
apklausinėjimuose, kad pasau
lio vandenynai yra taip greitai 
teršiami, jog už 50 metų jie ga
li būti visi nebegyvi. Cousteau 
siūlė gelbėti vandenynus tarp
tautinėmis pastangomis, įjun
giant į jas didžiąsias pramonės 
galybes, kurios daugiausia ir ter
šia pasaulio jūras.

Cousteau nurodė į sovietų val
džios pravestus tyrinėjimus, ku
rie parodė, kad virš 800 jūros 
gyvūnų jau išnyko tarp 1900 ir 
1960 metų. Įvairūs nuodai, kur 
jie bebūtų paleisti, anksčiau ar 
vėliau atsiduria jūrose ar van
denynuose. Laiko jau daug nė
ra, laukti negalimą reikia sku
biai gelbėti žemės vandenynus, 
pareiškė Cousteau.

Kartu teisingumo sekretorius 
Mitchell pasiuntė laišką teisinin
kų draugijai, pranešdamas, kad 
ateityje prezidentas nebesikreips 
į draugiją prašydamas bendra
darbiavimo parenkant kandida
tus, nes draugija nemoka laikyti 
paslapčių. Laiške nurodomą ko
kią žalą draugija daro savo kole
goms, kada jų > pavardės links
niuojamos spaudoje, svarstant,, 
kodėl vienas ar kitas kandida
tas buvo atmestas.

Prezidento parinkti kandidatai 
į Aukščiausiąjį Teismą abu yra 
laikomi nuosaikiais konservato
riais teisinėje srityje. Lewis Po
well ir William Rehnquist yra de
šinieji, turėsią pakeisti Aukš- 
Aukščiausiojo Teismo liberalinį 
veidą Iš žinomų liberalų, liku
sių iš teisėjo Earl Warren teis
mo, yra William Douglas, Wil
liam Brenan ir negras teisėjas 
Thurgood Marshall. Kiti du: 
Potter Stewart ir Byron White 
yra* laikomi1'Centro pozicijų at
stovais. Dešinieji abu buvo pa
skirti į teismą prezidento Nixo
no: Warren Burger ir Harry 
Blackmun. Jei senatas patvirtins 
dabar siūlomus Nixono kandida
tus, Aukščiausiame Teisme de
šiniųjų pažiūrų teisėjų bus dau
guma. 

f

Prezidentas ragino senatą greit 
patvirtinti siūlomus kandidatus, 
kurie prezidento manymu, bus 
tikri konstitucijos sargai.

Sovietų satelitai 
naikina viens kita 4.
LONDONAS. — Britanijoje 

leidžiamas metraštis “Jane’s All 
the Worlds Aircraft” skelbia, 
kad sovietai su savo Cosmos sa
telitais jau trys metai atlieka 
satelitų sunaikinimo bandymus. 
Šiais metais Cosmos 397 sunai
kino erdvėje Cosmos 394 ir ko
vo mėn. Cosmos 400 buvo sunai
kintas Cosmos 404. Sovietai jau 
išdirbo erdvės satelito pasiviji- 
mo ir sunaikinimo techniką.

Metraštis tvirtina, kad dau
guma Cosmos satelitų yra skirti 
žvalgybai. Kiti išbando erdvės 
bombų techniką, kurioje bran
duoliniai užtaisai gali iš erdvės 
būti nuleisti i bet kurią žemės 
vietą.

Leidinyje sakoma, kad Ameri
ka turi erdvės satelitų, kurie 
skrieja tuo pačiu greičiu, kaip že
mė sukasi, todėl jie kaba virš 
tų pačių pozicijų. Vienas Ame
rikos satelitas turįs fantastinę 
11-kos tonų žvalgybos kamerą, 
kuri seka sovietų ir kinų raketų 
iššovimus. Nenuostabu, kad 
Amerikos gynybos sekretorius 
taip smulkiai žino apie sovietų 
raketų tipus ir jų išdėstymą sa
ko britų leidinys.

1971 m. rugsėjo 21 d. Lie
tuvos Pasiuntinybę lankė apie 
40 YWCA organizacijos narių.



Trumpai prisimenant buvusį Lietuvos 
karininką Antaną Juozapavičių

Kai dabar neseniai, spalio 17, 
Clevelande šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje įvyko karininko A. 
Juozapavičiaus vardo šauliu kuo
pos vėliavos pašventinimo iškil
mės, tai tokia proga man gra
žiai prisimenamas pats Antanas 
Juozapavičius, su kuriuo teko 
atsitiktinai turėti trumpą pažin
tį. šios iškilmės Clevelande pa
liko mūsų žmonėse labai gražų 
įspūdį, nes teko pamatyti į ją
sias atvykusius šauliu kuopų at
stovus iš Chicagos, Detroito, Ci
cero, Toronto ir kitų vietovių 
šaulių Sąjungos Tremtyje na
rius.

Trumpai čia pasakysiu vieną 
kitą žodį apie buvusį karininką 
Antaną Juozapavičių, su kuriuo 
teko susipažinti maždaug prieš 
55 metus (1915 metų pabaigoje 
ar 1916 metų pradžioj). Tatai 
įvyko Maskvoje. Tada į lietu
vių studentų surengtą pobūvį 
buvo atvykę ir šiaip jauni lie
tuviai inteligentai, nes tame po
būvyje buvo svarstomi lietuvy
bės išlaikymo pagrindai. Ir štai, 
taip sakant pripuolamai, teko 
tada susipažinti su Antanu Juo
zapavičium, kuris pasisakė stu
dijuojąs Maskvos karo mokyklo
je. Pasikalbėjus su juo keletą

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedė|as J. LIEPOMIS 

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

ŠVENTĖMS 
PAKETAI-DOVANOS 

Į SSSR
SENA PATIKIMA FIRMA

TARNAUJA IR TOLIAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI KLIENTŪRAI 
40 METŲ EGZISTENCIJOS TRADICIJOSE

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijen- 
tų, mes dėkojame Jums už palaikymą.

Jei nesate, mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą ir 
Jūs būsite mums dėkingi.

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams
Dėl naujausių katalogu ir paskutinių nuostatu kreipkitės į: 

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 19106 

Phone (215) 925-3455
NEW YORK CENTRAL OFFICE: 

240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001 
Tarpe 27 ir 28-tos gatvių. Požemio traukiniai — BMT, EE arba KR. 

Autobusai — 1, 2, 5 ir 15. 
TEL. (212) 725-2449

arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street 

WA 5-8878
BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

DI 2-2374
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broadway 

AN 8-8764
CHICAGO, ILL. 60632 
4102 Archer Ave. 

254-41M

BRANCH:
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 W. Chicago Ave. 

BE 5-7788
CLEVELAND, OHIO 44119 
787 East 185th Street 

486-1836
DETROIT, MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

TA 5-7560
ELIZABETH, N. J. 07201 
9S6A Elizabeth Avenue 

354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos - Campau Avenue 

365-6350
KANSAS CJTY, KANSAS 66102 
18 So. Bethany 

AT 1-1757
MIAMI, FLA. 33138
6405 Biscayne Blvd. 

FR 9-8712
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Ave. N. E.

Tel.: (612) 788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave. 

224-0829 249-6255
Globe Parcel Service, Inc. yra Įgaliota Podarogifts, Inc. priimti 

dovanų užsakymus Sovietų gamybos prekėms: automobiliams, šaldy
tuvams. televizijoms, motociklams, drabužiams ir t. t.

minučių teko man įsitikinti, kad 
jam labai rūpi įvairūs lietuvybės 
stiprinimo reikalai Lietuvoje. 
Tada jis pasisakė, kad gali dar 
kalbėti latviškai ir vokiškai, o 
karo mokykloje mokosi todėl, 
kad ateityje galėtų įsigyti aukš
tesnį karininko laipsnį, žvilgte
lėjęs į mane jis paklausė, ar aš 
esąs su juo vienmetis, bet po 
trumpo paaiškinimo pasirodė, 
kad jis yra jaunesnis už mane 
beveik 5 metais. Jis buvo gimęs 
Biržų apskr., 1894 m. vasario 
13 dieną, taigi tada jam buvo 
22 metai amžiaus.

Nors vėliau neteko man su 
juo susitikti, bet 1918 metų pa
baigoje buvau sužinojęs, kad jis 
yra tapęs savanoriu naujoje Lie
tuvos kariuomenėje, ir kadangi 
jau buvo įgijęs tam tikrą aukš
tesnį karininko laipsnį, tad ga
lėjo gerai vadovauti susidariu
siam lietuvių kariuomenės pul
kui. Tais laikais nelengva buvo 
(surasti tokius asmenis, kurie 
mokėtų vadovauti susidariu
siems lietuvių savanorių pul
kams.

Ir štai 1919 metais vasario 13 
dieną teko sužinoti labai liūdną 
žinią, kad karininkas Antanas 
Juozapavičius jau yra žuvęs ko-

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 

OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St. 

731-8577
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Ave.

GR V3712
LOS ANGELES, CALIF. 90026 
2841 Sunset Blvd.

382-1568
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Avenue

LO 4-7981 
TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty Street 

LY 9-9163
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-3347
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

749-3033
ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Ave.

BA 5-5923 
VINELAND, N. J. 08360 
Parish Hall 
West Landis Ave.

(609) 691-8423 
SEATTLE, WASH. 98103 
1512 N. 39th St.

ME 3-1853
SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

257-2113
HARTFORD, CONN. 06103 
11 Charter Oak Ave.

Dailininkas A. Rūkštelė su žmona jo paties pieštų paveikslų parodoje, Jaunimo Centre, Chica- 
goje, kuri yra surengia jam minint 65 metų amžiaus sukaktį.

Nuotrauka V. Noreikos

vose su rusais balševikais Aly
taus mieste. Toji vasario 13 die
na buvo jojo gimtadienio die
na, taigi turėjo jis tik 25 metus

VINCAS ŽEMAITIS

Metinių sukaktyje įamžinkime S. Kudirką
Sekmadienį, spalio 17 d. Jau

nimo namuose, 203 kmb., vyko 
istorikės prof. Vandos Sruogie
nės paskaita paryškinta skai
drėmis apie Lietuvos kuni
gaikščių Radvilų giminę nuo 
pirmųjų istorinių Lietuvos am
žių iki šių dienų. Paskaita buvo 
gerai paruošta ir prelegentė 
pateikė ryšium su Radvilų gimi
ne dramatišką Lietuvos istori
jos vaizdą ir tą didžiulį vaidme
nį, kurį paskiri - žymūs tos Rad
vilų giminės atstovai sulošė 
kovoje už Lietuvos valstybės 
savarankiškumą ir patvarumą.

Užbaigai buvo atpasakota iš 
plokštelės, Balio Sruogos žo
džiais, pasipiršimas karaliaus 
žigimanto Antrojo Barborai 
Radvilaitei, kuri vėliau tapo 
jo žmona ir Lenkijos bei Lietu
vos karaliene. Čikagos Liet. Mo
terų Draugija, suruošusi šią 
paskaitą, baigė ją šeimynine 
kavute.

Po to, laiptais žemyn nusilei
dus, teko staiga atsirasti visai 
kitam, pasakiškai natūralių Lie
tuvos krašto vaizdų, pasaulyje. 
Tai tik vakar atidarytoje daili
ninko A. Rakštelės dailės paro
doje, . Apie kiekvieną, jo giliu 
įsijautimu ir pasišventimu iš
baigtą paveikslą, daug liaup
sės žodžių galima būtų pasakyti, 
bet dėl vietos stokos užteks 
vienu sakiniu išreikšti. Kiekvie- 
nas, kas prisimena Lietuvą, pri
pažins, kad jis čia staiga atsira 
do jaunystės svajingam Lietu
vos gamtos subtiliam grožyje, 
su jos ramybe dvelkiančiais 
rugiapiūtės, ežerų, šilų, upelių, 
viensėdžių vaizdais. Ypatingai 
jaunimas, negalintis savo tėvų 
žemės pamatyti, turėtų šią dai
lės parodą atlankyti ir nors čia 
pro mažą atskleisto uždangalo 

I plyšelį pasigėrėti gražiąja Lietu
va.

