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NEW Y ORKAS. — Darbininkų unijos New Yorke ir šiais 
metais neplanuoja Darbo dienos proga jokių paradų, bet žada pra
leisti tą dieną su šeimomis, piknikuose, ilsėdamiesi. Kas pirmas 
sugalvojo švęsti darbininkų dieną, nėra vienos nuomonės. Vieni 
sako, kad stalius John McGee iš Čikagos pirmas pasiūlęs darbinin
kų šventę. Kiti teigia, kad pirmą Darbo dieną ir pirmą darbi
ninkų paradą suorganizavo New Yorko stalius Peter McGuire, 
buvęs stalių unijos pirmininkas. Jis ilgai kovojo už 8 vai. darbo 
dieną ir 1882 metais ragino darbininkus nedirbti pirmąjį rugsėjo 
pirmadienį. Jis tą dieną pasirinkęs todėl, kad tuo metu būna 
gražus oras, be to, diena yra maždaug viduryje tarp dviejų šven
čių : Liepos 4-tos ir Padėkos dienos.

Pirmąją Darbo dieną apie 10,- 
000 New Yorko darbininkų nėjo 
į darbus, bet išėjo Į gatves su 
šeimomis ir paradavo New Yorko 
Union Square ir Fifth avė. Die
na baigėsi parke, sakant kalbas, 
šokant ir šaudant fajerverkus.

Paskutinis New Yorko Dar
bo dienos paradas buvo 1968 me
tais. Ta pačia proga buvo pra
dėta viceprezidento Hubert H. 
Humphrey rinkiminė kampani
ja.

CARBONDALE, Ill. — De
mokratų pietuose Dan Walker 
garbei ir jo kampanijos fondui 
turėjo kalbėti kandidatas į vice
prezidentus Sargant Shriver, ta-

DEMOKRATAI DIRBA UŽ PREZ. NIXONA
čiai labai šiltai sutiko. Niekas

Visuose pasaulio didmiesčiuose galima pamatyti panašu vaizdą — žmones grįžtančius susispau- 
dusius iš darbo, čia matome Maskvos požeminį traukini ir jo keleivius.

WASHINGTONAS. — Buvę demokratai, kurie šiais metais 
neplojo, kai Eagletonas paminė- dirba už prezidento Nixono perrinkimą, Įsteigė .Washingtone sa

vo štabą. Sudaryto komiteto pirmininku yra buvęs Texas guber-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

jo Shriverio pavardę.
ČICAGA. — Ligoninėje mirė Į natorius John Connally, tačiau pagrindinį darbą dirba George 

Johnny Lindquist, kuri žiauriai ( Christian, buvęs prezidento Johnsono spaudos sekretorius. Kiek- 
sumušė jo tėvas. Kalėjime tė-: vienoje valstijoje sudaromi žymių demokratų sąrašai iš tokių 

MUENCFIENAS. — Didžiau- vui buvo paaiškinta, kad jo kai-i žmonių, kurie šiemet nenori balsuoti už demokratų kandidatą Į 
tinimas bus teisme pakeičiamas prezidentus sen. McGoverną.
ir jis bus teisiamas už žmogžu
dystę. Vaikas ligoninėje be są
monės išbuvo nuo liepos 28 d. Jis ; 
prieš kiek laiko buvo katalikų 
šalpos draugijos atiduotas adop- 
tavimui ir gyveno su padoria šei-

Olimpiadoje
šią sensaciją ketvirtadienį su
kėlė ne medalių laimėtojai, kaip 
Mark Spitz, greičiausias pasau
lio plaukikas, uždirbęs jau 5 auk
so medalius ir pagerinęs penkis 
pasaulio rekordus, bet nesusipra
timas Amerikos bėgikų koman
doje, kur du negrai, trumpų nuo- ma Wisconsine. Tėvai pareika- 
tolių bėgikai, Eddie Hart ir Rey- lavo jį sugrąžinti, kad jie gautų 
nauld Robinson, abu bėgę 100. didesnį šalpos čekį,.
metrų per 9.9- sek. pavėlavo Į 
pirminius užbėgimus.

Jų treneris, irgi negras, Wright 
iš pradžių bandė aiškinti kores
pondentams, kad jis gavęs iš 
olimpiados rengėjų klaidingą bė
gimų programą ir nurodęs bėgi
kams klaidingą laiką. O buvo 
taip. Olimpiadoje laikas progra
mose žymimas nuo 1 vai. ryto 
(0100) iki 2400 (vidurnakčio). 
Amerikos bėgikų treneris gavo 
programą, kurioje buvo pažy
mėta, kad pirminiai 100 metrų 
užbėgimai įvyks stadijone 1530. 
Negras, nematęs tokių valandų, 
pasakė bėgikams, kad užbėgi
mai bus 5:30 P. M., kas, žino
ma, yra klaidinga. Užbėgimai 
prasidėjo penkiolika trisdešimt, 
arba 3:30 P. M. Taip, per tre
nerio Wright žioplumą Amerika 
prarado du medalius.

Trečias amerikietis, negras 
sprinteris Robert Taylor besiruo
šdamas į stadijoną “pažiūrėti”, 
kas ten vyksta, pamatė televizi
joje, kad vyksta 100 metrų už
bėgimai. Jis greit sėdo į au
tomobilį, kuris jį atvežė į sta
dioną, kai jo pavardė jau buvo 
šaukiama. Nežinodamas, nei kas 
kiti — jo konkurentai, neapšilęs, 
jis bėgo savo užbėgime ir laimė
jo antrą vietą. Jis pateko į fi
nalus, tačiau jo laikas buvo blo
gesnis už pirmos vietos laimė
tojo, sovietų bėgiko Valery Bor
zov, kuris atbėgo per 10.7. sėk.

Nesėkmė Amerikos bėgikus iš
tiko ir 800 metrų užbėgime, kur 
Wohlhuter bėgdamas pargriuvo 
ir jau nebespėjo pasivyti kitų, 
atbėgdamas ketvirtu ir nepatek
damas į finalą.

Plaukiko Spitz penki aukso 
medaliai pakartojo italų fechtuo
tojo Nedo Nadi 1920 metais 
Antwerpeno Olimpiadoje laimė
tus penkis medalius. Tik šeši 
sportininkai yra laimėję po ke
turis. Spitz yra laimėjęs meda
lių ir Meksikos Olimpiadoje — du 
aukso, vieną sidabro ir vieną 
bronzos. Abu aukso medalius jis 
tada gavo už estafetes. Po šios 
Olimpiados jis turės nemažą

Premjeras Heath 
buriuoja Į KielĮ 
LONDONAS. — Britanijos 

premjeras Edward Heath yra 
geras buriuotojas, nedideles 
jachtos “Morning Cloud” savi
ninkas. Todėl jis dalyvaus atei
nančią savaitę Kietyje, Vakarų 
Vokietijoje, vykstančioje Olim
piados regatoje kaip žiūrovas, 
nors jis žada į Kieli plaukti su 
savo jachta.

Ta pačia proga Heath susitiks 
su V. Vokietijos kancleriu Willy 
Brandtu, kuris irgi stebės olim
pinę regatą.

Tarp žymių demokratų yra du 
( buvusio prezidento Franklin D. 
■ Roosevelto sūnūs James ir El- 
: liott. Demokratų už Nixona ko
mitete yra John Connor, prezi
dento Johnsono vyriausybės pre
kybos sekretorius ir C. Smith, ir
gi Johnsono vyriausybės sekre- 
.toriusJ; * ,A.■ * ■ -

Komiteto iždininkas yra Leo
nard Marks, buvęs JAV Infor
macijos agentūros direktorius, 
kiti nariai: Nashville meras Bri
ley, futbolo žaidėjas Sam Huff, 
demokrato Milwaukee mero žmo
na Mary Ann Maier, beisbolo 
žvaigždė Mickey Mantle, akto
rius Frank Sinatra. Komitetan 
bus Įtraukti ir kiti žymesni ilga
mečiai demokratai: aktorius 
Charlton Heston, dainininkas 
Sammy Davis Jr. ir kiti.

Tarybos pirmininkė
NEW YORKAS. — Penkta

dieni pirmą kartą Jungtinių Tau- 
ią.-jstorijoję'^Hgumo Tarybos 
pirmininku tapo Kinijos amba
sadorius Huang Hua. Pirminin
kai šioje taryboje keičiasi kas 
mėnesį. Rugpjūčio mėn. pirmi
ninkavo belgas Longerstaey. Pir
mininko vieta alfabeto tvarka 
pereina mėnesio pradžioje vie
nam iš 15 tarybos narių.

< Elgine pasibaigė mokytojų 
trumpas streikas, tačiau nuo ant
radienio grasina streikuoti Cice
ro, Evanstono ir Skokie mokyto
jai.

+ Urugvajaus policija sužei
dė ir suėmė Tupamaros teroris
tų vyriausią vadą Raul Sendic. 
Jau visi žinomi Tupamaros ban
ditų vadai yra žuvę ar suimti.

Iš komunistinės Kinijos į 
Oakland uostą Kalifornijoje atė
jo pirma Kinijos alaus 1,300 dė
žių siunta. Alus bus pardavinė
jamas San FranciscoTeinu res
toranuose.

šiaurės Vietnamo valsty
binės šventės proga komunistai 
padidino puolimus Pietų Vietna
me.

+ Integruotose Oklahomos

Sovietai iškrauna

Už atsiminimus 
siūlo 2 mil. dol.

HONOLULU. — Prezidento

žibalą Kinijoje
WASHINGTONAS. — JAV 

žvalgybos sluoksniai atidengė, 
kad sovietų žibalo tanklaiviai iš
krauna Kinijos uostuose savo 
žibilą, matyt, pristatydami 
skystą kurą šiaurės Vietnamu! 
per dvi naujas vamzdžių linijas.

o Pakis- 
kv. my- 
Kašmire 
nustaty-

patarėjas Kissingeris skrisda- i Kurios eina iš Kinijos pasienio 
mas į Havajus juokavo su ko- miesto Pingsiang į Kep. Šiaurės 
respondentais. Jie paklausė, ko- Vietname, apie 30 mylių nuo Ha-
kie jo planai, pasitraukus iš vy- nojaus. Iki Kep eina dvi ketu-
riausybės tarnybos. Kissinge- lini^os’ vamzdžiai pa
ris atsakė galvojąs eiti į filmų <Iaryti iš plastmasės, o is Kep iki 
pramonę, nes jis turįs Holyvude Hanojaus yra viena, 10 colių 
gerų draugų. Prieš išvykdamas vamzdžių linija.

Lakūnams sudaužyti negiliai 
užkastą vamzdžių liniją, komu- 

'nistams ją gerai užmaskuojant, 
nėra lengva, todėl lakūnai daž
niausiai pasitenkina tik 
pom pų bombardavim u. 
darbininkai linijas greit 
so ir pompas pakeičia.

Sovietų tanklaiviai išsikrauna 
Šanchajuje. Kinijai užtenka sa
vo turimo žibalo ir ji jo neim
portuoja. Sovietų nafta skirta 

neigėį kad jiFkalbėjoapie

Į Havajus Kissingeris dalyvavo 
viename baliuje su filmų artis-j 
te Jill St. John. Anksčiau jis 
buvo respublikonų konvencijo
je su aktore Rūta Lee. Jis daž
nai matomas su žinomomis artis
tėmis.

Paklaustas korespondentų, ar 
tiesa, kad jis gavo pasiūlymą iš 
vienos knygų leidyklos, kuri siū
lo jam 2 milijonus dolerių už 
jo atsiminimus, Kissingeris pa-

plana su leidyklą, tačiau pa
reiškė, skaitęs spaudoje, kad at
siminimai tide ir yra verti.

olimpinių medalių kolekciją. Sek
madienį Mark Spitz plauks 100 
metrų laisvu stiliumi ir, gal būt, 
4x100 estafetėje. Jis turi vilčių 
laimėti dar du aukso medalius.

linijos 
Priešo 
patai-

rias Kinija siunčia j Hanojų. Ap
skaičiuota, kad Kinija pompuoja 
naftą į Hanojų apie 1,000 tonų 
per mėnesį.

MONTREALIS. — Britų Ko
lumbijoje premjeras Bennett, iš
buvęs premjeru 20 tnetii, pralai
mėjo rinkimus 41 metų Davis 
Barrett.

SPASSKIS PRARADO SAVO TITULĄ
- -- į .. . C

REYKJAVIKAS. — Ketvirtadieni pa šaulio čempiono Boris 
Spasskio ir amerikiečio Fischerio šachmatų partija buvo per
traukta po 41-mo Spasskio ėjimo. Vakar partija turėjo būti tęsia
ma, Fischėriui lošiant juodais. Spasskis i lošimo salę neatėjo, ta
čiau paskambino telefonu iš savo viešbučio ir pareiškė teisėjui, 
vokiečiui Schmid, kad jis gerai išstudijavęs padėti, priėjęs iš
vados, kad Fischeris turi didelę persvarą ir todėl nutaręs pasiduoti 
be pertrauktos partijos tęsimo. Tuo būdu, Fischeris laimėjo 21 
partiją ir kartu šachmatų pasaulio čempiono titulą, šių rungtynių 
rezultatas: dvylika su puse — astuoni su puse taškų.

TAIPĖJUS. — Tautinės Kini
jos prezidentas Chiang Kai She- 
kas guli veteranų ligoninėje Tai- 
pėjuje. Jo Įstaiga praneša, kad 
prezidentas turėjo nedidelę plau
čių uždegimo ataką, liga esan
ti nesunki ir jis niekad nebuvęs 
kritiškoje padėtyje.

