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Ryšium su “New York Times” dienraščio š. m. liepos 31 d. 
laidoje paskelbtu maskvinio korespondento Theodore Shabad 
straipsniu apie sovietus, siekiančius suliedinti 100 tautybių, Vil
kas š. m. rugpiūčio 4 d. laiške iškėlė klausimą, ar tikslinga straip
snyje ukrainiečius, lietuvius, latvius ar estus laikyti “etninėmis 
grupėmis” ar “mažumomis”? Tai tautos, ne — mažumos. Kai ku
rios tų tautų buvo tautinėmis valstybėmis dar prieš rusams pa
siskelbus valstybe. Baltijos valstybės buvo panaikintos karinės 
agresijos, Stalino-Hitlerio suokalbio keliu.

Su autorium negalima sutik
ti, kai jis Sovietų Sąjungos 
klausimus palygino su JAV-is. 
Kai JAV imigrantai į šį kraštą 
atkeliavo savo noru bei jame 
įsikūrė, tai daugelis sovietų 
imperijos tautų tebesigina 
prieš prievartos keliu tebevyk
domą jų kultūrinį bei politinį 
suliedinimą su Rusijos jūra. 
Klaidingas dar teiginys, esą, 
sovietams “žymiai pavykę iš
plėsti jų tautybių švietimą bei 
kultūrą”. Kur gi likusi šių die
nų žydų kultūra Sovietų Są
jungoje? Daugelis Ukrainos in
telektualų šiuo metu — kalėji
muose, nes jie protestavo prieš 
laipsnišką Ukrainos kultūros 
žlugdymą.

Pagaliau Vliko laiške pabrėž
ta: “O kas belieka pasakyti 
apie aštrią cenzūrą, deportaci
jas, atskyrimą nuo likusiojo 

• pasaulio ir apie mirtį, kurią 
Baltijos tautų auklėtojai bei in
telektualai privalo sumokėti ir 
tebemoka? Taip, tai iš tikrųjų, 
“dideli pasiekimai” !

“N. Y. Times” "Redakcija pa
dėkojo Vlikui rugpj .^15 ji/ laiš
ku ir pažymėjo: “Mes sveikina
me jūsų pastabas ir pasisteng
sime į jas atkreipti atitinkamų 
redaktorių dėmesį. Mes dėkingi 
už jūsų žvilgsnį mūsų straips
niui”. Vliko laiško nuorašas pa
siųstas į Maskvą p. T. Shaba- 
dui ir redakcija dar pridūrė, 
kad jis Vliko pastabomis galė
siąs pasinaudoti. (ELTA)

REYKJAVIKAS. — Aštuo
niolikta šachmatų partija tarp 
Fischerio ir Spasskio buvo ket
virtadienį pertraukta ir buvo 
tęsiama vakar. Pertraukimo 
metu po 41 ėjimo padėtis buvo 
dar gan komplikuota, tačiau il
gamečio Amerikos čempiono 
Larry Evans nuomone, Fische
ris turėjo palankesnę padėtį ir 
vieną pėstininką persvaros.

Spasskis šią partiją lošė juo
dais, tačiau gan agresyviai, 
stengdamasis išlošti. įjosimo 
metu Fischeris kelis kart pro
testavo teisėjui dėl salėje buvu- 

' šio triukšmo. Jis kartą parodė 
- teisėjui gan garsiai knarkiantį 

žiūrovą. Teis. Schmid pakvie
tė salės tvarkdarius, kurie žiū
rovą pažadino ir įspėjo neknar
kti.'

Islandijos chemijos profeso
rius Sigmundur Gudbjamason 
ir elektronikos inžinierius Dadi 
Augustin apžiūrėjo lošimo salę, 
sienas, lubas. Chemikas paėmė 
dulkių pavyzdžių nuo abiejų lo
šėjų kėdžių. Augustin rentgeno 
spinduliais peršvietė abi lošė
jų kėdes, apžiūrėjo lempas, fo
tografavo stalą ir kitus įrengi
mus. Po nuodugnaus apžiūrėji
mo abu specialistai paskelbė 
pasauliui, kad nieko įtartino ne
rasta, tik lempos abažūre ras
tos dvi negyvos, gerokai ap- 
džiūvusios musės.

Rusai pradėjo, kabinėtis prie 
fakto, kad Fischeriui reikalau
jant buvo iš salės pašalintos

WASHINGTONAS. — Sen. 
McGovern patarėjas užsienio 
politikos klausimais Abram 
Chayes, Harvardo Teisių fakul
teto profesorius, išvyks sek
madienį dviem savaitėm į 
Prancūziją, Izraelį, V. Vokieti
ją’ir Britaniją. • Jis nori nura
minti tų, kraštų vyriausybes, 
kad McGovern nėra toks bai
sus, kaip apie jį rašoma. Mc 
Govern štabas jau sudarė įvai
rias prezidentinio kandidato pa- 
tarėjij grupes, iš viso aštuonias. 
Harvardo universiteto profeso
riai vadovauja keturioms.

\ NEW YORKAS. — Jungti
nių Tautų sekretorius Wald
heim rugsėjo 3 d. vyksta į Ju
goslaviją, kur jis susitiks ir su 
prezidentu Tito.

ST. PAUL. — Minnesota j e 
sen. McGovern kalbėjo mokyto
jų suvažiavime, kuris jį šiltai 
sutiko. Nors 30 valstijų drau
džia mokytojams streikuoti, 
sen. McGovern parėmė mokyto
jų streikus ir kaltino valstijų 
valdžias už sodinimą mokytojų 
į kalėjimus.

MASKVA. — Pravda prane
šė, kad teismas nubaudė Uja 
Glezer trim metais darbo sto- 

1 vykios už sovietų valstybės 
šmeižimą, draudžiamos litera
tūros platinimą. Glezer buvo 
Maskvos ' universiteto vyriau
sias biologas, 40 metų amžiaus 
žydas.

WASHINGTONAS. — Ame
rikos prekyba su užsieniu lie
pos mėn. irgi atnešė 542 mil. 
dol. deficitą, tačiau jis mažes
nis už kitu šių metų mėnesių.

SAN FRANCISCO. — Cali
fornia Poll skelbia, kad prezi
dentas Nixonas turi persvarą 
prieš sen. McGovern 49-41 nuo
šimčiais. Apie 25% demokratų 
sako balsuosią už Nixona.

NEW DELHI. — Indijos vy
riausybė siunčia aukštą vy
riausybės pareigūną į Ugandą 
išsiaiškinti ištremiamų iš Ugan vienu tautu laisves ir visai ne- c ±
dos indų padėtį. Indijos spauda 
smerkia Ugandos rasizmą, pasi
reiškiantį Azijos kilmės gy
ventojų, net Ugandos piliečių, 
ištrėmimu.

dvi eilės kėdžių. Jie pareikalavo 
kėdes sugrąžinti. Po karštų 
ginčų tarp amerikiečių ir rusų, 
kėdės buvo sugrąžintos, tik sa
lės šeimininkai niekam nelei
džia į. jas sėsti, šiuo kompromi
su abi pusės liko patenkintos.

-Maskvoje kilo gandai, ku
riuos Islandijoje paneigė sovie
tų delegacija, kad Valstybinis 
Sporto Komitetas rekomendavo 
Spasskiui grįžti namo, protes
tuojant prieš kasdieninius Fis- 
cherio pasivėlavimus į lošimą. 
Fischeris ateina 5—10 minučių 
vėliau. Stebėtojai nurodo, kad 
Fischeris lošia pagal, laikrodį, 
jis per tam tikrą laiką turi pa
daryti nustatytą skaičių ėjimų, 
tuo būdu, ateidamas vėliau jis 
Spasskiui nekenkia, bet jam pa
deda. ,

FHE LITHUANIAN

Visi kariai glaudžiasi prie žemelės, kai ateina pavojinga valanda. Viršuje matomi amerikie
čiai pėstininkai Normandijos paplūdimyje, Antrojo Pasaulinio karo metu. Apačioje JAV pėsti

ninkai 1918 m. Prancūzijos fronte.

^SMNICINAS SMERKIA SOVIETŲ 
ELGESį SU TAUTOS LITERATŪRA

STOKHOLMAS. — Švedijoje pasirodė Nobelio Fondo meti
nė knyga “The Nobel Prize in 1971”. šioje knygoje yra išspaus
dinta ir sovietų rašytojo Aleksandro Solženicino kalba, kurią jis 
turėjo pasakyti priimdamas premiją už literatūrą. Kaip žinoma, 
jis negalėjo nuvažiuoti į Stokholmą, nes sovietų valdžia pagrasi
no, kad jam nebebus leista sugrįžti į Rusiją. Jis ir Švedijos Aka
demija bandė suorganizuoti premijos įteikimą Maskvoje, tačiau 
sovietų ambasada Stokholme nedavė vizos švedų Mokslo akade
mijos sekretoriui dr. Karl Ragnar 'Gierow.

VĖLIAUSIOS'ŽINIOS

Sovietu spauda apie

Chicago, III. — šeštadienis, Rugpiūčio-August 26 (L 1972 m. 202

VOKIETIJA - ŽAIDYNIŲ ŠEIMININKĖ
MUENCHENAS. — Šiandien Muenehene prasideda XX-toji 

Olimpiada, kurios pasiruošimams Vakarų Vokietija išleido virš 
bilijono dolerių. Naujame Olimpiniame stadione Įvyks iškilmin
gas atidarymas, 122 valstybių sportininkų paradas. Olimpinio 
žibinto uždegimas. Sekmadienį bus pradėtos sportininkų varžy
bos. Kaip Olimpiados komiteto garbės svečias Olimpiadoje da
lyvauja ir Jesse Owens, Amerikos negras, kuris 1936 metų Olim
piadoje, kuri irgi paskutinį kartą įvyko Vokietijoje, valdomoje 
Hitlerio, laimėjo keturis aukso medalius už trumpų nuotolių bė
gimus ir šuolį Į tolį, šį kartą Owens, jau 58 m. amžiaus atvyko i 
Olimpiadą su savo vaikaičiais.

Švedijoje Nobelio Fondo va
dovybė nesako, kuriuo keliu ji 
gavo. Solženicino kalbos tekstą, 
tačiau jis yra labai kartus ir 
kritiškas sovietų valdžiai.

Solženicinas sako “Vargas 
tai tautai, kurios literatūrai 
trukdoma jėga. Toks trukdy
mas nėra tik spaudos laisvės 
pažeidimas, bet jis uždaro tau
tos širdį, į gabalus drasko jos 
atmintį. Autorius pasmerkia ir 
'Jungtines Tautas, kaip imoralią 
organizaciją nemoraliame pa
saulyje, kur ji pavyzdžiai saugo

sirūpina kitų tautų laisvėmis.
Autorius pasmerkia tėvynę, 

kurioje “tokie rašytojai, kaip 
Anna Achmatova, satyristas 
Evgeny Zamiatin, uždaryti gy
vi visą gyvenimą, yra pasmerk
ti kurti tyloje, iki mirties, nie
kad neišgirdę savo spausdinto 
žodžio aidų”. Kalbėdamas apie 
koncentracijos stovyklas, Solže
nicinas kalba: “Ištisa tautinė 
literatūra liko ten, išmesta į už
mirštį, ne tik be kapo, bet ir 
be apatinių drabužių, nuoga, su 
numeriu, prikabintu prie kojos 
piršto.”

Mirė B. Dvarionas
. Po ilgos ir sunkios ligos rug

piūčio 23 d. Vilniuje mirė, ei
damas 69 metus, žymus lietuvių 
kompozitorius, dirigentas, pia
nistas, konservatorijos profeso
rius Balys Dvarionas, operos 
“Dalia”, baleto “Piršlybos”, 
daugelio simfoninių kūrinių au
torius. ■ *

w-f.'Y*''

MASKVA. — Sovietų spau
da, matyt, jau gavo platesnes 
Kremliaus instrukcijas, kaip el
gtis Egipto atžvilgiu, nes vienu 
metu pasirodė panašūs straips
niai trijuose laikraščiuose, ku
rie iki šiol tylėjo dėl sovietų ka
rinio personalo ištrėmimo iš 
Egipto. Sovietskaja Bosija ra
šo, kad socialistirfių šalių drau
gystė su arabų šalimis nėra 
koks papuošalas, kurį galima 
nusiimti, kada nori. Ta drau
gystė yra labai svarbi abejoms 
pusėms. Arabai negali tikėtis 
tokios paramos, kokią gavo iš 
sovietų, iš vakarų valstybių.

Pravda kaltina imperialisti
nius ir reakcinius gaivalus, ku
rie bandą sabotuoti 
sovietų draugystę.

arabų-

*■ Čilėje ginkluoti žemdirbiai, 
atėję atimti žemės iš ūkininkų, 
su jais susišaudė. Vienas žuvo, 
septyni buvo sužeisti.

* Pietų Vietnamo kariuome
nė atsiėmė iš komunistų Que 
Son miestą, kurį komunistai už
ėmė šeštadienį. Miesto rotušėj 
vėl kaba Saigono vėliava.

♦ Gubematorius'Wallace va
kar šventė savo 53 gimtadienį. 
Jis buvo iš ligoninės sugrįžęs į 
namus, tačiau sekmadienį vėl 
sugrįš j ligoninę — reabilitaci
jos centrą.

♦ Saigono vyriausybė atleido 
iš pareigų 2-tros divizijos vadą 
gen. Hiep, kuris negynė Que 
Son slėnio. Nauju vadu paskir
tas pulkininkas Van Nhut, ku
ris vadovavo An Loc miesto gy
nybai. Hiep yra jau penktas ge
nerolas ir trečias divizijos va- kalėjimas turi lošti Prancūzijos 
das atleistas per 5 mėn., nuo kalėjimų turnyre. Jis nenorįs 
komunistų ofenzyvos pradžios, pakenkti savo kalėjimo koman- į 

dai.