Bet vienas paveikslas, tarp 
šių ramių, saulėtų vaizdų, su
drebins kiekviena žiūrovą iki 
širdies gelmių, — tai scena ant 
Vigilant laivo. Simas Kudirka 
žiauraus rusiškojo mongolo na
guose, šaukiasi pagalbos iš lais
vojo pasaulio... Bet veltui. Tai 
balsas tyruose šaukiančio į 
laisvę ant J. A. V. denio, po 
Amerikos skelbiančia laisvę vė
liava!!.' Tai visą laisvąjį pasaulį 
įspėjanti scena, parodanti kas 
gali jį ištikti.

Tuoj bus jau melai, kai tai 
įvyko; mes šimtais telegramų, 
laiškų, susirinkimų protesta- 
voni ir demonstravom... Nežiū
rint, štai. Simas Kudirka gegu
žės mėnesį Vilniuje, pagal Mas
kvos įsakymą, buvo nubaustas 
be jokio pagrindo 10 melų sun
kiųjų darbų kalėjimu. Mes skai
tėme jo tiesiog didvyrio tiesos 
žodžius pasakytus teisine savo 
kalboje Maskvos komunistinio

amžiaus. Jojo atminimui yra pa
vadinta šaulių Sąjungos Trem
tyje kuopa Clevelande.

A. Kelmutis

režimo satrapams. Šio pasauli
nio masto tragedija įvyko čia 
J. A. V. teritorijoje, po jos vė
liava.

Šio įvykio metinių proga tik
tų mums šį Lietuvos laisvės 
didvyrį tinkamai pagerbti: taip 
vykusiai drobėje dailininko A. 
Rukšlelės atvaizduotą Simo Ku
dirkos (Vigilant laive), įrėmin
tą paveikslą įteikti J. A. V. Kon
gresui drauge' su jo svarbes
niais pareiškimais laivę ir teis
mo salėje. Toks paveikslas, pa
kabintas Kongreso Rūmų aiš
kioje vietoje, kiekvienam pra
eiviui primintų: 1) ką reiškia 
laisvam pasauliui perdėta su ko
munizmu bendrystė ir 2) pa
sekmės apsilenkimo su J. A. V. 
laisvę garantuojančiais įstaty
mais. Įteikti tokį paveikslą tik
tų geriausiai ALTo vadovybei. 
Ji turėtų kreiptis į plačią visuo
menę dėl finansinės paramos 
paveikslui iš dailininko A. Rukš
lelės nupirkti ir visą įteikimą 
įvykdyti. Sutelkimui tam reika
lui lėšų, tiktų paveikslą spalvo
tai fotografuotą su bylos duo
menimis išleisti anglų kalba 
platinimui tarp aukotojų.

Suvalkiečiai dirba, šoka 
ir linksminasi

Lietuvių suvalkiečių draugija 
pilna savo energija, vadovau
jant pirmininkui Leonui Vasile- 
vui su riša penkių asmenų šei
ma, įsijungė į vasaros parengi
mu skaičių, todėl suvalkiečiai 
šiemet turėjo net keturis pikni
kus. Turėta ir gera parengimų 
komisija, kaip K. Ulevičius, J. 
Jonikas ir A. Condux.

Jų susirinkimas pyko Holly
woodo salėje. Tai buvo poatos- 
toginis. Taip jį vietiniai veikė
jai vadina. Atidarė pirm. L. Va
silevas ir nusiskundė trijų narių 
mirtimi: P. Vilimo, M. Langie- 
nės ir Agn. Bacevičienės, kurie 
buvo pagerbti.
Protokolą perskaitė sekr. Euge
nija Strungienė. Draugija jau 
veikia 33 metai. Ta proga, vie
na iš steigėjų. Ona Svirmickie
nė. kasmet atneša gėlių ir do
vaną. Ji pasidžiaugė dr - jos 
veikla. linkėdama dar ilgai 
pasidarbuoti jos gerovei.

Parengimų komisijos vardu 
pranešimą padarė K. Ulevičius. 
Jis perskaitė visų vasaros pa
rengimų pajamas bei išlaidas. 
Pasirodo, kad ir lietingam orui 
pasitaikius, turėta gražaus pel
no. Apie tai kalbėjo ir kiti ko
misijos nariai l>ei dalyviai. Bu
vo padėkota visiems už atliktus 
darbus ir atvežtas dovanas lai
mingiems parengimų daly
viams. Atrodo, kad suvalkiečiai 
gerai pasilinksmino, pasivaiši
no bei pasišoko keturiose gegu
žinėse !

Vasara praretino ir karsto 
nešėjus. Trys jų mirė. Reikėjo 
pririnkti naujų, kaip: A. Gint
neris, J. Jurkonis, A. Stukas, 
A. Jusas, P. Klimas, A. Radziu- 
kynas, Gudonis ir kt.

Nutarta turėti viešą parengi
mą Hollywoodo salėje spalio 
22 d. ir lapkričio 20 d. Buvo 
sudaryta nauja parengimų ko
misija: J. Jonikas, M. Miežienė, 
A. Condux, o talkininkai prie 
kitų darbų buvo išrinkti: D. Ket
virtis, Vilkienė, Končienė, Tra
kiu, Sapelienė, Gelson,. Endziu- 
lienė, Šulcą, Šapelis, Radziuky- 
nas, Klimas, Gudonienė, Zen- 
kienė, Svirmickienė ir kiti.

Nutarta nupirkti du bilietus 
į kitų organizacijų parengimą. 
Narių 
darbo pradžiai ir padėką už at
liktus 
paskirti iš kasos 3 40 . 
rienei po susirinkimo padaryti.

Ta proga buvo gauta ir dau-

vaišėms, kaip sezono

darbus vasaros metu,
vaka-

į ARTĖJANČIAME NAUJIENŲ BANKETE S

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

BANKETAS VYKS VFW SALĖJE, 7254 W. 63rd ST. j
Vakarienė su kokteiliu §8.00 asmeniui.
Šokiams gros GeorgeJ o niko orkestras.
Vietas rezervuoti prašome raštu Naujienoms (1739 S. Halsted St.,

Chicago, Ill. 60608 arba telefonu: HA 1-6100.
Pradžia 4:00 vai. po pietų. 5
Kviečiame visus iš anksto užsisakyti vietas artėjančiame

NAUJIENŲ BANKETE

o PER ANNUMPER ANNUM

PER ANNUMPER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings and Loan Assn.
Mr*. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. ‘TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Toes. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30 '■

Chicago Savings
Did Uib Asiociititi

INSURED
UP TO'

§20,000

0 PER ANNUM

Pasisakė už lažybas
“Chicago Today” paskelbus 

anketą, ar vertėtų Illinois vals 
tijoje legalizuoti įvairias lažy
bas, dauguma skaitytojų pa
sisakė už jas. Tik 30 skaityto
jų pasisakė prieš lažybas.

Laiškuose nurodoma, kad 
lažybos vistiek vyks, ar jos bus 
legalizuotos ar ne. Tik dabar 
iš lažybų didžiausius pelnus 
gauna gengsteriai ir krimina
listai. Legalizavus lažybas, tas 
pelnas eitų valstijos iždan ir 
būtų galima sumažinti gyven
tojų mokamus nuosavybių ir 
kitus mokesčius.

giau dovanų iš narių, todėl 33 
metų Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos sukaktuvės buvo tin
kamai paminėtos ir atšvęstos.

A. Gintneris

NAUJlENOt-“ KIEKVIENO
DAR3C ŽMOGAUS 

DRAUGAS riš B LOTUS

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

I investment 
account

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą- mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d. £ 
r Prašome aplankyti naują mūšy namą*

HISURK)
VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — Š;30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 pakalo; šešta
dieniais 9:00 lyto —12:00 dienoj Trečiadieniais už-

- daryta. c

— Mirus buvusiąjn sekretoriui 
Dean Aęheson, lietuves Atsto
vas, J. Rajeckas pasirašė užuo
jautų knygoje 1971.X.13 d. Val
stybės Departamente. 1971.X. 
15 d. Lietuvos Atstovas ir p. O. 
Kajeckienė dalyvavo pamaldo
se už velionį Dean Acheson, ku
rios buvo atlaikytos Washing
ton© Katedroje.

— Lietuvos Atstovas ir p. O. 
Kajeckienė 1971 m. spalio mėn. 
8, 9. ir 11 d. dalyvavo priėmi
muose, kdriuos rengė Kinijos 
ambasadorius ir ponia James C. 
H. Shen, Ugandos ambasadorius 
ir ponia Ramathan bei Panamos 
ambasadorius ir ponia dę la Ossa 
atitinkamai jų kraštų tautinių 
švenčių proga.

%" mokama dvieju 

metu certifi- 
catams. Mažiau

sia $5,000 
ar daugiau

.-1-
i 
i

i
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KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Kultūros bare

New Yorko lietuvių naujoky
nas nors nėra skaitlingas, bet 
kultūriniai pajėgus. Tiesa, da
lyvaujančių kultūrinėse pramo
gose nėra didelis skaičius. Atsi
lanko į įvairius susirinkimus, kon 
cerius, parodas tarp 300—1,000. 
Tai nedaug, galėtų būti bent tris 
kartus daugiau.

štai buvo suruoštos šio ru
dens sezone jau kelios lietuvių 
dailininkų kūrinių parodos. Su
rinktomis žiniomis, jas aplankė 
vos šimtas kitas. Bet prieš ke
letą metų New Yorke lietuvių 
dailininkų parodos buvo didelė 
retenybė ir daug mažiau sutrauk
davo žiūrovų, šiais gi metais 
tokių lietuvių parodų jau buvo 
kelios ir kiekviena jų susilaukė 
susidomėjusių menu tautiečių 
Šimtą kitą. Buvo ir kas nusipir
ko kai kuriuos meno kūrinius sa
vo butams padabinti. Reikia ma
nyti, jog ateityje dailininkai sa
vo parodas galės ruošti dažniau 
ir lankytojų bus daugiau.
L. Bendruomenės paminėjimas

Lietuvių Bendruomenės 20- 
ties metų paminėjimas buvo rū
pestingai ir turiningai paruoš
tas. Paminėjimo išvakarėse bu
vo atidaryta dailininko J. Bag
dono paroda, skirta Lietuvos 
partizanams paminėti. Į jos ati
darymą atsilankė gal šimtas sve
čių.

Patsai paminėjimas susilaukė 
svečių ir iš kitur. Iš Clevelando

atvyko Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininko pavaduo
tojas Dr. Brazaitis, iš Chicagos 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
pirm. V. Volertas. Atsilankė ir 
buvęs Pasaulio Lietuvių Ben- 
dtruomenės organizacinio komi
teto pirmininkas prel. J. Balkū- 
nas, Vliko pirmininką pavaduo
jąs J. Audėnas ir kiti. Visi jie 
tarė sveikinimo ir linkėjimo žo
džius. Ilgesnį ir įdomesnį pra
nešimą padarė Vyčių veikėjas 
Lietuvos atsiminimų radijo ve
dėjas prof. J. Stukas.

Paminėjimas susidėjo iš trijų 
dalių: sveikinimų, paskaitų ir 
pranešimų, bažnyčiose pamaldų 
ir koncertinės dalies. Įdomu, kad, 
anot pranešimų, mažiausiai at
silankė į koncertą. Jaunimą nei 
šokiai nesuviliojo. Sako, prisi
rinko mažiau šimto.