Prieš kelias dienas Taipėjus 
oficialiai skelbė, kad Chiang Kai 
Sheko liga — tik menkas persi
šaldymas ar sloga. Gandai Tau
tinėje Kinijoje kalba apie labai 
sunkią, kritišką Chiang Kai She
ko ligą. Jis jau 85 metų amžiaus.

Buvęs ilgametis Amerikos 
šachmatų meisteris Larry Evans 
apie Fischerį yra taip pasakęs: 
“Jis yra individuališkiausias, ka
ringiausias, mažiausiai kalbąs, 
mažiausiai bendradarbiaująs, 
vienišiausias, daugiausia savim 
pasitikįs ir mažiausiai nuo ki
tų priklausąs šachmatų meiste
ris visoje istorijoje, vienišiausias 
pasaulio čempionas. Jis kartu 
ir stipriausias žaidėjas pasauly. 
Iš tiesų, jis stipriausias žaidė
jas bet kada gyvenęs pasauly
je".

Ambasadorius

Pokarinėje šachmatų istorijo
je joks vakarų pasaulio šachma
tininkas nebuvo čempionu ir net 
nėra pasiekęs finalinių varžybų. 
Sovietai dominavo šachmatus 
daug metų. Jie didžiuojasi, kad 
Leninas buvęs geras šachmati
ninkas, (taip pat ir Trockis) bei 
kiti revoliucijos vadai, šachma
tininkai valdžios yra apdovano- 
jam i--medaliais ir laikomi “ko-ė nori pasitraukti

HONOLULU. —- ^Prezi^gnj^Ą mųnįstinės kultūros avangardu”. 
Nixonas, sutikdamas Japonijos - — - 
premjerą Tanaką Havajuose, pa
brėžė, kad Antrasis Pasaulinis 
karas Ramiajame vandenyne 
prasidėjo Havajuose, o šiandien 
jis ir premjeras susitinka čia sta
tyti taikos pastato. Prezidentas

mokyklose įvyko daug muštynių Pridėjo, kad Havajai yra labai 
tarp baltų ir juodų mokinių. Po- j H^karna vieta japonu premje- 
licija suėmė 17 mokinių, daug!P™mti, nes apie 30% Hava

jų gyventojų yra japonų kilmės. 
Prieš derybas su Tanaka pre- 

, zidentas Nixonas priėmė rapor
tą apie Pietų Vietnamo padėtį 
iš ambasadoriaus Bunkerio, ku
ris Saigone ambasadoriauja jau 
6 metai. Ambasadorius pareiš
kė prezidentui, kad jis išbus Sai
gone iki prezidento kadencijos

buvo lengvai sužeistų.
Izraelio gynybos miništeris 

Dayanas pareiškė, jog jis’ pri
tartų Izraelio kariuomenės, ati
traukimui nuo Suezo kanalo, jei 
pavyktų su Kairu susitarti dėl 
taikos.

♦ Britų užsienio reikalų mi-
nisteris Douglas-Home ragino pabaigos sausio mėn.. tačiau po

'Sovietų Sąjungoje yra keturi 
milijonai registruotų šachmati
ninkų, kada Amerikoje jų 35,000 
Pasaulyje yra 82 didmeisteriai, 
iš jų 36 Sovietų Sąjungoje, 13— 
Jugoslavijoje, 11 — Amerikoje. 
6 — Argentinoje ir 6 Vengrijoje. 
Sovietų mokyklose šachmatai 
skatinami nuo jauniausio am
žiaus.

Ragina pripažinti 
P Bengaliją

NEW'DELHI. — Indija ir Pa
kistanas po pasitarimų paskel
bė pareiškimą, kuriame žada 
iki rugsėjo 15 d. baigti kareivių 
atitraukimą iš paskutiniame ka
re užimtų vietovių. Indija per
leis Pakistanui 5,139 kvadrati
nių mylių žemės plotą, 
tanas pasitrauks iš 69 
lių ploto Radžiastane. 
sienos linija turi būti
ta iki ateinančio pirmadienio.

Indija ragina Pakistaną greit 
pripažinti Bengalijos valstybę, 
nes be to pripažinimo Indija ne
gali sugrąžinti karo belaisvių, 
pakistaniečių. Belaisvių palei
dime tiesioginiai turi dalyvauti 
ir Bengalija. Pakistano vyriau
sybei labai sunku pripažinti su
kilėlių valdžią, kuri atplėšė nuo 
Pakistano pusę visos teritorijos. 
Prezidentas Bhutto linkęs Ben
galiją pripažinti, tačiau bijo žmo
nių reakcijos.

britus nesikarščiuoti dėl 50,000 
britų piliečių, indų iš Ugandos, 
atvykimo į Britaniją. Tie žmonės 
turi pilną teisę atvykti Britan i- 
jon, pareiškė jis.

♦ Texas chemikalų įmonėje 
sprogimas užmušė 2 ir sužeidė 6

to jis norėtų pasitraukti. Bunke
ris jau 78 metų amžiaus.

Laidojo kardinolą
ROMA. — Popiežius Paulius

darbininkus. Sprogimas išmušė pertraukė savo atostogas ir va- 
langus už dviejų mylių. dovavo iškilmingoms gedulo pa-

♦ Rugpiūčio mėn. JAV dir- maldoms, laidojant Romos vys- 
bančių buvo 82 mil. Bedarbių — Rupijos generalini vikarą ir jos

administratorių kardinolą An
gelo Dell’Acqua. Romos vysku- 

BELFASTAS. — Š. Airijoj iš?Pu yra Pats popiežius. Kardino- 
pasalų vėl buvo nušautas vienas 
britų kareivis. Kariuomenė gau
do vieną labai gerą šaulį, kuris v 
iš didelių atstumų nušauna jau žmonių^ jų tarpe Italijos prem- 
kelintą kareivį.

5.6%.

las mirė praėjusi sekmadienį
Liurde. •

Pamaldose dalyvavo apie 1,000

Naujas pasaulio čempionas Fi
scheris, pirmas pralaužęs sovie
tų dominavimą šachmatų pasau
lyje, pradėjo lošti būdamas 6 
metų amžiaus su savo seserim 
Joan. Būdamas 12 metų, jis jau 
tiek mokėjo rusiškai, kad ga
lėjo suprasti rusų žurnalo “Šach- 
maty v SSSR” partijas. Jis skai
tė tą žurnalą, nes buvo girdėjęs, 
kad rusai yra geriausi šachmati
ninkai ir jis norėjęs išmokti iš 
geriausių. Sulaukęs 13 m.. Fi
scheris laimėjo JAV Junior Open 
čempionatą, o 11 metų būdamas 
jis laimėjo JAV čempionatą, su
mušdamas amžiaus rekordą — 
jauniausias istorijoje. Būdamas 
15 metų, jis gavo tarptautinio 
didmeisterio titulą irgi — jau
niausias istorijoje. Paskutiniu 
metu jis nuolat skaito šachma
tų žurnalus astuoniomis kalbo
mis: anglų, rusų, olandų, italų, 
vokiečių, serbų, kroatų, ispanų 
ir prancūzų. Visas jo gyveni
mas vra šachmatuose.

Vilnius. Katedra.

jeras Giulio Andreotti, senato 
pirmininkas Fanfani. Romos me
ras, 20 kardinolų ir virš 50 vys
kupų.

MASKVA. — Viename Ka
zachstano mieste Į geležinkelių 
stotį komunistai suvarė visus 
gyventojus priimti 68 naujus 
Kolkhida sunkvežimius, skirtus 
vietiniam sovietiniam dvarui. 
Po orkestro garsų ir kalbų, vai- 

įruotojai sulipo Į traukinio plat
formas sunkvežimių nuvežti. 

I Paaiškėjo, kad nei vienas moto- 
, ras neužsiveda. Kai kurie buvo i piano 
fabriko brokas, o kitiems pake-(ris j; 
liui gyventojai išsukinėjo ir pa-(tu 

vocrė svarbias dalis. i titulo.vogė svarbias dalis.

Fischeris nemėgsta sovietų ir 
komunizmo. Jis 1962 metais 
Curacao turnyre itarė penkis so
vietu didmeisterius sakydamas, 
kad jie susitarę tarpusavyje su- 
lošdavo lygiomis, o kietai lošda
vo tik prieš vakariečius. Jo kal
tinimus paneigė net Izvestija. 
pavadindamas Fischerį mažu vai
ku. kuris verkia negavęs saldai
nių. Rusai mėgsta sakyti, kad 
Fischeris “niekulturnv . tačiau 
ilgas laikas praeis, kol kuris nors 
sovietu didmeisteris sugebės at
siimti šachmatu pasaulio čem- 

š Fischerio. l'ische- 
stiiaužęs “komunis- 

nnoksla" neprileisti jo prie 
Jo keistas įvykdytas.
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PASKUBĖKITE SU UŽSAKYMU, KAD AUTOMOBILIS 
BŪTŲ PRISTATYTAS IKI ATEINANČIŲ ŠVENČIŲ

savaičių atostogų Europoje, kur 
jie aplankė Balkanus, Lietuvą 
ir Skandinaviją. Inž. V. Šliūpas 
buvo pakviestas būti lietuvių 
grupės State Chairman prie Ca
lifornia Committee for the Re
election of the ’President... Dr. 
Barbara ir Dr. Algis Monstavi- 
čiai ką tik grįžo iš Europos ap
lankę Vokietiją ir Austriją... Rū
ta Narakas su dukterimi apkelia
vo Kanadą ir Rytų pakraštį, o 
Janina Mačiulienė su dukterimi 
Tamara lankėsi Havajuose...

.77Y, Th® U. S. Gvwmeftt does not f arėsi* •c.wtijwrwnt.
V U I* puMFe w-rce in cooperation w>tft The

Deps^senc at 2* Treattey sad The

ŽEMIAU DEDAMASIS KUPONAS SUTEIKIA JUMS TEISŲ 
GAUTI §50.00 NUOLAIDĄ NUO KIEKVIENO UŽSAKYMO

happy 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 in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bond-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your American 
v-e tm will be a reality.

šis kuponas duoda jo pateikėjui teisę gauti $50.00 
nuolaidos perkant ZHIGULI automobilį.

Atsineškite šį kuponą pas mus arba į betkurį mūsų skyrių 
ar padalinį ir pasinaudokite nuolaida.

SHORT TERM
} OR 6 MONTH TERM

Minimum 81,000

zikas yra daktarų globoje. Gy
dytojai stengiasi muziką sustip
rinti ir grąžinti jam ' sveikatą. 
Jeigu ligonis išlaikys sunkiau
sias nakties valandas, tai jis su
stiprės ir gyvens.

Sekančios dienos rytą atidžiai 
peržiūrėjau Rockford Hegisterį, 
bet jokios nemalonios žinios ne
radau. Reikia manyti, kad Liu
das gyvybės ar mirties momen
tą atlaikė.

Mūsų Dr. V. Plioplys taip pat 
buvo sunkiai susirgęs. Viduriuo
se atsirado žaizdų, kurios pra
dėjo kraujuoti. Nutekėjo daug 
kraujo. Tiktai greitoji pagalba

Penktame šios serijos straips
nyje “Jaunimas reikalingas gy
dymo” (VIII.30 d. N-se) Fried
rich Nietzsche veikalo pavadini
mas išspausdintas taip: “Der 
Wlilezur Nacht”,o turėjo būti: 
“Der Wille zur Macht”.

STANDARD
FEDERAL®

nutarimų, netgi labai gerų ir įdo
mių padarė), Draugo redakto
rius kongresą už tą nutarimų 
“nepadarymą” pagyrė. Ir Aki 
račių bendradarbis, ir jo balso

^SAFEnO?^ 
YOU R SAVINGS

sustabdė kraujotekį. Gydytojas 
buvo atgaivintas, pors 
visai tvirtds. *

Dr. Plioplys, sužinojęs apie 
muziko Jarošeko nelaimę, pats 
nuvyko į Ugoninę, kad sū savo 
patirtimi ir žmioniis galėtų bū
ti naudingas Liudui Jarošekui.

Apie ligonių stiprėjimo eigą 
pranešiu, nes žinau, kad išsi- 
skirsčiusieji rockfordiečiai nori 
apie jų sveikatą patirti, žinia 
Naujienose visus tuojau pasie
kia. žvalgas

SAVINGS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO. ILLINOIS 60632 • 847-1140 

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

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ves , kad kongresas tikrai jokių^Uyti: gerbiamieji dvasios tėve
liai, neskelbkite iš sakyklų baž
nyčiose krikščioniškojo doros 
mokslo reikalavimų, nereikalau
kite iš tikinčiųjų gerai, dorai 
gyventi, nenusidėti, nes žmonės, 
kaip j ūs gerai žinote, tų j ūsų rei
kalavimų vis tiek nevykdo ir, 
išėję iš bažnyčios, net tą pačią 
dieną, kurią išpažintį atliko, nu
sideda...

Tai va, kur tokia “logika” ga
lima “nuvažiuoti”, kokių išva
dų prieiti.

žmonės kalba, rašo, pirma ne
pagalvoję, ką jų sugalvoti žo
džiai reiškia. ’

Tokių nerimtų, neapgalvotų 
pasiūlymų mūsn jaunimui ne
galima davinėt, ypač spaudoje, 
kada šiandien Taip pabrango 
laikraštinis poipiėris...