NEW YORKAS. — Jungti
nių Tautų Saugumo Taryba, iš
skyrus komunistinę Kiniją, re
mia Bengalijos priėmimą į JT 
prašymą. Ją priimti rekomen
duoja Indija, Britanija, Sovietų 
Sąjunga ir Jugoslavija, tačiau 
Kinija pagrasino savo pirmuo
ju veto.

Kinija siūlo Bengalijos priė-i 
mimą atidėti. Ji įrodinėja, kad 
Bengalijoje dar tebėra sveti
mos valstybės kareivių ir, be to, 
bengalai nepaleidžia belaisvių, 
kaip reikalauja Ženevos kon
vencija. Į šiuos įrodinėjimus at
siliepė Sovietų Sąjungos atsto
vas Izraeljan, sakydamas, kad 
jau 86 valstybės pripažino Ben
galijos valstybę. 1

Indijos atstovas Sen pastebė
jo, kad Jungtinėse Tautose yra 
daug narių, kurių teritorijose 
yra užsienio kariuomenių. Ki
nijos delegatas įrodinėjo, kad 
Bengalija neišpildė dviejų JT 
rezoliucijų: paleisti belaisvius 
ir išvaryti svetimą kariuomenę.

♦ Vakar Islandijoj buvo bai
gta 18-toji šachmatų partija 
tarp Fischerio ir Spasskio. Vos 
po penkių ėjimų abu lošėjai 
sutiko su lygiomis. Fischeriui 
padidėjo šansai tapti pasaulio 
čempionų.

♦ Prasidėjo Indijos - Pakis
tano derybos dėl kariuomenių 
atitraukimo iš okupuotų vietų. 
Pakistano kareiviai pradėjo iš
kasinėti prie paliaubų linijos tuos, kurie daro lažybas iš A- 
paslėptas minas.

♦ Belfaste vėl žuvo britų ka 
reivis, jau 14-tas per dvi savai-Į? 
tęs.

Saugumas svarbiau 
už taupumą

ČIKAGA. — Prezidentas Ni
xonas Amerikos Legijono kon

vencijoje, Čikagoje, kritikavo

merikos žmonių 'saugumo, iš
kėlę klaidingą taupumo vėlia
vą. Demokratų kandidato pla
nai padarytų Ameriką antra 
stipriausia pasaulio valstybe.

“Mes irgi taupome”, pareiš- 
Vietname prarado 4 kė prezidentas, kur tik saugu- 

šeši lakūnai dingo. mas leidžia taupyti, tačiau mes

♦ Praėjusią savaitę Amerika 
Šiaurės 
lėktuvus,
Nuo paskutinių bombardavimų nerizikuosime saugumo. Pasto- 
pradžios balandžio 6 d. Ameri-. vj taika yra pastatyta ant stip- 
ka neteko 82 lėktuvų ir 91 laku- rūmo, pareiškė prezidentas, 
nas dingo. - - - -

♦ Kinija pareiškė Amerikai (Čikagoje, prezidentas nuvyko į
protestą dėl jos prekinio laivojUticą, Mich., kur aiškiai pasisa- 
gelbėjimo valties apšaudymo.1 kė prieš mokyklų vaikų vežio- 
Valtyje žuvę penki kinai. Tai jimą, ieškant rasinio balanso, 
esanti Kinijos liaudies sunki -----------
provokacija. Kinija reikalauja 
garantijos, kad panašūs įvykiai 
nepasikartos. Karinė vadovybė 
tiria šį įvyki. Galvojama, kad 
lėktuvai apšaudė valtis, kurio-, 
mis iš prekinių laivų į uostus, 
per minų laukus, gabenama ka
rinė medžiaga šiaurės Vietna
mu!.

Pradėjęs rinkimu kampaniją j 
I * • 1 J 1*1

auto-

TRIPOLI. — Egipto prezi- 
! dentas Sadat aplankė Libijos 
prezidentą Quaddafj, kuris gu
li ligoninėje, susižeidęs 
mobilio katastrofoje.

ČIKAGA. — Amerikos 
.jonas nauju nacionaliniu 
išsirinko jūrų laivyno veteraną 
Joe Matthews iš Texas.

EYSSES. — Atlikęs kalėji
me 10 i 
prancūzas kalinys 
kalėjimo viršininko palaikyti jį 
dar 10 dienų. Priežastis — jis 
yra geras futbolininkas, o jo 

Legi- 
vadu I

metų bausmę vienas turi būti praplėsta. Kaltinami 
i pasiprašė gale ’ x i A -

komunistų ofenzyvos pradžios.

*■ Olandijoje ant greitkelio, 
tapgaubto tiršto rūko, apie 70 ČIKAGA.
automobilių įvažiavo į viens ki-( Match Play varžybose pirmau- te, o MHiovern į savo ūkį Ma
tą, žuvo 11 žmonių. I ja Mike Toliuszis. rylande.

Olimpiados surengimas Vak. 
Vokietijoje yra simbolinis, kaip 
paskutinis pasaulio tautų atlei
dimo ženklas Vokietijai, kuri 
sukėlė II-jį Pasaulinį karą. Vo
kiečiai Olimpiadai pasirinko se
ną Bavarijos miestą, kuriame 
Hitleris dažnai lankydavosi, 
kur iki jo valdžios paėmimo bu
vo garsusis “Rudasis namas”— 
nacių partijos vyriausia būsti
nė. Muenchenas pagarsėjęs is
torijoje ir savo taikos sutar
timi, kurią pasirašė Mussolini, 
Hitleris, Chamberlainas ir Da- 
ladier.

Olimpiniai žaidimai prasidė
jo Graikijoje 776 m. prieš Kris
taus gimimą. Tuo metu sportas 
graikų buvo jungiamas su re
liginėmis apeigomis. Tik laisvi 
graikai dalyvaudavo varžybose 
ir laimėtojai būdavo apvaini
kuojami lauro lapais. Kaip ir 
graikų laikais Olimpiados yra 
rengiamos kas ketveri metai. 
Iš Graikijos Olimpiadų rengimą 
buvo per.ėmę romėnai, tačiau 
žaidynės ir atletikos varžybos 
greit tapė profesionalų cirkais 
ir imperatorius Theodosius už
draudė žaidynes 394 m.

Moderniosios Olimpiados bu
vo atgaivintos 1896 metais ir 
įvyko Atėnuose. Iki šių dienų 
graikams sportininkams atiduo
dama išskirtina pozicija para
de, pagerbiant Graikijos nuo
pelnus Olimpiadų idėjoje.

•Modernių laikų Olimpiadose 
stipriausios šalys buvo Ameri
ka ir Sovietų Sąjunga, tačiau 
šiais metais ypatingai gerai ža
da pasirodyti Rytinė Vokietija, 
kuri valstybiniu mastu šiai 
Olimpiadai ruošėsi.

St. PAUL. — šeimininkai, 
kurie privačiuose namuose Mi- 
nesotoje prigirdo savo svečius, 
yra atsakingi už girtų svečių el
gesį, už jų padarytus sužeidi
mus. Taip nusprendė Minneso- 
tos Aukščiausias Teismas, su
lygindamas privačius šeiminin
kus su restoranų ar tavernų 
bartenderiais ar degtinės par
davėjais. kurie degtinę 
da už pinigus.

Naujas Minnesotos 
mas gali būti taikomas 
vių baliaus rengėjams 
nikų organizatoriams.

Į pripažino, kad toki i 
I bus sunku Įgyvendinti 
jie pareiškė nuomonę 
sakomybė už girto

parduo-

įstaty- 
vestu- 

ar pik- 
Teisėjai 
statymą 
. tačiau 
kad at-

veiksmus

būti ir tokie privatūs as
menys. kurie duoda gerti nepil
namečiams.

WASHINGTONAS. — Abu 
konkurentai i prezidento vieta: 

I prezidentas Nixonas ir sen. Mc 
Govern išvyko pailsėti.

Illinois golfo Prezidentas į San Clemen-
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HIGHEST RESERVES

CHICAGO, ILLINOIS 60632

$660.00
$760.00

ASSETS OVER" $175,000,000 
RESERVE OVER $15,700,000

PER ANNUM 
I I

PASSBOPK
ACCOUNTS

Passbook Savings 
A1I accounts com
pounded daily — 

paid quarterly ~

PER ANNUM

SIOOO or nior* 
certificates 
1 fW m»n

Kaina nuo New Yorko- 
Kaina nuo Chicagos ....

šekit, vyrai, lakit vyną, — 
Etmonas tegu sužino, 
Kad žemaičiai moka gerti > 
Ir kovoj už sprando stverti.

B. Sruoga .(iš Kazim. Sapiegos)

PER ANNUM

$5000 Or more 
certificates 

2 year min.

PER ANNUM

Investment 
•• Bonus ‘ 
certjįfięetes

tauta tebetrokšta 
laisvės ' ’

2 Years Savings 
Certificate * 

(Minimum $5.000)

savo pareiškime dar 
dėmesį į Lietuvos 

užteršimą, mišku

Jauniausiu kardinolu laiko
mas (dovani de Mediči (gimęs 
1475 m. gruodžio 11 d.) Jis bu
vo pakeltas kardinolu būda
mas vos 13 m ir 3 mėnesių am
žiaus.

15 DIENŲ EKSKURSIJA 
IŠVYKSTA SPALIO MĖNESIO 2 DIENĄ

Rotorių nuomone, sovietų re
žimas nesutinkąs leisti jiems
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pasisakyti 
infiltraciją 
kenkti šio

Pagrindinės laisvės būtinos 
Lietuvai

Ryšium su JAV Respubliko
nų oartijos konvencija (ji įvy
ko ’’iami Beach, Floridoje š. 
m rugpiūčio 21-23 d.), prieš 
ją :vykusiuose minėtos partijos 
Platformos Komiteto apklausi
nė/mųose Amerikos Lietuvių 
Taryba Įteikė atitinkamą lietu
vių memorandumą.

ALT—Amerikos Lietuvių Ta- 
ry os vardu partijos komitetui 
a t Pirmininkas dr. K. Bobe- 
l:s memorandumą pavergtos 
Iktuvos reikalu pristatė š.'m. 
rugpiūčio 15 dl Delegacijoje da
lyvavo, be pirm, dr, Bobelio, 
A T atstovas Vašingtone dr. 
J. Genys ir inž. E. Bartkus. Me
morandumas buvo pristatytas 
užsienio reikalų platformos ko
misijai.

ALT-ba priminė Lietuvos 
pripažinimo 50-ją sukaktį

■ Amerikos ^Lietuvių Taryba 
savo memorandume pradžioje 
nuoširdžiai padėkojusi lietuvių 
kilmės patriotiškų  j ų 1 i et u vi ųI 
vardu respublikonu vyriausybei j 
ir partijai už kietą Lietuvos1

vietų naudojamus metodus de
mokratijos pagrindams griauti.

»L,,‘ i , H >4
Rusai turi įsileisti Lietuvon

. laisvąją spaudą 
a } ' i -r f : . * 1 t s

ALT toliau atkreipė dėmesį 
j tai, kad sovietatns Lietuvą 
okupavus, ji atskirta’ nuo lais
vojo pasaulio.1 Lietuvoje nėra 
laisvos spaudos iri į ją neįlei
džiami laisvojo pasaulio leidi
niai. Kadangi Sovietų Rusija 
yra. pasirašiusi Tarptautinės 
Pašto Sąjungos susitarimą, to
dėl ALT ■ pageidavo, kad resp. 
parti j a savo , platf ormo j e įtra u- 
ktų pareiškimą, kuriuo rusai 
turėtų laikytis Pašto Sąjungos 
taisyklių , ir turėtų sutikti įsi
leisti bei garantuoti pristaty
mą Lietuvoje pašto siuntų — 
visų laisvojo pasaulio laikraš
čių, periodinių leidinių bei kny-

me . Totoriai prašo Jiems Kry
me suteikti, autonomines;sąly
gas.

Kaip žinoma, Stalino laikme
čiu, po 1945 m. visi Krymo to
toriai buvo apkaltinti bendra
darbiavę su naciais, ištremti ir 
reabilituoti 1967 m. Apie 300,- 
000 Krymo totorių tebegyvena 
iŠtremŲ, yid. Azijos respubli
kose; Kazachstane, Uzbekista
ne ir Tadžikistane. Per penke
rius pastaruosius metus leista 
sugrįžti Į Krymą vos 2,000 toto-

AMERICAN TRAVEL SERyiCE BUREAU 
’972; Sp. ^ESTKUN AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60643
Tėl.: <312) 238-9787 

L -- 'x * . . < - , - i-A' * -v.-■ Į T _.. - 
Savininkas WALTER "rAŠK-RASčIĄŲSKA S

Didžiausia bigamiste t (biga- 
inija — daugpatystė — daugvy
rystė) laikoma Anglijos pilie
tė Theresa Vaughan, kuri pen
kių metų laikotarpyje sugebė
jo net su 61 vyru neteisėtai ap
sivesti. • !

. Midland Savings aptar
nauja taupymo ir .namų 
paskolų reikalus visos"mū 
sn apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.-
Sąskaitos apdraustos iki 

S20.000.

Aktorius John Wayne, tipiškame vaidmenyje naujame filme. Jis 
praėjusioje respublikonu konvencijoje aktyviai dalyvavo ir pasakė 
kalbą, ragindamas delegatus perrinkti prezidentą Nixoną ir vice

prezidentą Agnew.

Didžiausias pasaulyje iškas
tas kanalas laikomas Volga— 
Baltijos jūra’ per r Kuibyševą. 
1.356 mylios ilgio, b Atidarytas 
naudojimui 1965 iri» 'Čia reikia 
pridėti, kad jį iškasė suvaryti 
milijonai vergų.