Bet kaip ten bebūtų, pats Lie
tuvių Bendruomenės 20-ties me
tų paminėjimas praėjo gražiai, 
turiningai. Priekaištavimų ne
buvo. Tai šios apygardos L. B. 
pirmininko A. Vakselio nuopel
nas. Jis šiais metais buvo ir New 
Yorko Altos valdybos pirminin
kas.

New Yorko Altą

Spalio 15 d. įvyko Altos apys- 
kaitinis jį sudarančių atstovų 
posėdis. Į posėdį galėjo ateiti 
žymiai daugiau atstovų, nes 
New Yorke veikia per 30 įvai
rių lietuvių sambūrių, kurie tei
sėtai gali atsiųsti savo atstovus. 
Visos organizacijos buvo pakvie

stos prisiųsti atstovus. Deja, po
sėdyje dalyvavo tik 24. Na, ir 
būdinga naujiena — atsilankė 
keturi akademinių skautų at
stovai. Iki šiol jie Altos veiki
mu nesidomėjo. Dabar pasiryžę 
yra į Altos valdybos posėdžius 
siųsti savo stebėtoją. Mat, skau
tai laikosi nuošalyje nuo politi
kos. Altą, gi sudaro politinės 
grupės kartu su kitų kultūros 
sambūrių atstovais.

Apyskaitą pranešė iždininkas 
Ignas Gasiliūnas. Iždo globėjas 
Diržys pareiškė, kad apyskaita 
sudaryta dokumentuotai, teisin
ga ir tvirtintina. Susirinkusieji 
apyskaitą vienu balsu patvirti
no. Tiesa, tiek pajamos, tiek iš
laidos palyginamai nedidelės, tu
rint galvoje New Yorko lietuvių 
finansinį pajėgumą, šiuo metu 
viso kasoje esama 32'18. Iš gau
tų pajamų buvo išsiųsta Altos 
centrui 31,500. šiuo požiūriu 
New Yorkas yra atsilikęs, Bosto
nas ir net Waterbury daugiau 
surenka aukų ir daugiau jų pa
siunčia centrui.

šiai naujai kadencijai pirmi
ninkaus A. Ošlapas, o sekreto
riaus Steponis. Pirmininko pa
vaduotojai — St. Bredis ir Ąžuo
las. Iždo globėjai — J. Bagdonas 
ir J. Gaidys.

Trumputį bendrą pranešimą 
padarė buvęs pirmininkas A. 
Vakselis. Trumpai kalbėjo Aver- 
ka, Ąžuolas, Nemickas, Ramė- 
nas, Vitenis, Spūdienė ir kiti.

Mažoji dainų šventė

Lapkričio 21 d. Elizabethe, N. 
J., įvyks Rytų Atlanto pakran-

Respublikonu partija buvo suruošusi tautiniu grupiu banketą Chicagoįe. 
Pagrindinę kalba pasakė iš Washington© atskridęs respublikonu partijos 
centro komiteto pirmininkas senatorius Robert Dole. Kartu su senatorium 
nusifotografavo Alto pirmininkas Dr. Kazys Bobelis (dešinėj) ir Chicagos 

lietuviu respublikonu pirmininkas Kazys Oksas.
Foto Vaclovo Noreikos

pėdu gylio rėžiai. Tarp lygiais 
i -
;kvadratais Nuraižius i gabalus,’■ 
Įspecialiais plūktais baigdavo! Į 
i pjaustyti ledų kiaurai iki van- I 
!dens paviršiaus. Paskui tain I 
tikrom kartim gabalus išskir- I 
davo ir iškeldavo. Taip su- B 
pjaustytas ledas buvo sukrau- 

Inamas upių ir ežerų pakran- !
j tėse įrengtuose rūsiuose, iš 
'kur jau būdavo imamas trans- 
Iportavimui į miestus ir ekspor- i 
|tui. J

šiandie, kai kiekvienas gy
ventojas jau turi šaldytuvų, 
kuriame jau be jokio vargo 
galima užšaldyti ir ilgesni lai

škų laikyti šviežia mėsų, žuvį 
j ir kitus greitai gendančius 
(produktus, bei pasigaminti 
ledo “aibolanis”, minėtas le
do biznis, netekęs paklausos, 
likvidavosi. Tai ir jis — mu
ziejui “aisbakso” pasiūlylojas 
— iš senų laikų, kada ledas, 
kaip dabar pienas, prekybi
ninkų būdavo pristatomas į 
namus turįs užsilikusių ledo 
gabalams laikyti dėžę, kuri 
jam nebereikalinga. Todėl ir 
pasiūlęs muziejui.

Kai pax Uoginius I

SKAITYK PATS IR PARAGINS

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

UŽSAKYKITE DABAR
GERIAUSIĄ DOVANĄ 

l LIETUVĄ I
GERESNE UŽ GRYNUS 
PINIGUS AR BETKOKI 

DALYKĄ
SPECIALAUS RUBLIO 

CERTIFIKATAI
Jie yra geriausia dovana.

Intertrade Express Corp, šaky- ■ 
davo Jums anksčiau, o dabar tai i 

patvirtina Jūsų giminės —
Su jais jūsų giminės gali gau- § 

ti ką tik jie nori už dali regu- fl 
lianos kainos. Yra tas pat kaip ■ 
įeiti Į krautuvę su 100 dol. ir nu- B 
pirkti ten prekių už 200 ar 300 g 
dol. netgi daugiau.

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

Reikalaukite mūsų veltui siun- g 
čiamų iliustruotų katalogų.

UŽSAKYKITE DABAR
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE j
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
Fifth Floor

New York, N. Y. 10010
Tel. 982-1530

SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ
Tik trumpam laikotarpiui

Moskvitch 412 IE — $2995.00 g 
Zaporozhets ZAZ 966 $1895.00 g
Yra tik labai ribotas kiekis. To
dėl paskubėkite. Užsakykite 

dabar.
Svarbu dėl apartmentų.

Reikalaukite mūsų specialių 
biuletenių.

■g.cS-'.

BIG
SAVINGS

f* a * ęy*-'

NEWS
T* ■■

į Now earn interest from date of deposit to date
t of withdrawal on regular passbook accounts -
į including withdrawals made before the end of M 

the quarter. j

AND...
’ At Standard Federal an interest check mailed 

every month on certificate accounts or, if you 
choose, you can leave the interest in your 
certificate account for withdrawal later. n>.

čių lietuvių įvairių chorų Mažoji 
Lietuvių Dainų šventė.

.Toje šventėje dalyvauja veik 
visi New Yorke veikiantieji lie
tuvių chorai. Taip pat ir Naujo
sios Anglijos chorai, kurių dau
gumą sudaro bažnytiniai.

Šventės vadovais bus A. Alek- 
sis, M. Cibas, L. Kaulinis, A. Ka- 
čanauskas, V. Mamaitis, Stan

kūnas ir J. Stukas. Turėjo būti 
ir M. Liuberskis. Deja, jis šio
mis dienomis mirė. Lietuviai jo 
asmenyje neteko didelio dainų 
mėgėjo, gero chorų organizato
riaus ir vedėjo. Jau Lietuvoje jis 
garsėjo savo nuopelnais — dai
nos srityje. Tą darbo sritį ne
apleido ir įsikūręs New Yorke.

J. Vlks

VISKAS KEIČIASI
Neretai Balzeko Lietuviu 

kultūros muziejuje teirauja
masi , ar priimami muziejun 
senos lovos, seni baldai. Pa
siteiravus, kuo, pavyzdžiui, lo
va ar kitas siūlomas daiktas 
ypatingas, atsakoma, kad se
nos lovos koja nulaužta. Deja, 
nuo tokių “kultūros” okupan
tų, padėkojus atsisakoma.

Bet štai praėjusią savaitę bu
vo pasiūlytas “aisbaksas”. Be
siaiškinant, kuo jis ypatingas.

bėjaus ir kilų vietų. Anglija 
ledą importavo iš Amerikos 
per Wenham Lake iš Ice Com
pany.

Ledo “piūtis” JAV buvo 
vykdoma labai komplikuotais 
pabūklais. Pirmiausia tam 
tikrame ežero ir upės plote 
specialiais plūgais buvo nuva
lomas sniegas iki ledo pavir
šiaus. Po to jau kitokia maši
na lede buvo įrėžiama iki 3

Nuo

Passbook Savings 
All accounts conr 
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
__ Certificate 
(Minimum $5.000)

1914 metų
Midland Savings aptar 

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000

MIDLAND
SAVINGS
AM9 LCaX

AJSOHEx JuxXUE
CHICAGO, HXINOIS 33KX

„PHOHE: 254^472

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

SAVINGS INSURED TO $20,000.00

ASSETS OVER X 
$160,000,000 

RESERVES OVER 
$14,500,000 •

STANDARD 
FEDERAL^ 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4152 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO. ILLINOIS WS32 • M 7-11<0 
OFFICE HOURS • MomUy, Tuesday, Thursday Sc Friday, 9 aun. to 8 p.m< 

Saturday, 9 aan. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted*

jeigu muziejui siūlomas, sa
vininkas papasakojo vartoja
mu ledu ir ledo bei ledauniu 
“aisbakų;” istoriją.

Esą, senovėje, kol nebuvo 
vadinamų “refrigeratorių”, ro
mėnai ir graikai turėjo specia
liai Įrengtas ledaunes ledams 
vasarai išlaikyti, kad būtų kuo 
šaldyti maisto produktų atsar
gas ir gausiai vartotus “tau
riuosius” gėrimus. Tiems tiks
lams romėnai net sniegą iš to
limų kalnų atsigabendavę. Iki 
XX amžiaus pradžios tokios 
ledaunės buvo žinomos ir Eu
ropoje, nes europiečiai, kaip 
ir romėnai, šiltam metų lai
kotarpiui naudodavo ledą, ku
rio prisiveždavo iš apylinkės 
ežerų ir upių. Beveik iki XIX 
amžiaus pabaigos Anglijoj bu
vo prekiaujama ledu, patei
kiant ji pirmiausia žuvų pre
kybai, cukrainėm, turtuolių 
namams. Ledaunės buvo ro
mėnų pavyzdžio. Anglų ledo 
pareikalavimas buvo išvys- 
tęs tarptautinio masto prekybą 
ledu.

Nuo 1823 m. Anglijon ledas 
buvo importuotas iš Norvegi
jos. Amerikiečiai didelio mas
to prekybą ledu pradėję 1805 
metais, pirmiausia parūpin
dami ledą saviesiems didmies- 
čiams, o paskui eksportuodavo 
Azijon ir Europon. To biznio 
iniciatorius buvo pirklys pa
varde Tudor, kuriam teko pa
tirti nemaža rūpesčių, nesėk
mės ir nuostolių. Pagaliau jam 
pavyko užmegzti ryšius ir 
gauti pastovius, dideliais kie
kiais ledo užsakymus iš Turki-< 
jos, Kalkutos, Madraso, Bom-I

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. “! -S?

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti Iki $20,000.

----------------------- ----------
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Darbininkai iš vieno “rojaus” bėga į kitą
Kad buvusiems ūkininkams, mokytojams, įvairių 

įstaigų tarnautojams, amatininkams ir profesionalams 
“tarybinėje” Lietuvoje sunku gyventi — niekam ne pa
slaptis. Niekas tuo ir nesistebi. Jie prisimena tuos lai
kus, kai šį tą turėjo ir jiems labai gerai žinoma dabartis, 
kai jie “viską turi”. Okupantas ir jo parinkti kvislingai 
juos vadino ir tebevadina buožėmis, kapitalistais, impe
rialistų tarnais ir net išnaudotojais, nors daugelis ver
tėsi grynai savo rankų darbu ir prakaitu.