Tuo ir baigiu šią savo straips
nių eilutę jaunimo klausimais. 
Dėl II-jo PL Jaunimo labai vy
kusių savo turiniu ir redakcija 
nutarimų bandysiu čia pasisa
kyti, juos kiek pakomentuoti, 
jais pasidžiaugti ir jų redakto
rius pasveikinti atskirai, kiek 
vėliau.

ROCKFORD. ILL
Liudas Jarošekas susirgo

Mūsų visų mėgiamą ir gerbia
mą muzika Liuda Jarošeka neti
kėtai ištikti du širdies smūgiai 
sukrėtė rockfordiečius. Chorų 
dirigentas Jarošekas paguldytas 
ligoninėje.

P. Suvantas pranešė, kad mu-

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokiv 
j ūsų namo pagerinimu duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin- 
karnomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dė| kitokiu 
reikalu? Ar įei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus. /-f *

tUZNJE'U.'U. KeaiE urti«SISASi 
WAUTIENO**;

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Take stock in America
Now Bonds mature in less than six years.

Dream 
Machine

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

“aidas” Draugo redaktorius pri
ėjo išvados, kad kongresams iš
vis nereikią daryti nutarimų, 
nes, girdi, jie vistiėk nevykdo
mi...

Na, kaip sau norite, tokios “lo
gikos” dar neteko ir nesitikėjo 
girdėti, ypač iš katalikiško laik
raščio redaktoriaus, iš kunigo 
ir vienuolio...

Ta ‘logika” būtų galima ir

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

r jaunimas reikalingas vy
ro .iųjų vadovavimo ir globos?

’ !u redaktorius teisingai sa- 
k savo žurnalo š. m. gegužėsl 
m n laidos vedamajame, kad 
jaon'mas yra nebe vaikai, o jau
ni - žmonės, kad dėl to jie pa- 
t turi imtis atsakomybės už 
s« Nanau, visi sutiks, kad 
ir mūsų jaunimas nėra reika- 
l>ras vyresniųjų vadovavimo ir 
gi bos jo viešajame darbe.

r pateisinamas atskirų mū- 
m' ' e:kėjų, vyresniosios kartos 
žo mių, spraudimasis į jaunimo 
ta r >ą su savo neprašytais pasiū
lymais ir pagalba, pvz., sureda
guoti jiems kokias kongreso re
zoliucijas ar pan.?

Mano numone, toks spraudi
masis ir siūlymasis jaunimui 
“pagelbėti” spręsti jų proble
mas nepateisinamas. Jis kartais 
gali būti net žalingas, blogų 
t’kslų. Dar ir dabar gerai pri- 
s menamas “politinės rezoliuci
jos” pravedimas I-jame PLJ 
kongrese. Tebūnie jis visam lai
kui pamoka.

ž:noma. jei jaunimas susidur
tų su kokiu specifiniu klausimu, 
kuriam išspręsti būtų reikalin
gas kompetentingo žingsnio eks
pertas. tai jau kitas klausimas. 
B t ir tą ekspertą jaunimas pats 
turi oficialiai pakviesti. Toks 
ekspertas, aišku, gali būti ne tik 
iš vyresniosios kartos, bet netgi 
ir iš nelietuvių (pvz., koks žy
mus tarptautinės teisės žinovas

SAN FRANCISCO, CALIF.
San Francisco Lietuviu 

Respublikonų klubas
Mėnesinis susirinkimas — 

rugpiūčio 25 d. inž. Vytauto ir 
Vandos Šliūpų namuose, Burlin
game įvyko mėnesinis klubo na
rių susirinkimas. Dalyvavo 30 
lietuvių ar lietuvių kilmės ant- 
ros-trečios generacijos Ameriko
je gimusiųjų. Paskaitą prave
dė San Francisco advokatas Al
fonsas Puišys-Puiches, pakalbė
jęs apie '“Intellectual Property”. 
Klubo prezidentė Bronė Kellogg 
pristatė naujus klubo narius — 
Dr. Saulius Vydas (prieš mė
nesį atsikėlęs gyventi iš Čika
gos), Annette Regis, Albertas 
Kerst ir E. Williams. Po susi
rinkimo Vanda Šliūpienė vaišino 
narius ir svečius gerokai po vi
durnakčio.

Respublikonų klubo nariai — 
Daumantas Dikinis, išvyko su 
Bechtel Corp. į Sao Paulo mies
tą Brazilijoje, kur jis yra chief 
engineer prie Metro statybos. Jo 
šeima vyks ten irgi po Kalėdų... 
Viki ir Alfonsas Mėiinauskai su- 
sulaukė sūnaus... - taipgi ir Al
dona su Dr. Arvydu Kudirkai 
rugpiūčio 7 d. susilaukė pirma
gimio sūnaus... Vanda ir Vytau
tas Šliūpai nesAniai grįžo iš 5

•š amerikiečių tarpo ar pan.).
Ar tikslinga vyresniosios kar

tos žmonėms svarstyti jaunimą . 
liečiančias problemas mūsų spau-1 
doje?

Jaunimo problemos susijusios 
su visos mūsų tautos interesais. Į 

) Todėl visi, tiek jaunieji, tiek ir 
, kiti lietuviai (vyresnieji) gali 
Į spaudoje tas problemas kelti jas Į 
Į svarstyti, daryti sprendimus, 
į net ir duoti jaunimui konkre- 
)ėius siūlymus. Spauda ir yra vi- 
! siems tautą ir viešąjį gyveni- 
^mą liečiantiems klausimams bei 
problemoms nagrinėti. Tik tie 

' nagrinėjimai, o ypač konkretūs 
jaunimui siūlymai turi būti rim
tį, gerai apgalvoti, kad jauni-j 
mas nebūtų klaidinamas, arba 
kad senimas savo nevykusiais į 
siūlymais prieš jaunuosius neap
sijuokintų.

Nerimtu, nevykusių pasiūly
mų bei tokių jaunimo klausimų 
aiškinimų pavyzdžiai.
Štai, vienas Akiračių bendradar
bis, rodos, rimtas veikėjas, bu
vęs ilgametis profesinis žurna
listas, prie pat II-jį PL Jauni
mo kongresą pasiūlė mūsų jau
nimui tame kongrese jokių “ga- 
lutiniškų” nutarimų nedaryti. 
-Siūlytojas gal nei nepagalvojo, 
tai ko gi tas jaunimo kongresas 
susirinko. Ko jo atstovai tūks
tančius mylių į jį suskrido, su
plaukė, suvažiavo, net iš Aus
tralijos ir kitų tolimųjų vietų? 
Tik pasižmonėti, atstovams su
sipažinti, papramogauti, pasi

linksminti, pašokti? Jei kongre
sas buvo skirtas ne jaunimo at
stovų rimtam darbui problemų 
svarstymui, jų valios pareiški
mui, o tik pramogoms, tai ar pa
teisinamos buvo jo išlaidoms su
dėtos mūsų žmonių aukos, net 
8160,000? I. Kas gi taip galvoja?

Toliau, ana, pasiskaitęs Aki
račių bendradarbio tą PLJ Kon
gresui pasiūlymą ir “konstata-

... ..*^0 .'-t'-

PODAROG1FTS, Ine
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001 

TEL.: (212) 685-4537

3 ■ ‘lL-J ASSETS OVER $175,000,000
- RESERVE OVER $15,700,000

vings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel, President 

TEL.: GR 6-7575
HOURS: Mon. 1? p M to 8 P. M., Tue*. 9 to 4, Thur*. & FrL 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

ZHIGULI-VAZ-2101
automobilio, perkamo Lietuvoje ir U. S. S. R. gyvenantiems 

giminėms prieš ateinančias šventes.

Ši speciali nuolaida siūloma tikslu supažindinti publiką su 
šiuo ypatingu FIAT-stiliaus automobiliu, dabar labai 

perkamu U. S. S. R.

INSURED

WMIERESTrOMPOONDEODAftr 
PAID OUARTEMLY f

We pay highest rahes permįįįefthy I
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... , v> . A, VĮLAINIS

PERVERSMO NUOTAIKOS
' (Tęsinys)

Mūsų visuomenės nusiteiki
mas lenkų atžvilgiu pagrįstai ne
buvo palankus. Juk jie okupa
vę mūsų sostinę Vilnių, parodę 
grobuoniškų kėslų ir visai Lie
tuvai' užgrobti, nes tiems tiks
lams siekti buvo norėję pasinau
doti net sukilimo priemonėmis 
pačioje Lietuvoje, kaip tai bu
vo išaiškinta peoviakų byloje. 
Tad tų lenkiškų mokyklų steigi
mas veikė labai slogiai ir ne be 
pasipiktinimo net pačia vyriau
sybe. šių mokyklų steigimu, aiš
ku, ir opozicija deramai pasinau
dojo, nurodydama, kad tai daro
ma mūsų tautinės gyvybės sąs
kaita.

Kitas svarbus opozicijos ram
stis buvo jaunuomenė. Daugiau
sia tam pasitarnavo, žinoma, ka
talikiškai ir tautiškai nusitei
kusioji studentija. Jų ir skai
čius keleriopai buvo gausinges- 
nis už esančius varpininkus. 
Ateitininkija buvo labai papli
tusi progimnazijose, gimnazijo-
se ir specialiose mokyklose, o uni
versitete ateitininkai jau turėjo 
net kelias korporacijas. Daug 
tos ideologijos vyresnio amžiaus 
asmenų reiškėsi krikščionių de
mokratų bloke. Ir neolituanų 
korporacija, kuri savo ideolo
gais laikė dr. Joną Basanavičių, 
Petrą Vileišį, kan. Tumą Vaiž
gantą, į tą grandį jau įrikiavu- 
si Antaną Smetoną, irgi turėjo 
gana gausų korporantų skaičių.

Nuo
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.

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

PER ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

if •- ■ V.
INSURED

PER ANNUM

ST 000 or mors 
certificate 
1 year mln.

Nėra abejonių, kad jie visi per
dėm buvo giliai patriotiškai nu-’ 
siteikę. 'z"- -

Mums verta prisiminti vienas, 
beveik visam jaunimui taiko
mas, ryškus jų amžiaus savybė
mis pasižymintis bruožas. Jie, 
įsisavindami savo organizacijų 
idėjas, ideologus laikydami savo 
gyvenimo pavyzdžiu, savo veik
lą grindė kilniais jausmais, jos 
net neperleisdami pro savo sme
genų koštuvo sietą. Jie visai 
net nesidomi kitų ideologinių 
grupių vadų nuveiktais darbais, 
jų nuopelnais tautai ar valsty
bei. Jiems net atrodo, kad tai 
būtų lyg nusikalstama prieš jų 
pačių organizacijų idėjas, ta
rytum būtų ieškojimas svetimų 
dievų. Gal būta tik išimčių, kai 
tie istoriniai asmenys jau per
žengė gyvenamo ribas, ir nu
grimzdo amžinybėn.

Galima teigti, kad ir tų orga
nizacijų buvusių ar esamų vadų 
pasireiškusi veikla buvo priima
ma be kritikos. Tų vadų politi-
niai ėjimai buvo vertinami to
kiu pat mastu. Tas krikščionių 
bloko valdžios troškimas, kuris 
ir buvo svarbiausias tos propa
gandos ir veiklos variklis, buvo 
priimamas to idealaus, patrio
tiško jaunimo pagal jų suprati
mą, tai buvo pačios Lietuvos gel
bėjimo reikalas. Iš tų organiza
cijų iškilę vadai, valdymo lai
kais iškilę iki ministerių postų, 
buvo laikomi geriausiai galin-

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4MC ARCHER AVENUE •; 
CHICAGO, HJJNOIS S0632 

PHONE: 254-4471

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Britaniįos sosto įpėdinis princas Charlis visada sukelia spaudoje 
daug spėliojimu, kai tik jis pasirodo su nauja mergina, čia jis ma
tomas Windsoro parke polo rungtynių metu su jauna aktore June 
Ritchie, kuri turi svarbiausia rolę muzikiniame veikale "Gone With 

the Wind".

čiais tvarkyti valstybinius rei
kalus, išmintingesni, negu kas 
kitas. Aišku, jaunimas ir toje 
propagandoje ir visoje opozicijos 
veikloje vaidino neeilinį vaidme
nį.

Studentai varpininkai savo 
ideologu pasirinkę dr. Vincą Ku
dirką, buvo gana gausūs Lietu
vos universitete, nors savo skai
čiumi nesiekė nė ketvirtadalio 
buvusios tuo metu studentijos. 
Jie taipgi buvo geri patriotai. 
Varpininkai neslėpė nė savo li
beralinio nusiteikimo. Ateiti
ninkams tas jų liberališkas žvilg
snis nebuvo prie širdies. Dargi 
nevienam atrodė, kad Vincą Ku
dirką pasirinkdami kaip ideolo
ginį pavyzdį bus ne visai gerai 
pasielgę, tarytum jis būtų netu
rėjęs nė savo gyvenime to libe
rališko nusiteikimo. Numanu ir 
kodėl. Didysis varpininkas Vin
cas Kudirka ir jų širdyse buvo 
laikomas ne tik didele šviesia as
menybe tose caristinio laiko su
temose, bet vienu svarbiausių 
asmenų, suvaidinusių pirmaeilį 
vaidmenį Lietuvos tautinio pri
sikėlimo laikotarpiu. Jie manė, 
kad visai tautai reikšmingą ir 
priklausančią asmenybę varpi
ninkai lyg būtų norėję monopoli
zuoti, įsprausti vien įį savo kor
poracijos rėmus. Dargi kitiems 
net atrodė, jog tas liberališkas 
nusiteikimas, pasireiškęs sim
patijomis varpininko dr. Kazio

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

CHICAGO, ILLINOIS 60632

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga 

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

PER ANNUM
$5000 or mors 

certificates
2 year min.