Norintieji praleisti Kalėdas ir Naujus Metus Lietuvoje, registruoki 
’ - -L* 'T . ’ if - V -?■ Ą ‘ \ * ’ . „ . " - ■

tęs į Kalėdinę JEkskursiją — 14 diėny kelionė.

Jšvyksta gruodžio mėnesio 21 diena

NAUJIENOS - KIEKVIENO

IzARBO ŽMOGAUS
- - T . į 4. f - \ 5

DRAUSAd IR BIČIULIS :

ALT-ba, . 
atkreipusi 
upių, ežerų 
naikinimą, pasiūlė: JAV turėtų 
iš Sovietų reikalauti sustabdy
ti tokio pobūdžio taršą bei nai
kinimą Baltijos valstybėse.

Pagaliau memorandume tei
giama, kad Resp. Partija galėtų 
atkreipti ne tik šio krašto, bet 
ir pasaulio dėmesį į tai, kad 
lietuvių tauta', ~ įvairaus am
žiaus bėi profesijiį gyventojai, 
tebetrokšta vėl sulaukti-visiš
kos laisvės ir nepriklausomy
bės. Tos laisvės. dvasią, liudijo 
trys susideginimai, r studentų 
demonstracijos, suėmimai, 'Si
mo Kudirkos pareiškimas teis
me. 1 .

Respublikonų partija. turėtų, 
ALT žodžiais, Į savo ^platformą 
Įtraukti pareiškimą,' jog JAV ir 
toliau dės pastangas Lietuvai ir 
kitoms Baltijos valstybėms at
gauti laisvę ir nepriklausomy
bę. Toliau turėtų būti nepripa
žįstama sovietų Įvykdyta Lie
tuvos okupacija ir7turėtų būti 
pripažįstami teisėti nepriklau
somų Baltijos valstybių, atsto
vai. į1' (ELTA)

tos ukrainiečių ir rusų ųr, savo 
ruoštu, totoriams 
Uzbekistano, 
ūkis . . .

toriai sutiktų grįžti.
Totoriai skundžiasi sovietų 

teroru — jis reiškėsi ypač š.m. 
birželio mėn. ir anksčiau. Gegu
žės 18 d, jie tradiciniu būdu no
rėję kapinėse pagerbti 100,000 
totorių, žuvusių Stalino Įsakytų

Seniausias benzinu varomas 
automobilis buvo sukonstruo
tas 1885 m. Karl.Benz . Vokieti
joje. Juo galima buvo važiuoti 
vos 8 — 10 mylių per valandą.

jos persekiojimą ir patikrinti 
pagrindines žmogaus teises so
vietų okupacijoje gyvenan
tiems.

ALT būsimos Europos Sau
gumo konferencijos reikalu pa
siūlė: JAV-bės turėtų reikalau
ti leisti toje konferencijoje da
lyvauti ir teisėtiems nepriklau
somų Baltijos valstybių atsto
vams.

Memorandume pabrėžiama: 
Lietuvos gyventojams reikia 
suteikti pagrindines žmogaus 
teises: religijos, keliavimo, 
spaudos ir kt. Esą, ypatingai 
ryškus Lietuvos gyventojų 
skundas, tai buvusi 17,000 drą
sių lietuviu pasirašyta peticija, 
siųsta i Maskvą ir Į J. .Tautas. 
Todėl pasiūlyta: JAV-bės turi 
ryžtingai pareikalauti iš Sovie
tų Sąjungos sustabdyti religi-

Giliausiomjs kabyklomis lai- 
,k f ><n o s Boksburg, Transilvani
joje. Pietų Afrikoje. Jų gylis 
siekia 2.13 mvliu.

Pasiūlymai radijo ryšių, 
didelių muitų reikalu

j Toliau nurodyta, kad Lietu- t ? • k ' *
vos gyventojus žinios iš plataus 
pasaulio pasiekia per Amerikos 
Balsą. Pasiūlyta, kad reikėtų 
pabrėžti ne tik to A. Balso svar
bą, bet ir reikalą plėsti jo pro
gramas.

Sovietams siekiant prekybos 
su JAV-mis ir ypatingą dėmesį 
teikiant javams, ALT siūlo: 
JAV vyriausybė, sato ruožtu, 
turėtų prispirti rusus sumažin
ti nepaprastai didelius muitus 
už siuntinius į Lietuvą. Tai 
daugiausia ^giminėms, jiems 
prašant, siunčiami rūbų, me
džiagų bei kitokių gėrybių pa
ketai.MIDLAND

SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 50632 

'“PHONE: 2544478 '

išvykus iŠ 
nukentėtų šio 

(ELTA)

laisvės ir nepriklausomybės rė
mimą, toliau pareiškė *’ nuomo
nę: šiais 'metais, liepos 28 d. 
minėjus 50-ją Lietuvos pripaži
nimo, iš JAV pusės, sukaktį, tai 
teikia gerą progą respublikonų 
konvencijai patvirtinti Partijos 
nusistatymą už visų, sovietų 
pavergtų kraštų, ir Lietuvos, iš
laisvinimą. Tai proga ir res
publikonų valdžiai ir vėl pareik
šti, jog ji pripažįsta Lietuvą ir 
tebetęsia teisingą Amerikos 
politikos kryptį nepripažinti so
vietų agresijos padarinių bei 
tarptautinės teisės pažeidimo.

Amerikos lietuviai —- toliau 
teigiama — savo patyrimu, so
vietams įsigalėjus jų tėvynėje 
pas'remdami, skatina respubli
konus ryžtingiau 
prieš komunistų 
bei j ų pastangas 
krašto vyriausybei bei griauti 
demokratijos dėsnius. Komunis
tų režimas atnešė vergiją mili
jonams anapus geležinės uždan
gos ir tie žmonės geriau įžvel
gia galimus pavojus bei so-

DAR LIKO 6 VIETOS SPALIO MEN. 2 D.
EKSKCRSIjęjE j JJĖTCVA

Naudokitės proga. —. Skubiai registruokitės iki rugpiūčio 
mėnesio 15-tos dienos.

Now E Bond» pay 5', % jnterwt whA-beH « * 
mirtunty of 5 years, 10 mohths the first ■ 

rpP|awd if stolen, w 
dCTrtn)yM.When needed they can be cashed * 
at yrxiT hank. Interest itr not sublet tn Mate 
or local income taxes, and federal tax mav 1 

deferred xmtii redemption. / ’

America is the place that ds made 
put, of dreams. And, .U.3, .'Savings 
Bonds have been helping to make 
Iwpy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster'than ever before.

You can buy shares iri your parti
cular dream by joining the Payroll 
.Savings-Plan vjiere. you \vork, or the 
Bdnd-a-Month plan where ybu‘ bank.

Before you know it, your'Ahierican 
’ •?am will'be a reality. : ' * ' ‘

Take šįock in America
Fow Bonds mature

“New York Times” rugpiūčio 
18 laidoje įdėjo svarbų Hedrick 
Smith straipsnį apie totorius, 
Sovietų Sąjungoje siekiančius) 
grįžti į jų tėviškes. Pagal Mas
kvoje gautas totorių žinias, vie
noje peticijoje su apie 20,000 
parašų totoriai prašo Kremliaus 
leisti jiems grįžti prie Juodo
sios jūros krantų, gi kitoje pe
ticijoje, su 18,000 parašų, kom. 
partijos Politbiuras ir sovietų 
vyriausybė prašomi “liautis 
vykdyti politinį terorą ir tauti
nį totorių diskriminavimą Kry-

PAID QUARTERLY AT

RIGHT ON

STANDARD 
FEDERALffi

"SAVINGS’anti LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO. . ~
4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO, ILLINOIS 60632 • 847-1140

OFFICE HOURS • Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m.
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted. ’

losit' 10 date of withdrawal 
iular Passbook accounts.

INTEREST COMPOUNDSD DAIl Y
? PA!D QUARTiERlY
We p<3 f highest ,-Cies permuted by /o



PIRKITE JAV TAUPYMO bONUS

CRANE SAVINGS and Loan Association

PER ANNUMPER ANNUM

0 PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės į:

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

O,-.

mokama dviejų 
mėty certifi

es ta m s. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau ‘

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

^WFETYOF^ 
YOUR SAYINGS

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
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 nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmos.

UP TO 
§20,000.

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum SI,000

on 
investment 

account

ON CERTIFICATES
OF $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS
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Yra ir kitokių “balance of po
wer” sąvokų. Viena tokių są
vokų stačiai siūlo Europą pada
linti pagal upę Oderį ir plotus į 
rytus nuo Oderio, be ilgų kal
bų, pavesti Sovietų globai. Ma
tyt, to plano autoriai tikisi, kad 
prie tokio sutvarkymo ilgiems

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokiy 
jūsų namo pagerinimu duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokiu 
reikalu? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

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

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

ir mūsų skyrius:
2618 WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629 

TEL. WA 5-2466

— Lenkija yra tiesiogiai su
interesuota Lietuvos neliečia
mybe; >

— Estijos su Lietuva atžvil
giu, Lietuva yra lyg piramidės 
pagrindas. Lietuvą užėmus, 
Latvija ir Estija pakimba ore. 
Štai kodėl 1940 metų aneksiją 
Sovietai pradėjo kaip tik nuo 
Lietuvos.

Skandinavija, Pabaltis ir Len
kija geopolitiniai turi bendro 
ryšio.

Išvada: Lenkijos - Pabalčio - 
Skandinavijos komplekse Lietu
va užima begaliniai svarbią pa
dėtį. Lenkijos-Pabalčio rėmuo-

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

Pilsudskio kilmė
. Pilsudskių giminė ■. Lietuvoje 
buvo labai sena. Ji siekė dar pa
gonijos laikus, tačiau ir vardą 
kitokį nešiojo. Ne Pilsudskiai 
tai buvo, bet Giniotai. Vienas 
jų giminės atstovas dalyvavo 
Horodlės suvažiavime 1413 me
tais.

Raginkite savo afiylįiikę 
augti - taupykite!

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

Chicago Savings
and Loir Assoiiation

nius regionalinius apsigynimo 
vienetus.

Aukščiau apibūdintą sistemą 
kaikas yra linkęs rišti su “ba
lance of power” sistema, nors 
šiandien į tą sąvoką dedama 
įvairių - įvairiausių koncepcijų. 
Nelygu minčių asociacija ir pri
pratimas, “balance of power” 
vieniems yra padorumo sinoni
mas, kitiems — atvirkščiai — 
“infamy”. Mano apibūdintame 
“balance of power” karo prie
volė skirstoma vienodai ir soli
dariau Pati idėja pagrįsta re
gionaliniais kariškais blokais.’ 
tiek stipriais, kad galėtų atsilai
kyti iki ateis sąjungininkų pa
galba.

Vienas už visus, visi už vie-

punktas, pagal kurį “casus foe
deris” pradeda .veikti ir tuo at
veju, jei agresorius įsiveržia į 
Lietuvą, šiuo punktu patys len
kai pripažino Lietuvos strategi
nę svarbą. Tai yra 'viena me
dalio pusė. Tačiau ir Lenkijos 
likimas Lietuvai gali turėti 
sprendžiamos reikšmės. Tam 
įrodymas — 1939 metų vokie
čių - rusų susitarimas, sekusieji 
po to įvykiai ir 1940 m. VI. 15 
rusu i Lietuva įsiveržimas.

Iš to, kas čia pasakyta, aiš
kiai seka, kad tiek lietuviai, tiek 
lenkai turi bendrų saugumo rei
kalų — panašiai, kaip kad jų 
būta ir žiloje senovėje. Bet čia 
skersai kelią stoja 1920 metų 
spalio mėnesį Lietuvai padaryta 
ir iki šiai dienai dar lenku ne
atitaisyta skriauda. Aš turiu 
galvoje Lietuvos sostinės Vil
niaus pagrobimą.

Šią bylą lietuviai laikė ir te
belaiko tarptautine byla. Lie
tuviai mano, kad jos padoriu ir 
Lietuvai priimtinu išsprendimu 
yra užinteresuotos visos Naujo
sios Europos planavimu susirū
pinusios valstybės. Ultimatumo 
keliu 1938 m. primestas, santy
kių atnaujinimas padėties ne
pakeitė. Manau, nesuklysiu sa
kydamas, kad Vilniaus skriau
dos atitaisymą visi lietuviai, kur

se, kai kuriais atžvilgiais, gal 
net ir sprendžiamąją padėtį.

Atsiminus, kas buvo kalbėta 
saugumo tema, ir persikėlus 
mintimis į, gal but, netaip toli
mą ateitį, atrodo, kad Pabalčio 
gyventojams pati gamta kaip ir 
diktuoja militariniai dėtis į di
desnį Baltijos regionalinį vie
netą su bendru karišku koordi
nacijos centru.