Lietuvos ūkininkams atimta žemė, namai, galvijai 
ir visos, turėtos santaupos, kad visą laiką “skriaustam 
darbininkui” būtų kiek lengviau gyventi. “Socializmas” 
ir net “komunizmas” buvo įvedamas ne tiktai pačioje 
Rusijoje, bet ir okupuotoje Lietuvoje, kad būtų page
rintas ilgus metus “skriaustų darbininkų” gyvenimas. 
Krašte buvo sudaryta “darbininkų” valdžia, “darbi
ninkams” suteiktos didelės privilegijos, jie pastatyti 
įmonių ir dirbtuvių priešakin ir įvesti įstatymai, apsau- 
gojantieji darbininkų teises. Tuo pačiu metu apsitverta 
“geležine uždanga“, kad tas darbininkas neišvažiuotų į 
užsienį ir nepapasakotų, kaip “gerai” “komunistinėje 
santvarkoje” jis Įgyvena. Rusijoje ir rusų okupuotuose 
kraštuose darbininkams įvestas “rojus”, iš kurio jie nie
kad neturėtų bėgti.

. Bet tie neklaužados darbininkai nesinaudoja jiems 
suteiktomis privilegijomis, nesitenkina jiems įvesto “ro
jaus” gėrybėmis ir romumu. '“Komunistinėse” dirbtu
vėse jie pradėjo tingėti, gaminti broką, stoviniuoti ir 
valandų valandas šnekėti. Kas blogiausia, jie pradėjo 
bėgioti iš vienos dirbtuvės į kitą. Jie nesitenkina jiems 
mokama alga, lengvu darbu ir švelnia komunistine mu
zika, bet bėga į kitas dirbtuves, kur tikisi daugiau už
dirbti.

Ypatingai sustiprėjo tinginiavimas ir pašnekesiai 
po Maskvoje buvusio komunistų partijos kongreso. Tuo
jau visas dirbtuves pasiekė įsakymus sparčiau dirbti, 
skubėti, lenktyniauti. Palenktyniavus juk norisi ir pa
ilsėti. Negalima juk visą laiką be atodūsio kirsti. Pats 
lengviausias darbas pasunkėja, kai reikia skubėti ir dar 
daboti, kad nepasidarytų broko. Laimėjus lenktynes, 
bėgančių darbininkų skaičius padidėdavo. Susidarė 
įspūdis, kad “tarybinėje” Lietuvoje darbininkų trūko. 
Darbo buvo daug, bet nebuvo kam dirbti. Į laukus atvež-

trims mėnesiams ______ _ - $6.00
vienam mėnesiui$2.00

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

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IH. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

ALGIRDAS GUSTAITISLIETUVOS SIENŲ KLAUSIMU
sienom nustatyti

(Tęsinys)

Prašo, kad paaiškinčiau, ar Lietuvos Tyrimo Institutas 
pasirinko teisingus kriterijus lietuviu etnografinėm

Jei Alg. Budreckis nėra mažos 
Lietuvos šalininkas __

kviečiu talkon

Atrodo, -gerb. A. B. nepatiko, 
kad j j pavadinau siekiančiu ma
žos Lietuvos. Rašo: “Anaiptol! 
mielas Algirdai”. Jei taip, gal 
sutarsime bendram veikimui ? 
Pasisakius per spaudą, mielai 
laukčiau asmeniško bendravimo.

Kas kita esą V. Rastenis, kuris 
“Akiračiuose” pasisakęs už da
bartines Lietuvos sienas, pacita
vo taip: “Tegu tik pavyksta Lie
tuvai išsilaikyti įsikabinus į da
bartines LTSR sienas. Tai būtų 
laimikis”.

Klaidingai A. B. rašo, esu iš- 
sikirpęs visus straipsnius Lietu
vos sienų klausimu. Pirma, visos 
spaudos negaunu, antra, yra taip 
prastai parašytų, stačiai nurašy
tų pro šalį, kad net neverta krei- 
ti dėmesio. “Akiračių” negau

ti traktoriai ir didelės akėčios turėjo palengvinti laukų 
darbininkams sunkų darbą, bet visa bėda, kad nebuvo 
kam traktoriaus užvesti ir akėčių traukti.

Valdžia baudė tinginius, plepius ir pravaikštinėto- 
jus, bet bausmėmis problemos neišspręsi. Bandyta į dar- 

I bovietes siųsti psichologus, kad išaiškintų bėgimo prie
žastis, bet ir šios priemonės klausimo neišsprendė. Pa
aiškėjo, kad tuo tarpu nėra šiam klausimui tirti paruoš
tų psichologų. Kol juos paruoš, apmokys ir reikalui pri
taikys, praeis daug laiko. Pagaliau, šio reikalo ėmėsi 
spręsti Ignas Žeberskis, Vilniaus universiteto politinės 
ekonomijos katedros docentas. Jis aptarė iki šio meto 
■vartotas priemones darbininkams laikyti prie darbo ir 
priėjo šitokios išvados:

“Jeigu iš tikro trūksta darbininkų (daug kur 
mūsų respublikoje yra tik sąlyginis darbo jėgos trū
kumas, nes dėl blogo darbo organizavimo bei darbo 
drausmės darbininkai dalį darbo laiko prastovi), tai 
šios kategorijos “darbininkai” vargu ar išgelbės 
padėtį, nes, praėjus mėnesiui kitam“ patys išeina 
arba jų paslaugų tenka atsisakyti”. (Tiesa, 1971 m. 
spalio 16 d., 2 psL).
Patys komunistai, atlikę gilias “moksliškas” studi

jas, priėjo išvados, kad didelė darbininkų dalis nepaten
kinta jiems įvestu “rojumi”. Iš vieno “rojaus” sodo jie 
bėga«į kitą. Jie ieško obuolių ir daugiau rublių. Jie bė
ga iš dirbtuvių, nes negali patenkinti savo Ievų, kurios 
parneštais rubliais nieko lemtesnio negali nupirkti.

Rusijoje, Lietuvoje ir kituose kraštuose jau seniai 
išžudyti įvairūs išnaudotojai ir įvesta “komunistinė” 
santvarka, bet per 54 metus privilegijas davęs “darbi
ninkas” negali tinkamai pavalgyti, apsirengti ir šeimos 
išmaitinti. Docentui Žeberskiui nekyla mintis, šios ne
laimės didžiausiu kaltininku yra okupanto primęsta 
baisaus išnaudojimo santvarka. • ■ ’

nu. Girdėjau, kaž kada jie ra
šė apie mane, nežinau kokia pro
ga. Pažįstu vieną asmenį, gau
nantį “A.”, bet visus pas juos 
buvusius “Akiračius” jau buvo 
išmetę.
Kodėl Alg. Budreckis blogai rašo 

apie mūsų diplomatus?

Siekti mažos Lietuvos, manau, 
yra neteisinga ir žalinga lietu
vių tautai, ypač kiek toliau žvel
giant į ateitį. Manau, plačiau 
galvojantieji lietuviai diploma
tai to nenori, bet A. B. rašo:

“Iš veiksnių, tai, tur būt, bent 
oficialiai didžiausi minimalistai 
bus mūsų diplomatai...”

Kalbėjausi ne su vienu mūsų 
diplomatu. Bent man visi pri
tarė siekti teisingesnėse ribose 
būsimos Lietuvos. Kiek laikas 
ir pasikalbėjimo sąlygos leido, 
stengiausi jiems nusakyti savo 

pcžiūrj Lietuvos ribų klausimu, 
ir nei vienas man neprieštaravo. 
Priešingai, pritarė, ragino tęsti 
reikšmingą darbą.
Lietuvos Tyrimo Instituto sienos 
vietomis viršina mano siūlomas

Mano reikalai dar nėra tokie 
blogi. Skaitome:

“Kita vertus, Lietuvos tyri
mo instituto siūlomos sienos net 
kai kur pralenkia A, Gustaitį. 
Juk šiaurės rytuose gustaitinis 
žemėlapis pasistumia iki Drisos, 
ogi Instituto žemėlapis dar api
ma beveik visą Dysnos apskritį”. 
(“N.” 222).

O sekančiame nr. rašo, kad 
“yra tokių mokslininkų, kurie 
galėtų laikyti ir A. Gustaitį mi
nimalistu”.

Jei šitaip, tai man neverta nu
siminti. Toliau jisai jau prašau
na net pro nykštį, kalbėdamas 
apie tūlos Lietuvos ribas ties 
Uralu. Nereikia taip slidinėti, 
mielas Algirdai Budrecki! Tuo 
niekas nepatikės, o skaitytojai 
susidarys nerimtą nuomonę apie 
tokių prielaidų autorių.
Etnografinė Lietuva nėra šios 

dienos gyva Lietuva
Alan atrodo, tai aišku be Įrodi

nėjimų. Betgi A. Budreckis dės
to: “šiais laikais, kai kalbame 
apie etnografinę Lietuvą, tai rei
kia kalbėti apie gyvą — pabrė
žiu gyvą etninį plotą”. (“N.” nr. 
223).

Negi reikės pradėti aiškinti, 
kad etnografija yra mokslas apie 
tautų kultūrą, jos kultūrines bei 
kitokias savybes. Lietuvių tau
tos etnografinės ribos nesibai
gia tenai, kur šiandien yra lietu
vių administruojama (rusų prie
žiūroje), ar kur lietuviškai kal
bama, jei tie plotai būtų už lie
tuvių adminstruojamų plotų. 
Trumpai — lietuvių tautos et
nografinės ribos šiandien yra už 
dabartinių sovietinės Lietuvos 
ribų. Betgi dar kartą kartoju: 
savo žemėlapiu aš nesiekiu .pa
vaizduoti etnografinio lietuvių 
tautos ploto.

Tame rašinyje A. B. kvieste 
kviečia paaiškinti tiek daug da
lykų, kad atsakymo raštu neį
manoma. Lai atvyksta pas ma
ne, viską paaiškinsiu.

Artėdamas prie pabaigos, at
rodo, rašo tarsi Lietuvos Tyri
mo Instituto vardu:

“Kritikas A. Gustaitis kimba 
į smulkmenas, o nesvarsto klau
simo, ar Lietuvos Tyrimo Insti
tutas pasirinko tikslingus krite- 
rijos lietuvių etnografinėm sie
nom matuoti”. (“N.” nr. 223).

Pirmiausia, aš nekimbu į 
smulkmenas. Bandymas jotvin
gius užrašyti svetimiesiems, 
juos bandant išplėšti iš lietuvių, 
tautos istorinio lobyno — nėra 
smulkmena, bet labai didelis rei 
kalas. Arba bandymas prūsus 

išplėšti iš lietuvių tautos tarpo 
ir juos pamesti slavams ar vokie
čiams, manau, taip pat nėra 
smulkmena lietuvių kilmės žmo
nėmis apgyventus plotus atiduo
ti svetimiesiems. Jei taip barsty
sime, dalinsime savo tautos is
toriją, praeitį, žemes, tai lietu
vių negerbs svetimieji, ir patys 
lietuviai liausis save gerbti. To
lygūs savo tautos niekinimai 
vestų tautą į pražūti, į mirtį. Aš 
nenoriu, kad lietuvių tauta mir
tų. Aš kovoju ir už mirusius 
lietuvių tautos ainius, nes jie už 
save kovoti negali. Ir nuo tos aiš
kiai pasirinktos tautinės, lietu
viškos linijos nepasitrauksiu, nes 
manau esu teisus, nežiūrint ko
kie asmenys ar kokios skambiais 
vardais institucijos mane pultų. 
Manau, dar yra lietuvių tautą, 
lietuviškumo principus gerbian
čių lietuvių, kurie man ir atei
tyje padės.
Ar Lietuvos Tyrimo Institutas 
pasirinko teisingus kriterijus 
lietuvių etnografinėm sienom 

matuoti?
Kaip ir į eilę kitų klausimų, tai 

ir į šį gali būti skirtingų požiū
rių, skirtingų teorijų. Pageidau
jant, trumpai suminėsiu savąjį:

LT Institutas, pagal gerb. A. 
Budreckio paruoštą jau minėtąjį 
darbą, neturi pamatų. “Kario” 
nr. 7, 1967, 193 p. cituoja Dlo- 
gosz, jog lietuviai, prūsai ir že
maičiai esanti viena tauta pagal 
kalbą, religiją..., bet nuo kurio 
laiko, ir kada toji tautybės sąvo- 
<a pasibaigia? Tai lygiai taiky
tiną ir jotvingiams.