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates

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

deri tokiu adresu:
NAUJIEN OS

1739 So. Halsted St, Chicago, HI. 60608

Griniaus vyriausybei, yra kryž
kelė, skirianti studentiją į kai
rę ir dešinę. Taipgi jie piktino
si, kad varpininkai buvo pasisa
kę, nežiūrint nusikaltimo dydžio, 
neišskiriant nė valstybės išda
vimo, prieš mirties bausmės tai
kymą Lietuvoje. Trintis tarp 
varpininkų ir ateitininkų korpo
racijų bei neolituanų ėmė reikš
tis aštrokai net pačiose univer
siteto sienose.

šiaip mūsų laikais Lietuvos 
V. D. universitete įsisteigusios 
korporacijos buvo veik visos ide
ologinio pobūdžio. Ateitininki- 
jos tarpe tų korporacijų skai
čius ėmė gausėti, kai šalia atei
tininkų ideologijos buvo jau žiū
rima ir kuriai kultūros sričiai 
studentas rengiasi priklausyti, 
o kiek vėliau, ir kokiai profesi
jai studentas ruošiasi. Ilgai ne
trukus atsirado ir grynai profe
sinio pobūdžio korporacijų, kaip 
teisininkai, technikai, busimieji 
gydytojai ir t. t. Senosios stu
dentijos tradicijos, kilusios vi
duramžių laikais, kada studen
tai nešiodavo špagas, o korpora
cijų svarbiausias bruožas būda
vo fechtavimo pratimai; kai stu
dentai net didžiuodavosi gautais 
randais veiduose, neberado at
garsio lietuvių studentų tarpe, 
išskiriant vieną atsitikimą, kada 
viena korporacija tarp kitų spor
to šakų buvo įvedusi, kas norė
jo, ir fechtavimąsi, Tai buvo 
jau veik beišnykstantis reiški
nys ir kitų valstybių universite
tuose. Gal tik viena smulkmena 
lyg ir primenanti tų tradicijų 
simboliką buvo dar bent kokių 
penkerių metų laikotarpyje kada 
studentai mėgo įsigyti ir turėti 
lazdas, nors jas ir nevisada su 
savim nešiojosi.

rai žinojo, kad tas studentų mi
tingas nesibaigs uždarose sieno
se. Nujautė tai ir valdžios įstai
gos, nes iš anksto buvo pasiųs
ta raitoji policija netoli Liaudies 
namų.

Pakalbėję, pamitingavę su di
deliu įkarščiu, išlieję savo širdy
se susitelkusį prieš vyriausybę 
kartumą, apkaltinę ją ir nebū
tomis nedorybėmis, pasiūlė ri
kiuotomis gretomis eiti j Karo 
muziejaus sodelį ir ten pagerbti, 
nulenkti savo galvas prie Neži
nomojo kareivio kapo, ieškant 
paguodos sugeltoms savo šir
dims. šiandien sunku jau atspė
ti, ar ta mintis buvo jau anks
čiau pasėta ateitininkiškos ir 
tautiškos studentijos tarpe, ar 
ji kilo pačio mitingo įsiliepsno- 
jimo metu, o gal ir greičiausiai 
buvo pačios opozicijos pakišta 
patriotiniai nunsiteikusiai stu
dentijai. Laukiant galimo poli
cijos įsikišimo, kilo mintis su
kompromituoti ir suniekinti pa
čią kairiojo sparno vyriausybę. 
Galima buvo tikėtis, kad stu
dentija, išsipylusi į gatvę, pa
suks prie prezidentūros ar kitų 
vyriausybės įstaigų ir ten iš
reikš savo susitelkusią nuotaiką, 
arba pasistengs pačiose gatvėse 
triukšmingai pademonstruoti. 
Tokio pasirinkimo, kaip eisenos 
nukreipimo į Karo muziejaus so
delį, tikriausiai ir vyriausybė ne
buvo pramačiusi ir laukusi.

Policija, turėdama įsakymą 
neleisti demonstracijų gatvėse, 
pastojo kelią besigrupuo j ančiai 
studentų eisenai. Nepaklausius 
jos žodinio įspėjimo, buvo nutar
ta jėga sutrukdyti tai eisenai. 
Į policijos jėgą buvo atsakyta 
studentų pasipriešinimu taip pat 
jėga. Pradėjo veikti studentiš
kos lazdos gana sėkmingai, ir 
ne vienas policininkas buvo ge
rokai apkultas. Policija, žino
ma, vykdydama savo įsakymą, 
naudojo bizūnnus. Vienas kitas, 
sako, buvę ir kiek apkruvinti. 
Studentai nesidavė išvaikomi. 
Jie užuolankomis net užbėgdami 
gretimomis gatvėmis sugebėjo 
atsirasti policijos priekyje, taip 
apsupdami raitąją policiją iš 
dviejų pusių.

Sulaikyti studentų . eisenos į 
Karo muziejaus sodelį policijai 
nepasisekė. Nepasisekė, nes, ma
tyti, turėjo iš anksčiau prieš 
vykdant šį studentų išsklaidy
mą nevartoti brutalios jėgos 
ar ginklo. Man rodos, ir dabar 
davusieji tą uždavinį policijai 
deramai nesekė nė pačio mitingo

eigos, nė nedarė naujų sprendi
mų, policija irgi galėjo į tą mi
tingą įfiltruoti ir savo slaptą 
agentą seklį. Bet„ galbūt, toks 
seklys, bijodamas kad nebūtų iš- 

Į šifruotas, nėjo ten, kad kartais 
nebūtų išvanotas karštoje stu
dentiškoje pirtyje. Kitaip, ro
dos, turėjo pasikeisti duotas įsa
kymas kita kryptimi, pasitenki
nant tik tų gatvių užtvėrimu, ku
riomis buvo pasiekiama prezi
dentūra, ar pastoti kelią tik ta
da, kada būtų buvę pradedama 
demonstruoti, triukšmauti cen
trinėse gatvėse.

Mes jau iš patirties žinome, 
j jog jaunimas ir studentija yra 
linkusi ir į nuotykius net ir idė
jinę misiją vykdant. Galima vi
sai prileisti, jog tas su policija 
susikirtimas buvo net vienas iš 
tokių ir malonių nuotykių. Tą, 
rodos, lyg patvirtina ir tai, kas 
toje demonstracijoje įvyko. Ka
da studentai, apsupę vieną poli
cijos raitelį, vanojo lazdomis ir

vertė iš balno, tai vienam prišo
kus pavyko nutraukti šalmą nuo 
jo galvos. Pačiupęs laimingai tą 
tarsi trofėjų, jis net palikęs eise
ną pardūmė į netolimai esančius 
namus. Paskui jis savo drau
gams su tokiu džiaugsmu ir pa
sitenkinimu rodydavo, tarsi in
dėnas, nuskalpavęs baltaodį, ką 
galįs patvirtinti ir jo rankose 
esąs toje kovoje laimėtas trofė
jus.

(Bus daugiau)

SKAITYK PATS IR PARAGINS

KITUS SKAITYTI
NAUJI >- N a

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponi

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. L I E P O N 1 S

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

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

mokama dviejų 
metu certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

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

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

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

r Raginkite savo apylinkę 
Į augti - taupykite!

Studentai, eidami į tą 1926 
metų lapkričio 23 dienos mitin
gą Liaudies namuose, kurie, kaip 
žinia, buvo Lukšio gatvėje, veik 
visi pasiėmė ir studentiškas laz
das. Matyti, galvojo, kad teks 
susigrumti su policija, ir tos laz
dos bus jiems naudingos. Nors 
aš jau anksčiau esu užsiminęs 
apie tą studentų susikirtimą su 
policija gatvėse, bet ryškumo 
dėliai ypač, kai kitų tos demon
stracijos buvo laikomos lyg ir 
preliudu į patį sukilimą, dar, ta
nuos, bus verta apie jį išsitar
ti.

Galima spėti, kad vyriausybė, 
vengdama nemalonių buvusių de
monstracijų pasėkų su pasireiš
kusiais komunistiniais gaivalais, 
tokios eisenos gatvėse daryti ne
leido, bet davė jiems leidimą da
ryti mitingą Liaudies teatro sa
lėje. Kad tokio mitingo studen
tai nerengė universiteto sienose, 
o pasirinko tuos Liaudies namus, 
peršasi išvada, jog turėta min
tis galimai plačiau išeiti už stu
dentiškų reikalavimų. Kiti, kal
bėjo, jog pats Universiteto sena
tas, žinodamas politinį mitingo 
tikslą, nukreiptą prieš esamą 
vyriausybę, būk neleidęs jo reng
ti universiteto rūmuose. Grei
čiausiai, manau, vietos parinki
mas buvo suplanuotas opozicijos 
galvose, žinoma, opozicija ge

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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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 nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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Skaičiau “Naujienose”, kad 
visiškai neseniai tenai, savo ben
dradarbių tarpe, kilnojote tos
tus, beminėdami Jūsiškio dar
bo “Naujienų” redakciniam ko
lektyve penkiolikos metų su
kaktį.

Ir kaip tai greit laikas bėga! 
Rodos, dar taip neseniai, Juo
zai, buvai Klevo lapo šalies — 
Kanados gyventojas ir, kaip di
delis gamtos mėgėjas, mindei 
krantus, kalnelius ir antkalnes 
kažkur tenai Manitobos preri
jose, berinkdamas medžiagą sa
vajam veikalui “šiaurė šaukia”. 
O dabar, štai, jau 15 metų — 
begyvenąs ir besidarbuojąs Dė-

dės Šamo žemėj — naujienie- 
čių tarpe!

Tad, nors nekilnojus tostų 
kartų su Jumis, tebūna leista 
ir man, nors per šį atvirą laišką, 
paspausti Tau, Juozai, dešinę ir 
palinkėti viso gražiausio Tava
jam taip didingam ir sėkmingam 
spaudos darbui.

žinoma, šie pastarieji penkio
lika metų, praleisti “Naujieno
se”, tėra tiktai prietekstas, o tų 
sukakčių — tikrai reikšmingų 
ir gražių — būtų galima Jums 
priskaityti ypatingai daug! Juk, 
pagal Liet. Enciklopediją, “su- 
siženijai” su plunksna, dar bū
damas jaunutis paauglys, net

Juozas Pronskus

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 Tai. vakaro. Šeštadieniai« — iki 12 vaL

Ragina viską atiduoti valstybei
Lietuvoje dabar javapjūtė. Nepriklausomos Lietu

vos laikais kiekvienas ūkininkas sunkiau padirbėdavo. 
Nukirtęs rugius ir kviečius, jis eidavo prie vasarojaus. 
Nušienavęs pievas ir dobilus, augindavo atolą. Ūkinin
kams tekdavo paprakaituoti, bet visus žemės ūkio dar
bus Lietuvos ūkininkų dauguma laiku ir tvarkingai atlik
davo. Studentai, mokiniai ir dalis mokytojų vasarai su
grįždavo Į ūkius ir padėdavo tėvams ar broliams.

Javapiūtė ir šiandieninėje Lietuvoje, bet šiandien ji 
labai skiriasi nuo buvusios laisvos Lietuvos javapjūtės. 
Pasiskaičius šiomis dienomis turistų parvežtus komunis
tinės spaudos puslapius susidaro įspūdis, kad “tarybinė
je” Lietuvoje ne javapiūtė, o pamišimas. Javai prinokę, 
bet niekas jų valyti nenori. Vietoj pjautuvo, dalgės ar 
kertamosios, stambieji krašto “ūkininkai” šaukia po
sėdžius ir formuluoja kaltinimus. Javapiūtės metu išaiš
kino, kad Kupiškio geriausieji kolchozai iki šio meto 
ne tik nunokusių, bet pernokusių rugių nebekerta. Lo- 
giškiausia, rodos, būtų organizuoti mokančius rugius 
kirsti žmones ir siųsti į laukus, bet “tarybinės” Lietuvos 
priešakin pastatyti valdovai šaukia posėdžius, veda tik
rinimus- ir tardo net valdžios paskirtas kontrolės komi
sijas. Šiomis dienomis paskelbtas toks viešas paaiš
kinimas:

“Štai surengto Kupiškio rajono patikrinimo me
tu, nors buvo pats inetas kirsti javus, “Sakalo” ko
lūkyje iš aštuonių tedirbo keturi kombainiai (taip va
dina kertamąją' ir kuliamąją). Ką tik nupirktas 
grūdų kombainas buvo visą savaitę montuojamas, 
kitas kūlė kolūkiečių javus.

Skapiškio kolūkio vadovai laiku rieparūpino bū
tinos technikos. Nors javų plotai ir nemaži, čia tėra 
viena džiovykla, trūksta kombainų, bet ir jie nebu
vo laiku užsakyti. Panašių trūkumų pasitaikė ir kai 
kuriuose kituose rajono ūkiuose. Rajono'žemės ūkio 
valdybai ir ūkių vadovams bei specialistams reikia
mai nekontroliuojant, dažnai nepanaudojama ta tu
rima technika, kuri palengvintų ir pagreitintų dar
bus įmirkusiuose ir sugulusiuose pasėliuose, kas šie
met ypač svarbu. 'Javapjūtės darbuose dalyvauja 
toli gražu ne visi žmonės, kurie gyvena ūkio ribose. 
Kai kur nepasirūpinta kombainininkų pietumis , lai
ku neužpajamuojami grūdai, šiaudai ir šienas.