Rytiniame Baltijos jūros kran
te jo pietiniu komponentu būtų 
Lenkija, centriniu — Pabaltfs 
(Lietuva, Latvija, Estija), šiau
riniu — Suomija. Vakariniame 
Baltijos jūros krante — Švedi
ja. 'Norvegija su Danija, atro
do, jau galutinai apsisprendė 
likti Atlanto komplekse. Lygia
grečiai, Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai tiktų sudaryti ekonomi
niai - politinę Baltijos sąjungą. 
Lietuvos santykiai su Lenkija 
ribotųsi apsigynimo susitarimu.
Lietuvos santykiail su Lenkija

Mes suprantame, kad Lietu
vos likimas Lenkijai gali turėti 
sprendžiamų išdavų. Juk ne
tuščiom 1939 m. rugpiūčio mė
nesį į lenkų - britų sutartį buvo

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psŲ daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

• (Tęsinys)

Savo ruožtu, gynimo sėkmin
gumas pareiš nuo to, kaip grei
tai numatytoji pagalba ateis, ir 
nuo specifinio besiginčijančiojo 
pajėgumo, šios dvi aplinkybės 
ir tarpusavyje tampriai rišasi. 
Tikėdamasis greitos pagalbos, 
besiginantis gali būt kiekiniai 
silpnesnis. Atvirkščiai, pagalbai 
delsiant, ginantysis turi ilgiaus 
tesėti, vadinasi, turi būti pajė
gesnis ir ,t. t. Jęi vidutinio ka
libro valstybė, kaip Lenkija, 
1939 metų rugsėjo mėnesyje 
tegalėjo išsilaikyti vos apie 3 
savaites, tai kągi bekalbėti apie 
mažesnes ar visai mažutėles 
valstybes! • —

Viena yra neabejotinai aišku: 
juo arčiau eventualaus agreso
riaus, juo kaimynų kariškas pa
jėgumas ir pasiruošimas turės 
būti didesni. Kitais atvejais lie
kant visiškai savarankiškomis, 
pats savisaugos instinktas ma
žoms valstybėms diktuoja ieš
koti kelių įsijungti į stambes-

| dien pasidarė visai, menkutė: ją 
per vieną naktį perplaukia Det- 

I roit’e statytas “swimming 
Jeep“ ir per vieną valandą sker
sai perskrenda bet kuris sun
kus bombonešis. Šiandien šve
dai atsidūrė žymiai arčiau Lie
tuvos, negu jie buvo, sakysime, 
XVI šimtmetyje.

Tik meskime akį į žemėlapį! 
Mes ten matome, kad:

a) Tol, kol rytiniame Baltijos 
jūros krante egzistuoja nepri
klausomos Suomija, Estija, Lat
vija ir Lietuva, Švedijos saugu
mas iš rytų, sausumos ir van
dens prasme, yra užtikrintas. 
Tas pats galioja ir Rusijai, jos 
saugumui iš Vakarų, iš Skandi
navijos pusės.

b) Tos pačios nepriklauso
mos valstybės, tam tikrame 
laipsnyje, teikia papildomą ga
rantiją Švedijai ir jos saugumui 
oro prasme.

Vienas dalykas pulti švedus 
čia pat iš aerodromų prie Klai
pėdos ar Talino, kitas dalykas 
nuo Pskovo - Minsko ribos. 
Analoginiai, tų valstybių nepri
klausomybe turi būti suintere
suota ir Rusija. Laukiant oro 
smūgių iš Skandinavijos, bet 
kuris priešo lėktuvas turės pa
žeisti Suomijos ir Pabalčio neu
tralumą, vadinasi, ipso facto, 
tas valstybes pastūmės į sąjun
gą su Rusija, nekalbant jau 
apie tai, kad Suomijos - Pabal
čio priešlėktuvinė apsauga (tiek 
veikiamoji, tiek neveikiamoji) 
bandys skrendančiam priešui 
kliudyti.

c) Suomijos saugumas, tam 
tikrame laipsnyje, priklauso 
nuo Estijos neliečiamybės, šia 
prasme Estija neabejotinai su
daro Suomijos strateginio rie- 
totarpio dalį.

d) Analoginio strateginio ry
šio yra tarp Lietuvos ir Lenki
jos. Išsiplėtus rišu šiauriniu 
Lenkijos šonu, Lietuva, be abe
jonės, sudaro Lenkijos strategi
nio rietotarpio dalį. Nesunku 
įsivaizduoti pasekmes Lenkijai 
tuo atveju, jei Lietuvoje įsikur
tų vokiečiai arba rusai.

e) Latvija užima begaliniai 
svarbią rietą tarp dviejų strate
ginių kaimynų: Estijos šiaurė
je, Lietuvos pietuose.

Iš to, kas ankščiau pasakyta, 
nesunku matyti, kad:

— tiek Švedija, tiek Rusija 
turėtų būti tiesioginiai suintere
suotos visų Pabalčio valstybių 
nepriklausoma egzistencija.

— Suomija yra tiesiogiai su
interesuota Estijos neliečiamy-

laikanis tarp teutonų ir rusų 
bus pasėta neapykantos sėkla. 
Vadinasi, ir vėl, anksčiaus ar vė
liaus, jiedu viens kitą ims ėst... 
o kiti žiūrės ir juoksis.

Nėra reikalo įrodinėti, kad to
kiam planui pasipriešino visos 
tarp Vokietijos ir Rusijos esan
čios valstybės. Pagaliau, tą pla
ną ir patys įvykiai pralenkė. 
Šiandien Maskva jau meta aki
mi į visą Vokietiją. Oderiu ji 
jau nebenori tenkintis.

Lietuvos padėties apžvalga 
geopolitiniu požiūriu

Likimo pastatyti tarp vokie
čių ir rusų (iki XVII šimtmečio, 
dar ir švedų) senovės lietuviai 
buvo pratę tarptautiniai galvoti 
ir manevruoti. Kitaip jie ne
būtų išsaugoję savo savitumo, 
nepaisant ilgo lietuviškojo val
stybinio užmetimo, šiandien ir 
vėl atsirado Lietuva — valstybė.

Ir vėl ją supa tie patys kaimy
ną: rusai, lenkai, vokiečiai. Net 
atsirado ir švedai, nes, techni
kai tobulėjant, ir šiaip neper- 
plačiausia Baltijos jūra, šian-

Pilsudskių pavardę XVI amž. 
gavo Stanislovas Giniotaitis. 
Tokiu vardu buvo vadinamas 
jo dvaras Žemaitijoje.

Ta giminė, nors ir sena, nie
kuo labiau nepasireiškė Lie
tuvos kultūroje ar politikoje.

Išgarsėjo tik Juozapas Pilsu
dskis, kuris buvo Lenkijos dik
tatorium. Jo tėvas buvo pavel
dėjęs net keletą dvarų. Keli 
dvarai iš jo buvo atimti už da
lyvavimą 1863 m. sukilime. Ta
da jis persikėlė i Zulavus Pa
bradės valsčiuje.

1. MŪSŲ BENDROVE veikia jau nuo 1947 metų. Kiekvienais metais 
mes persiunčiame i Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siun
tinių.

2. MŪSŲ BENDROVĖJE ir jos skyriuje Jūs visuomet, rasite dideli 
pasirinkimą prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.

3. TAIP PAT PRIIMAME užsakymus AUTOMOBILIAMS (Žiguli, 
Moskvič, Zaporožec), motociklams, šaldytuvams ir kit. oficialio
mis- kainomis.

4. JEIGU JŪS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parū
pinsime reikalingus dokumentus.CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.

220 SOUTH STATE ST., CHICAGO, ILL. 60604 
TEL. WA 2-9354

jie bebūtų, laiko preliminarine 
sąlyga padoriems, kaimyniniams 
santykiams nustatyti.

Ta prasme būtų pa<larytas 
didelis žingsnis pirmyn, ;ei, jai. 
dabar, lenkų atitinkamos insti
tucijos tremtyje padarytų visų 
lietuvių laukiamą Vilniaus rei
kale pareiškimą, nors ir “de
claration of intentions” formo
je.' Vilniaus miesto ir jo srities 
lenkiškai kalbančių gyventojų 
kultūrinės būklės apsaugą, esant 
geriems norams iš abiejų pusių, 
manyčiau, nebūtų sunku pri
imtinu būdu sutvarkyti, išei
nant iš bendro humanistinio in
tereso ir Vakarų Europos 
lizacijoje, per šimtmečius 
tos tradicijos.

(Bus daugiau)

NAUJIKflOb’ KIEKVIENU

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS L R BlCTi. u J s

Chicago Savings and Loan As
Philomena D. Pakel, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M^ Tues. 7 to 4, Thurs. & FrI. 9 to 8, Set. 9 to 12:30

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIE PON IS

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

INSURED
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Kosygino inspekcijos pasekmės
Sovietų premjeras Aleksejus Kosyginas apžiūrėjo 

Lietuvoje esančius sovietų kariuomenės centrus, pasikal
bėjo su aukščiausiais sovietų policijos vadais, padėjo ke
lis vainikus prie Lenino paminklo ir išvažiavo į Maskvą. 
Sovietų premjerą lydėjo kelios sovietų policijos mašinos, 
o sovietų policijos patruliai kelis kartus apžiūrėjo kelius, 
kuriais Kosygino karavanas turėjo pravažiuoti. Kiekvie
nai įtariamai mašinai liepta pasirinkti kitas kelias, o 
kiekvienas ant kelio pasirodęs įtariamas žmogus apklau
sinėtas.

Jeigu neskaityti komunistų partijos pirmojo sekre
toriaus Antano Sniečkaus ir iš Gudijos atsiųsto premjero 
Josifo Maniusio, lietuviai komunistai veik nesusitiko su 
Kosyginui Jis praleido kelias dienas Palangoje, besišildy- 
damas šiltame Palangos smėlyje ir besimaudydamas lie
tuvių jūroje. Palangon jis atvažiavo ne vienas, bet su 
šeimos nariais. Jis buvo Maniušio ir Sniečkaus svečias. 
Viešnagė Lietuvoje Kosyginui nieko nekainavo. Jis buvo 
vaišintas ir prižiūrėtas ..pavergto lietuvio sąskaiton.

Iš Palangos Kosyginas, geroko būrio rusų lydimas, 
nuvyko į Klaipėdą ir apžiūrėjo dirbtuves, kuriose taisomi 
ir net statomi laivai sovietų valdžiai. Kosyginas teiravosi, 
kodėl laivų statyba/ vėluoja.. Svarbiausia visų sovietų val
džios statybos darbų vėlavimo priežastis yra medžiagų 
stoka. Ta pati priežastis buvo nurodyta ir Kosyginui. 
Pranešimus jam darė vietos dirbtuvių pareigūnai, atsa- 
komingi už statybos darbus.

Kosyginas mažai tekalbėjo Su lietuviais komunistais, 
bet užtat Sniečkus ir Maniušis nuo jo nesitraukė. Pir
miausia Kosyginui rūpėjo patirti krašto gyventojų nuo
taikos. Pagrindines informacijas jis gaudavo iš sovietų 
saugumo pareigūnų, tas žinias jam papildė Sniečkus su 
Maniusiu, bet vietomis jis užkalbindavo netikėtai sustab
dytą žmogų ir apklausinėdavo -....  ■ ■ • — > --■

Apžiūrėjęs Klaipėdos laivų statybos dirbtuves, Ko
syginas užsuko į Kauną. Čia jam rūpėjo užeiti į tą pačią 
dirbtuvę, kurios darbininkai ‘atsisakė dirbti Kalantos 
laidotuvių ir sovietų policijos siautimo dienomis. Kosy
ginas buvo toje trikotažo dirbtuvėlėje. Jis kalbėjo ne tik 
su dirbtuvės vadovais, bet ir su keliais verpė jais. Kosy
ginas negali suprasti, kaip Kauno darbininkai gali būti 
darbštesni už kitus rusiškų dirbtuvių darbininkus ir tuo

NOVOS PAKRANTĖS
DR. ANTANAS J. GUSENAS
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Iš paprastų tos panovio gyventojų kalbos jis sudėstė 
patį logiškiausią lietuvių kalbos mokslą, kurio iki šio 
meto neapgriovė kiti kalbininkai. Atsirado keli pado- 
vinio nykštukai, drįsę pakelti galvą prieš panovio mil
žiną, bet 'nieko iš to neišėjo. Jie tiktai save ant juoko 
pastatė, Rygiškių Jono padėtų pagrindų jie nesugriovė.

Kalbu apie Rygiškių Joną ne todėl, kad jis buvo mū
sų kaimynas, bet dar ir todėl, kad jis buvo geras mano 
tėvo draugas. Dabar negalėčiau tiksliai pasakyti, bet 
man atrodo, kad Jonas Jablonskis ir mano tėvas kartu 
kuri laiką ėjo į Griškabūdžio mokyklą. Mano tėvas ir 
Rygiškių Jonas buvo vienmečiai. Jiedu turėjo daug 
bendrų reikalų. Jeigu Rygiškių Jonas būtų pasilikęs 
kaimę, tai jiedu būtų dar daugiau bendro turėję. Jo
nais Jablonskis išvažiavo į Marijampolės gimnaziją, d 
mano tėvas pasiliko Bliu viskiuose. Iš Marijampolės 
Jablonskis nuvažiavo į Mintaują, o mano tėvas vis bu
vo BliuviŠkiuose.

Mokslo metams pasibaigus, Jonas Jablonskis vis 
parvažiuodavo į Rygiškius. Rygiškiuose jis praleisda
vo vasaros atostogas. Rygiškių jis niekad neapleisdavo. 
O kai parvažiuodavo namo, tai būtinai užsukdavo i 
Bliuvišltius ir užeidavo pas mus. Jis mokėjo labai ati
džiai klausyti žmonių. Pirmiausia jis išklausydavo, o 
vėliau pradėdavo klausinėti, o tiktai dar vėliau pasa
kodavo. O su mano tėvu išsišnekėdavo, kai eidavo na
mo. Tada jis papasakodavo įdomiausių dalykų. Ta ke
lionė namo buvo netolima, kelias sausas ir geras, bet 
kartais ji niekad nesibaigdavo. Pradžioje mano tėvas 
Ivdėdavo Jablonskį, o vėliau, kai kalbos nebaigdavo, 
tai Jablonskis lydėdavo mano tėvą. Vėliau lydėjimas

JAUNIMO KLAUSIMAIS (4)

NUTAUTIMAS BE KALTES
P. STRAVINSKAS <7

tie, kurie savo tėvųžemėje gy-- 
veno, bent jau praleido joje 
savo kūdikystės ar ankstybos 
jaunystės dienas.