Pastoviai vienoje vietoje šimt
mečiais gyvenę mūsų tautos 
(plačiąja prasme) žmonės ne
prarado į tuos plotus teisės, net 
jei jie būtų kitų okupuoti ar iš
naikinti. Tada tos teisės turėtų 
atitekti jų artimiausiems gimi
naičiams lietuviams. Panašiai, 
kaip žmonių gyvenime.

Lietuviais ar lietuviams gimi
ningais prūsais laikyti tik tuos, 
kurių plotai pora paskutinių 
šimtmečių svetimųjų buvo atžy
mėti dar turį stipraus lietuviš
ko charakterio, nėra tikslu, nes 
žudikams -nesutinku pripažinti 
teisės į mūsų tautos žemes.

Kelius šimtmečius vokiečių 
okupuotos prūsų žemės, mato
me, dar ir dabar neturi teisėto 
valdytojo. Iš tiesų jos priklauso 
lietuvių tautai. Nereikalausime, 
negausime. Pagalvokite apie tai.

Lietuvių tauta gyvena ne tik 
rytuose ar vakaruose. Net kai 
kurios tos vietovių etnografi
nės ribos išvestos per daug su
mažintos, žalingai lietuviams.

Kalba bei tautybė nesudaro 
pagrindo etnografinėms riboms 
išvesti, ko ne visur laikytasi.

Visas kriterijus (pasakyčiau 
požymis) yra parengtas bijantis 
užgauti svetimuosius, bet visiš

kai nesiskaitant su lietuvių tau
tos reikalais. Labai dažnai sve
timieji nei kiek nesiskaito su 
lietuviais, su mūsų tautos isto
rija. Dažnai jie akiplėšiškai me
luoja. Netgi svetimiesiems pri
pažįstant mums teises, kai ku
rie lietuviai kuklinasi, nenori jų 
reikalauti. Ar tai nebus vienas 
pagrindinių jų netikslumų? Ta
tai ryškiai matyti ir iš minėtame 
darbe paskelbtos bibliografijos, 
kur visiškai nepaminėta eilė 
svarbių lietuvių autorių knygų, 
raštų.

(Pabaiga)

Blogiausiai apsirengęs 
Japonijos imperatorius
LONDONAS. — Imperatorius 

Hirohito ir visi jo pirmatakai bu
vo laikomi blogiausiai apsiren
gusiais valdovais pasaulyje dėl
to, kad joks siuvėjas negalėjo 
paliesti šventojo imperatoriaus 
asmens ir drabužius turėjo ma
tuoti pasižiūrėdamas į veidrodį, 
■jame matuodamas “saulės sū
naus” formą.

Dabar jau kitaip. Imperatoriui 
Hirohito naujausius rūbus siu
vo žymi Europos firma Hunt
man iš Saville Row, kurios spe
cialiai nuvykęs į Tokio atstovas 
be ceremonijų lietė ir matavo 
jo imperatoriškąją šviesybę.

Moterys daugiau rūko
WASHINGTONAS. — Po to, 

kai cigarečių pokeliuose buvo 
pradėta aiškiomis raidėmis skel
bti perspėjimais prieš rūkymo 
pavojus, rūkorių skaičiai JAV- 
bėse pradėjo pastebimai mažėti.

Sveikatos departamento ap
skaičiavimais per praeitus 4 me
tus rūkorių JAV-bėse sumažėjo 
13 milijonų.

Vyrų vyresnių kaip 18 metų 
amžiaus, rūkančių 1955 metais 
buvo 55.9%, gi 1966 metais be
buvo 50.7%. Moterų tarpe ten
dencija pasirodė priešinga: to 
paties amžiaus moterų rūkorių 
nuošimtis .per tuos 4 metus iš 
28.4%u>akilo iki 32.9%.. - Nega: 
na to, moterys rūkyti pradėjo 
nuo dar jaunesnių metų. 1966 
metais rūkančių moterų tarp 10 
ir 24 metų amžiaus buvo 4 kar
tus daugiau kaip 1955 metais 
ir daugelis jų rūkyti pradėjo nuo 
15 metų.

LYGIOS TEISĖS VYRAMS
- HARRISBURG, Pa. — Pen

silvanijos .valstijos prokuroras 
J. Stone Creamer perspėjo kirpė
jas, kad jos negali atsisakyti pa
tarnauti ilgaplaukiams vyrams, 
kurie užeina į jų grožio salonus 
ir paprašo jiems sutaisyti plau
kus, pabrėždamas, kad vyrai tu
ri lygias teises su moterimis.

- M. GELŽINIS

Klaipėda Ordino Valdžioje 
(1252 -1525 m.)

40
Bet Ordino veiklos praktika veikiai pa

rodė, kad jis nesirūpino krikščionybės 
Įgyvendinimu, bet savos valstybės puose
lėjimu. Jis nevykdė iš popiežių ir impera
torių gautų pavedimų ir tuo nustojo bet 
kokių teisių į kruvinai užgrobtus ir apgau
lingai laikomus Pabaltijo kraštus, šian
dien jau pasigirsta ir pačių vokiečių balsų, 
kurie pripažįsta, kad Ordinas neturėjęs 
jokių istorinių teisių į Baltijos kraštus. Iš 
Latvijos kilęs istorikas Manfred Hellmann 
veikale “Ueber die Grundlagen und die 
Entstehung des Ordensslaates in Preus- 
sen”; Nachrichten der Giesener Hochschul 
gesellschaft, tomas 31, 1962, p. 108 — 126 
pabrėžia, kad Ordino svarbiausias darbas 
buvęs Prūsų užėmimas ir jų kolonizavi
mas, bet ne tani tikslui jam buvę Prūsai 
pavesti.,.

2. Ordino garbintojai mėgsta pabrėžti, 
kad jis užėmęs tuščią Klaipėdos sritį ir to
dėl mūsų gimtinė buvusi jo teisėta nuosa
vybė.

Visų pirma — tvirtinimas apie mūsų 
gimtinės tuštumą yra nesąmonė. Mes jau 
pakartotinai Įrodėme, kad 13 aniž. vidury 
je Klaipėdos sritis buvo normaliai apgy
ventas kraštas.

Antra: — O jei ta sritis ir būtų buvusi 
tuščia, ar iš tokios tuštumos vokiečiai gali 
išvesti sau kokių nors istorinių teisių?

Žinoma, ne, nes ta sritis buvo Baltijos 
apimtyje, ir tik baltai teturėjo teisių į ši
tą kraštą. Vokiečiai atėjo agresoriais, ku
rie, vartodami ginklus, virto kruvinais 
kriminalistais. Kaip kriminalistas neturi 
jokių teisų i nužudytojo palikimą, taip ir 
Ordinas negalėjo įgyti teisių Į jo kardais 
praretintų Klaipėdos srities gyventojų pa
likimą.

3. Ordino garbintojai mėgsta išvedžio
ti, kad Ordinas, užimdamas Klaipėdos 
sritį, atėjęs i kuršių, o ne į lietuvių kraštą. 
Todėl lietuviai neturi jokių istorinių teisių 
į Klaipėdą.

Keli vokiečių istorikai, jų tarpe ir Mor- 
tensenas, įrodė, kad 13 amž. viduryje kur
šiai jau buvo iš Klaipėdos srities į šiaurę 
išsikėlę. Vietovardžiai, pa v. Letekai, pa
rodo, kad žemaičiai buvo kuršius pasekę 
ir jau arti Baltijos pajūrio ir pamario įsi
kūrę. Atininkim, kad pats Ordino Did. 
magistras pavadino pamarį nuo Klaipėdos 
iki Ventės ir Nemuno žemupio krantus 
“Littawische Sei ten”.

4. O jei Ordinas būtų į kuršišką Klai
pėdos sritį atėjęs, ar jis tuomet būtu įgijęs 
kokių istorinių teisių į mūsų gimtinę?
, Kuršiai, kaip ir lietuviai — žemaičiai 
buvo aisščių — baltų giminė, net kalbiniai 
(šnekoje) mažai ką vieni nuo kilų skyrė
si. Visokie agresoriai iš Vakarų Vokieti
jos. iš Lūbecko ar kitų Hanzos miestų 

niekada negalėjo kokių nors teisių nei į 
lietuvių, nei į kuršių kraštus įgyti . Į kur
šių žemes tegalėjo kita baltiška giminė at
sikelti; ir tai taikiu keliu, be kraujo pra
liejimo.

5. Dr. Forstreuteris tvirtina, kad Ordi
nas turėjęs “Paklusti įstatymui, pagal ku
rį jis išsirikiavo” (Der Orden. musste dem 
Gesetz folgen, nach dem er angetreten). 
Forstreuler, Deutschland und Litauen im 
Millelaller, p. 4.

šitoks įtaigoj imas neturi logikos. Ordi
no įstatymai, taisyklės ir regulaminai ne
buvo kokios nors aukštesnės galybės nu
statyta prievolė, bet pačių Ordino narių 
laisvu noru sukurti ir priimti įžadai. Jie 
patys, ir tik jie vieni, tebuvo už visus jų 
įstatymus atsakingi. Jie negalėjo jokių 
savo veiksmų kokiais “įstatymais” apkal
tinti, bet buvo už visus savo veiksmus pil
nai atsakingi.

6. Ar popiežiaus ir imperatoriaus baltis 
kų kraštų “dovanojimai” ir “užrašymai” 
Ordinui suteikė jam kokių nors istorinių 
teisių į tuos kraštus?

Tokie minėtų suverenų patvarkymai 
tebuvo vienpusiški aktai, sudaryti be lie
tuvių valios, kuriuos jie lietė. Jais negali
ma įrodyti kokią tai imperatoriaus “teisę” 
į pagonių kraštus. Konstanco Koncilijos 
metu, lenkų — lietuvių komisijos narys 
Vlodkovičius savo traktatuose ir kalbose 
kėlė principinius klausimus: Ar gali im
peratoriai ir popiežiai dalinti pagonių 
kraštus, ar galima tikėjimą platinti prie

varta ir liejant pagonių kraują, ar gali Or
dino valdžioje likti neteisėtai įgytos že
mės? Tokių klausimų diskusijomis pra
dėta įrodyti, kad Ordinas neturi jokių is
torinių teisių į mūsų kraštus. Be to tenka 
prisiminti, kad jau derybose dėl krikšto 
1358 — 1359 Lietuvos valdovai Algirdas ir 
Kęstutis Vokietijos imperatoriui Karlui IV 
pastatė sąlygą, kad Lietuvai apsikrikšti
jus, Ordinas privalo grąžinti užgrobtas 
lietuvių žemes ir išsikraustyti prie Juodų
jų jūrų ginti Europą nuo totorių.

7. 0 jei visi Klaipėdos srities gyvento
jai, kaip tai norėjo Mortensenai ir kiti 
Ostfoišeriai, būtų atvykę iš Did. Lietuvos 
— ar tokia aplinkybė mažintų lietuvių is
torines teises į Klaipėdą?