■Į - - - ~ " — -.-7-”v- 7.5. -:=.^',

Patikrinimo metu taip pat buvo išaiškinti rimti 
paruošų organizacijų darbo rajone trūkumai. 
Grūdų priėmimo punkte per mažas džiovyklų pajėgu
mas, kas labai trukdo ūkiams sparčiai parduoti 
valstybei grūdus” (Tiesa, 1972 m. rugp. 25 d., 1 psl.). 
Iš šios ilgos citatos kiekvienam bus aišku, kad “ta

rybinėje” Lietuvoje javapiūtė yra skirtinga nuo nepri
klausomos Lietuvos javapiūtės. Jos ir tikslai buvo kitokį. 
Nepriklausomos Lietuvos laikais ūkininkas javus piovė 
sau. Jam padėdavo kiekvienas šeimos narys, padėdavo 
kaimynai, padėdavo darbymečiui pasamdyti žmonės. 
Šiandien visi javai eina valstybei. Okupantas atėmė iš 
ūkininkų žemę, o dabar nepatenkintas, kad be žemės li
kusieji ūkininkai neįsitraukia į javapiūtę. Pastebi, kad 
apylinkėje gyvena daug žmonių, kurie nepadeda kolonis
tams javų nuvalyti.

Bet šiandien žemės netekęs Lietuvos ūkininkas ne 
vien javus privalo padžiovinti ir atiduoti valstybei, jis 
privalo pasverti, surišti ir valstybei atiduoti šiaudus, 
šieną, bulves, cukrinius runkelius, uogas ir kiekvieną 
žemėje augantį naudingą augalą, žemės netekęs ūkinin
kas privalo okupantui net piktžoles išrauti, kurių pasta
raisiais metais labai daug priviso.

Maskvoje sėdi labai daug planuotojų, jie apskai
čiuoja visas plano smulkmenas. Jie taip gerai šiais metais 
viską “suplanavo”, kad kertamąją i Kupiškio rajoną at
gabeno pačios javapiūtės metu. Tas planas numatė visas 
mašinos smulkmenas, bet planuotojams neatėjo į galvą, 
kad kartu šu mašina reikėjo į Kupiškį pasiųsti ir montuo
toją. Nepasiūntus montuotojo, atsiųstą mašiną pradėjo 
montuoti patys kupiškėnai. Kupiškiu nebuvo pasiųsti 
montavimo nurodymai, tai kupiškėnams teko ištisą sa
vaitę montuoti kertamąją, kol jiė visas dalis sudėjo į sa
vo vietą ir jas prisukinėjo.

Pranešimas sako, kad - javus, šiaudus, šieną, dobilus, 
linus, sėmenis,bulves, burokus, obuolius, uogas, slyvas 
reikia skubėti “parduoti” valstybei. Tai yra pirmoji ir 
pati svarbiausioji kiekvieno kolchozo direktoriaus parei
ga. Bet visi žino, kad kolchozai verčiami “parduoti” pa
gal ruso nustatytas kainas, kurios yra bent12 kartų že
mesnės, negu rinkoje. Tas prievartinis “pardavimas” 
pagal ruso nustatytą žemą kainą ir yra pagrindas lietu
vių išnaudojimo. Už Lietuvon atvežtas prekes'rusai lupa 
pasakiškas sumas, o Lietuvoje augintą maistą ir pašarus 
“nusiperka” už grašius. Prie šio Lietuvos maišto konfis
kavimo daug prisideda rusams tarnaujantieji lietuviai 
komunistai.

1912 m. pradėjęs rašinėti Rygos 
Naujienose lyrinius vaizdelius. 
Taigi, nuo tų iki šių metą — 
jau visa kapa metų! Ar tai ne
graži sukaktis?!

O toliau Juozas Pronskus, ap
sigaubęs “Ainio” slapyvardžiu, 
jau 1913 m. rašo į “Jaunimą”. 
1918 m. iš Plungės jo feljetonai 
plaukia Į vilniškį “Darbo Balsą” 
ir “Lietuvos Aidą”. Tuo buvęs 
atkreiptas “deimančiukų ieško
tojo” Vaižganto dėmesys, kuris 
pakvietė Tave, Juozai, į Lietuvos 
Aido” redakciją.

O po to — kur ir kaip Tavo, 
Juozai, nerašyta ir nekurta, kaip 
laikraštininko, kaip knygų au
toriaus, redakcijų nario ir re
daktoriaus, kaip vieno iš sun
kiausių kūrybinių žanrų — fel
jetono autoriaus ir t. t.

A. a. B. Babrauskas, vienas 
iš žymių ją mūsų literatūros kri
tikas ir jos vertintojas bei isto
rikas, juk Tau, jūožai, ne kam 
kitam, priskiria, netgi, feljeto- 
hinio žanro kūrinių pradininko 
titulą. Taigi, neveltui save “Ak- 
lasmatė”, “Prošėpanu” ir kitais 
slapyvardžiais pasivadinai ir kū
rei feljetonus.

Ir kur Tavo nedirbta — vis su 
plunksna, vis kūrybine dvasia. 
Kaune — Spaudos Biūre, Lietu
vos dienraštyje. Trimite, Lietu
vos žinią redakcijėj. Pagaliau, 
ir mūsų Tėvynės — Nėpr. Lie
tuvos valdymo aparate, kaip 
Steig. Seimo narys (Socialistą 
liaudininką demokratų ir vals
tiečių s-gos bloko).

O dar. toliau. Juk prieš 50 
mėtų (1922) Tu, Juozai, biivai 
vienas iš steigėją Liet..Rašyto
ji ir Žurnalistu s-gos. Tais pat 
metais buvai pakviests į Prūsų 
Lietuvių Balso redakciją Klai
pėdoje. 1922 m. gruodžio 8 d. 
Klaipėdoje susidariusio M. Lie
tuvos Gelbėjimo K-to narys ir 
M. Lietuvos vadavimo dalyvis. 
Dar taip neseniai, (prieš pen
ketą metų), man beruošiant Ma
žosios Lietuvos patriarcho Mar
tyno Jankaus monografiją, daž
nai tekdavo susidurti ir su j. 
Pronskaus pavarde, o mano gra
cijos iliustracijose — ir su jo fo
tografija.

1924 ih. buvai Klaipėdos Ži
nių redaktoriumi, o 1925 m. jau 
redagavai Lieiuvbs žinias Kaune.

Ir pačioj Amerikoj — nesi, 
Juozai, tik 15-kos metų svečia- 
vimosi svečias. Juk ne pirmą 
kartą ten nuvykai ir ne pirmą 
kartą ten darbuojiesi — ir vis 
su plunksna, vis kūrybine dvasia.
1927 m. metais juk buvai atvy
kęs Amerikon ir Bostone redaga
vai “Sandaros” savaitraštį, o
1928 m. — perėjai dirbti ten, 
kur šiandien vėl dirbi. Tik, gai
la, dabar, kaip 1932 metais, ne
begali vėl grįžti brangion Tėvy
nėn, nes ją užliejo kruvinas rau
donasis tvanas...

Kai grįžai Į Lietuvą — vėl 
redagavai “Lietuvos Žinias”, 
paskiau — Klaipėdoje “Lietu
vos Keleivį”, “Vakarus”, paga- 
liau, nuo 1939 iki 1944 m. — 
Kaune Eltos redaktoriaus ir ver
tėjo darbas, pakol vėl neatsiri- 
to raudonoji banga mūsų šven
tosios žemės link. Tada Jums, 
Juozai, kaip man ir kitiems tūks
tančiams lietuvių — sunki tre
tinio lazda.:.

Toliau — gyvenimas Kana
doj (nuo 1948 m.), darbas dau
gelyje laikraščių ir (nuo 1957 
m.) — nuolatinis darbas “Nau
jienų” redakcijoje.

Pagaliau, tą viską, ką čia la
bai rūpiai surašiau, viską detali
zavus, kiek tai gražių sukakčių 
būtų galima nurodyti Tavo, Juo
zai, darbe ir kūryboj — ar ne? 
Bėt, kaip ten bebūtų, neišsigin
si, kad kaltas — nors dvejais pa- 
kaitinimais: kad prieš 60 m. 
(1912-taišiais) “šusiženijai” su 
Rygos Naujienomis ir tenai jau 
siuntinėjai savo lyrinius vaiz
delius, o prieš 15 m. (1957-tai- 
šiais) — antru kartu Įsijungei 
“naujiėniečiiį” tarpah ir dar-

siems: “Kardinolas padarys 
nutarimą dėl Crosstown kelio 
ir jį paskelbs spaudoje. Jūs su
sitiksite kardinolą, kai jis nu
tars su jumis susitikti. Be jūsų 
dar du su puse milijonų .žmo
nių bus paliesti Crosstown 
greitkelio, ir jų nuomonių rei
kia išklausyti.’’

Kai kurie demonstracijos 
dalyviai gerokai susibarė su 
prelatu Brackin. Protesto žy
gio vadovas James Haffermari 
pareiškė: “Mes esame suaugę 
žmonės, tikintieji. Kai kardi
nolas parašo parapijoms laiš
ką prašydamas aukų, mes jo 
prašyriią išpildom. Jis turėtų 
turėti mandagumo ir su mumis 
susitikti.

SKAITYK Sr -

f'OS TEIKIA GKR1>’LIAS, 
•F TSTNCi ŽtNIAS

UŽSAKYKITE DABAR
GERIAUSIĄ DOVANĄ

NOVOS PAKRANTĖS
DR ANTANAS J. GUSENAS

16
Motiha buvo nepaprastai ramaus ir dominuojančio 

būdo. Jai nereikėdavo ant vaikų rėkauti. Ji ramiai pa
sakydavo, tai mes žinodavome, kas reikia daryti ir ko 
klausyti. Mažiems vaikams kol jie dar nesupranta, ką 
jiems motina sako, kartais ir užkirsdavo per sėdynę, bet 
paaugusiųjų ji nemušdavo. Aš neatsimenu, kad ji ka
da nors manė ar paauglius mano brolius kada būtų 
apibarusi. Visi mes ją gerbdavom. Josios žodis mums 
buvo šventas.

Motinos žinioje buvo samdiniai ir ūkio darbininkai. 
Samdiniai — bernai ar mergos, — pabuvusios pas mus 
metus, labai dažnai pasilikdavo ir kitiems metams. Ji 
visuomet sutartą atlyginimą laiku sumokėdavo. Daž
nai dar ir pridėdavo, kad niekas negalėtų pasiskųsti. 
Tvarkingas buvo ir tėvas. Jis nesikišo i motinos veda
mus ūkio reikalus, bet jis viską matė ir stebėjo. Įsikiš
davo tik tada, kai matydavo būtiną reikalą. Darbyme
čiui reikalingą pagalbą sutvarkydavo motina. MAtio 
tėvas buvo geras ūkininkas, bet rugiapiūtės ar kitais 
darbymečio laikotarpiais jis vienas nepajėgdavo at
likti visų darbų. Motina žinojo, kur ir ką pasamdyti. 
Su samdiniais ji ir atlyginimą sutardavo.

MOTINOS AKYS SUSILPNĖJO
Mano motina buvo sveika ir stipri moteris, 

liau, kai aš jau paaugėjau, ji pradėjo skųstis
Akys ją kartais tiek kankindavo, kad negalėdavo dar
bų dirbti. Akys sukeldavo ir galvos skaudėjimą. Ji ėjo 
pas gydytojus. bet jie nieko negalėjo pagelbėti. Jai 
pradėjo augti kataraktos. Vietos gydytojai jų išpjauti 
nemokėjo. Tais laikais tai buvo sunki ir sudėtinga ope

Bet vė- 
akimis.

Dirbk, Juozai, ir ištverk dar 
ilgus metus su plunksna, nes tai, 
iš tikrųjų, nėra lengvas ii* dė
kingas, bet garbingas darbas'

Nuoširdžiai Tavo
Pranys Alšėnas

Neduoda ramybės 
kardinolui Kodžiiii

Cross town greitkelio priešai 
Vėl susirinko prie kardinolo 
Cody Įstaigos, 211 E. Chicago 
Ave., norėdami su juo susitik
ti. Išėjęs Į gatvę prelatas 
Francis Bra'ckin pagyrė minių 
žmonių, kad ji turinti gražius 
balsus ir pakvietė visus dar ka
da nors atsilankyti. Minia bu
vo net sukūrusi dainą, kurią 
padainavo prelatui: “Kur 
dings tavo žmonės, kardinole
Cody, praradę savo kolonijas, 
ir namus, Kur pasidės tavo 
žmonės, kada tu išgirsi mūsų 
prašymus, kada tu atsigręžęs 
mus pamatysi, Jone Cody?”.

Prelatas aiškino tikintie-

taupiau tvarkyti ūkio reikalus, tai nėra jokio reikalo 
jos raginti.

Mano tėvas gimė ir augo Bliuviškiuose. Jis anksti 
pradėjo ūkio darbus, kaip juos anksti pradeda kiekvie
no Lietuvio ūkininko vaikas. Paprastai lietuviai ūki
ninkai dažniausiai būdavo beraščiai. Bet mano tėvas 
mokėjo skaityti ir rašyti. Pasakojama, kad jo tėvelis

racija. Žmonės važiuodavo Į Karaliaučių akių gydyti.
Mano tėvas, matydamas kenčiančią motiną, buvo 

besiruošiąs vežti ją Į Karaliaučių. Bet viename laikraš
tyje jis išskaitė, kad geriausias Karaliaučiaus akių spe
cialistas dviem savaitėm atvažiuoja Į Vilnių. Tėvas pa
rašė laiškus nurodytu adresu, patyrė kada Karaliau
čiaus akių specialistas dviem savaitėm atvažiuoja Į
Vilnių, pranešė, kad atveš sergančią motiifą ir Ubriį pastebėjo jo polinki prie rašto. Jis ne tik pats greitai 
kad ji ten būtų operuojama. Gavęs atsakymą, jis mo
tiną Įsodino i ratus ir nuvežė i Pilviškius, iš ten trauki
niu i Vilnių. Kelias buvo tolimas, bet jis viską tvarkin
gai atliko.