Toks, pvz., yra buvęs korsi
kietis Napoleonas. Jis vaikys
tės dienas praleido Korsikoje, 
bet Korsika buvo jam, kaip jis 
rašo savo atsiminimuose, že
mė, kurios net ir kvapas ge
resnis

Ką padės pasakojimas apie 
tėvynę tam, kuris niekada joje 1

Kad mūsų emigrantinis jau
nimas nutausta arba iš mažens 
neįsisavina to, ką mes vadina
me lietuvybe, tai faktas, kurio 
gal niekas ir neginčys.

Bet kodėl taip yra?
Taip yra, manding, ne 

mūsų jaunimo kaltės, o dėl 
lygų, kuriose jam tenka 
venti.

1. — Neturėjimas reikiamos 
tėvynės meilės

Tėvynės meilę gali turėti tik

dėl 
są-

pačiu metu nemėgti atvykusios policijos, kuri į darbo rei
kalus visai nesikišusi.

Iš Kauno Kosyginą lydėjo dar didesnė palyda. At
rodo, kad kelionėje naujai pravestu keliu ir vieškeliu Ko
syginas nebuvo saugus. Kelias gražus, vietomis laukai 
dar žaliavo, bet sovietų valdovą saugojusieji čekistai ne
pasitikėjo pušelėmis ir pakeliuje styrančiais kadugių 
krūmais. Vilniuje Kosyginas, išsikalbėjęs su karo vadais, 
apžiūrėjo dar porą dirbtuvėlių ir išskrido į Maskvą.

, Su lietuviais komunistais jis veik nesuėjo, bet sek
retoriui Sniečkui jis vis dėlto spėjo duoti pačias svar
biausias instrukcijas. Sovietų valdžiai labiausiai rūpi 
gauti iš Lietuvos daugiau javų ir pašaro. Kosyginas įsakė 
daboti, kad būtų suimta kiekviena Lietuvoje užauginta 
varpa. Jis jau žinojo, kad sovietų valdžiai neužteks duo
nos. Jam buvo aišku, kad į Kinijos pasienį permestai pu
sės milijono sovietų armijai reikia ne tiktai duonos, - bet 
riebalų, žuvies, mėsos ir net pieno produktų. Kosyginas 
žinojo, kad pačioje Rusijoje derlius ne koks, todėl jam la
bai rūpėjo gauti iš Lietuvos daugiau negu kiekvieną metą 
gaudavo. -> • \

Kosyginas tylėjo, bet Sniečkus kiekvieną dieną duo
davo trumpas instrukcijas Tiesos redaktoriams apie pa
čius svarbiausius ir būtiniausius darbus. 'Buvo paruoš
tos specialios instrukcijos apie skubų derliaus ■nuėmimą'. 
Instrukcijoje kiekvienam komunistui priminta,' kati' jis 
privalo atlikti pareigą valstybei. Neatidėliotinų darbų 
dalyje šitaip-sakomal; d ;

“Linų augintojai išaugino neblogą derlių, tačiau 
liūtys ir stiprūs vėjai dalį jų suguldė. Ypač dideli su
gulusių linų plotai Pasvalio, Biržų, Rokiškio rajonų 
ūkiuose. Tai apsunkina linų nuėmimą ir tolimesnį jų 
sutvarkymą.;. -'ų' ■ * ...... i

Negalima leisti;’ kad linų kombainai prastovėtų 
dėl džiovinimo punktų stokos. Ten, kur šių'punktų 
trūksta, reikia panaudoti galvenų džiovinimo venti
liatorius, kurie buvo skirti šienui džiovinti. 1972 me
tais respublikos linų augintojams teks parduoti vals
tybei 12 tūkstančių tonų linu pluošto. Pagal kont- 
raktacijos sutartis ūkiai turi pristatyti' linų fabri
kams 15,000 tonų linu stiebelių, jų tarpe 7;000 to’n.ų 
nenukaltų linų. Reikia padaryti visa, kad: Valstybi
nė užduotis būtų besąlygiškai išpildyta.” (Tiesa 1972 
m. rugp. 10 d., lpsl.). . : ;
Nesvarbu, linai išgulę ar nėišgulę, užaugę ar* neuž

augę, valstybei, t. y. rusui reikia pristatyti nurodytą kie
kį. Už linus moka ruso nustatytą kainą. Tokios instruk
cijos liečia rugius, kviečius, pašarus ir riebalus.

negyveno ir neturi apie ją jo-lnet ir tada, kai į lietuviškos 
kių prisiminimų? draugės tarpą įsimaišo kitatau-

štai, Vydūnas sayo vokiškai |tis. Esant skurdžiam lietuviš- 
parašytoje knygoje “Sieben kam leksikonui, jaunas lietu- 
Uundert Jahre..aprašo, kąlvis negėba juo gerai išreikšti 
išgyvena savo sieloje tas, ku-į$avo minčių, idėjų. Todėl jis 
riam kas pasakoja apie jo tėvy-ulgainiui pradeda net gėdytis 
Jię: r Įkalbėti savo skurdžia lietuvių

“Taip nuostabiai skamba A’ai kalba, kuria nekalbėdamas, jis 
kas kalba apie tėvynę. Perkp-įįą ilgainiui ir visai užmiršta. 
liauti plotai ir laikai pasidaro\ Taigi ir čia, didele dalimi, 
dabartiniai. Užmirštieji <&žfr-|kalti ne tie silpnai lietuviškai 
Tėti ir faktai atgyja. Senai nųzzi-Įbekalbą mūsų jauni žmonės, 
dėję garsai ir žodžiai vėl iš jų gy'veninio sąlygos.
naujo suskamba ir viltys, abe-l rr - s .i . į j • - j.r . V. — Kaip gyvensi savo jones, skundai ir džiaugsmai} . . ,. .Z.. . .
vėl prakalba į žmogų". .. ' . vahlybę, viejorm,. joje

1 Į anksčiai! negyvenęs?
Kas gali tą visa išgyventi?!

Tik tas, kas tėvynėje yra gyve-1 Mes’ vyresnieji, Lietuvos 
n^s, kas yra tuos jam primin-Į’valst>’bėje gyvenome, joje dir- 
tus plotus ir laikus perkelia- |borae’ daugelis mūsų ir dėl jos 
vęs”, kas yra kada tuos dabar Jaisvės kovojome. Todėl mes 
jau užmirštus daiktus matęs, ir Pagauname savo valstybės 
faktus žinojęs, kas tuos dabar] Pelitines idėjas. Nfes gyvena- 
iš naujo pasakytus jam žodžius Įnie būsimosios Lietuvos vizija, 
ar pakartotus aidus girdėjęs. O]Mes. galvojame apie laisvos ne-

į tymą, ieškome, anot Friedrich 
Meinecke, savo valstybės ju
dėjimo įstatymo (Bewegungs 
Gesetz dės Staatesj. O to beieš
kodami, mes pagauname ir po
litines idėjas susiskaidome į po
litines grupes, partijas. Tuo 
mes labai džiaugiamės, maty
dami, kad mes visi apie Lietu
vos valstybę, ir jos atstatymą 
galvojame, matome savo vals
tybę jos’ ateities gyvenime.

To visa, deja, negali suvok
ti m ūsų jaunimas, Lietuvos 

liu Lietuvoje. To, ’deja, nega-l^8^!6^negyvenęs.Jis,“deja, 
lime pasakyti apie1musų jaūni- nepagauna mūsų,valstybės po
nią, visai Lietuvoje negyvenu- bdnių idėjų. - Todėl jam sveti- 
sį. Kaip gi jis tokiu jautrumu nias ir mūsų politinis darbas, 
mylės savo tautą, kurioje jis gi.-^dsu natūralus, neiš

vengiamas, dargi ir nesmerk- 
tiiiąs susiskaldymas politinė
mis grupėmis arba partijomis.

Bet ir čia mūsų jaunieji ne
kalti. Jų vietoje mes.irgi būtu
me toki. r l' 'b'1 ū :

Taip yra ir su kitais lietuvy
bei bruožais, kurių mūsų emi
grantinis jaunimas, deja, ne
gali įsisavinti, gyvendamas sve
timoje aplinkoje.,

Tai gan skaudi realybė, į ku-' 
rią turime pažvelgti atviromis 
akimis ir padaryti iš to teisin
gas išvadas.

Tą padėtį blaiviai įvertinę, 
turime ieškoti būdų bei prie
monių mūšų jaunimą, bent 
kiek galima, atitiesti ir Įstatyti 
jį į lietuyiską.kętią.. ’

O

mūsų jaunimas tų tėvynės pri- (priklausomos Lietuvos atsta- 
siminimų neturi. Todėl sunku 
jam sužadinti savyje tėvynės 
meilę. Jei tam tikra jo dalis 
dar gali tą padaryti, tai jie ver
ti didelės mūsų pagarbos.

II. — Neturėjimas dvasinių | 
ryšių su sava tauta .

Mes, vyresnieji, didelę Savo 
gyvenimo dalį praleidę tėvų že
mėje ir gyvenę tautos kamiene, 
jos širdyje, turime, savo šir
dyje jaučiame ir tuos dvasi
nius ryšius su tautos branduo-|

negyveno ir kurios tikrai nepa
žįsta? ‘

.lIL/^r Kaip praktikuosi. 
lietuviškus papročius, 

laikysiesi lieluviškų tradicijų, 
lietuviško gyvenimo stiliaus, 
išaugęs svetimoje aplinkoje?

Ir mes, vyresnieji, gyvenda
mi tremtyje^ svetimuos kraš
tuos, dažnai tą visa užmiršta-, 
mė, savo gyvenime neprakti
kuojame. O kaip gali tą daryti i 
jaunimas, lietuviškoje aplin
koje negyvenęs, dargi veikia
mas svetimos aplinkos, papro
čių, tradicijų, madų ir pan.?

'v- f i ' IIV. — Kaip išmoksi tėvų 
kalbą, mažai ja bekalbėdamas?}

Visi gerai žinome, kad mū
sų jaunimas praktiškai mažai 
bekalba lietuviškai. Ta kalba 
jis-kalba tik su savo tėvais ank- Į 
styboje jaunystėje, tik labai! 
aprėžto dydžio leksikonu. Mo-i 
kykloje pamokos dėstomos jau| 
anglų kalba. Jo angliškas žo
dynas auga, plečiasi, o lietu-j 
viskas stovi vietoj. Su draugais 
jis 'turi irgi kalbėti angliškai,}
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Brolis brolį nušovė
Denver, Colorado įvyko baisi 

tragedija. Jaunas policininkas

bos, pastebėjo, kad neįprastu 
laiku jų namuose dega šviesa. 
Staigiai jam kilo mintis, kad 
kasnors bus įsilaužęs į jų na
mą.

Priėjęs prie durų užtaisė pis
toletą ir suriko, liepdamas at
siliepti esančiam jų namuose. Į 
jo balsą niekas neatsiliepė, tik 
staigiai atsidarė durys. Polici
ninkas nusigando ir pamanė, 
kad duris atidarė plėšikas, pa
leido šūvį. Pasirodo, nušovė sa
vo 17 metų brolį, pataikyda
mas į krūtinę.

Vengrijoje siautė audra
Praeitą savaitę Vengrijoje 

siautė baisi audra. Budapešto 
apylinkėse trečiadienio naktį 
pakilo vėjas, siekiąs iki 110 
metrą per sekundę. Perkūnija 
trankėsi porą valandų be pa
liovos. Audros metu buvo iš
laužyti ir net su šaknimis išrau
ti medžiai, kurie virsdami su
lamdė miesto gatvėse stovin
čius automobilius. Audra pri
darė ir šiaip daug nuostolių. 
Šimtai žmonių buvo sužeisti ir 
gabenami į ligonines. Nepap
rasta liūtis trukdė nukentėju- 
siems žmonėms teikti greitą 
pagalbą. Po miestą skraidė 
medžių šakos, net išrauti me
džiai, automobiliai ir . kitokie 
daiktai. Vietomis vandens sro- 
... -i . - 1 •• . ,-lv L- J . ... . .

ye net akmenis is vietų nese. 
Budapešto gyventojai tokios 
baisios audros neatsimena.

Užsieniečiai Vak. Vokietijoj
1971 m, Vak. Vokietijos imo- 

nešė dirba 3.4 milijonai iš kitų 
valstybių atvykusių darbinin- . 
kų:' turkų, 653.000, jugoslavų 
.594.000,^ graikų 395.000, ispanų 
270,000 ir pp mažesnį skaičių iš 
kitų valstybių. Paskutiniu lai
ku įmonėse pradėjus darbams 
mažėti, i užsieniečių' darbinin
kų skaičius mažinamas.

t .. • į ■ ' *■ ■- k j ■0Į’V; . i’--
Prieš kurį laiką komunisti

niai kraštai; smarkiai puolė * 
Vak. Vokietiją ūž samdymą ’ 
svetimšalių darbams. Bet pas
kutiniu laiku, prireikus sveti
mos valiutos, jau ir Rumunija 
su Lenkija leidžia savo pilie
čiams vykti į Vokietiją dar
bams. Vokiečiai darbininkams 
daugiau moka, "riėgu jie uždir
ba savuose kraštuose.

HELP STRENGTHEN
AMrRiCAS ?tACE FCJVER 
W U S. SAV’NGS BONOS

prasidėdavo vėl iš naujo... Mano tėvas papasakodayb 
Jablonskiui Bliuviškių ir Griškabūdžio naujienas ir 
žmonių nuotaikas, o Jablonskis papasakodavo mano 
tėvui, kas darėsi Lietuvos ir Rusijos miestuose.