Žinoma, kad ne!
Tokiu atveju toks žemaičių judėjimas 

nebūtų žemaičių imigracija, bet aiškiai 
teisėtas grįžimas į savas žemes, iš kurių 
jų tėvų tėvai turėjo pasitraukti nuo kruvi
no Ordino kardo.

8. Ordino tikslas buvo kova su pagoni
mis ir krikščionybės platinimas. Kuomet 
Lietuva buvo apkrikštyta, kuomet ir že
maičiai tapo krikščionimis, Ordinas ne
bebuvo reikalingas, nes jis buvo nustojęs 
egzistencijos prasmės Pabaltijo kraštuose. 
Tuomet išnyko ir visos jo teisės į Prūsiją 
ir Lietuvą.

9. Tokį argumentavimą pripažino net 
kai kurie popiežiai. Konstanco Bažnyčios 
Susirinkimo metu Jogaila ir Vytautas krei
pėsi į popiežių (jų tuomet buvo keli) “ir 

Pizos popiežius Jonas XXIII ypatingu, 1415 
m. sausio 17 d. raštu panaikino ankstesnių 
popiežių ir imperatorių Ordinui duotas 
privilegijas, kiek jos lietė Lietuvą ir Len
kiją, pagal kurias visos kryžiuočių užka
riautos nekrikščioniu ir skizmatiku žemės 
turėjo jiems ir priklausyti” (Dundulis, 
Lietuviu kova..., pusi. 156 — 157). Taip 
ir formaliai buvo panaikintos Ordino “is
torinės” teisės į mūsų gimtinę.

10. Prūsijos kunigaikštystės ir karalys
tės laikais, nuo 1525 iki 1807 m., lietuviai 
kentė savo tėviškėje vokiečių jiems kardu 
ir ugnimi primestą sunkią baudžiavą. Lie
tuviai dirbo žemę ir kirto miškus ne sveti
moje, bet savo tėvų baltiškoje žemėje, bet 
negalėjo naudotis savo darbo vaisiais. Iš 
jų prakaito mito vokiškieji dvarininkai, 
amtmanai, smuklininkai ir pirkliai. Bjau
riausias žmogaus pasinešhnas yra gyventi 
iš kito žmogaus prakaito. Jau dėl tokio 
šimtmečius trukusio lietuvių engimo vo
kiečiai nustojo visų istorinių teisių į Klai
pėdą.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“NAUJIENAS”

Jus visad rašo
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DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų, nosies 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

285* W. 63rd STREET 
Ofi*o tel* L; PRo*p*ct 8-3229 
R«id_ telef.; WAIbrook 5-5076

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

Rez. M. 239-4663

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Buildins). Tol. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. B1E21S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rax.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: RE public 7-7868

DR. C K. BOBBIS 
IR

DR. B. B. SEITON 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tolof. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DU W. EIS1N-E1S1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tek 925-8296

Valandas- 2—8 vaL vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečia dieniais 

uždaryta.
Rez. tol.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, epec. MOTERŲ lives 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofise telef.* HEmlock 4-2123 
Rtzid. tel4K\. 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. Bai>- 
dažai. Speciali pagalba kojom* 

* (Arch Supports) ir t. t
VaL: 9—4 ir 6—8. Ještadieniau 9—L 

Wh! 63 r d St., Chicago, III. 6062? 
Telef.: PRospect 6-5084

MAŽAI PAŽĮSTAMOS PIEIINeS 
VALSTIJOS

RAŠO DR. A. J. GUSENAS

Tekt gtrvkai palauki), kol 
lietus visai nesustojo. Buvo v&- 
lu, todėl ir nutarėme nakvoti 
Knoxville mieste. Nakties metu 
keliauti nežinomais keliais būtų

(Tęsinys)

Vasaros metu labai malonu 
važiuoti Tennessee valstijos ke
liais. Jie eina per kalnus ir slė
nius, laukais ir paežerėmis. Vie
tomis kalnai labai aukšti, o ki
tur jų papėdėse yra gilūs ežerai. 
Vieni kalnai rausvi, kiti pilki, 
bet matosi ir juodos spalvos mil
žinų. Matyt, kad jie ne visi iš to
kios pačios medžiagos. Pagal 
kalnus ir pakalnėse esantieji 
akmens yra tokios pačios spal
vos.

Tennessee kalnai apaugę me
deliais. Vietomis jie tankesni, o 
kitose vietose retoki ir ne toki 
aukšti. Tarpkalnėse buvo dide
lė daugybė ežerų, upių ir upe
lių, kuriais srauniai vanduo sku
bėjo žemyn. Buvo ir griovių, 
kuriuose nieko nebuvo.

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 i Ameri
ką. Teikiame informacijas ke
lionių reikalais Į visus pasaulio 
kraštus. Parūpiname bilietus ir 
reikalingas vizas. (Pr).

Tokiomis vielomis keliauti 
man labai malonu. Kiekviena 
pravažiuota mylia atneša nau
jus vaizdus, labai skirtingus nuo 
anksčiau matytųjų. Vietomis 
norėčiau sustoti ir pasižiūrėti. 
Ypatingai traukė visai skirtin
gi vaizdai, kurių nematome 
šiaurėje.

Besigėrint kalnais, žaluma ir 
debesimis, nei nepajutome, kai 
atsiradome visai ties Knoxville 
miestu. Teko ir vėl šerti bėrą 
žirgą ir teirautis, kur čia galėtu
me rasti gerą valgyklą. Kelionė
je man atrodo, kad geriau užei
ti į gerą valgyklą, nes ten mais
tas būna šviežesnis, daugiau jo 
suvartoja. Mažesnėse valgyklo
se negali visko parduoti, todėl 
ne ■visuomet ten duoda šviežią 
maistą. Pagirdytas žirgas tie
siai nutraukė prie nurodytos 
valgyklos.

Bevalgant vakarienę, pradėjo 
pilti lietus. Turiu pasakyti, kad 
Tennessee lietus yra skirtingas 
nuo Illinois lietaus. Čia kai nely
ja, tai nelyja, bet kai pradeda 
kristi, tai krinta ne lašais, bet 
kibirais. Pradėjo trankytis ir 
perkūnas. Man atrodo, kad ir 
perkūnas čia kitaip žmones gąs
dina, negu šiaurėje. Pas mus 
sužaibuoja, sušvinta ir kerta. 
O jeigu jis kur toliau sukinėja
si, tai gerokai pasidaužo, kol nu
dunda žemės viduryje. Tuo tar
pu Knoxville perkūnėlis daužė
si, bet man liko įspūdis tarytum 
piemuo geru botagu būtų pap- 
liauškęs. Čia kerta, čia sustoja, 
čia viskas pasibaigia. Lietuvoje, 
atsimenu, geras perkūnas nu
dunda keliais aidais...

pavojinga. Iš viso, po lietaus 
jau pavojinga keliauti, bet ke
liaujant kalnais galėtum tikrai 
nelaimėn patekti.

Rytas buvo gražus. Paėmę 
4-tąjį greitkelį patraukėme 
North Carolina valstijos krypti
mi. Mūsų žirgas buvo pailsėjęs, 
kelias buvo geras, tai malonu 
buvo toliau keliauti. Nė nepaju
tome, kai patekom į N. Carolina 
valstiją. Tai pirmiausia mums 
pasakė žymiai didesni kalnai, 
negu Tennessee valstijos.

Kalnai raitėsi, kaip šliaužian
ti gyvatė. Nejučiomis įsiritome 
į Natjonal Forest Park. Pradžio
je pralindome pro porą tune
lių, o vėliau važiavome ir dairė
mės į abi puses, nes medžiai ir 
vaizdai buvo tikrai gražūs. Pa
kelėje išpiauta vieta sustoji
mams, kad praeivis galėtų nek
liudydamas trafikui, sustoti ir 
pasigerėti retais ir nepaprastais 
gamtos vaizdais.

Kalnai ir pašlaitės ten apau
gusios įvairiais medžiais, ku
riuose paukšteliai straksinėja 
ir čiulba įvairiausiais balsais.

Tose vietose nesimatė jokio 
žmogaus. Bet miškai ir pašlai
tės pilnos stirnų, juodųjų meš
kų, vilpišių, lapių ir kitokių 
žvėrelių.

North Carolina valstiją iš 
šiaurės gaubia Virginijos vals
tija, o iš pietryčių — Atlanto 
vandenynas. Pietinė josios sie
na atsiremia į S. Carolina ir Ge
orgia valstijas. Šiaurės vakaruo
se N. Carolina liečia Tennessee 
valstiją. N. Carolina apima 
52,712 ketvirtainių mylių plotą.

(Bus daugiau)

TEISININKĄ JONĄ MIČIULI PRISIMINUS

A. a. Jonas Mičiulis

GRADINSKAS
AM-FM RADIJAS 

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATE R. 

25T2 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUV|I

*--------------------—.........................— —g

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ŽERĖNAS

2047 W. 67th PL WA!brook 5^8063
I- - -- - - - - --- - - - -

MOVING
Apdraustas p«rkr«ustymas

Ii Įvairi y atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

. 823 Wast 34 Place
Tai.: FRonti.r 6-1882

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

SOPHIE BARČUS i
RADIJO ŠEIMOS VALANDOSI

Visos programos U WOPA, j 
Į 1490 kO. A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma | 

dienia iki penktadienio 11—12 j 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek-j 
madienį nuo 8:30 iki 8:30 vaL| 
ryto.

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

CHICAGO. ILL 60629

Iš okupuotos Lietuvos buvo 
gauta telegrama, kad š. m. rug
sėjo 15 d. Klaipėdos ligoninėje 
mirė buvęs paskutinysis Vil
niaus Apygardos Teismo pirmi
ninkas Jonas Mičiulis. Su vėlio-
niu teko dirbti bendrai teismo 
darbą. Aš ėjau Vilniaus Apy
gardos Teismo Prokuroro pa
reigas, jis buvo to teismo pirmi
ninkas. Abu buvome asmeniški
draugai, kaip ir mūsų šeimos.
Velionis buvo gimęs 1897 m.
gruodžio 27 d. Ožkabalių km. , 
Vilkaviškio vis. Buvo baigęs 
Vilniaus gimnaziją. Lietuvai 
kuriantis iki 1920 m. dirbo kaip 
karo valdininkas kariuomenėje, 
drauge lankydamas L. Univer
sitetą. Baigęs teisės mokslą, at
liko teismo kandidato staža 
Kauno Apygardos Teisme ir bu
vo paskirtas Jurbarko Apylin
kės Teisėju.

1932 m. buvo perkeltas į 
Mariampolę toms pačioms pa
reigoms ir po kurio laiko buvo 
paskirtas Mariampolės Apygar
dos Teismo teisėju. Atgavus 
Vilnių, 1939 m. lapkričio mėn. 
buvo paskirtas Vilniaus Apy
gardos Teismo pirmininko F. 
Bugailiškio pavaduotoju — vi
cepirmininku.

• Pirmos okupacijos metu, kaip 
visi teisininkai buvo atleistas 
iš pareigų ir dirbo ’ draudime. 
Kilus karui ir okupavus vokie
čiams Lietuvą, buvo paskirtas 
Laikinosios Vyriausybės Vil
niaus Apygardos Teismo Pirmi
ninku. Tas pareigas ėjo iki ant-

rosios bolševikų okupacijos. 
Nespėjo pasitraukti Į Vakarus. 
Bolševikai nuteisė 10 metų į 
Vęrkutos, vieną žiauriausių dar
bo stovyklų. Atlikęs okupanto 
skirtą bausmę, dar buvo pri
verstas palikti 5 metus, tuo bu
riu praleidęs 15 metų Vorkuto
je.