Motina buvo sėkmingai operuota. Ligoninėje ji 
pragulėjo dvi savaites ir parvažiavo. Pradžioje ji dar 
turėjo šiek tiek bėdos. Akys kiek ašarodavo ii* nebiivo 
reikalingos aiškumos. Bet dar už kelių savaičių moti
na pasveiko ir akimis gerai matė. Iš Vilniaus parv&žia- 
vusi motina tuojau Įsitraukė Į ūkio darbus. Gydytojas 
liepė jai sunkių darbų nedirbti, Įsakė palaukti beni 
kelias savaites, bet ji atsakydavo, kad dirbamas dar
bas jai nebesunkus.

mano Tėvas

Aptaręs pagrindinius motinos bruožus, noriu tarti 
kelis žodžius ir apie savo tėvą.

Mano tėvas buvo aukštas, sveikas ir Stiprus vyras. 
Jis daug dirbo, bet mažai šnekėjo. Man atrodo, kad 
juodu su motina labai derinosi. Abu buvo maždaug vie
nodo charakterio. Jie nesakydavo vienas kitam, kas 
reikia daryti ir ką atidėti. Jeigu matydavo, kad reikia 
kuris ūkio darbas atlikti, tai pats eidavo ir pradėdavo 
darbą. Jam nereikėjo kitų raginti arba motinos kviesti. 
Iš viso, jis motinai niekad neisakinėdavo. Jeigu ku
melė pati traukia, tai nenaudok botago — sako sena 
lietuviška patarlė. Tėvas aiškiai matė, kad motina pa
ti stengiasi kiek pajėgdama daugiau atlikti, geriau ir

pramoko rėšto, bet jis labai lengvai galėjo skaityti ir 
suprasti laikraščius ir bet kokius popierius. Mano tė
vukas, kuris taip pat vadinosi Jonas Gustainis, kaip ir 
mano tėvas, nidno tėvą leido mokytis net Į Griškabūdi, 
kur jis baigė dviklasę. jis ne tik ją baigė, bet išlaikė 
geteii egzaminus ir galėjo stoti Į mokytojų seminariją. 
Artimiausioji niokytojų seminarija tais laikais buvo 
Veiveriuose. Ten daugelis ūkininkaičių važiuodavo 
mokytis.

Atrodo, kad pradžioje tėvai norėjo leisti mano tėvą 
i mdkslus, bet vėliau pakeitė savo nuomonę. Kodėl ji'ė 
taip padarė, negalėčiau pasakyti. Panašiai ir mano tė
vas pasielgė su riianim. Mano tėvas, matyt, vadovavosi 
prihcipu, kūd ūkiui vesti mano mokslo užtenka. Moks- 
Jaš.yra brangūs dalykas. Mokesčiai, vežiojimas, aprah- 
ga ir vaiko užlaikymas kitur yra brangus dalykas. Na
mie vienas vaikas daugiau ar mažiau — nieko nėrėiŠ-i 
kia. Namuose yra vietos vaikui paguldyti, yra drabu
žių, o maisto lietuviškame kaime netrūko. Visai kitaip 
ūkininkui reikia skaičiuoti, kai vaikus reikia leisti mo
kyklon.

Mano tėvas buvo dviklasę baigęs. Jis skaitėsi vienas 
pavyzdingiausių ūkininkų visoje apylinkėje. Jis susi
tvarkė su trąšorrtis, nors pati pradžia trąšų įsigijimo bu
vo labai neskani. Jis Įsigijo reikalingas žemės ūkio 
mašinas. Ateinantieji kaimynai jį gąsdino, kai jis nu
sipirko kertamąją. Vieni pasakojo, kad mašina jam 
grūdus išbarstys, antrieji pasakojo, kad mašinos labai
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SPECIALAUS rublio 
ČĖRTIFlKAtAI

Jie yra geriausia dovana.
Intertradė Express Corp, saky
davo Jums anksčiau, o dabar tai 

patvirtina Jūsų giminės — 
Su jais jūsų giminės gali gau

ti ką tik jie nori už dali regu
liarios kainos.. Yra tas pat kaip 
įeiti į krautuvę su 100 dol. ir nu
pirkti ten prekių už 200 ar 300 
dol. netgi daugiau.

Specialaus Rublio Certifika- 
tus galima pakeisti į paprastus 
rublius aukščiausiu kursu.

Pilnai garantuoti ir apdrausti. S 
Tik INTERTRADE EXPRESS g 
CORP, duoda Jums greičiausią g 
patarnavimą. Certifikatai yra j 
pristatomi į jūsų giminių na- 1 
mus per apie 3 savaites. Spe- g 
dalaus Rublio kaina yra $2.35. j 
Jokiy primokė j imp nėra. Jūs ■ 
galite siųsti bet kokią sumą. J

Rėikalaukite mūšy veltui siun
čiamą iliustruotu kata log y.

UŽSAKYKITE DABAR
UŽSAKYKITE TIK PER

EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street

Fifth Floor
New. Ybrk, N. Y. 10010 

tel. 982-1530
SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ
Tik trumpam laikotarpiui garan
tuojamas greitas pristatymas.
ZHIGULI VAZ 2101

«. .. USS3214.00
MOSKVITCH 412 1ZH

. - USS3155.00 I
MOSKVITCH 408 iE I

w , UŠS3O33.0O
ZAPOROZHETS ZAZ 968

US$2026.00

Reikalaukite mūšy specialaus 
Biuletenio su automobiliy pa
veikslais. Dėl apartmenty ir 
dėvėtu drabužiu, taip pat reika

laukite specialiu katalogu.
Mes turime 23 metų patyrimą 
šiame biznyje ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų.

dažnai atneša nelaimes. Susižeidžia, jei he patys ūki
ninkai, tai vaikai. Bet mano tėvas nekreipė dėmesio i 
kalbas ir gąsdinimus. Bliuviškiuose jis pirmas Įsigijo 
kertamąją ir prisikūlė daugiau javų, negu kūldamas 
spragilais. Vėliau ir kiti stambesni ūkininkai pradėjo 
pirkti mašinas, kai pamatė, kad mūsiškis lengviau ir 
greičiau nuvalo laukus.

BliuViškiečiai mokėsi iš tėvo mašinas vartoti, o ma
no tėvas dažniausiai išskaitydavo iš laikraščių ir Įvai
rių gautų knygelių ir brošiūrėlių. Išjodamas Vokieti
jon sii arkliais, jis juos parduodavo ir Įsižiūrėdavo, 
kMp Vokiečiai naudoja mašinas ir, iš viso, kaip jie 
tvarko savo ūkius. Mano tėvas buvo Įsitikinęs, kad jis 
yra apdairus ūkihinkas, ir kad turimo mokslo jam už
tenka. Jis buvo pasiryžęs man palikti ūkĮ, todėl jam ir 
atrddė, kad ihano žiriių ūkiui vesti užtenka, jis buvo 
Įsitikinęs, kad “permokytas” ūkininkas žemės ūkio 
darbams nebetinka.

Aš šiandien norėčiau pasakyti, kad mano tėvas bu
vo susipratęs lietuvis. Jis jau turėjo žinių apie lietuvių 
pastangas atgauti laisvę ir išsilaisvinti iš caro priespau
dos. Jis žavėjosi tūo metu Rusijoje vykusia kova prieš 
caro valdžią, lis nežinojo ir nesuprato kovotojų tarpe 
buvusio susiskaldymo ir kylančių politinių skirtumų ar 
het fllosofihių pažiūrų, bet jis skabydavo Lietuvoje 
tuo metu platinamus lapelius ir kvietimus Įvesti visoje 
Rusijoje demokratinę santvarką, sumažinti valstybės 
išlaidas ir pagerinti paprastų darbininkų ir neturtingų 
kumečių ir bežemių gyvenimą. Jis skaitė ir pačių lietu
vių leidžiamą literatūrą apie galimas reformas. Jam 
patiko minlis, kad lietuviai turėtų teisę patys tvarkyti 
sūvo reikalus, .lis skaitė Varpą, Oarbihinką ir Įvairiau
sius atsišaukimus. Jis daug galvojo apfe kiekvieną nau
ją pažiūlyiną. daugelio dalykų jis negalėjo suprasti, 
kaip tie kovotojai galės juos pravesti, bet paprasti da
lykai jam buvo aiškūs.



DR. ANNA BALIONAS 
akių ausų mosi i* 

IR GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2851 W. 63rd STREET 
Ofi*o talef.; PRospect 8-3229 
Razid. tol.f.; WAIbrook 5-5076 

liasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto. 
juo 7 iki 9 vai vak. Treė uždaryta

Ren. UI. 239-4683

Dft. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
4449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Madical Buildins), Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarinr^ 

Jei neatsilieptas <;kamhinTj 374-8012

Taku PRospect 8-1717 -

DR. S. BiEŽiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
Vai.: 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. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TaKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71 st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5*49 

Rezid.: 308-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vai, 
antrad.. penatadienį nuo 1—5, tree, 

ir sestaa. tiarai susitarus.

Rez.; GI 8-0873

DR. W. E1S1N - E1S1NAS
IK muTEkų 

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

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

Mirė dr. K. Gudaitis
1972 m. rugpjūčio mėn. 26 d. 

netekome dr. Kristupo Gudai
čio. Velionis buvo palaidotas 
Lietuvių Tautinėse kapinėse, 
Chicagoje.

Dr. Kristupas Gudaitis buvo 
gimęs 1898 m. žem. Naumies
tyje.

1919 m. įstojo savanoriu į 
Lietuvos kariuomenę. 1920 m. 
baigė karo mokyklą. Lietuvai 
kuriantis dalyvavo mūšiuose ir 
buvo sužeistas. Jis buvo apdo
vanotas Vyčio Kryžiumi ir Kū
rėjo - Savanorio medaliu.

1930 m. baigė medicinos 
mokslus ir buvo įsigijęs chirur
go ir ginekologo profesiją.

1941 m. Lietuvą okupavus 
rusams, jis pasitraukė į Vokie
tiją. Jo gyveninio odisėja didi

GHAU1NSKAS
VĖSINTUVAI
IR SENIAUSIEMS

NAMAMS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

ir plati. O jo asmenybė mums 
garbi ir brangi.

Jis reiškėsi ne tik savo profe
sijos straipsniais, bet taip pat 
ir lietuviškoje spaudoje. Jis ra
šė knygas, straipsnius, o taip 
pat redagavo žurnalus ... Medi
cinos srityje yra parašęs daug 
mokslinių straipsnių.

Jam mirus išeivijos lietuviai 
neteko didelio lietuvio patiroto, 
mokslo vyro, spaudos darbinin
ko ir visuomenės veikėjo. Jis 
priklausė daugeliui lietuviškų 

{organizacijų. Taip pat veikė 
Lietuvos Evangelikų - Liutero
nų sąjungoje. Daugiau 10 me
tų išbuvo tos sąjungos pirmi
ninku. Jis buvo Evangelikų- 
Liuteronų Konsistorijos prezi
dentu.

Skaitė paskaitas ne tik iš me
dicinos mokslų, bet sakė ir pat
riotines kalbas, jose priminda
mas tas sunkias išgyventas va
landas, kai reikėjo aukotis ir 
kovoti, kad Lietuva būtų lais
va. Tikėjo laisvės rytojumi, 
bet deja.

Isėkis ramybėje toli nuo bran
gios tėvynės Lietuvos, dėl ku
rios Tu visad kovojai ir net sa
vo gyvj’bę buvai pasiryžęs au
kot, kad ji būtų laisva.

Algirdas Budreckas

DR. NINA KRAUCEL - 
KRlAUCEUUNAiTE 

akušerija ir MOTERŲ ligos 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tai.: HE 4-1818 arba RE 7-970C 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. VIDAUS LIGŲ SPEC. - - - 
2454 WEST 71st STREET 

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

G U Ž A U S K U ' 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GŠL1NYČU 
2443 WEST 63ra STREET

i Telefonai: PR 6-0833 Ir FR 8-083*

| “ERKRAUSTYMAI

I MOVING
Leidinuii — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA i
R. i E R Ė N A S 

J 2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063
!!Į8! m-nra- T—I—

WATERBURY. CONN.
Pobūvis Balfo naudai

Rugsėjo 9 d., šeštadienį, nuo 
2 vai. p. p., Venclauskių sodybo
je, Spindle Hill Roąd, įvyks kas
met tuo laiku Danutės Venclaus- 
kaitės ruošiamas pobūvis — su- 
batvakaris su vaišėmis ir maža 
programa.

D. Venclauskaitė, sekdama sa
vo tėvų a. a. Stanislavos ir adv. 
Kazimiero Venclausku labdarin
gų darbų pavyzdžiu, pati iš sa
vo išteklių parūpina valgius, o 
pobūvio svečių sudėti pinigai ati
tenka Baltui ir Vasario 16 d. 
gimnazijai remti.

Visi labai maloniai kviečiami 
dalyvuti. K.