Kol buvau mažas, tai Į palydas neidavau. Bet kai 
paaugau ir galėjau savo kojom nueiti ir pareiti, tai ir 
aš kartu su tėvu lydėdavau Jablonskį ir klausydavau, 
kas pasaulyje darosi. Kasdieninio gyvenimo reiškinius 
pats savo akimis mačiau ir ausimis girdėjau, bet mane 
nustebino tėvo ir Jablonskio pasikalbėjimai savo nau
jove. Iš jų nugirsdavau tokių dalykų, kurių kasdieni
niame gyvenime negirdėdavau. Pradžioje mažai ką te
supratau, bet vėliau ir aš atidžiai klausydavausi.

Tų pasikalbėjimų man dabar neprisiminti. Net ir 
aptariamų klausimų nebeprisimenu. Bet žinau tiek, 
kad Jono Jablonskio pasakojimai apie įvykius įeitose 
Lietuvos vietose ir pačioje Rusijoje jaudino mano tėvą. 
Atsimenu, kad plačiai keliais atvejais buvo aptartas 
zuperio pardavinėjimas, kuris pirmas padalino? pano
vio ūkininkus Į “kairius” ir “dešiniuosius”. Kiekvie
nam aišku/ kad zuperis nieko bendro neturi su kairu
mu ar dešinumu, bet Griškabūdyje taip reikalai susi
dėjo, kad šis klausimas buvo pirmoji titnago kibirkš
tėlė, daugelį pastūmėjusi į kairę. Bet apie Griškabū
džio zuperį ir ūkininkų nuotaikas paminėsiu vėliau. 
Grįšime prie parvažiuojančio atostogauti Rygiškių Jo
no. Tais laikais Rygiškiuose niekas jo taip nevadino. 
Mums jis buvo Jablonskių Jonas. Vėliau, kai jis jau 
gavo teisę mokytojauti Mintaujoje, tai vadinome jį mo
kytoju Jablonskiu.

Iš prigimties jis buvo mokytojas. Mano manymu, 
pirmas gero mokytojo pažymys — atidžiai išklausyti.1 
Jablonskis, kiek prisimenu, mokėjo labai gerai klau
syti. Beklausydamas retkarčiais kalbėtoją pertraukda
vo ir kokio menkniekio paklausdavo. Atrodydavo

menkniekis, bet tai nebuvo toks menkas dalykas. Kai 
Jablonskis susitikdavo'su mano tėvu, tai pirmiausia 
leisdavo tėvui išpasakoti kaš mūsų apylinkėje'darėsi. 
Kiekvieną kartą Jablonskis išklausydavo’ tėvo pasakb- 
jimų’apie gubėrnatbriaųs į Griškabūdžio kanceliariją 
atsiųstas rusiškomis raidėmis — graždankomis spaus
dintas lietuviškas knygas. Jablonskiui rūpėdavo kiek
viena smulkmena, kas ir ką pasakė. Jam buvo svarbu 
— kaip pasakė. Jam buvo svarbu kiekvieno Griškabū
džio ūkininko aitsakymas. Jis gardžiai pasijuokdavo, 
kai tėvas jam pasakydavo tikslius žodžius ūkininkų, 
bobų ir net ubagų. Lietuviaį nesi tarė, bet visi veikė tar
tum būtų susitarę neimti graždankos į rankas.

Kada valsčiaus raštininkas pasakydavo fnbterėlėm, 
kad'jos privalo imtis tas knygas ir iš jų melstis, tai jos 
tiėžiivius paleisdavo. Jos buvo įsitikinusios, kad žan
daras ir valsčiaus raštininkas buvo galingi, bet buvo ir 
tokių dalykų, kurių jie nekalėdavo padaryti. Jie nega
lėdavo lietuviams uždrausti lietuviškai kalbėti; jie ne
galėdavo lietuvių priversti rusiškai melstis.

— Aš nesilenksiu perkreipto skersinio kryžiui, — 
atsakydavo valsčiaus raštininkui į Griškabūdį suėju
sios moterėlės.

— O ką darysi, jeigu tave privers melstis? — pa
klausdavo raštininkas. v j

— 0 aš nesimelsiu, — atkirsdavo mūsų moterėlės.
— 0 jeigu tau uždraus lietuviškai melstis? Ką tada 

darysi?
— Jeigu man uždraus lietuviškai melstis, tai tada 

aš visai, nesimelsiu, — atsakydavo.
— Tai kaip tu be maldos gyvensi? — paklausdavo 

rąštininkaw. -t > ".č T ’
— Gyvensiu, besirūpink. Kaip kai kurie ponai ne

simeldžia ir gyveba. Jie gyvena dar geriau negu mes, 
ir nieko jiems neatsitinka.

— O kaip tu ciesorių vis dėlto garbini,,—tyčia pa
klausdavo valsčiaus raštininkas.

—‘Aš ciesoriaus negarbinu, — atsakė drąsi Tumo- 
sos žmona.' ' : . •/.Ū. '

— Tai kas jį garbina?
— Jį mums liepia garbinti kunigai, bet mes jo ne- 

garbin&me, -—atsakė. , 

— Tai ką jūs darote, kai ciesoriaus vardas pamini
mas? — vėl paklausė.

— Mes tylime, — atkirto Tumosienė
Tumosa buvo geras Bliuviškių. ūkininkas. Jo žemė 

buvo labai derlinga, o jis pats buvo’tvarkingas. Pas jį 
visuomet būdavo bernų ir mergų, kurios padėdavo pri
žiūrėti didelį ūkį. .Tumosa buvo turtingas. Be reikalo 
pinigų jis nemėtydavo, bet reikalui jis visuomet jų tu
rėdavo.

— O jūs žinote, kad ciesorius gali įsakyti jums lie
žuvį išpiauti, jeigu jūs tylite, kai jį reikia pagerbti? — 
paklausė raštininkas.

— Tegu tik pamėgina, tai pamatys, koks verpetas 
užsisuks, — atskkė'jau rie taip’drąsiai jam Tumosienė.

— Ar nežinai, kad turkai taip daro?
— Je, o kur tie turkai šiandien yra?

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
, x DIENRAŠTI “NAUJIENAS” 
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AKIŲ, AUSŲ NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKUČIUS

2858 W- 63rd STREET
Ofiso toUf.; PRospoct 8-322?
**xi<t blefu WAlbrook 5-5076

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

Rerx tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. B1EZ1S
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'

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

DR. G K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

chirurgija
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Žvėrys rūpestingai laikosi higienos 
(Tęsinys)

Neseniai buvo įrodyta, jog 
tam, kad plunksnos neslaptų, 
būtinai reikalingas... vanduo. 
Be vandens ploniausias plunks
nų dalelės sulimpa ir lūžinėja. 
Plunksnos susivelia, išsitaršo, 
greitai praleidžia drėgmę. Rie
balai, kuriais paukščiai tepasi, 
minkština plunksnas, daro jas 
elastingas ir nelūžtančias. An
tis, kuriai ilgesnį laiką neleisi
me maudytis (nors ji ir teptųsi 
plunksnas), iš karto paleista į 
gilų vandenį gali... nuskęsti. 
Taip kartą atsitiko garsiam gy
vulių augintojui ir dresiruoto
jui Karlui Hagenbekui. Van
dens paviršiuje palieta nafta

GRADiNSKAS

lieka tualetą. žuvų pasaulyje 
yra beveik oficiali “s&nhigie- 
nos tarnyba”. Aprašytos kelios

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST ,71st STREET 
Ofisas; ,H Em lock 4-5849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antrad., penatadiem- nuo 1—5, tree, 

ir sestad. tiktai- susitarus.

Rez.; GI 8-0873

DR. W. EiSIN - E1SINAS 
-AKUŠERIJA IR moterų ligos 
s GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

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

DR. NINA KRAUCEL - 
KRiAUCEUUNAiTE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

® Tolof. WA 5-2670.
Neatsiliepus skambinti 

, r • 47143225.
Valandos pagal susi tarimą

Ofiso tol.: HE 4-.18T8 arba RE 7-9700 
Raxidancijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
OYOYTOJAS. IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: .Pirmad., antrad.,. ket-
■ - virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 

7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta- 
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMĖTRISTAS

„ j KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — TeT; 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
c; ! “contact lenses”

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBŲTIS 
INKSTU, PŪSLĖS J R 

PROSTATOS CH IRU RGIJ A 
U54 WEST 63rd STREET 

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

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

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

Ofisag 2750 West 71 st St
i B TaL’t 925-8296 \

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

* uždaryta. ■ ' ■
Rez.< taL: WA 5-3099

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo. arba liūdesio ralandon 
gražiausios gėlės ir vainikai antk* 

pių papuošimui ir-sezoninės 
kapams gėlės.- ' - -

ROY JĮ PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 Sc. Harlem Avt - 5*6-122f

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GELiNYČIA 

2443 WEST 63ro STREET?
Telefonai; PR 6-0833 Ir PR VCrM

4P1 !■■■■■—I Iii 
tPERKRAUSTYMAI s

LeidimaiPilna cpdrauda
- ” •< ŽEMA KAINAI* X >

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

f.______________ . r - .

MOVING
Apdraustas, perkraustymas 

’ * iš įvairiu atstumu. t
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Placr
* TsL: F Rentier 6-18*2

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

.“1 - : *.--A t.i
Visos programos iš W0PA,

1490 kil. A. M. T. \

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir 
madięhį nuo 8:30 iki .9:30 
ryto. ; r; •

■- Telef.; HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ, 
CHICAGO, ILL'. 60629 *

sek- 
val.

sulipdo paukščių plunksnas, jos 
ne besulaiko vandens, ir paukš
čiai žūva nuo persalimo. Nuo 
naftos atliekų jūroje paukščiai 
masiškai žūsta.

Ne visi paukščiai vartoja kre
mą. Garniai labiau mėgsta pud
ruotas. Garnių pauodegio liau
kos neišlavėjusios, tačiau jie 
turi specialias pudrines plunks
nas, kurios visą laika trupa mi
kroskopinio dydžio žvyneliais. 
Tais žvyneliais pilkieji garniai 
išsipudruoja visas plunksnas, ir 
jos atrodo lyg miltuotos. Van
duo nuo pudros sluoksnelio nu
rieda taip pat, kaip nuo riebalų. 
Be to, garniai turi savotiškas 
šukas. Viduriniojo piršto nago 
kraštas turi daug iškirpimų 
Šiuo nagu, kaip šukomis, gar
nys kartkartėmis nubraukia 
nuo plunksnų seną pudrą kartu 
su prilipusiomis purvo dalelė
mis.

Karveliai taip pat barstosi 
pilka pudra, o štai viena Afri
kos gegutė išsigudrino pudruo
tas raudona pudra!

Paukščiai turi tik vieną rie
balinę liauką, todėl privalo kas
dien snapu sutepti visas plunk
snas. žvėrims — geriau: kiek
vieno jų plauko pamate yra rie
balinė liaukutė, kuri automatiš
kai tepa plauką, štai kodėl kiš
kis ir per lietų būna sausas. 
Bebrai, išlindę iš vandens, išsi- 
gręžia savo kailinėlius. Antrojo 
bebro piršto "nagas yra lyg iš- 
piaustytas. Taf bebro ‘šukos. 
Kai bebras brauko nagais savo 
kailiuką, jis kartu ir pasišu- 
kuoja. Kengūros visos kojos tu
ri po dvejas “šukas”. Gamta 
apdalijo Įvairius žvėris šuko
mis, gremžtukais ir šepetėliais;^ 
juos turi miegapelės, Australi
jos sterblinės meškutės' koalos, 
echidnos, damanai/kaikurios 
pušbeždžionės ir net šikšno
sparniai.

žvėrims negana vien riebali
nių liaukų. Jie mėgsta išsikvė-. 
pinti. Tam reikalui kai kurie tu
ri aštraus ’ kvapo muskusines 
liaukas. Kiti — išsitrina sakais, 
o šunys kartais voliojasi toje 
vietoje, kur gulėjo dvėseliena. 
Daug ką čia dar sunku paaiš
kinti. Mahbnia, kad ‘muskuso 
kvapas padeda susirasti prie
šingos lyties individus, "nes 
muskusines liaukos stipriausiai 
kvepia tuoktuvių metu. Lapės 
pačios mėgaujasi savo kvepa
lais. Guldamos miegoti,’ lapės 
visada susiriečia ir padeda nbsĮ 
virš uodegos pagrindo. Geras 
gamtos žinovas, rašytojas M. 
Prišvinas teigia, kad toje vie
toje, kur lapė pasideda nosį, 
yra maža liaukutė, skleidžianti 
našlaičių kvapą. Pati kvepia — 
pati džiaugiasi !

Žuvims,' rodos, nėra jokio rei
kalo praustis, vienok ir jos at-

bydamos nuo kitų žuvų kūnų 
prikibusius parazitus. Dažnai 
žuvis apninka smulkūs vėžia
gyviai — irklakojai, lygiakojai 
ir vadinamosios žuvinės utėlės. 
Jie sugeba taip prisitvirtinti 
prie žuvies kūno, kad pati žuvis 
nebegali jais nusikratyti.

Tada parazitų apniktas žuvis 
gelbsti Labridae šeimos žuvelės

tyti, kad švara gyvūnams rei
kalinga taip, kaip oras ir mais
tas. Per ilgą evoliuciją ‘gyvūnai 
turėjo * 
priemonių,

įvairiausių 
njbdffilrHntų 

normalias sąlygas organizmui 
funkcionuoti ir apsigintų nuo 
mėgėjų parazituoti, kurių nie
kada netrūko.

BIIMlfcl0JSSSBBBŠ!!B8l

.-DR. -VYT. TAURAS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

tandr« praktika, tp^c. MOTERŲ ligo* 
GflM.T 2452 WEST 59th STREET 

tiL:/PR • 1223

OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie 
liaia 24 vai. po piety ir kita laiku 

J. pagal- susitarimą. *■——■

V. Tumascnis, M. D., S. C.
C H I R U R G A S '

- 2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso telef-f HEmlodc 4-2123 
Rezid. tele f.: G Ibson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia/ tai telef. Hi 8-6195.