Vėliau, kaip jau “laisvas” Ta
rybų “pilietis” buvo pasiųstas į 
prof. Neneckio šiaurės sričių 
tyrinėjimo ekspediciją. Buvo 
pasiųstas prie naujai statomo 
miesto prie Archangelsko Mar - 
Narjan. Didžiuose šalčiuose ir 
nepakančiamose sąlygose vis
gi atlaikė. Grįžo Į tėvynę, bet 
nebuvo jam leista apsigyventi 
tėviškėje, kur buvo Įsigijęs Ne
priklausomybės laikais mažą 
ūkelį — Vaičlaukį. Leido apsi
gyventi Šilutėje. Čia ir atėjo 
j ° gyvenimo pabaiga. Susirgo.
Nuvežtas į Klaipėdos ligoninę, 
neilgai pasirgęs, mirė. Palaido
tas Šilutėje, dalyvaujant tokiems 
pat tremtiniams, kaip jis. Iškil
mingai. Prie karsto buvo 12 vai-
nikų.

Liko jo žmona Ona Jakubaus-

kOCKtOkD. iii.
Mirė Juozas Dabravolskia

Prieš 66 metus Spring Valley 
miestelyje gimė Juozas Dabra- 
volskis. Jis ten ir užaugo. Tais 
laikais Spring Valley buvo žino
ma anglies kasyklomis, kuriose 
dirbo nemažas skaičius ir lietu
vių. Dabravolskis tarp jų už
augo ir išmoko gerai lietuviškai 
kalbėti.- Tad ir atsikėlęs į Rock- 
fordą gyventi (tada jis buvo vi
sai jaunas), tuoj susiartino su 
lietuviais. Įsirašė į Lietuvių kul
tūros draugiją. Kai po trijų me
tų toji draugija sumanė steigti 
Lietuvių klubą, tai Dabravolskis 
daug prisidėjo prie to sumany
mo įvykdymo, dirbdamas klubo 
įrengimo komisijoje.

Sukūręs šeimyninį židinį su 
lietuvaite Stella Petkute, velio
nis mažiau pradėjo domėtis lie
tuvių veikla. Jis vis rečiau ir re
čiau beužsukdavo į Lietuvių klu
bą, ir pagaliau visai paliovė jį 
lankęs. Medžiagiškai neblogai 
susitvarkė: visą laiką dirbo ma
šinistu 'ir įsigijo gražų namą, 
žmonos mirtis jį gerokai prislė
gė. Gal kiek ir sveikata sušlu
bavo, nes išėjęs į pensiją pen
sininko gyvenimu neilgai tesi
džiaugė dar ir dėlto, kad pradė
jo nekaip jaustis. Ir štai šiomis 
dienomis jis rimtai susirgo ir 
netrukus mirė.

Paliko velionis du brolius, 
Adomą ir Joną, kurie kreipėsi į 
Lietuvių klubą savo brolio lai
dojimo reikalu. Klubas parūpino 
šešis grabnešius, o ponios Sa
vickienė ir Stružienė paruošė lai
dotuvių dalyviams užkandžius. 
Po laidotuvių susirinko į klubą 
apie 50 žmonių, daugiausia vy
resnio amžiaus. Kai kurie jų 
kartu su velioniu darbavosi, kai 
buvo steigiamas Lietuvių Įdu
bas.

Reiškiu gilią užuojautą ve
lionio broliams ir kitiems gimi
nėms, o Tau, mielas Juozai, te
būnie lengva ilsėtis “Kalvarijos” 
kapuose. žvalgas

kaitė iš Veliuonos, sūnus Graž
vydas ir brolis Juozas Lietuvoje.

Čia JAV liko sesuo Ona Minio
tienė, brolis Pijus, duktė Aldona 
Jasinskienė su šeima.

Visiems giliausia mano užuo
jauta. Ilsėkis, mielas Jonai, pa
vergtos tėvynės žemėje. Buvai 
tikras patrijotas, net kaip teisė
jas nepriklausei partijoms, vi
sada sakydamas, kad teisėjui 
netinka priklausyti partijoms.

Jonas Talalas

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

lOS TEIKIA GERIj-Ul IAS, 
-?I ISINGIAUSIAS ZINIAS

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Suvalkiečiu Draugija rengia šo
kių vakarą šeštadienį, spalio mėn. 23 
dieną, 7:00 vai. vakaro Hollywood sa
lėje. Šokiams gros išgarsėjęs George 
Joniko orkestras. Visi kviečiami va
kare dalyvauti. Kviečia vakaro ko
misija.

VILIUS AUGUSTAITIS
Gyv. 6742 So. Claremont Ave.

Mirė 1971 m. spalio 22 dieną, 3:00 vaL ryto, sulaukęs 69 metu 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 22 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Adelė (Balkūnaitė), brolis Jurgis ir jo šei

ma, gyv. Vokietijoje, brolienė Marija Augustaitienė ir jos šeima, gyv. 
Anglijoje, brolio duktė Ieva Augustaitytė — Putnienė ir jos šeima bei 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Mažosios Lietuvos Lietuvių Draugijai.
Sekmadienį, 3 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Mažeika - Evans ko

plyčioje, 6845 Šo. Western Ave.
Pamaldėlės bus laikomos 7 vai. vak.
Pirmadienį, 5 vai. popiet, bus perkeltas į Lietuvių Ev. Liuteronų 

Tėviškės bažnyčią, 6641 So. Troy Street, kur 7 vai. bus budėtuvės.
Antradienį, spalio 26 dieną 10 vaL ryto bažnyčioje bus laikomos ! 

Laidotuvių pamaldos, po kurių bus lydimas į Lietuvių Tautines ka
pines.

Visi a. a. Viliaus Augustaifio giminės, draugai ir pažįstami nuo- 
šnįjžiai kvieči&fni dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, brolis, giminės.

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

Only you 
can prevent 
forest fires I

PLEASE
BE

CAREFUL!

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE”

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoj# 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

I G U Ž A U S K Ų
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834Į------------ j

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
V(|Zz 2533 W. 71st Street

K? Telef.: GRovehiU 6-2345-6 ‘

* 1410 So. 50th Ave., Cicero
|J Telef.: TOwnhall 3-2108-9
f TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA. LAIDOJLMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArda 7-1741 - 1742 i

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
IR NAKTJ

■JT
TURIME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 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. RUD AHN AS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Skundžia merą teisme
Čikagos miesto merą ir jo 

Įstaigą teisme skundžia Ameri
kos socialistų darbininkų par
tija. kuri negavo leidimo šauk
ti mitingą Čikagos Civic Cent
re. Mitinge turėjo pasirodyti 
tos partijos kandidatė į prezi
dentus Linda Jenness. Miestas 
aiškina, 
gai toje 
Partijos

Nusilaužęs ranką i 

nuėjo į darbą
Čikagos teisėjas Elmer Holm-! 

gren iš ryto’, uždarydamas sa-į 
vo garažo duris, pargriuvo ir! 
smarkiai susitrenkė ranką.| 
Nors ranka skaudėjo, teisėjas! 
visą dieną buvo teisme, tik! 
vakare nuėjo pas daktarą pa-! 
sitikrinti. Peršvielus, paaiš-j 
kėjo, kad lūžęs jo rankos kan-i 
las. Ranką teko operuoti. Tei 
sėjas yra 76 m. amžiaus.

kad politiniai niitin- 
aikštėje neleidžiami, 
vadovybė įrodinėja,

Yra ir gerų vaikų

daug politinių kalbų ir demon 
stracijų.

gražus rudenėlis
mėnesi jau trys die-
labai šiltos ir tempe-

sumušė lig šiol būvu- niekam ir

> šiltas,
Spalio 

bos buvo 
ratura
sius rekordus, šią savaitę, an
tradieni termometras rodė XI• c

laipsnius, kas rudens dienai 
yra gana daug. Paskutinė tokia 
Šilta diena buvo m., ka
da termometras buvo pakilęs 
iki 83 laipsnių.
* Kitos rekordinės šilimos die
nos buvo spalio 1 ir 2 su 91 ii* 
92 laipsniais.

jo Sayre mokyklos sieną, 1X53 j 
N. Newland gatvėje, apie 1> 
tos mokyklos buvusių moki
nių slaptai atėjo i mokyklą ir 
nieko niekam nesakę, išvalė,< 
nudažė sieną, pašvęsdami daugį 
darbo ir pinigų. Jie, darbą 
pabaigę, tyliai išėjo, nespėjus 

ačiū” pasakyti.
Mokyklos direktorius apie 

tai papasakojo spaudai, nuro 
dvdamas, kad ne visi jaunuo-

ru vaiku.t. <-

i Ieško pabėgėlės
1 Iš Elgino bepročių ligoninės 
pabėgo 23 metų Dale Holleb. 
Jos tėvas paskelbė šią žinią 
spaudoje ir paskleidė jos nuo
traukas, nes (mergina sunkiai 
serga epilepsija. Jos ligos ata
kos pergyvenamos tik vaistų 
pagalba. Be vaistų ji, atakos 
ištikta, gali mirti. Visuomenė 
prašoma padėti surasti pabė
gusią ligonę.

— SLA 57 Kuopai Worches- 
ter, Mass., vadovauja Vincas 
Mitrikas — pirm., J. Krasins- 
kas — sekr., V. Dabrila — vi- 
cepirm., J. Dvareckas — ižd., 
K. Žurlis — iždo globėjas, A. 
Tamkus — organizatorius. 
Lapkričio 21 d. Lietuvių Pilie
čių klubo salėje kuopa ruošia 
parengimą su gausiomis dova
nomis. O. Šilinskienė, O. Ra
kauskienė, M. Naginionienė, 
Jušinskienė, O. Bendonienė 
E. Lendraitienė išrinktos i 
parengimo komisiją.

IT 
to
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DĖMESIO!

2 Porčiai — Garažai su durim — 
į Priestatai.
Beismantų įrengimai ir kiti įvairūs 
karpenterio darbai. Taip pat naujų 
; namų statyba, su lotu ar be loto.

Apskaičiavimai nemokamai.

— Vasario 16-tos Gimnazijon 
šiemet Įstojo 25 nauji moki
niai: 13 lis Vokietijos, 10 iš 
Amerikos ir po vieną iš Kana
dos ir Kolumbijos.

— Antanas Sibitis dirba kom- 
puterių specialistu Kenijos sos 
tinčje Nairobi, Afrikoje. Ne
seniai jis lankėsi Anglijoje 
vestuvių proga.

Saab ..

VITALIS ŽUKAUSKAS,
Sekmadieni, šių metu spalio 31 d., 4:00 vai. p. p., 

savo talentingu žodžiu linksmins svečius Naujienų 
bankete, VFW salėje, 7254 West 63rd Street.

— Australijos lietuvių laik
raštis “Mūsų pastogė” rašo, 
kad tame kontinente yra 9,330 
lietuvių. Tas skaičius nuola
tos mažėja dėl emigracijos i 
kilus kraštus.

— Balfo 5 skyriaus, Marquet
te Parke yra sudaryta 10 se
niūnijų, kuriose yra vykdo
ma rudens šalpos darbai. Šio
se seniūnijose darbuojasi virš 
50 aukų rinkėjų. Visą darbą 
tvarko seniūnai: Jz. Mackevi
čius, A. Gintneris, K. Rožans- 
kas. Ad. Didžbalis, J. Sakalas.

•— Kazimieras Oksas išrinktas 
Respublikonų partijos Tauti
nių grupių tarybos teisinio ko
miteto pirmininku ir vykdomo
sios tarybos nariu. Būdamas 
sostinėje, dalyvavo kartu su 
atstovais Baltųjų rūmų pamal
dose, po kurių buvo bendra au
diencija pas prez. Richard M.

TEL. — 582-7595 
■XXXXXXXXXXZXXXZXxxxxxXXXXZ

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION State Farm Fire and Casualty Company

HOME
LOANS

Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th St.