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

Iš Įvairiu atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Fleet 
( Tai.; FRonfiar 6-1882

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses’’ 
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telef.: 776-2830 
Naujas rez. telef.: 448-5545

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmiock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Eržvilko Klubas
Eržvilko Draugiško Klubo pik

nikas įvyko rugpiūčio 27 d. Onos 
Bruzgulienės sode. Nors rytas 
buvo ne per daug malonus, bet 
kai prasidėjo piknikas, tai die
na nušvito. Piknike buvo matyti 
daug senų draugų, kurie valgė 
skanius pietus, kylojo stikliukus 
ir buvo patenkinti, kad atvyko.

Kaip visuomet, daug gerų rė
mėjų, kaip Herman ir Sylvia 
Dantos, sol. Algirdas Brazis, To
ny ir Emma Petraitis, White 
Star Inn naujas savininkas Al 
su savo šeima ir draugais, Wally 
ir Helen Seravičiai taip pat ir 
Herriott Halsvegas su savo drau
ge, kuri buvo savininke gražios

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

Ofisas 2750 West 71 st St 
TeU 925-8296

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

uždaryta. 
Rax, tel.: WA 5-3099

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeU PR 1-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 
siair 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmiock 4-2123 
Rezid. telef.: Gibson 8^6195

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

„ P. ŠILEIKIS. 0. P.
Wt ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

M3 Aparatai - Protezai. Med. Bap
11 dažai Sociali pagalba kojom- 
* (Arch Supports) ir t t

VaL: 8—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1.
2850 Wast 63rd St., Chicago, IlL 60629

TahK- PRospact 6-5084

— Sek pasaką, mamyte.
Apie senui laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersoniene

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai k. 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie 
-lems bei jaunimui:

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY 
4UKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai iHu»- 

emotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dot
2. Vende F renk ie nė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 

mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail V. Siman- 
tevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

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

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl.. $1,OQ.

6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi
juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padariniai, legendos, novelės. Dail 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dm.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasako* 
/alkams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. S3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
5iai bendravo su savo dievais, 54 psl., S1.00.

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

NAUJIENOS,
BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 

‘NAUJIENOSE’’. — TT'RI GERIAUSIĄ 
PASISEKIMĄ BIZNYJE

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, 1LU 60608.

m

meiles dvasia, c 
su karsta meile.

Dr. K. Gudaitis karste

dimu kietose rungtynėse. Pirmą 
vietą laimėjo A. špokas, antrą 
vietą A. Vilutis ir trečią vietą V. 
Juškis. Po rungtynių buvo ben
dri pietūs su vaišėmis. Pokalbio 
metu buvo aptarta galimybė 
ateityje iškviesti lietuvių kai
myninius klubus į rungtynes.

Dalyvis

ŠVENTO RASTI 
KIEKVIENA

'AMOKYMAJ
ENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
jwIrluwtufBu Tiesai broliškos
kad myUtuuiėl vieni kitvs iš tikros širdies ir

Bažnyčia tun labai branginu ribojimą, ir laikyti jį liudininku išsilavi- 
lr pažabos; neturėdamas žinojimo, niekas negati tapti tvirtas 

Viešpatyje ir J© galybės jėgoje—-malonėje. Pritink* mums gerbti tuos, ku
rie per uolų Dievo žodžių tyrinėjimą įrodo savo meilę Dievui ir jo Tiesaif 
ir kurių priimtinumą Dievas parodo, įvesdamas juos giliau ir giliau į giliuo 
sius Dievo dalykus. Bet kaip žemiškoje šeimynoje mes mylime ir rūpiną- 
mės apie kūdikius ir nesuaugusius, taip ir tikėjimo šeimynoje turime rū
pintis ir pagelbėti bei mylėti mažuosius ir menkai išaugusius, kad ir jie nž- 

, augtų tvirtais Viešpatyje ir jo galybėje.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčia. Bažnyčių yra daug bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra ūkrojL Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. J visus sitms svarbius klausimus rasite atsakymas nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi "Tikroji bažnyčia*. Ją nemokamai gavsite jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. žavisi, 3715 West 66th Street, Chicago, 
Illinois 60629.

tV. RAITO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SUNIK 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

9BME 1

DANUTĖ RASIŪNA1TĖ- 
MUSKET1ENĖ

26 mėty amžiaus, gimusi Austrijoje, 
nuo 1949 m. gyvenusi Argentinoje, 
medicinos fakulteto studentė, 1969. L 
18 ištekėjusi už Carlos Ricardo Muš- 
keto, staiga ir netikėtai mirė savo 
namuose Buenos Aires mieste šio 
rugpiūčio mėn. 11 d. Sekančią dieną 

buvo palaidota Fiores kapuose.

užeigos Brighton Parke ir daug 
kitų rėmėjų.

Klubo pirm. Helen Vengelaus- 
kiėnė ir komisija, kurioje buvo 
Ben Jurėnas ir Estella McNamee, 
smagiai sukosi, kad visi svečiai 
būtų pavaišinti gerai ir greitai, 
visi darbininkai bei darbininkės 
dirbo gerai ir sąžiningai. Kai An
tano Valiūno orkestras užtraukė 
Home-Sweet-Home, visi svečiai 
dar nenorėjo skirstytis, nes tas 
smagus laikas taip greitai pra
bėgo.

Kur dingo stalai?
Vienas portorikietis pasis

kundė Chicago Tribune, kad 
Douglas parke, prie Kalifor
nijos ir 18 gatvės, visai nėra 
kur atsisėsti, atėjus piknikau- 
ti, o susėdus ant parko žolės, į 
maistą lenda skruzdėlės.

Miesto parkų valdyba paaiš
kino, kad prieš kelias savaites 
Douglas parke buvo 24 .pikni
kų stalai, tačiau dabar likę tik 
6. Šią vasarą iš parko dingo 
40 stalų, šiais metais daugiau 
stalų nenumatoma ten pasta
tyti. Ateityje manoma stalų 
kojas icementuoti į žemę.

McM korespondentas

NAMŲ SAVININKŲ 
GEGUŽINĖ

Marquette Parko lietuviai na
mų savininkat* rengia džiaugs
minga pikniką, kuris įvyks rug
sėjo mėn. 4-tą diena (Labor 
Day), Bruzgulienės ąžuolų so
dyboje, 8234 So. Kean Avenue, 
Willow Springs, Ill. Rengėjai 
prašo visus gausiai dalyvauti. 
Atvykstančių lauks maloni lie
tuviška muzika, geriausias šik 
tas ir nebrangus maistas, turtin
gas ir pigus atgaivos baras, tur
tingas laimės šulinys, malonus 
praleidimas laiko tarpe giminių, 
draugų ir artimųjų, atsigaivini
mas puikioje žalumynų ir kve
piančių gėlių gamtoje ir kiti 
pikniko malonumai bei džiaugs
mai. Atvykite — džiaugsitės 
daugiau, negu praeityje. (Pr).

NAUJIENAI 
--------r Taniais—-—

■ e. , , , , .j.
LrhiYBi tiiptl peria r psntaodi 

ir progas urano tiktai per

NAUJIENAS

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

EAST CHICAGO, INDIANA

— Joniškiečiy Labdarybės ir Kul
tūros Klubo susirinkimas Įvyks antra
dienį, rugsėjo 5 d. 8:00 vai. vak. 
Hollywood salėje, 2417 W\ 43rd St. 
Visi nariai ir narės kviečiami atsilan
kyti šiame susirinkime, nes po poros 
mėnesių atostogų yra daug reikalų 
aptarti ir komisijų pranešimus iš
klausyti. Po susirinkimo bus vaišės.

A. K.

— Eržvilko Draugiško Klubo susi
rinkimas Įvyks trečiadienį, rugsėjo 
6 d. 8:00 vai. vak. Hollywood salėje, 
2417 Vr. 43rd St. Nariai ir narės pra
šomi atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti ir pranešimus priimti. 
Po susirinkimo bus vaišės.

E. M. M.

East Chicagos Lietuvių Me
džiotojų ir Meškeriotojų klubas 
rugpiūčio 27 d. turėjo šaudymo 
rungtynes. Rungtynės įvyko p. 
Rimšų ūkyje, Valparaiso, India
na. Jose dalyvavo patys taik
liausi šaudytojai iš medžiokli
nių šautuvų i skremlančius lai
kinius. šių metų rungtynės pa
sižymėjo šaudymo dideliu įgu-

— Brighton Parko Lietuviu Motery 
Klubo susirinkimas Įvyks ketvirtadie
ni, rugsėjo 7 d., 8:00 vai. vak., Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St. Narės 
prašomos dalyvauti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti. Bus pranešimas apie 
įvykusi pikniką. Po susirinkimo vai
sęs. E. M. M.

— Čikagos Lietuviy "Kęstučio" pa
šalpos klubo mėnesinis narių susirin
kimas Įvyks sekmadienį, rugsėo mėn. 
3 diena 1 vai. popiet, Hollywood sve
tainėje, 2417 West 43rd St. 
tainėje, 1417 West 43rd St.

DAMECELE KARKA (DAVIDAUSKAS) 
Pagal tėvus Abluzevich

(
Mirė 1972 m. rugpiūčio mėn. 31 d., 11:35 vai. ryto, sulaukusi 78 
metu amžiaus. Gimusi Lietuvoje.
Paliko nuliūdę: sūnus John S. Davidauskas, jo žmona Peggy, anū

kai — John Vincent, Arlene Dietricks, jos vyras Robert ir Lois Galos, 
jos vyras Walter, 4 proanūkai, pusseserė Anna Tamolonis, jos vyras 
Peter ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Velionė buvo žmona mirusio Adam Karka.
Sekmadienį, rugsėjo 3 d. kūnas bus pašarvotas Eudeikio koply

čioje, 4330 So. California Ave.
Antradienį, rugsėjo 5 dieną 8:45 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Damecele Karka giminės, draugai ir pažįstami nuošir- 
| džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar- 
į narimą' ir ^atsisveikinimą, / y v—

Nuliūdę lieka: < .
Sūnus, anūkai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas Gaidas ir Geraldas Daimid 
523-0440.

Tel.

i

1410 So. 50th Ave^ Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-5

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A1KSTS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I i F
t f
i

SENIAUSIA IE DID4IAUS1A LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

EUDEIKI
DOVYDAS r. GAIDAS GERAIDAS F. DAUAIB

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODEKN1SKOS AIR-CONDITIONED KOFL1C1OS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Assoeiacijos

AMBULANCE 
PATARNAVt 
MAS DIENA 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYč'Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-1572

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667X

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, BL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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PROF. DR. ANTANO SALTO I 
LIETUVIŲ KALBOTYROS STIPENDIJA

Prof. A. Salys

Profesorius dr. Antanas Sa
lys sielojosi lietuviu kalbos iš
laikymu išeivijoje. Dažnai tuo 
klausimu jis yra reiškęs savo 
nuomonę viešuose pokalbiuo
se ir spaudoje. Betgi pats Įspū
dingiausias yra paskutinis jo 
pasisakymas, tartas vos dvi
dešimt dienų (1972. VII. 11) 
prieš mirtį. Tuomet. Lietuvių 
foto archyvui ruošiant doku
mentini prof. Salio filmą, 
profesorius buvo paprašytas 
tarti savo kaip kalbininko ir 
lietuvio pageidavimą, štai jo 
žodžiai:

Mano didžiausias troškimas, 
linkėjimas yra, kad lietuviš
koji šeima išlaikytų gyvą se
nutę mūsų gražią kalbą ir ją 
perduotų ateinančioms kar
toms, kad jaunoji mūsii karta 
ne tik patriotiškai šoktų, dai
nuotų, bet ir kalbėti] skambia 
lietuviška šnekta. Lietuviškai 
nebemokančiam Lietuva ne tik 
tolima, bet ji bus ir svetima.

I Dirbdamas Pensilvanijos 
universitete, esu nemaža pri
sidėjęs prie specialistų paruo- 

išimo, kurie dirba ir baltisti
kos srityje. Gaila, jų tarpe lie
tuvių kandidatų neturėjau. O 
vis tiek, kodėl iš mūsų jauno
sios kartos negalėtų kada gim
ti ir lietuvių kalbininkų? Tė
vynėje lietuvių kalbos tyrimo 
darbas varomas plačia ir ša
kota vaga. Dirbama, kaip pats 
mačiau, su dideliu entuziaz
mu ir užsidegimu. Tik kad tas 
užsidegimas ir entuziazmas ne
būtų užgesytas šiauraus rytų 
vėjo. Vis kažkaip prisimenu 
šūki, kuri Jonas Jablonskis bu
vo padėjęs skaitytojų knygoje, 
išleistoje Petrapilyje 1916 me
tais, skirtoje mūsų tremti
niams, pavadintoje “Vargo 
mokyklai’’. Ten tas šūkis 
skamba šitaip: ’’Nedidelė gar
bė svetimomis kalbomis kal
bėti, bet didi gėda — savosios 
gerai nemokėti”.

Profesoriui Antanui Saliui 
mirus (19/2. ' II. 31.), jo sei
mą, artimieji ir bičiuliai įstei
gė jo vardo stipendiją akade
minėms lietuvių kalbos studi
joms, skiriamą išeivijos lie
tuviui.

Stipendijos administravimo 
ir skyrimo komisiją sudaro:

Profesoriaus našlė Sofija 
Salienė, . „.

dr. Antanas Vasys, artimas 
profesoriaus kolega,

dr. Viktoras Gidžiūnas, O. F. 
M„ Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos atstovas,

dr. Vincas Maciūnas, Litua
nistikos Instituto atstovas,

dr. Kostas Ostrauskas, pro
fesoriaus bičiulis ir buvęs jo 
studentas.

Prof. Antano Salio šviesų 
atminimą pagerbti norinčius 
ir lietuvių kalbos puoselėjimu 
besirūpinančius kviečiame pa
remti šią stipendiją. Įnašus 
prašome siųsti šiuo adresu:
A. Salys Scholarship Fund 
Liberty Federal Savings & 
Loan Association 
204 N. Broad Street 
Philadelphia, Pa. 19102.

Už pietus 1,000 dol.
Rugsėjo 26 d. Čikagoje Įvyks 

respublikonų pietūs, kuriuose 
už Įėjimą teks mokėti 1,000 dol. 
Demokratų veikėjai kritikuo
ja tokius brangius pietus, sa
kydami, kad jie netinka žmo
gui, kuris Įvedė kainų ir algų 
kontroles ir siekia baigti in- 
fliaciją.

Respublikonų kampanija 
vykdoma ir kituose miestuose. 
Nuo vasario 17 d. prezidento 
perrinkimo komitetas Illinois 
Valstijoje surinko jau 750.000 
dol. Conrad Hilton viešbutyje 
rengiamuose pietuose žada at
silankyti ir prezidentas.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato 
j J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderi tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

TERRA
Bringenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
■>_ ■nu. IMI

M. A. š IM K U S
Real Sstate, Notary Public 

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

kitokį blankai.* -

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

1* 2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • Tek WA 5-2787
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. 
—*

E——H.B1 t |

L 1 L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 S©. ASHLAND AVĖ. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs lutomcbllių dnudlmal.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANT1NAS

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Ti’soml *uto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. f.
U24 S©. CALIFORNIA AVI, 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. G. AUTO REEUILDERS

Slėpė vienas nuo 

kito pinigus
Trijų banditų^ pagavimas Či

kagoje vis randu spaudoje 
daug vietos. Trys‘negrai, api
plyšę restoraną ir pasiėmę pen
kias moteris įkaitais, bandė 
pabėgti nuo policijos. Viena iš 
pagrobtų moterų papasakojo, 
kad negrai pamiršo restorane 
pasiimti iš žmonių ir iš savi
ninko atimtus pinigus. Auto
mobilyje vienas negras pa
klausė: “Kur pinigai? :— Ko
kie pinigai, aš galvojau, kad 
jūs pasiėmėt, — atkirto kitas. 
Visi trys ėmė keiktis.

Policija atidengė , kad vie
nas iš dviejų nušautųjų negrų 
turėjo paslėpęs 228 dolerius 
savo kojinėse. Matyt, draugai 
nepasitikėjo vienas kitu. Ir su 
geru pagrindu.

HELP WANTED — P EMA L k 
Darbininkių R»tkU

DEPENDABLE WOMAN 
WANTED

Live in & help care for .semi-invalid 
woman, 5 day week, own room. Salary 
open. Good home for right person.

CALL
OR 3-8574 or 486-4823.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

MAN WANTED
for small loop area

YARD GOODS DRAPERY STORE
Must be willing to work Saturdays & 
Sundays. Good starting salary. Con
genial working conditions. Experien
ce preferred but not necessary if 

willing to learn.
799-8530

| TRUMPAI

WAITERS -
young atractive with good experience 

for full time and pan time.
Top salary.

CAFE CHABLIS

REjmESTAffi
REAL ESTATE FOR SAL* 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACUŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMUS — NOTARLA.TAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

Į
 įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą.

i Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu 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 ji 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

čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžininga* 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776^5888
Anicetu Garbačiauiku, sav

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBtS

Par d arimas ir Taisymai 
2646 WE5T 69th STREET

T.I.: REpublIc 7-1941

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch*r 
Chicago, |||. 6AS3X T«l. YA 7-59M
--- ...
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— Industrial Engineering Ko
legija, 2Q5 ,AV. Wacker Dr., stu
dijas pradeda rugsėjo 11 d. 
Mokslas tęsis 2 metus. Prie ko
legijos veikia 16 savaičių indust
rijos technikų kursai. Informa
cija gaunama .prašant laišku 
arba skambinant 782-6731.

— Stasys ir Leokadija Juškėnai 
atostogauja Minnesolos valsti
joje Sugar Point vasarvietėse 
prie Leech ežero. Pirmąją atos
togų dieną jie sugavo 3 lydekas 
ir 20 ešeriu.

— Maironio Lituanistinė Mo
kykla Lemonte pradės mokslo 
metus rugsėjo 9 d. 9 vai. pamal
domis Šv. Patriko bažnyčioje. 
Po jų bus mokinių registracija 
Central mokykloje, 400 McCar
thy Rd. Prie mokyklos bus vai
kų darželis. Informacijas tei
kia mokyklos vedėja Julija Ci- 
jūnelienė, tel. 957-6510.

KRAKUS MARYNA’S RESTAURANT 
6500 W. NORTH AVE, 

Tel. ME 7-6500

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

THRIFT HOUSE
511 MAIN ST., EVANSTON, ILL.
Fall reopening Tuesday, September

5. Large selection of
FALL & WINTER CLOTHING 

plus lots of
CRYSTAL, SILVER, BOOKS

& TOYS.
Open 10:00 to 4:30 Tuesday through

Friday.
Saturday 10:00 to 1:00 P. M.

Operated by
EVANSTON JUNIOR LEAGUE

Miscellaneous for sale
Įvairūs Pardavimai

CROWN GAS STOVE 
1971 MODEL

Dining room table, 6 chairs & buffet.
Sofa & 2 matching chairs.

_ Bedroom suite.
Friday, Saturday and Sunday. 

10:00 to 4:00 P. M.
Call 436-8078

— Brighton Parko bibliote
koje, 4316 Archer Avė., prade
damos anglų kalbos pamokos 
suaugusiems rugsėjo 5 d. 6:30 
vai. vak.

— Kelly aukšt. mokyklos, 
Brighton Parko apylinkėje su
augusių švietimo ir mokymo 
klasės prasidės rugsėjo mėn. 11 
d. Registruotis kviečiama rug
sėjo 6 d. 6:30—9:30 vai. vak. 
pagrindinėje mokyklos rašti
nėje. Kursuose galima išmokti 
Įvairių specialybių. '

— Sigutė Mikutaitytė, Cathy 
Urbikaitė, Mikutis Kungis ir Jo
nas žvirblis dalyvavo 12-to war- 
do demokratų organizacijos su
ruoštose plaukimo varžybose 
jaunimui. Jie yra tarpe laimė
tojų ir apdovanoti trofėjais.

AL. IR I G N A S '
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

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

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

z* 11 11 1 ■■ ■■■'
LIETUVIS I

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St.

(Town of Lake)

Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

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

STASYS ŠAKINIS I
N______________ .-»•

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDUODAMA 
MAISTO IR LIKERIO 

KRAUTUVĖ 
lietuviškoje apylinkėje. 
Gerai einantis biznis.

Tel. RE 7-7911

RENTING IN GENERAL 
Nu o m o s

IŠNUOMOJAMI 2 KAMBARIAI skie
pe, apšildomi, su baldais. Galima ir 

virti. Tel. 737-3148.

— Atst. Edward Derwinski 
praneša, kad praeitais metais iš 
jo atstovaujamo 4-to distrikto 
Įstojo Į Įvairias kariuomenės, 
aviacijos bei laivyno akademi
jas 21 kadetas. Suinteresuoti 
gali kreiptis Į to distrikto Įstai
gą, J2441 Vermont St.. Blue 
Island, Ill. Tel. 389-2440.

♦ Reikalingas vyras arba mo
teris nekasdieninei namų ap
žiūrai Marquette Parko apvlin- 
kėje. Tel. 434-0290. (Sk).

■* Muziko Antano Nako pia
nino studija Chicagoje veikia 
jau daugelį metų.

š. m. rugsėjo mėn. 5 d., Įpras
ta tvarka vėl prasidės muzikos 
pamokos.

Priimami Įvairaus amžiaus 
nauji mokiniai. Tel. HE 6-5034.

(Pr).

*■ Kriaučeliūno Montessori 
Vaikų Nameliuose, 2743 W. 69 
St., vaikučių registracija nau
jiems mokslo metams Įvyks rug
sėjo mėn. 6 d. nuo 10 iki 1-mos 
vai. ir nuo 6 iki 9 vai. Informa
cijai prašoma skambinti Į na
melius, tel. 476-4999 arba na
melių vedėjai p. Juknevičienei, 
tel. 176-6949. (Pr).

♦ Paieškojimas. Ieškoma Ma
rija Preikšaitė - Wamow, Jono 
Preikšos duktė, kilusi iš Vilka
viškio aps., gyv. Vokietijoje. 
Jos dėdė prašo ją atsiliepti arba] 
apie ją pranešti adresu: Juozas

38-TA IR ROCKWELL, 5 kambarių 
medinis su pilnu rūsiu. S10.000.

31- MA IR HARDING, 2 lotai ir 4 
kambarių medinis namukas. $10,900.

56-TA IR MOZART, 4 mieg. mūrinis 
su rūsiu. Tik $22,000.

44-TA IR TALMAN, • 2 butų po 5 
kamb. medinis. $18,900.

43- ČIA IR CAMPBELL, 2 butų po
5 kamb. mūrinis. $23,500.

48-TA IR KARL0W, 5 ir 6 kamba
rių mūrinis. $28,000.

44- TA IR FRANCISCO, 2 butų po 5 
kamb. mūrinis. $30,000.

LEMONTE, lotas ir 3 mieg. naujai 
statomas namas.

32- RA IR HALSTED, restoranas su
6 kambariu butu. S390 pajamų i mėn.

BIZNIO LOTAS, B-l zona, 50x150’, 
prie 95-tos ir Roberts Rd.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5551

MARQUETTE PARKE 
SAVININKAS PARDUODA 

MŪRINĮ 5 KAMBARIŲ,
3 miegamų bungalow, centralinis ga- 
zu šildymas, mūrinis 2 mašinų ga

ražas.
Skambinti 776-5529

SAUGUMAS NAMUOSE
LIUKSUS MODERNUS beveik nau

jas 5% kambarių mūras. Sausas, 
įrengtas beismantas, air-cond., kar- 
petai, alum, langai. Patio, garažas. 
Marquette Parke. $25,900

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. 
$39 900

8’ KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32.000.

6 BUTŲ LIUKSUS. 2 aukštų mūras 
ir 4 auto mūro garažas. Gazo šildy
mas. Penkios pajamos — gyventi 
Marquette Parke. $69,900.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22.000.

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

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

55-TA IR PULASKI
Labai švarus ir geros kokybės 6 kam
barių mūrinis su 1% vonios ir 4 mie
gamaisiais. Reto grožio ir patogumo 
virtuvė, dekoratyviomis lentomis iš
kaltas žaidimų ir poilsio kambarys že
mesnėje namo dalyje. Centrinis oro 
vėsinimas jums suteiks malonumą ir 
poilsi. 2 mašinų mūrinis garažas. 
Viskas gerame stovvje, geroje apylin
kėje. Todėl negaiškit ir nelaukit. 

Skambinkite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

PARDUODAMAS 2 aukštu 15 kamba
rių namas ant 2 didelių sklypų su 
gražiu kiemu ramioje priemiesčio 
apylinkėje. Yra įrengti 2 butai, ga
lima Įrengti dar du. Galima nupirkti 
du gretimus sklypus. 1 vai. kelionės 

iki vidurmiesčio.
Tel. 312 — 946-6136

CICERO
26 GATVĖS APYLINKĖJE, 

prie Berwyn 12 butų naujas na
mas. $24,000 pajamų metams. 

Puikiai įrengtas.
Prieinama kaina. Tel. 863-2231

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 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 automobiliu gara
žas. Tik $52.000.

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

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

11 BUTŲ 7 metų 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

NEW 2 FLAT 
6041 So. KEATING ST.

Open house 
Sunday 1 to 5 or call 

585-6685

BRIGHTON PARK AREA
Corner 1% story brick 5 and 4 rooms.
Gas hot water heat. Large rooms.

2 car brick garage. By owner.
Low 40’s.

Call 376-2058

1% 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 5 kamba
rių — 2 miegami. Centralinis oro 
šildymas. Garažas. Dideli kamba
riai, naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra
mento. — 24,500.

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai Įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. S25.500.

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

TEL. 436-7878

GERIAUSIAS BARGENAS
Labai puošni ir visais atžvilgiais pa
traukli mūro rezidencija su didžiuliu 
salionu, iškilmingu formaliu valgo
muoju, nesenai atnaujinta virtuvė, 3 
dideliais miegamais ir atskiru kam
bariu arba 4-ju miegamu. IV2 vonios, 
nauja šildymo sistema, 2 mašinų ga
ražas, viskas ant platesnio sklypo, 
kas jums tikrai sudarys jaukią savu 
namų aplinką. Vardan savosios lai

mės skambinkite stebukladariui. 
Skambinkite MICHAELS dabar.

Kalbame lietuviškai.
254-8500

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visu 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. III. 60609. Tel.: VI 7-3447

— James Jerkaitis, kilęs iš 
Brighton Parko apylinkės ir 
buvęs Civic teatro, taip pat 
Wes tern Mich igan u ni versi toto 
WOOD-TV meno direktorius, 
pakviestas Grand Valley State 

di-

DEL AUKŠTOS KOKYBES. 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

Preikša, 2238 W. 47 Place, Chi-1 kolegijos WGVC-TV meno 
cago, Ill. 60609. (Pr). Į rektorium^ r BUY V. S. 1AWW*