• ' f. ŠILEIKIS, 0. ?.
ORTHOPEDAS-rROTEZISTA?

Aparatai Protežai, Med. Bar- 
dažai. Speciali pagalba ko|om 

' (Ąreh Supportti ir .t L
Vai.: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1 
2450 West 63rd St., Chicago, HI. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

BIZNIEJUAL KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE**. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

KNYGOS VAIKAMS IR JACNTmL’J
— Sek pasaką, mamyte.
Apie senu* laikus, k 
Kai ’ aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus;:.

s. Peterseniene

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai 
krykštavimai. Naujienose galima gaiiti šių perlų ir žemčiūgų mūsų4 mažie 
iems bei jaunimui: ‘ ‘

K N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl„ telpa 6 pasakos ir DVY 
<ŲKES, 34 psL su 8 apsakymėliais iš valkų pasaulio. Abi gausiai iliue- 
rūotos, spalvotais viršeliais, kainuoja jpol dol?^- * t • ±™ *
i 2. Vanda Frankiene - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 

mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gra
lis leidinys. $1,50. ‘ f ‘ A

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman-
ęevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80. ?, -4

4. Stasė Vanagaitė - Petersoniene, LAUMĖ DAUML 17 eilėraščių, kaip
pasakų, apie"paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
lidelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo ‘ iliustruota, 64 
JsL, kaina 5 dot > u > t n*:

Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poerea. 118 pel., $1,00.

6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi
juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psL, kaina 2 dol. '

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

y įr x * *5^ A A 'T!” T*T % - T*
8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijoi posmai 

Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos “ kaip senovės lietuviai ir žemai 
iiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažena yra daug lengviau Juoe 
.pratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
ti vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk. 
ėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn. r '* * - r-: ' r / *

N A U J ’ E5 0 S,

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

turi toli į priekį išsišovusias lū
pas. Įvairiomis kalbomis jos va
dinamos lūpuoęiais. Didžiulės 
vandenynų žuvys neryja labri- 
dų. Jos leidžia žuvelėms pri
plaukti visai arti ir skabyti Šo
nus.

Akvalangistai ne kartą ste
bėjo, kaip labridai įplaukdavo 
į milžiniškų juros ešerių žiotis 
ir ten skabydavo prisitvirtinu
sius prie burnos sienelių vėžia
gyvius.

Daugelis jūros žuvų pažįsta 
“sanitarus” (jis labai ryškių 
spalvų) ir* pamatę juos, skuba 
artyn. Labridų tyrinėtojas K. 
Limbo pastebėjo,' jog sanitarai 
švarina kitas žuvis pastoviose 
vietose, netoli ^koralinių rifų, 
kaip kokiuose “kosmetikos ka
binetuose”. Netgi rajūnės mu- 
renos neliečia labridų ir dažnai 
naudojasi jų paslaugomis (G. 
Nikolskis).

Mokslininkai atliko eksperi
mentą: išaudė visus sanitarus 
iš .jtj pastovios gyvenvietės. 
Netrukus' ir’kilos žuvys nustojo 
rinktis toje vietoje.

Nę tik žuvims reikia sanitarų 
paslaugų. Tropikuose mažyčiai 
tilvikai drąsiai įsikrausto Į 
pražiotus krokodilo nasrus ir,

f: ' ' • J r ' . . -<T i 1 į ’
nardydami, tarp baisių dantų, 
rankioja įstrigusias mėsos at
liekas ir prisisiurbusias dėles. 
Krokodilas,, jiiekad nesuveria 
savo ’ baisių žiaunų, kol ten dar
buojasi mažasis paukštelis.

'Koi^go' upėse hipopotamus 
labai puola dėlės. (Hipopotamai 
didesnę 'dalį ’’dienos praleidžia 
vaiidėriyjeĮ o čia apie juos suki
nėjasi pusmetrinės karpinės zū- 
vyš Tabėo vęlifėr. B. Gžimekas 
rašo, jog kartais, kai’hipopota
mas staiga "išnyra iš vandens, 

‘nuo jo šonų šlepteli pusmet
rinė Labeo, kuri, matyt, tuo me
tu stengėsi, atplėšti-nuo jo odos 
prisisiiirbusią dėlę.

Tropikuose; kur ganosi di
džiulės ' stambi ijjiĮ žvėrių ‘ ban
dos, paukščiai taip pat taikosi 
palesinėti keturkojų nugaras. 
Baltieji garniai," vaikštinėdami 
ant dramblio,1 raganosio ar bui
volo nugaros, gaudo gausius 
aklius, erkes ir kitus "parazitus. 
Nauda abipusė r. ir garnys so
tus, ir buivolui ramiau. Mūsų: 
ganyklose . galima- pastebėti, 
kaip varnėnai tupinėja ant kar
vių nugarų. • - • ,

Zoologijos sodu lankytojai 
dažnai mato, kaip beždžionės 
“rankioja blusas” ’viena'kitai. 
Susėda ir , naršo plaukus mik
liais pirštais. Suradusios kažką 
perkanda dantimis. Kaip bebū
tų keista, bet beždžionės nieka
da beturi blusų. 'Jos ieško su 
prakaitu išsiskyrusios' druskos 
kristaliukų,’kiiriiios labai mėg-

Lenkijoj šeimų 
skyrybos

Išskyrus Rumuniją, visose 
komunistinėse valstybėse su
kurtų šeimų gyvenimas nepas
tovus ir skaičius skyrybų nuo
lat didėja.

Lenkijoje ankstyvesniais me
tais skyrybų buvo daug mažes
nis skaičius, bet jau 1970 m 
persiskyrė 34,600 šeimų, o 1971 
m. net 36,400 Š-eimų iširo. Atro-

tendencijos daugėti. Skiriasi 
daugiausiai miestuose gyveną 
žmonės. Kaimuose gyvenančios 
šeimos pastovesnės ir skyrybų 
skaičius per paminėtus metus 
tik 5,000 pasiekė.

Burs ir ponpalaikis 
i - -t - ' *? ,v » *

Tūls nusvilęs ponpalaikis, rods, 
Juokiasi būrams 

Ir .besišypsodams jų darbus 
niekina Jjjoznas, 

Lygiai kad toksai be būrų gal
Įsiremti 

Irgi be mėšlo jų pyragais gal 
pasivalgyt. 

Ak! kur dingtų ponai, kad jie 
būro netektų, 

Ir kad bėdžius toks: su mėšlu'
’. ' ■ jiems' nepadėtų. 

Taigi nebokite, klapai! kad 
išmėždami mėšlus, 

Kartais dėl visokių kvapų turi
te čiaudyt 

Ir kad jūs stalde daugsyk 
klaupodami stenat.

K. Donelaitis (iš Metu)

“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS- 
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS^ 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS. ’

Susirinkimu ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Upytės Draugiško Kiubo pikni
kas Įvyks sekmadienį, rugpiūčio 27 d. 
Kay’s sode. 8236 So. Kean Ave. Pra
džia 12 vai. ' šokiams gros geras G 
Joniko orkestras. Bus pagaminta vi
sokių valgių ir gėrimų, taipgi bus ge
rų dovanėlių. Upytiečiai kviečia vi
sus narius ir svečius į ši linksma pik
niką. A. K.

Iš viso to, kas pasakyta, ma

— Eržvilko Draugiško Klubo meti
nis piknikas įvyks sekmadienį, rug- 
piučio 27 d., Bruzgulienės sode. Bus 
Antano Valiūno orkestras, skanių 
valgių, gėrimų ir gražių dovanų. Pra
džia 12 vai. Kviečia Komisija ir 
Valdyba.

--- Š. M, rugpiūčio 27 d. 2 vai. p. p. 
Hollywood Inn svetainėje. - 2417 West 
43rd St., įvyks Zarasiškių klubo vi
suotinis narių susirinkimas. Prašo
ma gausiai atsilankyti. Bus svarsto
mi įvairūs reikalai.

Zarasiškių Klubo Valdyba

latest techniques, including 
ra-eonvenience tablets.

.

, Efficient, modem pool care 
fneanjK following the basics con- 
«»MewtIy — • repdyinę your pool 
for the season r — keeping pool 

‘crater cleart—'dosine down prop
erly. And keeping up-to-date on the 
chlorination with new super-size,

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai,
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

T • * ; (
Nuo šio laiko nei vieno pagal kūn^ nepažįstame. 2 Koi\ 5:16.

Sakydamas šituos žodžius, Apaštalas nereiškė, kad turime neatboti 
savo, ar kitų, to paties kūno narių, silpnybių. Privalome kariauti prieš vi
sas kūno silpnybes. Todėl Naujas Sutvėrimas dažnąjį turės didžią kovą su 
anais priešais; nežiūrint to, turime aiškiai atskirti Naują Sutvėrimą nuo jo 
mirtino kūno silpnybių ir mylėti brolį simpatiška meile; gali atsirasti rei
kalas pabarti jį už jo klaidas ir pagraudenti toki brolį, dėl labo jo ir viso 
susirinkimo. Aiškindamas kaip mes turime atskirti tas dvi klases vieną nuo 
kitos, Apaštalas sako, kad neatgimdytieji geidžia kūnišku daiktu o atgim. 
dytieji geidžia to, kas yra Dvasios.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia, j visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi ‘Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gsrisite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Zavist, 3715 West 66th Street, Chicago, 
Illinois 60629.

i ‘ . šv. RAŠTO TYRINĖTOJAI

■iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimE

TĖVAS IR SŪNUS
■*■ , ~ '•*- 1;* ■**. ?

ss

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-1

1410 So. 50th Ąve^ Cicero
f elef.: TOwnhall 3-2108-J

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIK1S
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS F. GAIDAS
-'.--’i ~ j

GERALDAS F. DAIMID

Tel.i YArds 7-1741 - 1742
• ’.-U V':’ -

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
.t,'*.-9'- 4. .r s * *r-.į > * *- - *-* ■ -* *’• -

Telefonas: LAfayette 3-0440
« 14 »-T* **»■■«?- V- S? tT-v-rT į '

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

TURIME 
KOPLYČ’Af 

VISOSE MIESTO
* s’ DALYSE

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAST1ENĄ 
IR NAKYJ 
i. >

ANTANAS Al. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Arus 7-3401

‘ B UTKUS - V ASAITIS
/ u j.**

1446 So. 50th ve.. Cicero, Ill. Phone: QLympic Z-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572
—’------ -- - - -. - - . - ..... - -• - t

GEORGE f . RŲDMINAS
GUANICA A VE. Tel.: YAras 7-113^-1139

STEPONAS ‘ C. LACK IR SŪNŪS į 
(LACKAWICZ) ' j

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213 J
2314 West Ž3fd Virginia 7-66^2 J
ĮYo^jfelĮiįiVVESTHlGH VyAY. Palos Bill  ̂jlL 974“-4410 -J

’ 3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
imw 'iij ij ! ih i jin įii>i|ii iiiffĮiriirMMHT*rmTnrw!ir"inlfflmwwr^^ nra.m wor n■ iiiiiiiwnnww«riEwi^^
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Pagerbtas majoras K. Liaudanskas
Kostas Liaudanskas gimė 

1889 m. vasario 21 d. Babtų 
Vaisė., Kauno aps. 1909 m, jis 
Vitebske baigė Aleksandro Iii 
gimnaziją, o 1916 m. baigė Tif- 
liso karo mokyklą. 1924 m. Lie
tuvoje baigė Aukštuosius kari 
ninku kursus. Lietuvos kariuo
menėje buvo užsitarnavęs ma
joro laipsni.

Lietuvą rusams okupavus 
jis pasitraukė į Vakarus. 194£ 
m. išvyko į JAV, o nuo 1955 m 
pastoviai apsigyveno Kaliforni
joj, I^os Angeles mieste. Nuo 
pat atvykimo dienos jis reiškė
si visuomeninėje veikloje: Lie
tuvių Bendruomenėje, Balfe, 
Ramovėje ir daugely kitų orga
nizacijų. Jis jose ne tik dalyva
vo, bet joms vadovavo.

Už nuopelnus lietuvybei Los) 
\ngeles Lietuvių karių vetera
nų Ramovė š. m. birželio 25 d. 
>urengė majorui Kostui Liau- ( 
lanškui pagerbimą. Jis ilgus | 
netus buvo tos organizacijos; 
lirmininkas. Jis pirmininkavo 
r daugeliui kitų organizacijų, 
lis dirbo ir aukojosi, kad jos j 
gyvuotų ir klestėtų. Tai didi, 
larbšti ir lietuvybei atsidavusi 
įsmenybė.

Į jo pagerbimą susirinko ne 
tik ramovėnai, bet ir daugelis 
kitų organizacijų atstovų, kad 
galėtų solenizantą pagerbti ir 
už atliktus lietuvybei darbus 
jam padėkoti.

Puoselėti lietuviškumą ir vi
sišką atsidavimą savo tautie-

Majoras K. Liaudanskas

49* RENTING IN GENERAL
Nuomai

MARQUETTE PARKE 
DABAR IŠNUOMOJAMAS

4*6 kambarių gražus butas. Kartu 
yra parduodamas ir«»8 butų naujas 

namas. Imčiau mažus mainus.
Telefonuoti 
HE 4-2323

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIŲ
NAUJAI DEKORUOTAS BUTAS 

antrame aukšte su 2 dvigubo dydžio 
miegamais, vonia, gazo pečiais Šildo

mas. Teirautis 3-me aukšte
4508 So. HONORE ST.

IŠNUOMOJAMAS 2 KAMBARIŲ BU
TAS BEISMANTE. 

TEL. 925-9011.

Šlapias mėnuo
Rugpiūčio mėn. Čikagoje iš

krito daug lietaus ir jau viršijo 
hormahj šiam mėn. lietaus kie
ki. Trečiadienį smarkus lie
tus sugadino Ežero Festivalį, 
kurį stebėjo tik apie 200 žmo
nių. Dvi dienas lietus daugiau
sia palietė pietinę miesto dalį, 
kur buvo apsemti rūsiai, pa
tiltės ir gatvės.

REAL ESTATE FOR SALS 
Namai, Žemė — Pardavime!

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimpj

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie AvėAPSAUGOKITE SAVO VAIKUS NUO 
ELEKTROS SMŪGIŲ

Apsaugo vaikus nuo pavojaus taip 
pat nuo kaišiojimo metalin>ų daiktų 
į srovės jungiklius — štepselius!

♦ APSAUGOS VOŽTUVAI, įdedami Į jungiklius, apsau
goja vaikus nuo pavojų!

♦ DAR JŲ NĖRA krautuvėse.
Užsakyk TIK tiesiogiai per pašaą. C.O.D. nesiunčiama.

6 APSAUGOS VOŽTUVAI §1.00
10 APSAUGOS VOŽTUVŲ §1.50

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

MACO PRODUCT RESEARCHERS
866 N. WABASH AVE., CHICAGO, ILL. 60611

čiams, tai jo gyvenimo prasmė 
ir tikslas. Jo atlikti darbai te
būna pavyzdžiu ne tik mums, 
bet ir ateinančioms kartoms, 
kaip reikia dirbti ir aukotis.

Surengtas pagerbimo vakaras

praėjo pakilioje ir patriotinėje 
dvasioje, nes solenizantas tik
rai užtarnautai .to pagerbimo 
buvo vertas.

Algirdas Budreckas

HOME INSURANCE

Kalba apie streiką
Artėjant Illinois mokyklų 

atidarymo dienai, vėl pasigir
do kalbos apie mokytojų strei
kus. Danville miestelyje moky
tojai jau nutarė pirmą mokslo 
dieną neateiti į inokyklą. Ket
virtadienį mitingą turėjo Pro
viso mokytojai. Berkley ir 
Northlake mokytojai irgi ren
giasi reikalauti sutarties 
švietimo taryba.

MARQUETTE PARKE 
SAVININKAS PARDUODA 

MŪRINĮ 5 KAMBARIŲ, 
miegamų bangalow, eentralinis 

mašinų

' SAUGUMAS NAMUOSE

SU

Call: Frank Zapolis

3 
zu šildymas, mūrinis 2 

ražas.
Skambinti 776-5529

ga- 
ga-

MŪRINIS 18 METŲ 5% kambarių, 
3 dideli miegami., Arti 72-tros ir 
Francisco. Namas labai geras ir pi

gus. Brokeris. Tel. 778-6916.

AUSTIN IR AUGUSTA BLVD.
APYLINKĖJE 

savininkas parduoda pajamų nuosa
vybę. $360 pajamų per mėnesi.

Įmokėti $1,550 
su FHA garantija. 

TEL. CO 1-6923

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
H tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina §5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima Įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.

GA 4-8654

K-<a»x h*e (o nrianv

1739 So. Halsted Street Chicago 8, UI.

A. G. AUTO REBIHLDERS
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.

BALFO VEIKLOS

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai §4,00, minkšti — §3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

j A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tek: REpublIc 7-1941

Čikaga perka 
naujus autobusus

Čikagos CTA , perka dar 500 
vėsinamų autobusų, kurie kai
nuos 22,5 mil. dol. Iki šiol nu
pirkta 525 vėsinami autobusai 
ir jie jau važinėja Čikagos gat
vėmis. šalia autobusų CTA už
sakys ir 100 iškeltų traukinėlių 
vagonų, irgi šaldomų, šiuos 
pirkinius CTA galėjo rizikuoti 
tik gaudama federalinės val
džios paramą. Miesto valdžia 
tikisi, kad pagerinus autobu
sus, daugiau žmonių jais važi
nės ir bus galima išvengti 
nuostoliu.

Suėmė banditą
Jaunas policininkas Thomas 

Andricopoulas pirmą kartą šio
se pareigose, gabiai suvaidino 
girtą Amerikos Legijono narį. 
Išlipęs iš traukinėlio Clark ir 
Van Buren gatvių stotyje, le
gionierius taip įtikinančiai svy
ravo ant kojų, kad netrukus 
prisistatė plėšikas, bandęs iš
kraustyti jo kišenes. Banditą 
tuoj čiupo kiti du civiliai apsi
rengę policininkai. Suimtas 
Donald Szirr, 35 m. amžiaus.

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai
BALYS BUDRAITIS

LIUKSUS MODERNUS beveik nau
jas 5¥i kambarių mūras. Sausas, 
įrengtas beismantas, air-cond., kar- 
petai, alum, langai. Patio, garažas. 
Marquette Parke. S25,900.

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 3 gazu šildymai. Alum, langai. 
Tuoj galima matyti. $36,300.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke prie mokyklos. Kaina 
rimtam pardavimui.

6 KAMBARIŲ mūro octagon bun
galow. Viskas liuksus ir nauja vidu
je. Apie 63-čia ir Pulaski. $27,700.

2 AUKŠTŲ NAUJAS MŪRAS. Mo
dernūs įrengimai. Tinka Dr. ofisui 
ir liuksus butas gyventi. Arti mūsų. 
S39,900.

8 KAMBARIŲ 1% aukšto .16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie.

A. & L. INSURANCE i REALTY

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ulinois 60608

• INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 34775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių driudinul.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th SL, Chicago, IIL 60629. • TeL WA 5-2787 

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

A*" ■■ ■ -r- , r

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 65632. TeL YA 7-59SS

Nelaimingas šūvis
Tavernos savininkas Joe Go

mez, 10308 S. Calhoun St. ban
dė išskirti tavernoje susimu
šusius vyrą ir moterį. Išsitrau
kęs revolverį jis paleido du 
šūvius į lubas. Mušeikos nu
stojo muštis, tačiau netoli sė
dėjusi už baro 34 m. Patricia 
Powers sukniubo .negyva. Pa
aiškėjo. kad viena kulka atsi
mušė lubose i vini ir atšokda
ma Įėjo į merginos krūtinę, 
mirė vežama į ligoninę.

— Chicagos Lietuvių Tarybos 
ir LB Vidurio Vakarti apygar
dos valdybos atstovų posėdis 
įvyko rugpiūčio 18 d. Altos Įstai
goje. Posėdyje buvo aptarti lie
tuviams skirtos programos mie
sto centre reikalai. Lietuviams 
skirta diena yra rugsėjo 13. 
Programa įvyks 12 vai. Civic 
Center plazoje. Posėdyje daly
vavo: kun‘. Adolfas Stasys, My
kolas Pranevičius, Romualdas 
Kronas, Jonas Jasaitis, Rimas 
Staniūnas ir Antanas Kareiva.

Ji

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANT1NAS

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Titjomi tirto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9312

'-----------------------------------. .. Uli.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metą patyrimas.

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

_____  _____ _ __ ...

Lietuvių spaustuvė
COMMUNITY INSTANT PRINTERS

Greitai, gražiai ir pigiai spausdina 
viską. Skambinkite ir sužinokite mūsų 
prieinamas kainas tel. (312) 778-1970 
2951 W. 63 St. — Chicago, III. 60629.

KRUMPLIS ir STULPINAS

Nauja demonstracija 
prieš kardinolą Cody

Grupės, kurios protestuoja 
prieš Crosstown greitkelio tie
sima nutarė trečiadieni de
monstruoti prie kardinolo Co
dy Įstaigos, 211 E. Chicago St. 
Opozicijos greitkeliui vadai sa 
ko, kad jie daug kartų kreipė
si i kardinolą, prašydami, kad 
jis pasisakytų prieš tą greitkeli, 
tačiau kardinolas atsisako.

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėde šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

AL. IR I G N A S ' 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darba§, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO 
58-tos ir Western Avenue kampas

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Dažo namus is lauko ir iŠ vidaus. 
Darbas garantuotas.

Nuo 2 iki 6 vai. po pietų 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS

“Anti - Crosstown” koalici
ja nurodo, kad kelias, jei jis 
bus tiesiamas nurodytomis vie
tomis, palies 30 katalikų para
pijų, teks nugriauti kelias baž
nyčias ir mokyklas. Paliesta 
bus St. Viators bažnyčia, 4170 
W. Addison St., kur koalicija 
susirinko protestuoti prieš kar
dinolo tylą. Grupė rengiasi 
kreiptis į Popiežiaus Pauliaus 
ambasadorių Amerikoje Luigi 
Raimondi, kuris rugsėjo 3 d. 
atvyksta i Čikagą dalyvauti 
Italų Eucharistinėje dienoje.

Koalicija prieš greitkelį pa
brėžė. kad kunigas Leonardi 
Dubi ir kiti .katalikų kunigai 
prie kardinolo įstaigos nede
monstruos.

— Jonas Jasaitis dalyvavo 
miesto vadovybės rengtose iš
kilmėse uždegant amžinąją ug
nį, skirtą prisiminimui vyrų ir 
moterų gyvybes paaukojusių už 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Iškilmėse dalyvauti buvo pak
viesti visu tautvbiu atstovai. J. 
Jasaitis, pirmininkui R. Kro
nui pavedus, atstovavo LB Vi
durio Vakarų apygardos valdy
bą, kurios atstovai taip pat da
lyvauja, kartu su Chicagos Lie
tuvių Tarybos atstovais, Chica
gos miesto tautybių komitete.

— Vytautas šulaitis iš Los An
geles, Kalifornijos yra atvykęs 
į Chicagą ir apsistojęs pas savo 
gimines Praną ir Magdaleną 
Šulus. Jis buvo nuvykęs į New 
Yorką. Jis dirba State of Cali
fornia Division of Highways ir 
šiuo metu atostogauja.

— Teis. Algirdas Aglinskas su 
šeima yra išvykęs atostogų. Į 
Chicagą sugrįžta rugpjūčio mėn. 
28 dieną.

— Chicago Southwest Kolegi
ja šį rudenį pradės Kinomato- 
grafijos kursą. Pavasario se
mestrui bus baigtos įrengti mo
dernios laboratorijos. Informa
cijai tol. 735-3000.
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6 BUTŲ LIUKSUS. 2 aukštų mūras 
ir 4 auto mūro garažas. Gazo šildy- 

; — gyventi 
Marquette Parke.. S69,900.

2 AUKŠTŲ 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22,000.

10 BUTŲ MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

BUD’S REAL ESTATE Marmėtu Parte d SRQ <
4369 ARCHER AVĖ.

TEL. — 254-5551

3 BUTŲ GERESNIS
Geroje Archer ir California Ave. apy
linkėje ant plataus 54 pėdų sklypo 
geras namas su 6 kambarių butais 
plius 4 kambarių butu. Visur moder
nios virtuvės su naujais mediniais 
kabinetais, naujomis moderniomis 
voniomis, nauja 220 voltų elektra, 2 
mašinų garažas. Visa tai gali būti 

jūsų labai geromis sąlygomis. 
Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

ĮDOMUS IR GRAŽUS
Ištaigingas 7 kambarių Colonial sti
liaus beveik naujas namas su didžiu
liu salionu, formaliu valgomuoju, 3 
dvigubo dydžio patogiais miegamai
siais, ir specialiu kambariu rastinei, 
darbui, poilsiui ar bet kuriam tikslui. 
Puikiausi vaismedžio kabinetai vir
tuvėje, naujas vandens šildvmo pe
čius, pilnas beismantas, didelis 2 ma
šinų garažas, viskas ant didesnio 
skljį>o. Savininkas turi greitai išsi

kelti. Tebūna tai jūsų laimei. 
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

6 KAMBARIŲ MŪRINIS/ Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

4 BUTŲ" MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai. 3 automobilių gara
žas. Tik $52,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu. alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27.900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės,. 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500.

11 BUTU 7 metu mūras. . Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

— Dr. Kenneth P. Jasūnas iš 
Marquette Parko apylinkės bai

gė 4 savaičių medikų kursus 
Armijos medikų mokykloje Ft. 
Sam Houston bazėje, Texas val
stijoje. Jis pakeltas i majoro 
laipsnį.

— Mark Kinčius iš Brighton 
Parko apylinkės kartu su drau
gais šį savaitgalį popiečių metu 
ruošia Muscular Dystrophy ty
rimų organizacijos naudai ba- 
zarą savo tėvo Justino kieme, 
2461 W. 45 St. Jam padės jo 
brolis Brian, Edis Dryža, Jonas 
Kazlauskas ir kiti apylinkės 
jaunuoliai bei jų tėvai.

AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 20 
metų modernus ant 33* sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metų. Įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW “ ‘ ’
rių — 2 miegami, 
šildymas. Garažas, 
riai, naujai išdažyti, 
mento. — 24.500.

5 KAMBARIŲ — 
metų, 
pas.
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25,500. i •.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento) 

TEL. 436-7878

5 kamba- 
Centralinis oro 
Dideli kamba- 
64-ta ir Sacra-

3 miegami, 10 
Labai gražiai Įrengtas skle- 

Garažas., Gražiai aptvertas ir

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

Br»n$?*nyM«, Laikrodžiai, Devane* 
, visom* progom*.

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

Real ftetato, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.

VISKĄ APIE NAMUS
Taisome (remadeliuojame) senus na
mus. stogus, langus, dažome, sutvar
kome elektrą, atliekame cemento 

darbus ir t. t.
SKAMBINTI:

ALEKSUI telef. 927-7186
arba ROMUI telef. 927-5680

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 60609. Tel.: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656