GA 4-8654

INSURED
SAVINGS

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

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

-■
K

HOME INSURANCE
STATI FAtM

INSUKANCT

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Nixona ir evangelistą Billv 
Graham.

—Dr. Edmundas Ringus lai
mėjo golfo varžybas Central 
Community ligininės medicinos 
personalo tradicinėje išvykoje. 
Jis yra Lietuvių sporto klubo 
Lituanika pirmininkas.

— Paulius Balskus ir Tony 
Praia pas žaidžia Bridgeporto 
apylinkės jaunučių futbolo ko
mandoje Trojans. Komanda tu
ri savo uniformas, globėjus, 
mokytojus ir propagatorių — 
cheerleaders grupę, kurioje da
lyvauja Nancy Sherperis, Ja
nette Yunevich, taip pat grupės 
vadavė Paula Perminąs. Apy
linkės gyventojai yra patenkin
ti sportuojančiu ir veikiančiu 
organizacijose jaunimu.

— J. Jasmino knygoje anglų 
kalba "A Kiss in the Dark” yra 
32 įvairąs pikantiški santykia
vimo ir intymių, nuotykių ap
rašymai, paimti iš gyvenimo. 
Ji pa rašyta lengva kalba ir len
gvu stiliumi. Gražiai išleista, 
kietais viršeliais. 150 psh, kai
nuoja 2.50 dol. Gaunama Nau
jienose.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Dideli® pasirinkimas Įnirty prekty.

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — TeL WA 5-2737
3333 Sc. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANT1NAS

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublic 74941

---- - - ——— .. .
MOVING — Apdraustas perkraustymas

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
Įrankiai. IlgŲ metę patyrimas.

K. E R I N G F S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai S4,00, minkšti — $3.00.

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

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:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
*
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HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkty R«ikia

MATURE RELIABLE 
BABY SITTER

One baby, years old. 5 day week.
Go. 14 day Sat. Top salary, for right 
person, references, excellent transpor

tation, near North. 
Some English necessary.

Tel. 348-8111

FOR BUSINESS WOMAN
Dependable woman, general house
work. One day week, steady. $15 oer 
day plus car fare. Excellent transpor

tation. Marquette Park area. 
Some English necessary.

778-3252 Evenings

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
5 kambariu butas suaugusiems. Tel. 

476-5939.

MARQUETTE PARKE — blokas nuo 
bažnyčios, išnuomojamas 2 miegamų 

butas. Tel. 778-7905.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

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

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.

MISCELLANEOUS FOR SALE
Įvairūs Pardavimai j ’

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS 
EDGEBROOK COMMUNITY ;

BAŽNYČIOJE Į
6736 No. LOLETA

Viena mylia į šiaurės vakarus nuo 
Caldwell ir Devon. Trečiadienį, spa
lio 27 dieną, nuo 10 vai. ryto iki 7:30 

vai. vak.
Nuolaida po 5 vai. vak.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN
Nuosavybės kitur_________ ,

WISCONSINE parduodamas namas su ' 
2 autom, garažu ir tuščias sklypas. 
60 mylių nuo CĮiicagos. Tel. 582-1565.

— Vusurzo 10-1 o šio s Vokieti
joje veikiančios lietuviii gim
nazijos reikalais pasitarimas 
Įvyks š. m. spalio mėn. 27 d. 
(trečiadieni) 7:30 vai. Jauni
mo centre. Gimnazijos klausi
niai labai svarbūs, todėl LB 
apygardos valdyba kviečia or
ganizacijos 
svarbūs, 
valdyba 
atstovus 
reikalais
nis pasitarime lalyvauti.

klausimai labai 
todėl LB apygardos 

kviečia organizacijų 
ir visus gimnazijos 
besidominčius asme-

— Simo Kudirkos tragiško 
laisvės siekinio prisiminimas 
metinių proga ir jo bylos eigos, 
rišant lietuvių tautos pastan
gas laisvei atgauti iškėlimas. 
Įvyks š. m. lapkričio mėn. 20 

Id. (šeštadieni) 12 vai. prie 
Civic Centro, miesto centre. 
Prisiminimas organizuojamas 
LB apygardos valdybos talki
nant jaunimo atstovams, bus 
išreikštas ne demonstracijo
mis su plakatais ir šūkiais, bet 
atitinkamomis kalbomis ir su- 
sikaupimu. Visi lietuviai kvie 
čiami prisiminime dalyvauti.

*■ Lietuvė pusamžė moteris 
ieško nuomoti 4 ar 5 kambarius 
Bridgeporto apylinkėje. Skam
binti Karoline Schonwald, telef. 
FR 6-2134. (Pr).

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

♦ Lietuvių Radio Forumo pro
gramoje šį šeštadienį dalyvauja 
sol. Dalia Kučėnienė, muz. - akt. 
Bernardas Prapuolenis, rašyt. 
Alena Juknevičienė, mokyt. — 
spaudos bendradarbė Gailutė 
Valiulienė ir jaunoji menininkė 
Danutė Petkūnaitė. (Pr).

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ra ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEJIMA13

DEL VJSŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ J

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

VERTIMAINAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. KEDZIE. CHICAGO 

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

Tel. 652-1202

CICERO
16-tos ir 49-tos Avė. lietuvių apgyVen
toj apylinkėj gražus 3 butų po 4 kam
barius namas ant 50 pėdų sklypo. Šil
dymas gazu. S315 pajamų per mėnesi.

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

BI 2-2162 arba LA 1-7038.

BARGENŲ BARGENAS
Nuostabiai neįtikėtina greito pardavi- 
io kaina yra tik 20,000 dol. už dvie- 
į aukštų narna, su dideliais 4 kam
anių butais. Geras bungalow tipo sto- 
as, uždari porčiai, pilnas rūsys, 2 ma
inų garažas. Gera Brighton Parko 
pylinkė prie 43-čios gatvės. Pirkite 
tą stebuklingą šių metų bargeną.

Skambinkite stebukladariui. 
Skambinkite MICHAELS dabar.

Kalbame lietuviškai.

254-8500

SAVININKAS PARDUODA 
ARBA MAINO

aukštų medinį namą su 2 butais po 
ir 6 kambarius, 33-čios ir Union 
ve apylinkėje. Moderni vonia ir 

kiti įrengimai.
220 voltu elektra.

Tel. 842-7707

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ
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. Gražus 
butai. Garažas.. Arti ofiso. $34,000.

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

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

4 BUTŲ gražus mūras ir^ 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. .Prie Maria High. 
— $42.700.

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

Veronika ir Pranas Šatai 
paaukojo $100.00 “Dainavos” 
ansamblio statomos operetės 
“Sidabrinė Diena” išlaidoms su
mažinti. Operetei muziką para
šė komp. Br. Budriūnas, pagal 
rašyt. Anat. Kairio libretą. Ji 
statoma š. m. gruodžio 11 ir 12 
dienomis Marijos Aukšt. Mo
kyklos salėje. (Pr).

♦ šiandien 8 vai. vak. Marijos 
aukštesniosios mokyklos audito
rijoje koncertuoja Montrealio 
Gintaro ansamblis. Koncertas 
prasideda punktualiai. Prašo
ma nesivėluoti. Marginių pre
kyboje ir Margutyje bilietų pla
tinimas vyks iki 6 vai. vak. 
Nuo 7 vai. vak. bilietų bus gali
ma įsigyti salės kasoje. Rengė
jai visiems dėkoja už atsilanky- 
ma. Margutis

(Pr).

♦ Chicagos Lietuviii Operos 
Tradicinis Balius Įvyksta lapkri
čio 6 d. vakarą Inn Motion salė
je, 5820 So. Kedzie Avė. Baliaus 
metu meninę programą atliks 
Operos Vyrų choras, kuriam di
riguos muz. Alfonsas Gečas, o 
akompanuos muz. Alvydas Va- 
saitis. Stalus prašome užsisaky
ti iš anksto baliaus vadovo V. 
Momkaus telef. 925-6193, kuris 
mielai suteiks ir visas kitas in
formacijas. Galimas pelnas ski
riamas Banaičio Jūratės ir Kas
tyčio” operos pastatymo išlaidų 
sumažinimui. Visi yra kviečia
mi savo atsilankymu prie šio 
tikslo prisidėti.

Chicagos Lietuviu Opera
‘ (Pr)-

* 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 PARKE 1% aukšto 
geras mūro namas. 2 butai — 5 ir 4 

kambariai. Palikimas. Pigus.
Tel. 778-6916

CICERO — 
22-tros ir Western Electric apylinkė-

2 PO 4 MŪRINId, skiepas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas. Brigh
ten Parke. ___

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

POTTO'S BUNGALOW, 1 
skiepas, garažas. Tuoj galima 
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET 

436-7878

Įrengtas
uži m-

butai

Mar-

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr., 
je 6 kamb. bungalow su 2 mašinų ga- po 3 mieg., alumin. langai, karštu van- 
ražu ir modernia vonia. Tik $2,0001 deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara- 
imokėti. Išmokėti per 25 metus po Ižas. Gražioje vietoje prie parko. — 

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

BI 2-2162 arba LA 1-7033

8 ROOM BRICK 
BUNGALOW

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

Call 376-6942.

1200 NORTH — 5300 WEST 
7 room brick bungalow. 11/, 

bath. Nice lot. Low 20’s.
Open to offer. 
BY OWNER 
TeL 261-5255

; žydo. yumv.

j $40,500.
6 KAMB. MŪR., moderni virtuvė ir 

vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500.

APYNAUJIS aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-ju autom, garažas. Marquette Par
ke/ S36.500. ■

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan
gai, karštu vandeniu šild. gazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. S52.000.

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus kam
pinis sklypas, 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras, 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

SCHILLER PARK
4 bedroom del ranch, carpeted, 
new electric kitchen, finished 
basement with bar, 2 car garage, 
low taxes. Immac. Low 40’s.

Tel. 678-1650

SAVININKAS PARDUODA 
6 kambarių mūrinį bungalow. 

3 miegami. 2 auto garažas su 
šoniniu įvažiavimu. Priimami 

rimti pasiūlymai.
7201 S. Talman Avė. 476-0861

64-TA IR SACRAMENTO
Labai geras bargenas — paveldėtojai 
turi parduoti ir pasidalinti palikimą. 
Geresnis už naują 6 kambarių mūras 
su 2 voniomis, 3 puikiausiais miega
maisiais. iškilmingu valgomuoju, labai 
gražiai iškaltu rūsiu iškilmingam sve
čių priėmimui. 2 mašinų garažas. 
Tokia galimybė gali nepasitaikyti 
daugiau visam jūsų gyvenime. Būk 

ižvalus ir apdairus.
Skambink stebukladariui. 

Skambink MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

MARQUETTE PARKE tuščias 6 kam
barių mūrinis bungalow. Nauja ka

binetinė virtuvė ir gazo pečius.
Savininkas. Tel. 434-3477. 1

GEORGIAN STYLE
HOUSE

7% ROOMS, 1% BATHS.
foot comer lot. West of Kedzie. 

Near Marquette Park, public, paro
chial schools. St. Rita Parish. Gas 
hot water heat. Suitable for large 

family. Retired owner must sell!

Call 776-2225

50

HINSDALE — BY OWNER. Brick & 
Redwood 7 rm. rambling ranch, pric
ed slashed S2500 for quick sale. Now 
at a steal at $42,500. Lrg. carpet liv. 
rm. with boockcase wall, din. area 
with natural see-through fireplace. 3 
bdrms., den. lrg. kite, with builtins. 
1% baths, attached garage, attractiv
ely landscaped lot. For appointment 

325-4233

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i 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

biznieriai kurie garsinasi 
‘NAUJIENOSE". —TURI GERIAUSIĄ 

pasisekimą biznyje

y'-.:


