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LIU BAUSMĖS
PABĖGUSIĄ Iš LIETUVOS BUTKŲ
ŠEIMĄ PRISTATĖ ČIKAGOS SPAUDAI

ČIKAGA. — Amerikos Lietuvių Taryba vakar paskelbė ame
rikiečių ir lietuvių spaudai, kad penkių asmenų lietuvių šeimos bė
gimas iš sovietų okupuotos Lietuvos pasibaigė ir jie atvyko j Či
kaga, kur pradės naują gyvenimą. Suorganizuotoje spaudos kon
ferencijoje buvo pristatyti: teisininkas Zigmas Antanas Butkus, 
jo žmona gydytoja Danutė Butkienė, dukterys Loreta, 11 metu
ir Raimonda 10 metų bei 3 metų

Spaudai- skirtame pareiškime 
Amerikos Lietuvių Taryba rašo, 
kad Butkų šeimos pabėgimo pla
nai prasidėjo prieš trejis metus. 
Bėgdami jie naudojo automobili 
ir Įvairias kitas priemones, jie 
aplankė kelis Vakarų Europos 
kraštus, kol išdrįso kreiptis Į 
Amerikos Įstaigą prašydami po
litinės globos. Jie tą globą gavo 
ir šiuo metu yra su savo giminė
mis Čikagoje. Giminės džiau
giasi juos turėdami, nes tai dar 
vienas Įrodymas, kad patrioti
niai jausmai Lietuvoje yra gyvi 
ir su tais jausmais sovietų reži
mas turi skaitytis.

Alto pareiškimas spaudai pri
mena visą seriją Įvykių, kuriuos 
Amerikos žmonės jau žino. Pa
staruoju laiku pirmas buvo lie
tuvio jūreivio Simo Kudirkos 
bandymas, pasibaigęs tragiškai, 
pabėgti iš sovietų laivo. Sekė 
17,000 lietuvių peticija Jungti
nėms Tautoms, reikalaujant re
liginių laisvių, po to tragiškas 
Romo Kalantos susideginimas 
Kaune,, kuri sekė didžiausios 
prieš sovietus nukreiptos riansės, 
kokias -tik sovietu režimas kada 
pergyveno. Po to Lietuvoje bu
vo dar bent du nauji susidegini
mai. šalia tų Įvykių, 75,000 lie
tuvių kilmės amerikiečių pasira
šė peticiją prezidentui Nixonui, 
prieš jo kelionę Į Maskvą, pra
šant jo atkreipti Maskvos vadų 
dėmesį Į nelegalią Lietuvos oku
paciją ir persekiojimus Lietu
voje.

Pabaigoje Altos pareiškimas 
spaudai žada visomis jėgomis pa
dėti Butkų šeimai Įsikurti nau
joje šalyje, demokratiškame 
krašte, dramatiškai naujose ap
linkybėse. Butkai turės Įsireng
ti namus, pradėti siųsti Į mokyk
lą vaikus, susirasti darbus. Skir
tumas yra tas, kad jie dabar ga
lės kvėpuoti laisvą orą, kalbėti 
laisvai. Jie žiūri Į ateitį su dide
liu pasitikėjimu. Jie jaučia, kad 
nuo jų pečių nukrito nepakelia
ma priespaudos našta, baigiamas 
Altos pareiškimas.

Thieu: Hanojus 
nenori taikos

SAIGONAS. — Dr. Kissinge- 
rio pavaduotojas gen. Alexander 
Haig tarėsi Saigone su JAV ka
rinės vadovybės vadais ir su pre
zidentu Thieu bei ambasadorių 
Bunkeriu. Jis norįs vėl apžvelg
ti padėtį Pietų Vietname ir pra
nešti apie dabartinę padėtį pre
zidentui Nixonui.

Prezidentas Thieu P. Vietna
mo parlamentui raštu pareiškė, 
kad komunistai paskutiniu me
tu daug važinėja į Paryžių, Mas
kvą ir Pekiną, susitinka su Ame
rikos atstovais ir vaidina, kad jie 
nori taikos. Jie iš tiesų tik nori 
išnaudoti Amerikos rinkimus, 
jie bando suskaldyti Ameriką, 
atstumti jos žmones nuo vyriau
sybės, jie bando padaryti plyšį 
tarp P. Vietnamo ir Amerikos.

4- Pentagonas paskelbė, kad 
F-lll lėktuvai vėl skraido Viet
name, po penkių dienų jų suspen
davimo.

Rimvydukas.

RIAUŠIŲ VADAI: VYTAUTAS KALADĖ, 
VIRGINIJA URBONAVIČIŪTĖ

MASKVA. — Aukščiausias Okupuotos Lietuvos Teismas Vil
niuje nuteisė septynis jaunuolius kalėjimo bausmėmis nuo 18 
mėn. iki 3 metų. Aštuntoji kaltinamoji, 18 metų Virginija Urbo
navičiūtė, alaus bravoro tarnautoja, gavo vienerius metus priver
čiamojo darbo, sumažintu atlyginimu, be laisvės praradimo. Tarp 
kaltinamųjų ji buvo vienintelė moteris. Tass žinių agentūra, pra
nešdama apie Vilniaus teismo sprendimą, sako, kad visi astuoni 
buvo pripažinti kaltais gatvių incidento gegužės 18 d. organiza
vimu. Tame incidente buvo sudrumsta viešoji tvarka ir sustab
dytas gatvių eismas.

Ramiame įlankos vandenyje gražiai atsispindi Kennedy Erdvės Centro pastatas su šalia stovin
čia Saturno raketa, kuri iškels gruodžio mėn. 6 d. astronautus Cernan, Evans ir Schmitt kelionei 

į mėnulį.

IŠ VISO PASAULIO

Didesnė pensijaNEW YOR.KAS. — žemės ūkio 
sekretoriaus asistentas Carroll 
Brunthaver savo kalboje New 
Yorke pareiškė, kad didelių kie
kių Amerikos javų užpirkimai 
gali pareikalauti iš ūkininkų di
desnių plotų užsėjimo. Šiandien 
Amerikoje apie 60 milijonų akrų 
yra nenaudojami, vyriausybei 
subsidijomis paremiant Įvairių 
produktų kainas. Sovietų Sąjun
gai, Kinijai ir Japonijai perkant 
didesnius Amerikos javų kie
kius, gali tekti praplėsti apsėja- 
mus plotus.

■MANILA. — Filipinų prezi
dentas kviečia užsienio kapitalą 
prisidėti, ieškant Filipinų salo
se žibalo šaltinių. Vyriausybė 
garantuos užsieniečių investavi
mus.

NEW YORKAS. — Sckripps- 
Howard leidžiamų 17 laikraščių 
grandinė paskelbė raginimą bal
suoti už prezidentą Nixona. Ve
damajame sakoma: “Mes rim
tai abejojame ar senatorius Mc- 
Governas turi prezidento parei
goms reikalingas savybes”.

BRIUSELIS. — Visoje Bel
gijoje buvo uždarytos parduotu
vės, restoranai, kino teatrai, ga
zolino stotys ir viešbučiai. Strei
ką pradėjo krautuvių savininkai, 
protestuodami prieš valdžios pa
skelbtus naujus pajamų mokes
čius.

NEW Haven___Vienas Wood
bridge gydytojas padavė Įteismą 
Naujosios Anglijos telefonų 
bendrovę, nes ji, skelbdama tele
fonų knygoje jo pavardę, klai
dingai Įrašė “osteopath” vietoje 
“obstetrician”. Dr. Zamore rei
kalauja 100,000 dol. ieškinio, nes 
jo biznis — moterų ligos ir vai
kų ligos — nukentėjo, kai jis bu
vo paskelbtas kaulų specialistu.

Nežinoma, kodėl 
nukrito lėktuvas

WASHINGTONAS. — Penta
gonas patvirtino, kad vienas pa
čių naujausiu JAV karo aviaci
jos lėktuvų F-lll dingo virš š. 
Vietnamo savo pirmame skridi
nį.e Tokių lėktuvų Į š. Vietna
mą siunčiama 48, tačiau tik 6 dar 
atvyko. Po 24 vai. nuo lėktuvų 
atvykimo į Tailandijos bazę, trys 
jų buvo pasiųsti Į šiaurės Viet
namą, vienas nebegrįžo. Nesi
girdėjo nei radijo signalų, lakū
nai nesusisiekė su baze.

Nors šiomis dienomis tie F- 
111 daugiau nebeskraidė, karinė 
vadovybė kaltina dėl to didelę 
audra, o ne lėktuvų atšaukimą.

F-lll jau buvo Vietnamo fron
te 1968 meaais. Tada iš šešių 
atsiųstų lėktuvų, trys buvo pra
rasti, du dėl nežinomų priežas
čių. Iš viso praeityje sudužo 23 
lėktuvai, šeši jų dėl lakūnų kal
tės, šeši dėl techniškų sutrikimų, 
o 11 — dėl iki šiol nenustatytų 
priežasčių.

šiems naujausioms Amerikos 
lėktuvams skirta skraidyti nak
tį. Pastebėta, kad šiaurės Viet-

PASITRAUKIA DANIJOS PREMJERAS
KOPENHAGA. — Danijos gyventojus sukrėtė netikėtas prem

jero Jens Otto Krag atsistatydinimas. Tik paskelbus, kad Dani
jos gyventojai referendume nubalsavo Įsijungti Į Bendrąją Eu
ropos Rinką, premjeras paskelbė, kad jo tikslas yra pasiektas ir 
jis norįs pailsėti, skaityti knygas, rašyti politinės istorijos kny
gas ir tapyti. Jo Įpėdiniu socialdemokratų partija parinko Anker 
Jorgensen, 50 m. amžiaus, didžiausios Danijos darbininkų unijos 
pirmininką. Jis irgi buvo Danijos Įsijungimo4 rinka šalininkas,
kaip ir premjeras Krag.

Iki naujos vyriausybės suda
rymo premjero pareigas perėmė 
užsienio reikalų ministeris Knud 
Andersen. Premjeras Krag pa
reiškė, kad jis ištarnaus savo 
kadenciją parlamente, tačiau jo
kių vadovaujančių vietų nebepri
ims.

Jens Krag jau daug metų bu
vo vadovaujantis Danijos poli
tikas. Jis premjeru buvo 8 me
tus, o prieš tai yra buvęs užsie
nio reikalų, prekybos, pramonės 
ministeriu. Nuo pat jaunystės 
jis veikė socialdemokratų parti
joj ir ilgus metus jai vadovavo. 
Nors Europos Rinkos klausimas 
buvo partiją suskaldęs. tačiau 
dabar, balsuotojams didele dau
guma nutarus Įstoti Į rinką, ma
noma, socialdemokratai vėl iš
spręs savo ginčus ir sueis Į vie
ną partiją.

McGovemas skelbia 
karą narkotikams
NEW YORKAS. — Matyda

mas, kad su savo programos šū
kiais apie Vietnamo karo baigi
mą ir amerikiečių turtų teisin
gesnį išdalinimą balsuotojui jis 
nedaro Įspūdžio, sen. McGovern 
vis dažniau kalba apie kitus rei
kalus. Didžiausią dėmesį savo 
paskutinėje kalboje New Yorke 
senatorius skyrė narkotikams ir 
nusikaltimams.

Sen. McGovern pažadėjo, kad 
jo vadovaujama vyriausybė skirs 
narkotikams didžiausią dėmesį. 
Jis tvirtina, kad prezidentui Ni
xonui valdant, padidėjo nusikal
timai ir narkotikų naudojimas. 
McGovern ragino vyriausybę 
griebti garsinimų agentūras te
levizijoje, nes jos platina idėją, 
kad visus kasdieninius vargus ir 
rūpesčius galima nugalėti prari
jus kokią nors piliulę.

namo karinis tiekimas vyksta 
daugiausia nakties metu. F-lll 
uždavinys yra trukdyti priešo 
nakties veiksmams užfrontėje.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Paryžiuj, palestiniečių kny
gyne sprogo bomba, žydų orga
nizacija paskelbė, kad ji padėjo 
bombą, keršydama už arabų te
roro veiksmus.

♦ Jungtinėse Tautose kalbėjo 
Jordano ministeris. Jis prašė pa
saulio tautų priversti Izraelį pa
sitraukti iš arabų žemių. Jis pa
kartojo Jordano karaliaus planą 
įsteigti buvusiose rytinėse Jor
dano žemėse Palestinos valstybę, 
susirišusią federacijos ryšiais su 
Jordanu.

♦ Prezidentas Nixonas veta
vo geležinkelio darbininkų pensi
jos planą, kuris būtų didelė naš
ta bankrutuojančioms geležinke
lio bendrovėms. Jis žadėjo pa
siūlyti kitą planą, kuris aprūpin
tų darbininkus.

♦ Prezidento patarėjo Kissin- 
gerio štabo narys gen. Haig Sai
gone keturias valandas tarėsi su 
prezidentu Thieu ir po to išskrido 
namo. Manoma, kad tariamasi 
dėl naujo taikos plano.

♦ Belfaste kažkas apšaudė 
protestantų radikalų grupės va
do Craig aulomobilį, tačiau jis 
liko gyvas. Prie katalikų taver
nos bomba sužeidė 30 žmonių. 
Vienas katalikas, 25 metų, buvo 
rastas nušautas į galvą, su maišu 
ant galvos. Kitas vyras panašiai 
nušautas protestantų rajone.

♦ Saigone prie parlamento rū
mu vienas vvras bandė suside
ginti, tačiau sargybiniai jį užge
sino ir išgelbėjo. Jis protestavo 
prieš komunistų puolimus.

♦ Washingtone jau susitarta 
dėl javų gabenimo iš Amerikos 
į Sov. Sąjungą. Trečdali visų 
javų gabens Amerikos laivai, 
trečdalį — sovietų laivai ir liku
sią dalį trečiųjų valstybių laivai. 
Sovietai pirko 400 milijonų tonų 
grūdų.

— Just. Marcinkevičiaus dra- 
ma-poema “Mindaugas”, išvers
ta Į rusų kalbą, atspausdinta žur
nalo “Družba narodov” 1972 m. 
antrame numeryje. (E)

Mini Sputniko 
15 metų sukakti

MASKVA. — Sovietų spauda 
plačiai mini 15 metų sukaktį nuo 
pirmojo “Sputniko” skriejimo 
erdvėse. Pirmas žemės satelitas 
buvo iššautas Į erdves 1957 m. 
spalio 4 d. Jis-'svėrė 184 svarus.

Sukakties proga sovietų spau
da paskelbė, kad Luna 19 erdvė
laivis, kuris be. Įgulos-' skrieja 
apie mėnulį jau visi metai, baigia 
savo misiją. Jo padarytos mė
nulio fotografijos, kartu su Ame
rikos astronautų padarytomis 
nuotraukomis, padės sukurti tik
slų Mėnulio “žemėlapį”, kuris bus 
naudingas ateities tyrinėjimams. 
Straipsniuose apie erdvės moks
lo pastangas iškeliamas ir sovie
tų susitarimas su Amerika ben
dromis jėgomis tyrinėti erdvės 
technologijos problemas.

Žymus demokratas 
remia Nixona t

CINCINNATI. — Fr. Lausche, 
buvęs JAV senatorius ir pen
kis kart buvęs Ohio valstijos gu
bernatorius, demokratas, pareiš
kė, kad Amerikos saugumui ir 
žmonių gerovei užtikrinti, reikia 
perrinkti prezidentą Nixona.

Frank Lausche pareiškė, kad 
senatorius McGovern yra nepa
stovus, keičia savo nuomonę be
veik kasdieną.

♦ Vyriausybė pradėjo kontro
liuoti miško medžiagos bendro
vių kainas.

V. Vokietijos kancleris Willy Brandt 
turi įtemptas dienas, nes ateina V. 
Vokietijos parlamento rinkimai, ku

riuos jis gali pralaimėti.

ir rinkimų politika
NEW YORKAS. — ši mėnesį 

Amerikos 28 milijonai pensinin
kų gavo 20% padidintą pensiją. 
Kartu su čekiu pensininkai gavo 
socialinio draudimo Įstaigos laiš
ką, kuriame nurodoma, kad pen
sijos padidinimas buvo priimtas 
Kongreso ir pasirašytas prezi
dento Nixono.

Dėl šio laiško demokratai la
bai pyksta. Jie nurodo, kad pen
sijas padidino kongresas, vado
vaujamas demokratų. Preziden
tas siūlęs pensijas padidinti tik 
10%.

Pensininkų gautas laiškas nė
ra naujas dalykas, nes panašūs 
laiškai buvo siuntinėjami nuo 
1954 metų po kiekvieno pensijos 
pakėlimo, šiais metais, prieš rin
kimus tie laiškai laikomi politine 
•propaganda ir balsų medžiojimu? 
Demokratai kongrese' skubėjo’ 
priimti didesnių pensijų istaty- 
tymą, kad pensininkai atsimintų 
politikus per rinkimus.

Numesta 7 mil.
tonų bombų

WASHINGTONAS. — Penta
gono statistika apie Vietname 
sunaudojamą amuniciją rodo, 
kad šiais metais per devynis mė
nesius buvo numesta 800.000 to
nų bombų, tai yra jau daugiau, 
negu per visus praėjusius metus, 
kada buvo numesta 763.160 to
nų bombų. Pentagonas aiškina 
šį padidėjimą tuo, kad P. Vietna
me prasidėjus komunistų ofen
zyvai, daugiau bombų sunaudoja
ma Pietų Vietname. Be to, buvo 
atnaujintas ir Š. Vietnamo bom
bardavimas.

Imant platesnį laikotarpį, per 
paskutinius septynerius metus 
Indokinijoje buvo sunaudota 7,- 
550,800 tonų amunicijos: aviaci
jos bombą, patrankų sviedinių ir 
kulkosvaidžiu kulku. Tai yra 
trys ir puse kartu daugiau amu
nicijos už visų sąjungininkų su
vartotą II-jo Pasaulinio karo vi
suose frontuose.

Aviacijos puolimų analizė, pa
daryta liberalaus laikraščio 
“New York Times” tvirtina, kad 
per paskutinį 21 mėnesį Ameri
kos lėktuvai Indokinijoje nume
tė daugiau tonų bombų, negu są
jungininkai numetė Vokietijoje 
1940—1945 m.

Toliau analizuojant, preziden
to Johnsono metais nuo 1965 iki 
1968 m. JAV lėktuvai numetė 
3,225,808 tonas bombų, o Nixo
no laikais per 44 mėnesius nu
mesta 3,829,992 tonos bombų. 
Intensyviausias bombardavimas 
vyko 1972 birželio mėn. su 112,- 
460 tonomis.

4 Pascagoula, Miss., naujai 
statomam 600 pėdų laive kilo 
gaisras, kuriame žuvo du darbi
ninkai ir trečias buvo sužeistas.

Sovietų režimo pastangos su
menkinti Kauno rausiu Įspūdi 
yra didelis laimėjimas teistiems 
jaunuoliams. Jei sovietų reži
mas drįstų prisipažinti, kad jau
ni lietuviai reikalavo Lietuvai 
laisvės, kad jie kovojo su sovie
tų riaušių malšinimo daliniais, 
tai kaltinamiesiems būtų pritai
kyti visai kiti kodekso punktai, 
už kuriuos jie būtų gavę daug 
žiauresnes bausmes. Kadangi 
Kremlius išgarsino, kad gegužės 
mėn. Įvykiai tebuvo vien “girtų 
chuliganų” siautėjimas, tai ir 
bausmė buvo palyginti nedidelė 
— tik už viešos tvarkos sudrum- 
stimą ir eismo sustabdymą.

Tasso pranešimas apie teis
mo sprendimą, niekuo nemini 
Romo Kalantos susideginimo, 
nemini po to kilusių demonstra
cijų ir riaušių. Pranešime sako
ma, kad “gatvės incidentą” su
organizavo Vytautas Kaladė, 25 
metų .amžiaus Kauno teatro tech
ninis -darbininkas, norėdamas 

;^$SLker<yfi milicijai” už anksty
vesnius suėmimus. Jis ir vedė 
septynis kaltinamuosius ir dar 
“kelių tuzinų” jaunuolių minią 
i milicijos vyriausią Įstaigą. 
Daugumas jaunuolių buvę girti, 
meluoja Kremliaus propagandos 
organas — Tass.

New York Times, paskelbda
mas Tass pranešimą, pakartoja 
Įvykius Kaune, pakartoja, kad 
minia jaunų lietuvių šaukė: 
“Laisvės Lietuvai! Pabrėžiama, 
kad lietuviai ne tik kovojo prieš 
miliciją, bet ir prieš atsiųstus 
parašiutininkus.

Kinu ministeris 4*
puolė sovietus

NEW YORKAS. —Kinijos už
sienio reikalų viceministeris pa
sakė kalba Jungtinėse Tautose. 
Jo kalba buvo griežta, ji puolė 
dvi didžiąsias “supergalybes” — 
Ameriką ir Sovietų Sąjungą. Mi
nisteris Chiau Kuan Kua karus 
skirstė Į dvi kategorijas: teisin
gi karai ir neteisingi. Karai yra 
neišvengiami, kol visuomenėje 
yra išnaudojimas, priespauda ir 
susiskaldymas i klases, pareiškė 
jis.

Primindamas Egipto nutarimą 
išvaryti sovietų karinius pata
rėjus, kinu ministeris pareiškė, 
kad heroiški arabų žmonės ne
leis ilgam kitiems joti ant jų 
sprandų. Viena supergalybė re
mia Izraeli, o kita giriasi remian
ti arabus. Kas iš tų ginklų, par
duotų arabams, jei jiems drau
džiama juos panaudoti? Tuo at- 

j veju tie ginklai virsta tik gele- 
' žies laužu, kalbėjo kinas. Ta 
supergalybė už ginklus reikalau
ja Įvairių privilegijų ir bazių. 
Tokie draugai arabams yra pa
vojingesni už atvirus priešus, pa
reiškė kinų ministeris JT asam
blėjoje.

TOKIJO. Japonijos teisme 
amerikietis marinas buvo np- 

: kaltintas žmogžudyste. Jis nušo
vęs pas jj dirbusį japoną.



JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULĮ
(Tęsinys) Į Keletą valandų pailsėjęs, ii

S “ *o:ome ties parlamento apsidairyti, kas darosi ne
it* ais, kuriuos puošia gražus.Prezidento viešbučio, ku- 
bokštas ir melsvame fone alro--^a,ne 6811 aPsistojęs. Vos tik 
<’<> ' •ažiau ir už karaliaus pilį. 
P‘ i‘ šais stovi paminklas, daug 
r : ž:i.i klombų bei gėlių. Tvar- 
k ’ r švara pasigėrėtina. Nuo 
193) metų kraštą valdo mo- 
n:r ~hi’a. Šiuose rūmuose po- 
sė'Diauja parlamentas ir lęi- 
dži > kraštui įstatymus.

Gidas praneša, kad pabai- 
L>:ri “tūro” važiuosim į dvasių 
r.-: ielius. Paslaptingai skam
ba Nuostabu, kas gi per dvą- 
s'o kad joms reikalingi na
rnėjai. Privažiavom užrašą 
“i.ord of the Peace”. Ant ma
žu gal kokių penkių pėdų, 
ko’onų pristatyta kinietįško 
stiliaus mažų nameliukų. Jų 
išgraviruoti stogeliai primena 
matytus maldnamius. Tokių 
miniatiūrinių namų rajonas ir 
pavadintas “dvasių nameliai”. 
Kaip vėliau teko patirti, tokių 
nameliu, suvenyrų krautuvėse Čia autobusai nėra taip sausa- padovanojo. Jis buvo karaliaus 
galima nusipirkti ir vežtis atsi-’kimšai perpijdy 
minimui į namus, 
bei pažįstami pamatytų. !ant laiptelio besilaiko. Įlipu ir

Kai diena ritosi į pavakarius, noriu mokėti už bilietą, bet 
man konduktorius bilieto ne
parduoda ir moją sėstis. Sėdu, 
lyg norėdamas jo norą paten
kinti ir vėl rodau, gestikuliuo
ju, kąd man reikia bilieto. 
Niekaip nesusiĮcalbam, bet at-

is-

kvartalą paėjus, vėl matau 
Budą. Jis gatvės kampe aptver
tas geležine tvorele ir nepap
rastai dideliu pilvu, kuris nu
karęs konę ligi kelių. Už tos 
tvorelės Buda aptvertas ir ant 
jos tjek prikabinėta gėlių, kad 
nei pirštui tuščios vietos jau 
nėra. DidžiapilvisBuda — ke
turių veidų, todėl maldininkai 
į visas keturias apsaulio šalis 
lenkiasi, smilko, pakėlę akis 
kaip stabo ištikti į dangų žiūri! 
ir po visų 
klaupia 
mentą. 
Puoliai, 
rai. Ir 
stoja rūkę virbaliukai ėję mal
dininkai.

Rytojaus diepa graži, mažiau 
karšta.
ir nuvykau į

tokių ceremonijų 
ir trenkia kaktą į ce- 
Visokio amžiaus, jau- 
vaikai, moterys ir vy- 

taip ištisą naktį neper-

BOB

«F Ii

Grupė šokėju repetuoja su savo mokytoįu-AI Gilbert Los Angeles studijoje.

Stebiu praeivius: mo-rodė jau vienas kitą supratom žiuoju.
ir aš nurimau. Važiuoju be bi- terys mažai naudoja kosmeti- 
lieto.

Zoologiic* sode, gal iš visų 
Susidariau pats planą i įdomiausias eksponatas yra 

zoologijos sodą J baltas dramblys, kurį karalius

ii, kąd dau£e- 
kad draugai‘lis vos ant vienos kojos lauke

gerokai pavargęs pasiekiau 
viešbutį. Kojų padai degė nuo 
tokių pasivaikščiojimų ir pri
leidęs šalto vandens jas pamer
kiau. Tada supratau, kaip 
reikalingi žmogui batai.

nuosavybė ir jis ant dramblio 
jodavo, o kartais ir pramo
gaudavo. Dabar jis atiduotas 
šiai oficialiai vietai ir yra visų 
lankytojų dėmesys, šiaip zoo
logijos sodas niekuo nesiski
ria nuo kitų matytų. Tad po 
valandėlės einu pėsčias iki tai
kos paminklo. Pavargau. Pa
sirodo toloka. Imu taksį ir va-

kos, o mergaitės, reikia pripa
žinti, labai grakščios ir dailiai 
sudėtos. Taip baisiai apdrisku
siai kelnėtų taip pat čia nesi
mato.

Taikos paminklas stovi di
delėje aikštėje. Nuo jo prasi
deda miesto planavimas, čia 
labai daug modernios statybos 
ir netoli didelis parkas. Nors 
niekaip nesusigaudau jų rašy
boje ir gatvės užrašų nesupran
tu, bet pabandau iš čia eiti iki 
viešbučio. Einu ir turėdamas 
laiko žioplinėju. Prisistato 
žmogus ir kviečia pažiūrėti pri
vačių gaidžių kovos. Tąi mane 
labai sudomina, bet abejoju.! 
Nepažįstamo ir dar nežinoma-' 
me mieste pasiūlymą priimti,! 
kaip tai nedrąsu. Bet sutikau. 
Sutikau dalinai ir todėl, kad 
viešbučio reklaminėje knygu
tėje pažymėtos tos j 
gaidžių muštynės. Užsukame 
Į mažp kambario vidų. Sėdi' 
koks desėtkas žmonių ir lau
kia prasidedant gaidiškų peš- xn;k"0;;s

ristų čia pilna, nežiūrint, kad 
dar labai ankstyvas laikas. Jie 
labai lengvai švaisto pinigus, 
nors parvykę ir turės susi
spausti. Tai yra niekis prieš 
tai, kad turėjo “good time”.

Sekmadienis, balandžio 16 
d. Aš palieku Bangkoką. Sa
vaitės laiko gana. Karštis ke-j 
pina, o vėsintuvų nei autobu
sai, nei taksiai neturi. Nevien 
dėl to, bet gi prieš akis dar to
kia didelė kelionė. Berniukas 
nugabeno į “labį” lagaminus. 
Sėdžiu ir skaitau “The Bang
kok Post”: raudonieji bombar
davo Saigoną. žuvo dvidešimt 
žmonių, daug sužeistų. Kaip 
gerai, kad nepataikiau tokiu 
laiku — galvoju. Nors kiek tos 
žinios tikros? Verčiu toliau ir 
matau Niksono didelę karika
tūrą. Keista, kur tik važiuoju, 
visur randu nepalankias nuo
mones apie Niksoną. Taip pat

kad nebesinorėjo klausytis ir 
aš pasišalinau.

Kai atvažiavo limuzinas, pa
sisakė, kad dar turįs paimti 
iš kito viešbučio porą keleivių. 
Važiuojam man nežinoma kryp 
tiini. Įsėda pora vokiečių. Jos 
kalba tarp savęs vokiškai. Su
pratau, kad jos dirbą Rangū- 
ne vokiečių pasiuntinybėje. 
Duktė ii- motina. Jas užkalbi- 
pąu vokiškai ir užsimezgė P°* 
kalbis ir pažintis. Jos, sužino
jusios, kad esu lietumis, pasa
ko, jog Rangūne jos žino labai 
populiarų lietuvį archivysku- 
pą Liudvig. Man žinoma staig
mena, nes tokio visai nesu gir
dėjęs. Jis esąs budistas, rašąs 
poeziją ir labai visų žinomas. 
Susidomėjau. Jos tvirtina, kad 
pasiklausęs ten Pagodoje (vie
tos budistų šventykla), jį leng
vai gąiėsiu surasti. Tokia ži
nią mane pradžiugino. Juk la
bai gerai rasti lietuvį tolima
me Azijos kontipente.

Lėktuvas Burma, 
įsisegusios plaukuose 
chidėją, aptarnauja 
Kai lėktuvas pakilo
maų ŽčiPė ątrpdė graži mpzai- 

:ka. Tikrai labai panašu: van- 
!duo, žaluma ir 
plįkos uolėnos 
kos vaizdą.

Uoslę kutena 
giai. Vakarienė puiki. Po to
kios karštos dienos lėktuve at- 

’ jsigauni ir pasijunti atgaivintas.
| Galvoju, koks geras daiktas vė
sintuvai. (B. d.)

Merginos 
po or- 

lėktuvą. 
į viršų

^•^■closjdauguma nusistatę prieš Ame-

ARTĖJANČIAME NAUJIENŲ BANKETE

Diriguos Alice Stephens

itynių. Pasidarė gėda ir juokas, 
|kad tokiam neįdomiam “spo»- 
Itui” pažiūrėti čia ir aš esu.
Į Nedidukė arena, kaip ir pa
tys kovos dalyviai. Viduryje 
stovi apversta pintinė. Išlekia 
ir kovos kaltininkai. Jų plunks
nos nudažvtos raudonai. Gal - -
kad “kovos lauke” jie geriau 
įsiutintų vienas kitą.

Kovotojai arba mušeikos, 
kaip mes juos ten pavadinsi
me. iš karto prieš vienas kitą 
karingai išsitempė. Pamažu 

I nužiūrėjo vienas kitą, pradėjo 
' plunksnas pastatę artintis. Taip 
j jau negailestingai* kapojosi be 
į jokios atvangos, kad net plunk- 
Isnos dulka, žinoma, užteko 
(keliolikos minučių ir nelaukęs 
Į rezultatų, kuris iš jų išeis nu
galėtoju, išėjau.

Du kartus i savaite čia būna 
tailandiečių klasikiniai šokiai.

! c *
Aš juos pavadinčiau, ir atrodo 

(geriau tiktų, tautiniai šokiai. 
|Kaip ten bebūtų, jei jie taip 
įnori, vadinkime klasikiniais, 
j Einu pamažu i Oreantal Hotel. 
Tikrai neapsivyliau. Tokių 

į spalvingų moterų ir vyrų tau
tinių drabužių dar nebuvau 
matęs. Jie turi ant galvų to
kias, lyg Kaizerio laikų žanda
rai. kepures, su ląbai aukštais 
“kuorais”. Jos blizga, lyg dei
mantų ir rubinų prisagstytos. 
Mergaitės Įvairių spalvų dra
bužiais, galvas papuošusios gė
lių vainikais. Jų šokio tempas 
labai panašus į kinietišką: lė
tas, labai plastiškai atlieka- 

Imas ir labai fantastiškas. Jie 
išpildė pirmąją legendarinę 
“King of Siam” epizodą. Jų at
likti šokiai be priekaištų.

riką. Vienur sakau, jūs ne
mėgstate Niksono ir Amerikos, 
bet graibstote dolerius. Mano 

; labai supyko ir 
pasimetęs pradėjo veik šaukti, 

į kad doleriai niekam verti, ne
geri ir toliau tiek nušnekėjo,!

kalnynai bei 
sudaro mozai-

nešiojami va!-

ROCKFORD. ILL
Rockfordo lietuvių šalpos 

Fondo pietūs
Gražioji šiltoji vasarėlė pra

bėgo, Dabar prasideda subuvi
mai salėse, ypatingai Rockfordo 
Lietuvių klubo salėse. Dideli ir 
mažesni svetimtaučių ir Lietu
vių parengimai, tik dabar valgo
mąjį kambarį išpuošė šauniai. 
Pirmą kartą šalpos naudai pie
tūs įvyks sekm., spalio 15 d., nau
jai išpuoštoje salėje. Malonumas 
yra kviesti svečius. Taigi BAU? 
85 skyrių kviečia visus Rockfor- 
do ir iš toliau brangius tautiečius 
atvykti pietų, ir pamatyti, įver
tinti Klubo padarytą pažangą.

Čia noriu priminti, kad mūsų 
veiklios klubo moterų skyriaus 
darbuotojos tą didelį išpuošimo 
darbą apsiėmė ant savo pečių iš
mokėti. Kad L. klubui sekasi, 
tąi nę misterija — aitvaras ne
atgabena nieko dykai, tiktai 
darbas, pasiaukojimas dėl savo 
organizacijos, dėl klubo. Kaip ži
nome, kad viskas ir maistas pa
brango, ir kiti reikmenys paki
lo, bet mūsų Balfo pietų ruošė
jos sugeba pagaminti skanius 
pietus tik už 2 dol. auką. Malo
niai bus priimtos aukos mūsų 

vargstantiems tautiečiams Sibire 
ir okupuotoje Lietuvoje.

Pietūs prasidės 1 vai. iki 3 vai. 
po pietų.

Po pietų bus rodomi filmai iš 
Lietuvių šokių šventės Chica- 
goje ir Wisconsino Lietuvių die
nos Kenošoje, Wis. Seks malo
nūs pasikalbėjimai ir vaišės.

žvalgas
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GEROS DOVANOS Į
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ____ ______ $3.00
Minkštais viršeliais tik __ ______ ;.......................... $2.00

Dr. Ą. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik -------------- ------------------------------- :.......__ $1^0

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
r - money orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTĘD ST., CHICAGO, ILL. 60608
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¥)u can’t
live on love

forever.
the Jove in. the world and you’re doing

That’s for when you’re old, right?
It’s for when you’re dd if you can

E Bonds, 5%% when held to matu-

first year). That extra. payable

The kind of retirement you’re afoer 
isn’t the typical rocking-away-oa-

bly picture yourself taking extended 
vacations, pursuing hobbies, or try
ing that forty acres and Eying off tie

pare now.

23 1 DC 
Bonds 
with i

d since June Į, 19?0,. į

Now is the fine to start saving.

make your retirement dreams a real
ity. Join the Payroll Savings Plan 
where you work. That way, an amount

SEKMADIENI, ŠIŲ METŲ SPALIO 22 D., LINKSMINS SVEČIUS 
BANKETAS VYKS VFW SALĖJE, 7254 W. 63rd ST.

Vakariene — $8.00 asmeniui.
Šokis gros A. Stelmoko orkestras.
Vietas rezervuoti prašome ras m Naujienoms (1739 So. Halsted St, 

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

NAUJIENŲ BANKETE

Žinoma, kad daug dar liko 
nepamatyta. Viską čia aplan
kyti ir apžiūrėti reikėtų ma
žiausia mėnesio laiko. Nuosta-
biai maloniai jie eia moka tu
ristą užinponuoti, kad anas čia 
ilgiau pasiliktų ir nepašykštė
tų dolerių, čia doleriui groja 
gražiausią muziką. Jam išklo
ti raudoni kilimai. Viešbučiuo
se išmokę visi angliškai kalbė
ti ir šypsotis, čia raitosi gyvas 
dramblys su juo padalyti nuo
trauką — mokėk. Visur, kur 
tik pajudėjai mokėk. Tu-

you specify will be set aside from each 
paycheck and used to buy ILS. Sav
ings Bonds. It’s an easy way to save.

Take stock in America.
Now Bonds psy a bonus at rnati irify

Mt MT Ur
t*.7 B h M a public —r4aa at Dm

tel Traanty r~|rnirf

If joe. ttofac, or 
repUee needed, tfwr em be

®£ TOT bok. nw- W defied 
redenspdoa. And jBqwrmhIp*

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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Jurčys

POV. PAKARKLIS

va-

PER ANNUM fQ PER ANNUM PER ANNUM

0 PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės į:

Philomena D. Pakel, President

—

Taupymo Indėliai
Apdrausti iki $20,000,

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

Ar tai neskaudi mūsų tautos 
istorijos ironija? Kai vienas su
lenkėjęs žemaitis — Pilsudskis 
pasistengė nuo Lietuvos atplėšti 
jos rytines sritis su sostine Vil
niumi, rasdamas sau pritarėjų, 
taip kitas išgama, suvokietėjęs 
žemaitis Gerulis, “už trupini 
aukso, gardaus valgio šaukštą” 
pasistengė nuo lietuvių tautos 
atplėšti jos vakarines sritis su 
Klaipėda, Tilže ir 1.1., rasdamas

karklis. “Mažoji Lietuva vokie
čių mokslo šviesoje”, Kaunas, 
1935, tik to veikalo santrauką, 
5-tas skyrius: “Pastabos apie

Sen. George McGovern visur medžioja rėmėjus. Čia jis matomas 
Espanola, N. Meksikoj, kur jis stebėjo Pueblo indėny Erelio šokį.

UP TO 
N 320,000.

co^

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum $1,000

pasikeitimus vokiečių moksle”, 
pusi. 55-67 su paminėta biblio
grafija ir pastabomis.

Vilius

^SAFETY OF^ 
YOUR SAVINGS

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Chicago Savings
_ ind Loai Association

Pateikiau ankstyvesnių ir vė
lesniųjų vokiečių mokslininkų 
bei šiaip praeities tyrinėtojų pa
žiūras apie Maž. Lietuvos gy
ventojų tautybę prieš kryžiuočių 
atėjimą j tą sritį. Pažiūros ski
riasi. Maždaug iki 1921 metų 
tiek mokslinėje, tiek populiario
je vokiečių literatūroje, o taip 
pat Rytprūsių mokyklose buvo 
skelbiama, kad Maž. Lietuvos lie
tuviai yra žiliausios senovės gy
ventojai (autochtonai), o pasku
tiniais laikais sistematiškai ka
lama mintis, kad Maž. Lietuvos 
lietuviai yra vėlesnių laikų kolo
nistai, atvykę apie 1500 metus, 
ar kiek anksčiau, Į sritį, anks-

taip rašo: “Tas pats galima nu
statyti su asmenų vardais: jie 
arba prūsiški arba vokiški. Daug 
ūkininkų, net laisvųjų, turi bib- 
liškus vardus; jie taip pat yra 
prūsai, šiai tautai priklauso: 
Clawes ir Hans Warmin — lais
vieji. Laisvieji Keythune, Gla- 
bocke, Glande, Niclis, Sittaw,

NAUJIENOS, CHICAGO B, ILL. — THURSDAY, OCTOBER 5, 1972

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

tojo šimtmečio, bet iš 1253 me-

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokių 
jūsy namo pagerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokiy 
reikaly? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

čiau gyventą senovės prūsų ir 
dalinai kuršių.

Vokiečių naujesnieji autoriai 
dogmatiškai skelbia, kad senos 
pažiūros yra sukritikuotos isto
rinių dokumentų svoriu. Iš jų žo
džių ne vienas gali susidaryti įs
pūdžio, kad naujieji praeities ty
rinėtojai vokiečiai tikrai bus pri
sirinkę gausių dokumentų, kal
bančių jų skelbiamos pažiūros 
naudai. Tikrenybėje reikalas lie
čia svarbiausią komentavimą tų 
pačių istorinių šaltinių, kurie bu
vo žinomi prieškariniams vokie
čių mokslininkams. Jau iš pa
teiktų citatų matyti, kad tas pats 
istorinis šaltinis — Dusburg’o 
kronika — anksčiau buvo ko
mentuojama vienaip, o dabar ki
taip.

Dr. M. Toeppen yra iškėlęs iš
tisą eilę aplinkybių, kodėl Dus
burg’o kronikoje negalima Įžiū
rėti pažiūros, skelbiančios na
druviu bei skalviu su sūduviais 
prūsiškumo tautine prasme. Tų 
dr. <M. Toeppen’o išvedžiojimų dr. 
Heinrichaitė-Mortensen'ienė ne
sukritikavo, o tik dogmatišku 
būdu skelbia, kad Dusburg’as 
kalbas už skalviu bei nadruviu 
su sūduviias prūsiškumą. Pana
šios taktikos laikosi ir kiti uolūs 
naujosios pažiūros šalininkai.

Jei imti žilos senovės Klaipė
dos apylinkių kuršinimą, tai ne
pateikta jokio naujo istorinio 
šaltinio naujai pažiūrai pagrįsti. 
Tik skalvių prūsiškumui įrodinė
ti iškelta naujas dalykas, būtent 
mokesčių paskirstymo aktai iš 
1540 metų, kur randami žodžiai: 
“Seka ketvirtoji dalis šalmai ar
ba prūsai” (Voget das vierthe 
theil die Schalmen oder Preus- 
sen) ir posakis: “šalmai ir lietu
viai prieš Ragainės pilį” (“Schal
men u. Litawen vorm Schloss 
Ragnit”)105). Kadangi čia turi
ma reikalo su teisinėmis, o ne su 
tautinėmis sąvokomis, tai ir šie 
žodžiai ne ką reiškia kalbamam 
reikalui, šie žodžiai nepasako 
dar, kad skalviai buvo prūsai, o 
ne lietuviai. Juk Prūsijos gy
ventojai teisiniu atžvilgiu skir
styta į prūsiškus ir į kulmiškus, 
bet tas nesako, kad visi kulmiš- 
kieji gyventojai būtų buvę len
kų tautybės. Jei žodžiai “šalmai 
ir lietuviai prieš Ragainės pilį” 
ir nebūtų imami teisine prasme, 
tai ir tada būtinai dar neplauk
tų, kad skalviai nebūtų buvę lie
tuviai. Juk senovės raštuose mes 
dažnai randame sugretinimus 
“žemaitis ir lietuvis”10*).

Prieškariniai vokiečių moksli
ninkai įrodinėjo Klaipėdos, Pa
langos bei gretimų apylinkių lie
tuviškumą, remdamiesi ne tik 
kokiomis kronikomis bei šiaip 
kokių dokumentų posakiais, bet 
ir seniausiais vietų vardais. Im
ta vietovardžiai ne iš kokio 16-

1800 So. Halsted St. Chicago, I1L 6060$
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

tovardžiai iš raštų, sudarytų se
kančiais metais po Klaipėdos pi
lies įkūrimo. Palangos apylin
kės (senoviškos Megowes sri
ties) vietovardžiai iš 1253 me
tų visi yra lietuviški: nei prieš
kariniai nei dabartiniai vokiečių 
mokslininkai juose neranda nei 
vieno kuršiško-Iatviško*“1). Klai
pėdos apylinkės to meto vietovar
džiai daugumoje yra aiškiai lie
tuviški: jų tarpe prieškariniais 
laikais kai kas įžiūrėdavo tik 
apie porą kuršiškų-latviškų var
dų ir skelbė, jog ir prieš vokiečių 
atėjimą čia greta lietuvių bus 
gyvenę truputis ir kuršių1“*). 
1253 metų Telšių, Rietavo apy
linkių keliuose vartovardžiuose 
prieškariniai vokiečių mokslinin
kai yra įžiūrėję latvišką antspal- 
vį, bet iš to jie nedarė išvados, 
kad ten būtų 13-ame šimtmety
je gyvenę kuršiai. Mat, tada bu
vo aiškinama, kad latviškas ke
lių vietovardžių antspalvis turė
jęs atsirasti todėl, kad vokiečių 
persakytojai bus buvę latviai.

Tiesa, prieškarinės pažiūros 
pagrindėjas prof. dr. Bezzenber- 
ger’is, nustatydamas vadinamą 
Deimenos sieną, nuodugniau ne
išnarpliojo Maž. Lietuvos vieto
vardžių atsiradimo laiką, — vi
sų vietovardžių nustatyti atsira
dimo laikas yra neįmanomas da
lykas, — bet iš kitos pusės nau
jieji vokiečių mokslininkai nie
ku būdu neįrodė, kad seniausieji 
Maž. Lietuvos vietovardžiai yra 
senoviškai prūsiški, o tik apie 
1500-uosius metus atsiradusieji 
tėra lietuviški.

Dr. P. Karge savo knygoje 
“Litauerfrage in Altpreussen” 
pirmas ėmė akcentuoti didelį 
skirtingumą tarp Maž. Lietuvos 
senųjų ir naujesniųjų vietovar
džių bei asmenų vardu. Dr. P. 
Kargei seni asmenų vardai 
vietovardžiai esą prūsiški, o 
naujesni — lietuviški.

Tikrenybėje dr. P. Kargės 
dinami “prūsiški” vardai yra lie
tuviški, o kai kurie iš jų užtin
kami įvairiose Lietuvos vietose. 
Dr. P. Karge ima Įsručio apylin
kės tarnybų sąrašą iš 1446 me-

Steppone, Michel Varnin, Jorge 
Banich, Tawrin; ūkininkai 
Groble, Bartko, Dopsall, Milgede, 
Clawsutte ir t. t. Per toli tektų 
nueiti, jei aš norėčiau išskaitliuo- 
ti visus vietų ir asmenų vardus. 
Nei vieno juose nėra lietuviš
ko”1“9).

Ši citata rodo, kad P. Karge ar
ba nenusimano apie lietuviškus 
asmenų vardus arba sąmoningai 
nenori lietuviškumo įžiūrėti aiš
kiausiai lietuviškuose varduose. 
Nežiūrint senovės vokiečių neti
kusio užrašinėj imo būdo, ir ne- 
specialistas lietuvis lengvai gali 
įžiūrėti Dr. Kargės “prūsiškuo
se” varduose aiškiai lietuviškus. 
Milgede (Milgedas), Varnin 
(Varnynas. Varnėnas), tai aiš
kiai lietuviški vardai (pavardės), 
nors ir su sudarkytomis galūnė
mis. šie vardai daug lietuviškes- 
ni, negu kai kurie Didžiosios Lie
tuvos lietuvių vardai, užrašyti 
senovės vokiečių. Juk senovės 
vokiečių raštuose randame šitaip 
užrašytus vardus: Pinno, Pinne, 
Letvinus11") ; Witold, Witolt, 
Wytowt, Wytaut, Butand, Wy- 
tant = Vytautas”1); Olgerd, Al- 
gard, Algerde, Holgert, Algart, 
Algarde113) = Algirdas; Tho- 
reyda, Thoreide”3) = Traidenis; 
Spudo, Spude, Letvinus = Spu- 
das1"); Tokvil, Tewtewil = 
Tautvilą"5); Sowgutte == Sau- 
gutis116). Mūsų Šešupė senovės 
vokiečių buvo užrašinėjama Sup- 
pa, Suppe, Czuppa"7).

Dr. Kargei taip pat yra prūsiš
ki šie vietovardžiai: Sentainen

tų pat žemaičių tarpe savo niek
šo darbui pritarėjų...

Prel. M. Krupavičius, vienas 
iš Lietuvių Bendruomenės kū
rėjų, yra pasakęs, kad visi tie, 
kurie nori būti teisingais ir są
žiningais Bendruomenės vado
vais, savo partinį kromelį priva
lo palikti už durų. Tuo jis norė
jo pabrėžti, kad lietuvių tautos 
gyvybiniai reikalai turi būti virš 
asmeninių, koleginių ar partinių 
reikalų.

Vardan šventos tiesos ir lie
tuvių tautos labo, vertinant ve
lionio kalbininko A. Salio dar
bus, galima atvirai pasakyti, kad 
tik tie jo darbai gali būti teigia
mai vertinami, kurie nėra suriš
ti su jam vokiečių nacių indok- 
trinuota politika. Jis, kaip lie
tuvių tautos stipendininkas ir 
profesorius, turėjo galimybės ir 
privalėjo suprasti visą tą žalą, 
kurią jis padarė lietuvių tautai, 
atsistodamas nacių išprievartau
tos tiesos pusėje. Dėl to St. Barz- 
duko, kaip P. L. B. pir-ko, laiky
mas vienu iš teigiamų velionio 
žemaitiško būdo bruožų: “ką jis 
darė — darė kompetentingai ir 
gerai” ir kad jis “visu pirma ver
tino tiesą, (M. pabr. V. J.), jam 
svetimas buvo propagandinis 
efektas”, yra grynai partiškai 
kolegiškas.

Prisimindami velionio kalb. A. 
Salio gerai ir teigiamai atliktus 
darbus, teisingumo dėlei nega
lime slėpti nuo visuomenės ir jo 
blogai atliktų darbų. Čia visai 
teisingai St. Barzdukas pastebi: 
“geriausiai jį pagerbsime, pa
žindami jo mokslą ir sąmoningai 
bei veikliai nusistatydarni jo iš
vadų vykdymo atžvilgiu”...

Aiškumo dėlei čia pateikiama 
kritiškas žvilgsnis vieno iš jo 
oponentų — Povilo Pakarklio į 
A. Salio disertacijos darbą, ku
rį jis visą gyvenimą palaikė ir 
jo neatšaukė. Čia duodama iš
trauka iš Socialinių ir Politinių 
Mokslu leidinio nr. 4. Pov. Pa-

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.
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
fie 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.

(Sentainiai, minimi jau 1307-au 
ir 132’9-ais metais), Pogegen 
(Pagėgiai — 1307, 1349 mt.), 
Linkuhnen (Linkūnai 1309, 1350 
m.), Kalwen (Kalviai 1337 mt.), 
Pleikischken (Pleikiškiai), Gir- 
kelauken (Girkalaukiai 1317 m.) 
ir kiti11*).

Ir be didesnio išsimokslinimo 
lietuvis tik ką paduotų vietovar
džių daugumą palaikys lietuviš
kais. Antra vertus, nagrinėjant 
Maž. Lietuvos žilos senovės var
dus. reikia atsiminti, kad ir Did. 
Lietuvos daug senesnių vietos ar 
asmenų vardų yra mums nesu
prantamų. Mat, yra daug žo
džių, kuriuos vartojo žilos seno
vės lietuviai, bet dabar jų mes 
nebesuprantame, šių dienų lie
tuviams, pavyzdžiui, nėra aišku, 
ką reiškia ir “Nemunas”. Ka
dangi Lietuvoje yra keli “Nemu
nai”, tai šis upės vardas nelai
komas nei slavišku nei germaniš
ku, bet lietuvišku žodžiu, kad ir 
išėjusiu iš apyvartos šnekamoje 
kalboje. Plačiosios Lietuvos vi
suomenei nėra žinoma ne tik Ne
muno, bet ir Nevėžio, Levens, 
Kupos, Skuodinio ir daugelio ki
tų mūsų upių vardų reikšmę, 
bet iš to neseka, kad čia turėtų 
būti kokios kitos tautos žodžiai.

(Bus daugiau)

Paaiškinamasis įvadas
(Tęsinys)

Tenka su pagarba pasakyti, 
kad prof. Z. Ivinskis buvo san
tūrus dėl jo disertacijoje prona- 
cinių tezių, jų viešai negynė, nors 
ir neatšaukė. Net M. Gelžiniui, 
str.: “Ar gali prof. dr. Ivinskis 
parašyti bešališką Maž. Lietu
vos istoriją?” (Naujienos, VI-24 
—VII-8, 1971), tas jo disertaci
jos nepamatuotas tezes suskal
džius į šipulius, jis dėl to viešai 
neatsiliepė (gal prisipažinti kly
dus trukdė jo užimamoji pas vo
kiečius darbo vieta?). Visai ki
taip elgėsi kitas užsispyręs že
maitis prof. A. Salys. Jis dar 
Nepr. Lietuvoje, matomai savo 
mokytojo Gedullis’o remiamas, 
polemizavo su jo disertacijos re- 
cenzentais-kritikais. Dar tai ga
lima būtų pateisinti, kol gyvai 
siautė hitlerinė šutvė ir Mortense 
nai skelbė, kad jie jų ruošiamam 
veikale savo tezes pilnai apginsią 
ir jų teisingumą įrodysią. Bet 
po Antrojo Pas. karo, kaip pa
tys vokiečiai Mortensenų tezių 
atsisakė, paskaitydami jų duo
menis nepamatuotais, nežiūrint 
tai, prof. Salys savo pronacines 
tezes turėjo drąsos pakartoti Lie
tuvių Enciklopedijoje (sk.: skal
viai, nadruviai, sūduviai), ir tuo 
jis ją nuvertino ir jų redaktorius 
sukompromitavo. Visa tai paro
do autoriaus A. Salio labai men
ką tautinį sąmoningumą ir nesu
pratimą mokslinės tiesos, parem
tos propagandiniu efektu bei tuo 
jo padarytą lietuviii tautai meš
kos patarnavimą.
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Lietuviai siekia laisvės
Sovietų valdžia naudoja įvairiausias priemones lie

tuvių laisvės troškimui išrauti, bet jiems nesiseka. Tris 
dešimtmečius jie šaudė, kalino, trėmė, badu marino ir 
plėšė lietuvius, bet nepajėgė jų palaužti. Rusai naudojo 
spaudą, mokyklas, universitetus, radiją, televiziją ir ki
ną jų santvarkai įdiegti, bet tai buvo bėrimas žirnių į 
sieną.

Sovietų okupacijos ir “komunistinės” santvarkos 
metais išaugusi karta protestuoja prieš rusų primestą 
prievartą ir randa būdus tai pareikšti visam pasauliui. Pro
testą prieš sovietų valdžios prievartą reiškė Bražinskai 
ir Simas Kudirka. Protestavo Romas Kalanta ir Stonis, 
protestą susirinkusiems Amerikos laikraščių ir radijo at
stovams pareiškė teisininkas Zigmas Butkus ir jo žmona 
Dr. Danutė Kareckaitė Butkienė.

Chicagos anglų kalba leidžiamųjų laikraščių atsto
vams ir Chicagoje veikiantiems Amerikos spaudos agen
tūrų atstovams šiomis dienomis Ameriką pasiekusieji lie
tuviai tremtiniai pasakė, kad didelė lietuvių tautos dau
guma nepatenkinta sovietų karo jėgų primesta tvarka 
ir nepaprastai dideliu išnaudojimu.

— Lietuvių tautos laisvės troškimas kasdien stiprėja, 
sovietų valdžia turės su ta jėga skaitytis, — pareiškė nau
jai atvažiavusieji tremtiniai. Sovietų valdžia ėmėsi pa
čių griežčiausių priemonių lietuvių protesto balsui už
slopinti, bet lietuviai nioka perlipti per pačias aukščiau
sias sovietų užtvaras ir prasilaužti per stipriausiai sau
gojamas sienas. Atvykusieji tremtiniai tris metus plana
vo bėgimo kelią ir priemones, kol pajėgė ne tik išvykti iš 
rusų okupuotos Lietuvos, bet išsivežti iš ten ir savo šeimą. 
Komunistai stropiai saugo Lietuvos — Vokietijos ir Lie
tuvos — Lenkijos sienas. Be leidimų niekas neturi teisės 
aplankyti giminių, turėjusių žemės ir gyvenusių kitoje 
sienos pusėje. Leidimus išvažiuoti tikrina ne tik vietos 
komunistai, bet jie turi pereiti per kelis policijos ir ko
munistų partijos centrus. Nežiūrint visų tų užtvarų, lie
tuviai įteikė Jungtinėms Tautoms protestą prieš pagrin
dinių žmogaus teisių laužymą, pranešė prezidentui Nik- 
sonui, kad lietuviai okupacija nepatenkinti ir perėjo stro
piausiai saugomas sienas.

Lietuviai turėjo sukaupti visą savo išmonę, kad ga
lėtų surinkti 17,000 parašų pačioje komunistų policijos 1 
panosėje. Jiems reikėjo aukotis, kad Maskvon vykstantis ; 
Amerikos prezidentas žinotų apie lietuvių tautos nepasi

Šių metų Bendruomenės, 
Spaudos ir Radijo dienos Ta
bor Farmoje, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybai 
pavedus ir priprašius buvo or
ganizuojamos Lietuvių Žurna
listų Sąjungos centro valdybos. 
Po suvažiavimo valdyba gavo 
kelioliką laiškų, kuriuose tų 
dienų dalyviai valdybai dėko
jo, pagyrė, dar kiti reiškė su
gestijas ateičiai ir nurodė vie
ną ar kitą taisytiną dalyką. 
Taip būdavo ir anksčiau, taip 
ir reikia. Gyvenant Čikagoje, 
kur gyvena visi žurnalistų cent
ro valdybos nariai, 
zuoti kelių dienų suvažiavimą 
už 100 mylių, nėra lengva. Su
sižinojimas tarp organizatorių, 
kviečiamųjų dalyvių ir prele
gentų, o taip pat ir Tabor Par
mos šeimininkų yra sunkus, 
tačiau, daugumos dalyvavusių 
pripažinimu, tos visuomenės 
veikėjų, veiksnių atstovų, ra-

dijo ir spaudos atstovų dienos 
praėjo puikiai, punktualiai, 
geroje nuotaikoje, nors netrū- 
ko ir anksčiau tokiomis progo
mis pasitaikiusio gražbyliavi
mo, senų temų atrajojimo, 
karštesnių polemikų ir pana
šių dalykų, kas irgi buvo, kaip 
turėjo būti, kaip visada buvo ir 
mūsų visuomenėje visada bus. 
Po suvažiavimo pasirodė spau
doje jo aprašymai, kritika ir 
pamokslai. Į tuos pamokslus 
šiuo rašiniu ir bus bandoma 
atsakyti.

Būdamas vienas to suvažia-
suorgani- vinto organizatorių, jaučiu 

pareigą nurodyti tai, kad ren
gėjai dar gegužės mėnesio pa
baigoje išsiuntinėjo visiems 
žurnalistų sąjungos nariams, 
visai spaudai savo biuletenį su 
atskiru laišku apie ruošiamas 
Bendruomenės — Spaudos ir 
Radijo dienas. Laiške buvo 
trumpas tų dienų programos

tenkimmą. Naujai atbėgusieji turėjo rizikuoti, kad ne
pastebėti galėtų pravažiuoti į vakarus pačioje komunistų 
panosėje.

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininko Dr. Kazio 
Bobelio suorganizuota ir inž. Antano Rudžio pravesta 
spaudos konferencija amerikiečiams aiškiai parodė, kad 
lietuvių tauta yra pavergta, kad ji protestuoja prieš so
vietų karo jėgas ir siekia laisvės. Sovietų valdžios atsto
vai reikalauja laisvės Afrikos ir Azijos tautoms, bet jie 
skaito “įsikišimu Į vidaus reikalus”, jeigu kas rusams 
primena, kad jau laikas ir jiems duoti laisvę sovietų karo 
jėgų ir policijos pavergtoms tautoms.

Amerikos, britų, prancūzų ir kitų tautų karo jėgos 
seniai atšauktos iš Antrojo Pasaulinio Karo metu užimtų 
teritorijų, tuo tarpu sovietų karo jėgos dar ir šiandien 
tebevaldo karo metu užimtas sritis. Laisvasis pasaulis 
nori taikos, reikalauja taikos konferencijos, tuo tarpu 
sovietų valdžia tebekalba tiktai apie saugumą. Rusai bu
vo susitarę su sąjungininkais sunaikinti Hitlerio karo 
mašiną ir leisti vokiečiams demokratiškai tvarkyti visus 
savo krašto reikalus, tuo tarpu sovietų valdžia suskaldė 
Vokietiją ir neleidžia patiems vokiečiams net demokra
tinės valdžios išsirinkti. Rusai primetė Rytų Vokietijai 
kvislinginę valdžią, kurios pagalba stengiasi plėsti savo 
taką ir išnaudoti kitas tautas. Komunistinė Vokietija ru
sams reikalinga sienoms saugoti ir sauvaliauti. Laisva ir 
demokratinė Vokietija sudarytų pavojų komunistinei 
Lenkijai, ji padrąsintų ir kitas pavergtas tautas kelti bal
są. Rūsai nenori trauktis iš karo metu užimtų teritorijų. 
Jie išnaudoja pavergtuosius savo imperijos galiai stip
rinti. Rusai siekia saugumo, ne taikos.

Atvykusieji tremtiniai turėjo daug rūpesčių ir vargo, 
kol pasiekė laisvąjį pasaulį. Vakarų Europoje jie kreipė
si į amerikiečius prašydami duoti jiems tremtinių teises. 
Jie yra dėkingi amerikiečiams, kurie suteikė jiems reika
lingą globą ir leido atvykti į Ameriką. Atvykusieji žino, 
kur JAV vyriausybė stovi. To nežino tiktai Barzduko va
dovaujami bendruomenininkai, kurie siunčia;, memoran
dumus į Valstybės Departamentą ir lietuvių vardu klau
sia, kur JAV vyriausybė stovi laisvės siekiančios Lietu
vos atžvilgiu... Ar ne metas ignorantams susivaldyti?

projektas ir buvo 
“jūsų nuomonių ir į 
Ar patenkinti Čia numatytomis 
temomis, ar norėtumėte kito
kių? — klausė tas laiškas. Ko
kius prelegentus siūlytumėte 
atitinkamoms temoms? Gavę 
jūsų atsakymus, galutinai pa
ruošime suvažiavimo progra
mą ir visiems išsiuntinėsime, 
pažadėjo centro valdyba.

Žinoma, mažai kas parodė 
susidomėjimą nusiųstu projek
tu, mažai kas protestavo dėl 
numatytų temų, mažai kas da
vė patarimų, pageidavimų ar 
nuomonių. Minėto laiško pa
baigoje dar nurodyta, jog 
Spaudos konferencijoje, šeš
tadienį, po vakarienės, su mū
sų veiksnių atstovais “visi ga
lės kelti įvairiausius mūsų 
veiklą liečiančius klausimus”. 
Todėl labai keista skaityti rug
sėjo 19 dienos “Drauge” (BK) 
■— Broniaus Kviklio “Lietuvių 
Spaudos Dienos Tabor Farmo
je”, kur jis šitaip rašo: “Ta
čiau reikia pasakyti tiesą, kad 
spaudos dienų rengėjai dėl 
kažkokių priežasčių nesuprato 
spaudos konferencijos 
ir prasmės, neįsigilino 
ruošimo būdą”.

Rengėjai neįsigilino, 
prato, o Kviklys įsigilino ir 
suprato esmę ir prasmę, tik 
prasėdėjo toje pačioje salėje, 
bet rankos nekilnojo, kitiems 
savo gilių minčių neatskleidė.

Jis sako minėtame rašinyje: 
“Buvo daug ginčytasi įvairiais 
klausimais, o neišsiaiškinta 
tai, kas turėjo būti išaiškinta.” 
O, rodos, kaip būtų naudinga 
tautai patirti, kas tie klausi
mai, kurie turėjo būti išaiš^ 
kinti, o nebuvo.

Norėtųsi paklausti gerbiamą 
reporterį ir “Draugo” redak
torių, kur čia jis įžiūri rengė
jų nesupratimą “esmės ir pras
mės”? Salė buvo iššluota, pe
leninės,- kėdės parūpintos, 
nakvynės ir maistas — puikūs* 
dalyviai sukviesti. Ar dar rei
kėjo rengėjams prie kiekvieno 
dalyvio raukogalių pririšti siū
lą ir, per “barnės” balkį perme
tus, dalyvius, kaip lėles tam
pyti. “Tu dabar klausk šį, tu 
— tą. Tu išsiaiškink tai, kas 
reikėtų, o tu klausk — ko ne
reikėtų. Ar šitaip supranta p. 
Kviklys rengėjų pareigas? Jei 
suaugę, išsimokslinę, saky
čiau, rinktiniai suvažiavimo 
dalyviai neklausia, ko p. Kvik
liui atrodo reikia klausti, tai 
prie ko čia rengėjai? Ko pats 
Kviklys neklausė, ko norėjo 
sužinoti ?

Redaktoriaus Kviklio raši
niuose apie tą suvažiavimą rau
donu siūlu eina panašus iš
ankstinis, sakyčiau nusistaty
mas, pasireiškiąs “tačiau, de
ja, bet” ir kitas panašiais sa-

prašoma I kinio įvadais. Diskusijose daug 
patarimų”, kas kalbėjo, surašytos kelioli- 

1 kos dalyvių pavardės, “tačiau 
aktualiųjų lietuvių išėivių spau
dos problemų, kaip jos tolimes
nio išlaikymo galimybės, o taip 
pat spaudos etikos, moralės, 
objektyvumo klausimai nebu
vo paliesti, nors jie rengėjų 
programoje ir buvo įrašyti”. 
Vėl, matykite, rengėjų kaltė: 
įrašė į programą, bet nelietė tų 
klausimų, tik klausėsi, kai 
dalyviai klaidžiojo po lankas. 
O pats “Draugo” atstovas, ži
noma, tų jam kruvinai rūpimų 
klausimų irgi nekėlė, nenorė- 

' damas saliamoniškai pratur
tinti tokio netikusio suvažiavi
mo. Tarp kitko, etika, mora
lė ir objektyvumas buvo anks
tyvesnių suvažiavimų temos.

Jau kitame savo rašinyje B. 
Kviklys rugsėjo 20 d. “Drauge’’ 
rašo apie Lietuviškąją Spaudą 
ir jaunimą. Ir čia reiškiasi jo 
neapykanta žurnalistų sąjun
gai. “Iš pranešimo paaiškėjo, 
kad praeitą žiemą buvo mėgin
ta (sic!) suruošti kurseliai jau
niesiems spaudos darbuoto
jams. Deja, tebuvo 7 paskai
tos ( o kodėl ne paskaitėlės? A. 
P.) Jas lankyti užsirašė 18 
jaunuolių, praktiškai lankė 
kiek mažesnis skaičius, kurse
liai būsią tęsiami. Reikia pa
sakyti, kad tai buvo ne kurse
liai, bet kursai ir be jokių “de
ja” reikia pasigirti, kad tik va
sara su savo šokiais, kongresais 
ir atostogom privertė turėti tik 
7 paskaitas. Bet žurnalistų val
dyba “mėgins” tas paskaitas ir 
kurselius tęsti, jei tik atsiras 
norinčių jaunuolių. Kviklys 
sako: Nedaug, bet pradžia ne
bloga. Ačiū, ačiū...

Jei minėtuose straipsniuose 
B. Kviklys reiškėsi kaip repor
teris, kuris kiek įmanydamas 
stengėsi neįžiūrėti “aukso pe
lenuose”, tai rugsėjo 25 jis jau 
patrimitavo kaip redaktorius, 
vedamajame vieną skirsnį vėl 
pradedamas žurnalistams daž
nai skiriamu “deja”. Jis rašo: 
“Deja tokios* kaip dabar ruo
šiamos, spaudos dienos mūsų 
spaudai nedaug y ką naudingo 
teatneša. Jų programą kaip tai
syklė, suplanuoja rengėjai, ne 
redaktoriai ir ne leidėjai. Įsi
galėjusia tvarka (ar netvarka) 
tokiose konferencijose ištisas 
dvi dienas daug kalbama, dis
ku tuoj ama”.

Toliau B. Kviklys rašo: “Dar j 
blogiau. Praktiškąjį leidėjų ar 
redaktorių darbą dirbantieji j 
asmenys nekviečiami paskai- 1 
tininkais, pranešėjais. Taigi, j 
nenuostabu* kad grįžtant iš to- 1 
kių konferencijų, ne vienam 
kyla mintis, ar iš viso pras
minga ir verta jas ruošti, ypač 
kai niiO jų fiidšiiito atsisakė 
PLB valdyba”; čia gerbiamie

supraskite, kad 
dienas ruošdavo 
tai būdavo ge-

atstovo

esmės 
j jos

nesu-

ji skaitytojai 
anksčiau, kai 
PLB valdyba, 
riau, visi reikšmingi klausi
mai būdavo iškeliami, būdavo 
“nenukeliaujama į lankas” ir, 
iŠ viso; viskas būdavo geriau. 
Gaila, kad “Draugo”
nebuvo pernykščiame Bend
ruomenės - Spaudos - Radijo 
suvažiavime. Jis būtų galėjęs 
paliudyti, kad konferencija 
buvo visai panaši, tik, gal, sky
rė daugiau dėmesio klausimui, 
kaip perorganizuoti Amerikos 
Lietuvių Tarybą pagal Bend
ruomenės laboratorijose paga
mintus receptus.

Pirmiausia, vedamojo au
torius galėjo prisidėti prie su
važiavimo programos planavi
mo, jis net buvo prašomas duo
ti sugestijų ir patarimų. Jis jų 
nesiteikė duoti. Jo patarimas 
vietoj spaudos darbuotojų kvies 
ti tik leidėjus ir redaktorius 
įžeidžia šimtus savanoriškai 
laikraščiams talkininkaujan
čių žurnalistų. Puikiai galime 
įsivaizduoti, kaip meiliai kal
bėtųsi suėję leidėjai, sakysi
me “Vienybės’’ leidėja su “Lais
vosios Lietuvos” leidėju. Iš 
viso, kokių “leidėjų rūpesčių” 
turi “Draugo” leidėjai? Ko jie 
ten verkšlena? Ar jau trūksta 
puslapio visiems aukotojams 
suregistruoti? Ar numatomas 
nepaprastas marijonų vienuo
lijos išplėtimas, naujų miesto 
blokų užpirkimas? Matote, pa
lygino vedamasis “Draugo” 
rūpesčius su Miko Tvardausko, 
leidusio “Gazietą Lietuvišką” 
rūpesčiais. Sako, 132 prenume
ratoriai neįstengė padengti vi
sų leidimo išlaidų. Ir mokėk 
tu man taip elgetauti!

(Bus daugiau)

Savo naminę vaisty spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už- 
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrint1 visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidų, lies vaistą su
maišymas, gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokią vaistą trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti- 
Kėtumui pasiruošęs.

SKAITYK ’’NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS*
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

NOVOS PAKRANTĖS
DR. ANTANAS J. GUSENAS

Hamburge turėjome ne tik akis, bet visą sveikatą 
tikrinti. Pasirodo, kad laivų bendrovė buvo pasižadė
jusi vežti į Ameriką tiktai sveikus žmones. Man akių 
tikrinti nereikėjo, bet tikrino mano burną, dantis, 
plaučius, širdį ir, išrengę, apžiūrėjo, ar kartais netu
rėčiau kokių kitokių defektų. Ten pats gydytojas išra
šė naują liudijimą, prie jų pridėjo mano atsivežtą akių 
liudijimą ir nuvedė į viešbutį.

Viešbutyje mums buvo paskirti kambariai su kelio
mis lovomis. Buvome po kelis vyrus viename kambary
je , bet kiekvienas turėjo atskirą ir švarią lovą. Pirma 
kiekvienas turėjome nueiti į pirtį ir gerai išsivanoti, o 
Ūktai vėliau galėjome eiti į lovą, jeigu norėjome. Tei
sybė, vokiečiai, mus išmaudę. davė gerai pavalgyti. 
Valgis buvo vokiškas — maistingas ir geras. Kas no
rėjo, galėjo gauti po didelį puodelį alaus.

Man vokiški valgiai pirmą dieną patiko, kaip jie 
patinka kiekvienam jaunuoliui, pirmą kartą valgan
čiam kitaip paruoštą maistą. Geriausiai man patiko 
dešros ir dešrelės, bet kai užtepė tos muštardos, tai 
viską pagadino. Buvo tokių jaunų vyrų, kuriems tas 
tepalas patiko, bet man jis nepatiko. Išgėriau vokiško 
alaus, bet ir tas man į gerą neišėjo. Kol gėriau tai vis
kas tvarkoje, bet kai pabaigiau, tai pradėjau rūgauti. 
Vokiškas alus geras tiems, kurie prie jo pripratina sa
vo virškinimo organus, bet nepratusiems lietuviškas; 
pienas yra sveikesnis.

Hamburge praleidome tris dienas. Agentas pasakė, 
kad galime apžiūrėti uostą ir miestą. Jis tik patarė

kiekvienam gerai užsilaikyti, tai nieko blogo neatsitiks. 
Jeigu pradėsime girtuokliauti ir prie žmonių kabinėtis, 
tai policininkas gali prisikabinti ir sutrukdyti kelionę 
i Ameriką. Mes, Kanadon plaukiojantiėji trys lietuviai 
jaunuoliai, sudarėme grupę ir vaikščiojome po Ham
burgą. Kiekvieną dieną traukėme vis Į kitą miesto da
li. Mieste pasirinkdavome vis kitą gatvę. Jeigu ką pama
tydavome įdomesnio, tai pasukdavome į šalį ir apžiū
rėdavome. Hamburge pats įdomiausias man buvo uos
tas. Ten galėjau pamatyti įvairiausių laivų ir žmonių. 
Buvo labai įdomu stebėti, kaip laivas buvo rišamas. 
Jis judėjo, bet labai lėtai. Vėliau buvo išmesta ilga 
virvė. Pirma plonesnė, o vėliau prie jos buvo pririšta 
ir storesnė. Kai buvo užkabintas vienas virvės galas 
prie tokio plieninio stulpelio, tai virvė įsitempė ir lai
vas pamažu artėjo prie krantinės. Visas tas laivo pri- 
tempimas prie krantinės mus visus domino, nes niekad 
nebuvome matę. Lietuvoje nebuvo jokių uostų ir ne
matėm laivu. C

Ketvirtos dienos rytą tas pats agentas iriuins liepė 
pasiruošti kelionei. Jis pasakė, kad už poros valatidų 
atplauks mūsų laivas ir galėsime eiti į vidų. Uoste lai
vų buvo daug, o mus, atsimenu, išvedė į uostą tiktai 
trečią po pietų. Pasirodo, kad Kanadon plaukęs lai
vas buvo didelis. Hamburge prie krantinės jis begalėjo 
priplaukti. Uostas nebuvo pakankamai gilus, kad ga
lėtų pasiekti krantinę. Jeigu jis būtų plaukęs, tai jis 
būtų klimpęs į uosto dumblą. Agentas pasakojo, kad 
ne vienas laivas panašiu būdu įklimpo. Buvo didelės 
bėdos išvilkti jį į vandenis. Teko kelias dienas lapkli, 
kol uoste pakilo vanduo ir padėjo laivą išvilkti į giles
nius vandenis.

kad mūsų laivas buvo mylios atstumoje. Mus visus, 
kartu sū ageritu, nuvežė prie didžiojo laivo; iškėlė 
rilūsų daiktus ir leido įlipti. Ten jūreiviai patikrino 
kiekviėnb dokumentus, pasižiūrėjo į turimus liudiji— 
mūs ir parodė kambarius.

^ Buvome keturiese. Mūsų kambarys buvo beveik pa
čiame laivo viduryje. Teisybė, jis buvo apačidjė, bėt 
vis dėlto, kai laivas suposi, tai mūsų kajutė tiktai lin
gavo. Agentas pasakė, jog tai buvo pati geriausioji di
džiojo laivo vieta. Laivo gale esantieji kambarėliui ar
ba kajutės yra pačios pavojingiausios, jos atikšiai ilk 
kildavo* o vėliau kai krisdavo, tai susidarydavo įspū
dis; jog kartu su visu laivu ir daiktais nudardėsi į jūros 
dugną. Aš pastebėjau, kad labiau sirgo tie keleiviai, 
kdrife buvb laivo galuose. Jūros liga užpuldavo ir laivo 
viduryje esančius, bet taip greitai jų nepaguldydavb.

Sulipę į savo kajutes pradėjome nerimauti. Paš 
mus buvo keturi guoliai. Du viršuje ir du apačioje. 
Pradžioje norėjome, kad laivas greičiau išplauktų, bet 
vėliau* kai laivas pradėjo linguoti ir papūtė smarkes
nis vėjas, tai pradėjo kilti baimė. Pradėjau bijoti, kad 
kas neatsitiktų laivui. Iš viso, pradėjau bijoti plaukti 
jūra. Laivas atrodė didelis, bet okeanas buvo dat di
desnis. A andenyne pats didžiausias laivas buvo pana
šus į mažą šapalėlį. Vieną kartą Novoje aš jau sken
dau, todėl ir vandens bijojau. Kartais man atrodvda- 
vo, kad laivas gali neišlaikyti. Kiek aprimau, kad iš
lipau attt denio, pasižiūrėjau į uostą ir aplinkinius’lai- 
Vus. Man patiko būti viršuje, ten ir oras skanesnis.

Laivas išplaukė keturiom valandom Vėliau, negti 
mums buvo pasakyta. Vokiečių traukiniai šimtmečio 
pradžioje išeidavo laiku, bet vokiečių laivai nustatyto

Agentas mus ir visus mūsų lagaminus nuvežė į pa- laiko neprisilaikydavo. Kai išėjau į laivo denį, tai apa- 
skirtą vietą, kur laukė nedidelis laivelis. Paaiškėjo, Į čion jau nenorėjau lipti. Mačiau laivų judėjimą, ina-

čiau atplaukiančius ir išplaukiančius laivus. Ne vienas 
mažas laivelis atplaukdavo prie mūsiškio. Vienas at
veždavo dar kelis keleivius, o kitas atveždavo įvaU 
riaušių prekių s Jūreiviai nešė maišus ir įvairiausias 
dėžės į inūšų laivą. Tiktai pavakare, kai iš laivo išlipo 
kėtilri uosto sargai ir pakėlė šoninius laiptelius, laivas 
sustaugė vieną kartą, sustaugė antrą, o vėliau kai pa
leido tokį balsą, kad net ausis teko užsikimšti, tai mo
torai pradėjo ūžti.

Laivo apačia paūžė kokias penkias minutės, o vė
linu; kai motorai buvo įjungti į sriaktą, tai laivas la
bui atsargiai ir pamažu pradėjo slinkti iš uosto. Jūrei
viai jau buvo ištraukę inkarus ir pakėlę visus laiptus. 
Jeigu negirdėtum šniokščiančių, tarytum smarkiai 
kvėpuojančių laivo motorų, tai nei nežinotų, kad lai
vas plaukia. Iš uosto mūsų laivas išplaukė lėtai, ra
miai, nelinguodamas ir visai Besisupdamas. Netrukus 
išplaukėme į gilesnius vandenis. Laivas pamažu pra
dėjo suptis, bet nuo krantų toli jis nesitraukė. Ham
burgo uosto lempos pamažu mažėjo, bet netrukus ma
tėsi kiti pakraščių šviesuliai. Mčs plaukėme gerokai 
atitolę nuo krantų, bet jūros gilumoj dar nebuvome.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ XQ3IO 

IR GERKLĖS LIGOS 
pritaiko akinius

285® W. 63 rd STREET
Ofi*o PRosp*ct 8-322$
Razid. t.|.fu WAlbr®ok 5-5074

Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto, 
juo 7 iki 9 vai. vak. Tree. uždaryta

Rerz, tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsilieptas stambinti 374-8012

Telef.; PRospect 8-1717

DR. S. BIE21S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiai ir sekmad. oiisas nedarytą;

Rez. 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: 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 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 3«8-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir sestad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 84)873

DR. W. EISIU - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

ATSIMINIMŲ
2. Iš Gregėnų parvažiavus

Kelionė į Gegrėnus ir atgal 
praturtino mano pasaulį, bet ir 
žalos padarė. Toji kelionė ati
dengė žlugsiantį pavydu, o pa
vydas sukėlė kartumėlį. Mano 
vyresnieji broliai — Levis, 8 me
tų, ir Zenis, 6, — tuojau pradėjo 
rūgoti, būk aš tyčia kritau mo
tinai į malonę, kad mane nuvež
tų į Gegrėnus. Pataikūnas! — 
jie sakė. Girdi, jei nebūčiau pa
taikavęs, tai mama visus tris bū
tų paėmusi — visi būtume važia
vę. Kažin ar jie sakė tiesą, bet 
aš jaučiausi prasikaltęs.

Mano sesutės: Uršė, 17 m., ir 
Nastė, 13. — pavydo žymią ne
rodė. Pavydas joms būtų nei ne
pritikęs, nes joms mama paliko 
garbingas pareigas — namų šei- 
mininkystę. Broliai šnairavo į 
mane bent penkias dienas. Jau
niausias brolis Pranis, dviejų su 
puse metų, pavydo žymių nerodė.

Z- - - - ■■ ■ -------

GRADINSKAS
1973 METŲ 

TELEVIZIJOS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1991
LIETUVI, EIK PAS L1ETUVJI 

b ------- ■■■ —i

GĖLININKAS
(PUTRAJ1ENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

ėjau j trobą plikas “Zabauna ĮRODYMAS ŽMONAI

DR. NINA KRAIKEI- 
KR1AUCEUUNAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714)225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso teį.: HE 4-181® srb* RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9301

PR J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71rt STREET^ 

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

?,IJ1 ■ 1 Ir,,,"r
G U Ž A U S K U

GSLSS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLĮNYČIA 

2443 WEST 63ra STREET 
’ TsUfonal: PR 84)833 ir PR 8-0*3*

| ^ERKRAUSTYMAI

į MOVING 
Leidimai — PHna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. i E R Ė N A S

2047 W. 671h PL WAIbrook 5-8063 i
*

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71$t St. — V*L 737-5149 
Tikrina skis Pritaiko akinius ir 

'‘contact lenses’’
V&l. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SENUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2A56 WEST 63rd STREET

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

Ofisz> felefu 776-2880
Naujas rez. telef.: 4^8-5545

Į MOVING J 
Apdraustas perkraustymat 

iš įvairi y atstumų.
; ANTANAS VILIMAS
; 823 West 34 Place
' Tat.: Frontier 6-1832 I

— i ■■ ■■■■ ■■■■ i

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

2750 West 71 st St.
TeL: 925-8296

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

uždaryta.
Rez, tek: WA 5-3099

............  ........ ■ - i.........

SOPHIE BARČUS I
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

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

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

CHICAGO, ILL. 60629
j,

DS. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra praktika, tpec MOTERŲ H90 
Oflw: 2652 WEST 59th STREET 

TeL: PR 1-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir peak t. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 7]st STREET 
Ofise telef.: HEmlock 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.

Matyt mūsų trijų ginčus jam nė 
po kam.
Mūsų tėvas tuo metu dirbo toli 
nuo namų. Tūlam ūkininkui prie 
pat Godunavo statė namus. Aš 
dar nežinojau, į kurių pusę bu
vo Godunavas. Tėvas pareidavo 
tik šeštadienio vakarais, o pir
madienio rytais anksti išeidavo. 
Aš dažnai pagalvodavau, kad to
kio, kaip tėvo amato nesimokiu
siu, nes tokiam tenka daužytis 
po visokius pasviečius.

Atvyko mūsų teta

Tūlą pavakarį vieno arklio ka
rieta įvažiavo į mūsų kiemą. Iš 
karietos išlipo viduramžė ponia 
ir pasisakė esanti Emelina šmo- 
tavica. Mes, vaikai, jos nepaži
nom, bet mama pažino. Tai buvo 
mūsų tėvo Ignaco Šmotavičiaus 
sesuo. Vai, kokia subėkcija 
mums buvo!

Mūsų trobalė buvo dviejų kam
barių, o gyvenom aštuonio “sie
los”. Be to, trobalėje ir sandėlis 
buvo. Gerojoj troboje buvo tė
vo varstotas, daug visokių Įran
kių — įnagių, įvairaus medžio 
gabalų, vernyrų, viena lova, sta
las ir šešios kėdės. Baksėję bu
vo rūsys bulvėms, darbinis sta
las, suolai, vištų gurbelis, virtu
vė ir keturios lovos. Ir lopšys 
mažne visad kabodavo. Jau ir 
mums astuoniems būdavo gan 
aukšta — ir reikėdavo visaip 
kombinuoti, kad kits kitam pašo
nės nebaksnotume. Dabar atsi
rado viešnia. Reikėjo jai lovą 
paruošti. Mama pažiūrėjo, kad' 
svečių lovos šiaudai susitrynę į; 
pelus. Reikėjo naujų šiaudtj, o 
mes — neturėjom. Tada ir pra
sidėjo subėgeija.

Uršė ir aš, pasiėmę patalų už
valkalą, išėjom šiaudų skolintis. 
Nuėjom pas kaimynus Burškius
— neturėjo. Nuėjom pas Kur- 

' mius — neturėjo. Einam pas 
.Smilgevičius. Smilgevičiai vai-j
dė tris ūkius, suleistus Į vieną
— viso labo 60 dešimtinių že
mės. Jie niekuomet iš šiaudų ne- j 
išeina. Gavom. Prisikimšom pil
ną užvalkalą ir nešam. Uršė ne
ša ant nugaros, o aš, žemutinį: 
galą nešu,, šiaudų maišas už-Į 
stoja matomumą — nematau kur 
kelti leteną ir dažnai pavirstu. 
Man pavirtus ir Uršė virsta. Pa
galiau priėjom lygų Lieplaukės 
kelią ir ne taip vartaliojomės. 
Jau buvom arti mūsų kiemo, kai 
sutikom priešais važiuojanti 
dvieju arklių vežimą. Arkliai 
pasibaido ir stojasi piestu. Aš, 
būdamas už maišo, nei nema
čiau, kaip atsitiko — arkliai ir' 
vežimas įkrito į ravą. Vairuo
tojas koliojasi, o mudu su šiau-' 
dais sprukome Į kiemą ir į trobą. 
“Zabauny glova!” — pastebėjo 
teta.

Teta Emelina, paviešėjusi pen
kias dienas, pasikalbėjusi su mū
sų tėvu, išvyko atgal Į Varnius.' 
Iš tetos Emelinos sužinojau, kad 
jos ir mano tėvo tėvai buvo dva
rininkai, Šiaulių valsčiuje. Tu
rėjo du sūnų ir dvi dukteris.' 
Jiems nieko neti-ūko. Bet, anot 
tetos, “glupa glova” 1863 m. įsi
maišė į sukilimą ir vienas brolis 
buvo užmuštas, Ignacas slapstė-! 
si, tėvai neteko dvaro ir su duk
ra išvyko į Peterburgą, o ji —j 
Emelina, gavo prieglaudą pas 
Beresnevičius.

Emelina, bet tetos nebuvo. Ma
no geroji Nastutė kitą j upelę už
vilko ir mano piktumas ant ož
kos pamažu atslūgo.

Kelionė į Kalvariją pas daktarą

Vasarai baigiantis, Pranis ga
vo kažkokią ligą j akis. Akys pra
dėjo skaudėti ir bijoti šviesos. 
Mama, bijodama, kad vaikas ne
apaktų, nutarė vežti j Kalvariją, 
pas dr. Kauneckj. Susėdom trys 
j brikelį ir išvažiavom. Kelias 
į Kalvariją geras — lygus, pla
tus ir kumelė bėga ristele nera
ginama. Devynis viarstus nu
važiavom gan greit.

Mama su Praniu laukė dakta
ro, o aš išėjau palaigyti po Kal
variją. Kad nebūčiau visai be- 
skatikis, mama davė tris kapei
kas. — Ačiū mamai! šaunu į 
miestelį, kad net dulkės rūksta. 
Pastebėjęs lange gražias baran- 
kas — nusipirkau dvi ir bėgu 
Cedrono paupiu. Būrelis maldi- 
ninkių eina giedodamos: “Upė 
Cedrono teka iš šono mieliausio 
mūsų Jezuso pono”. Tie žodžiai 
dingt man į galvą — ar nebus 
drukorius apsirikęs: Cedrono upė 
neteka iš šono!

sos prieina vyriškis ir prašo bi
lieto. Kasininkė jam paaiškina, 
kad jau vėlu.

— Aš žinau, — sako jis. —- 
Man bilietas reikalingas tik kaip 
įrodymas. Jei žmona paklaus: 
“Kur buvai?”, aš jai ir parodau 
bilietą.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Upytės Draugiško Klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyks penktadienį, 
spalio 6 d. Hollywood salėje. 2417 W. 
43rd St. Pradžia 7:30 vai. vak. Nariai 
ir narės prašomi gausiai dalyvauti, 
nes turėsime daug svarbių reikalų ap
tarti. Po susirinkimo bus vaišės.

A. Kalys
— Brighton Parko Lietuviu Motery 

Klubo narių susirinkimas įvyks ket
virtadienį. spalio 5 dieną 8 vai vak. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Nares prašome atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti, 
mo bus vaišes.

— S. L. A. Motery 
ateinantis susirinkimas
6 d. 6:30 vai. vak. Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Prašau visas nares 
atsilankyti laiku ir atsivesti naujų 
kandidačių. Yra daug svarbių reika
lų aptarti. Po susirinkimo bus vai-

A. Halik, nut. rast.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Eikite paskui mane, o pada rysiu jus, žmonių žvejais. Mot. 4:19.

Visas mūsų gyvenimas suteiks mums naudingus mūsų ateičiai pamo
kinimus, jei tik būsime pasiruošę priimti juos. Galime sakyti, kad žūvavi- 
me, kuriuo užsiimdavo apaštalai pirm jų pavadinimo, buvo naudingos lek
cijos visam jų likusiam gyvenimui. Mūsų Viešpats padavė tokias mintis 
pavadindamas juos, žvejams reikalinga energija, taktiškumas, tinkamas 
maistas; o pats žvejas turi būti nematomas. Šitie keturi dalykai yra rei
kalingi dvasiškame žuvavime, i kurį įstoti ir mums davė progos mūsų Vieš
pats. Turime atsiminti: kaip žuvis yra greit nubaidoma, jei ji pamato, kad 
kas nori ją pagauti, taip ir žmonija nenori, kad kas ją sugautų — ypatin
gai tuomet, kai jai nurodo, jog gali prarasti savo laisvę.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavsite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Zavist, 3715 West 66th Street, Chicago, 
Illinois 80629.

8V. RASTO TYRINĖTOJAI

Po susirinki-

134 Kuopos 
įvyks spalio

lų aptarti, 
šės.

— Chicagos Medžiotojy • Meške
riotoju klubo susirinkimas įvyks šeš
tadienį, spalio mėn. 7 d. 7 vai. vak. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St.

Valdybą
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Kitam skirsnely bus daugiau 
apie žemaičių Kalvariją.

Juozas šmotelis

ADELE HATCH (KATCHINSKAS)
Gyv. Mundelein, Illinois

Mirė 1972 m. spalio mėn. 3 dieną, 6:00 vai. ryto, sulaukusi se
natvės. Gimusi Latvijoj, augo Lietuvoj.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: duktė Frances Burinski; 2 sūnūs — Benedict 

Katch, marti Josephine, ir Raymond Katch, marti Mary Ann; anūkai 
— Leonard Burinski, James ir Daniel Katch, Donna March ir Karen; 
7 proanūkai, seserys, duktė Vera Melwid ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

Trečiadienį, spalio 4 d., 7:00 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Kris
tau koplyčioje^ 219 W. Maple St., Mundelein, Hl.

Penktadienį, spalio 6 dieną 10:30 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į Santa Maria Del Popolo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Šv Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Adelės Katch giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

pažįstami.

tan koplyčioje/ 219 W. Maple St., Mundelein, Hl.

čios į Santa Maria Dei^ Popolo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa- 

Visi a. a. Adelės Katch giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

atsisveikinimą.
Nuliūdę lieka:

Duktė, sūnūs, anūkai, proanūkai, giminės.
Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

ANNE BORCHERT
Povilaitytė

Mirė 1972 m. spalio 3 dieną, 1:00 vai. popiet, sulaukusi 80 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: vyras George, dvi dukterys — Lidia, jos 

Henry Justice, ir Martha, jos vyras Robert Blomquist, sūnus Richard, 
marti Alice, 5 anūkai, 4 seserys — Eva Frank, Lidia Schwartz, Emile 
Kairies' ir Martha Tunikaitis, du broliai — Andrew ir John Povilai
čiai bei jų visų šeimos ir kiti giminės, drąugai bei pažįstapii.

Kūnas, pašarvotas Beukema koplyčioje, 10456 So. Western Ave.
Vietoje gėlių prašoma aukoti Ziono parapijos Altoriaus fondui.
Penktadienį, spalio 6 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš koply

čios i Liet. Ev. Liuteronų Ziono parapijos bažnyčią, esančią prie 
22-tros gatvės ir Bell Avė., o po gedulingų pamaldų ‘ bus laidojama 
Bethania kapinėse.

Visi a. a. Anne Borchert giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 

atsisveikinimą.
Nuliūdę lieka:

Vyras, dukterys, sūnus, seserys, broliai, giminės.
Laidotuvių Direktorius Cruse Goettert. Tel. VI 7-7758.

ir
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2 Metų Mirties Sukaktis

TĖVAS IR SŪNŪS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOJ1OBILIAJIS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

JIODEKNISKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
A ssociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČ'4f 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

P. ŠILEIKIS, 0. P.
orthopedas-frotezistas 

Vi Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
A dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t. t
Val>; 9_ 4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

FORWT FIRES HURT 
OUR POREST ERIENBS

Oof ▼ndlife has do defeat 
tgftlnst the oLPclesf use of ire.

So fa low Sookey’i A>Cc 
Always hoU €11 aaLL

Be sate » irawn <11 
<ir the Mbex, <irow> 

ttxwsi Crush ill 
Kuciau dcaA out.

biznieriai KURIE GARSINASI 
’NAUJIENOSE”. — TŪRI GERIAUSIĄ

PASISEKIMĄ BIZNYJE

S»cesc Sres

Darbai “naujojoj žemėn”
I>evis, Uršė ir mama tą vasarą 

darbavosi “naujoj žemėj”. Le
vis ganė karvę ir veršiuką, dvi 
avis su keturiais ėriukais ir ku
melę. Mama apkaupinėjo bul
ves, džiovino ir krovė i kūgius 
šieną, ravėjo ir prižiūrėjo rava- 
kasj, kuris norėjo nusausinti šal
tiniuotą pievą. Aš namie su Ze
nių prižiūrėjova ožką, o Nastutė 
buvo šeimininkė: virė ir maiti
no mus mažuosius, nešė pietus 
dirbantiesiems, melžė ožką ir, 
bendrai, šeimininkavo.

Negaliu praleisti nepaminėjęs 
ožkos blogi elgesio. Vieną karta, 
kai aš paleidau ją nuo saito, ji 
be jokios gėdos puolė draskyti 
mano j upelę. Draskė tol, kol sm 
draskė ir suėdė! Tiesa, mano 
jupelė buvo senai beskalbta — 
prakaituota ir nešvari. Tokie dra
bužiai ožkai tai skanėstas. Par-

ai
ni.

KONSTANTIN ANDRIJAUSKAS
Jau sueėjo vieneri metai, kai negailestinga įnirtis 

skyrė iš mūsų tarpo mylima vyrą, kurio netekau J 970 
spalio mėn. 8 dieną.

Buvo palaidotas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse spa
lio mėn. 12 dieną.

Nors laikas tęsiasi, bet aš jo niekados negąjėsįn užmiršti.
Lai gailestingas Dievas suteikia Jam amžiną ramybę.
Ež jo sielą užprašytos šv. Mišios spalio mėn. 7 dieną 

8:30 vai. ryto ir spalio mėn. 9 dieną 8:00 vai. ryto Šv. P. Ma
rijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Parke.

Maliniai kviečiu draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose 
pamaldose ir kartu su manim pasimelsti už a. a. Konstan
tin Andrijausko sielą.

Nuliūdusi žmona Marija.

ANTANAS M PHILLIPS
3307 So. UTliANICA AVENUE. Phone: YArus 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-100S

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
Į1028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKkS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArde 7-1911
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Chicago] kunigai 
smerkia Vatikanu v
Amerikos kunigų tarybų fe

deracijos pirmininkas kun. Fr. 
Bonnike spaudos konferencijoje, 
Įvykusioje tos federacijos būsti
nėje, 1307 S. Wabash A ve., kri
tikavo naujuosius Vatikano nu
rodymus vyskupams, kaip jie 
privalo traktuoti tokius kuni
gus, kurie apleidžia kunigystę, 
pavadindamas tuos nurodymus 
“paternalistiškais”, “nelogiš
kais”. neišmintingais ir net “ne
sąžiningais”.

Naujasis Vatikano dokumen
tas moterystę skaitąs “antraei
liu pašaukimu”, kurs praktikoje 
mažinąs kunigystės pašaukimą.

Tie Vatikano nurodymai vys
kupams, kuriuos suredagavusi 
Šventoji kongregacija doktrinos 
ir tikėjimo reikalams (buvusioji 
Inkvizicija) traktuojanti kuni
gystę metusius kunigus kaip vai
kus, ne kaip bendros profesijos 
brolius. Kun. Bonnike taip pat 
papeikė Vatikaną už tai, kad šis 
tų savo nurodymų nepaskelbė 
viešai “Argi Vatikanas sarma- 
tijasi prisipažinti užsiimąs sekso 
problemomis ir labiau išauklėtų, 
dėlto mažiau klusnių kunigų 
spaudimu?” Toliau kun. Bonnike 
kritikavo Vatikano uždraudimą 
kunigystę metusiems būti moky
tojais mokyklose, net tokiose, ku
riose nėra Vatikanui priklauso
mos.

: v-i-.w ' - -m b—i ag—

Kas tik turi gera skonį,
Viską perka pas Lieponį

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER INC.

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

I
 Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.
....................................- ..... u. ■-m Tini imi m - > i_________ ----------------------&

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. 
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

I SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

I 2608 West 69th St, Chicago, DL 60629. • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas {vairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
------------ - ■■ -------- -1L.I ,................—.„Iii nu._LL_.nil_ .1.111

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 Certifikatat

V. VALANTINAS
... ................. ................... ............. ..... ................. „........... . .........

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

W'i'iiT~~ir i ibwii ii .iii „jiu.. li... „■ - ..........

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psL Kaina S2.50.

Kristijone Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina S3.0G. Kietais viršeliais S4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, DL 60608

"Tap" šokiu specialistas A| Gilbert, kairėje, nufotogra'uotas su savo mokiniais Los Angeles studijoje. Kai kada 
nerangūs mokiniai išveda mokytoją iš kantrybės (dešinėje).

“Vatikano instrukcija vysku
pams tik parodo jo per didelį su
sidomėjimą lytiniais reikalais, 
, kas tik rodo kaip menka jis ver
tina žmogų”, baigė kun. Bonnike.

Toje konferencijoje dalyvavęs 
Lojolos universiteto psichologi
jos profesorius dr. Eugene Ken
nedy tas Vatikano instrukcijas 
pavadino “dar vienu represijos 
Įrodymu Vatikanui besistengiant 
pagauti žmones ir juos vėl grą
žinti savo kontrolėn”.

“Savo tonu tas dokumentas 
grasina “mes jus sunaikinsime”, 
kunigams ir pasauliečiams, kurie 
siekia laisvės”, pasakė kun. prof. 
Kennedy.

Detroito naujienos
Artimiausi kultūriniai parengi

mai Detroite ir apylinkėse
— Spalio mėn. 8 d. Liet, na

muose Stefos Kvietienės (iš To
ronto) ir Antaninos Jonynienės 
paveikslų ir keramikos paroda. 
Po parodos birutininkės pavai
šins kavute ir pyragaičiais. Paro
dos atidarymas 72 vai. Visuome
nė maloniai laukiama atsilankyti.

— Spalio mėn. 21 d. 7 vai. 
Liet. Namuose ruošiama madų 
paroda. Rūbus modeliuos De
troito ir Windsoro ponios ir pa
nelės. Parodos metu svečiai bus 
vaišinami nepaprastais valgiais. 
Labiausiai laukiami viengungiai. 
Ruošia Detroito ir Windsoro 
frontininkės.

—Spalio mėn. 28 ir 29 dieno
mis Detroite įvyks Balfo XVI- 
tasis Seimas. Seimo metu dele
gatai gvildens vargstančių tau
tiečių šalpos reikalus. Seimo po
sėdžiams pasibaigus spalio 28 d. 
7 vai. vak. balius su menine da
limi. Meninę programą atliks 
Jaunimo choras, vadovaujamas 
muziko St. Sližio. Detroito vi
suomenė maloniai kviečiama iš 
anksto stalus užsisakyti pas vi
sus Balfo narius. Paremdami 
Balfą, sušelpsite vargstančius iš
blaškytus po visą pasaulį, o ypač 
kenčiančius Sibire vergų stovy
klose.

— Spalio mėn. 7 d. 7 vai. vak. 
Mercy kolegijos salėje lituanisti
nei mokyklai paremti ruošiamas 
balius su menine dalimi. Dainuos 
solistė Aldona Stempužienė, šo
kiams gros ne V. Petrausko or
kestras, kaip pereitą kartą buvo 
rašyta, bet Neolituanų orkestras 
iš Chicagos.

— šiomis dienomis pas visuo
menininkus Alfonsą ir Bronę Na
kus vieši p. Nakienės brolis Liu
das su žmona Sofija Budzinskai 
iš Australijos. Po poros savai- 
čiii viešnagės Budzinskai išvyks
ta atgal Į kengūrų žemę, saulėtą 
Australiją. Linkime p. Budzins- 
kams laimingai pasiekti namus.

— Antanas Šileika, DLOC Val
dybos fin. sekret., sunkiai su
sirgo. Paguldytas ligoninėn. Po 
operacijos sveiksta namuose.

A. Miežis

KANAPIŲ RŪKYMAS 
GADINA SMEGENIS

Ilgesnis ir dažnas rūkymas 
marijuanos gali pakeisti smege
nų funkcionavimą, pareiškė du 
Filadelfijos universiteto psichi
atrai Dr. Harold Kolansky ir Dr. 
William Moore AMA žurnale.

Jie darę tyrimus su 13 suau
gusių žmonių tarp 20 ir 41 me
tų amžiaus ir patyrę, kad kai 
kurie jų dar ilgai kentė savo elg
senos pakitimus po to, kai buvo 
marijuanos vartojimą numetę. 
Jie rūkę marijuana arba hašišą 
nuo 3 iki 10 kartų per savaitę 
laikotarpyje nuo 16 mėnesių iki 
6 metų. Simptomai praėjo tik 
laikui nuo 3 iki 24 mėnesių pra
ėjus.

Tie, kurie rūkė “kanapes” 
(marijuana) iki 2 metų, prarado 
laiko pajautimą, sunkiai bega
lėjo atminti ką tik praėjusius 
įvykius, jautėsi apatiški, nuvar
gę ir protiniai sumizgę.

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

NAUJI INAS

CHICAGO TODAY IŠEIS 
TIK 5 KART SAVAITĖJE

Chicago Tribune trečiadieni 
paskelbė, kad vakarinis dien
raštis Chicago Today (anks
čiau buvęs Chicago American) 
iš 7 dienų sumažinamas iki 5 
dienų savaitėje, kaip praneša 
to laikraščio redaktorius ir lei
dėjas Lloyd Wendt.

“Tas žygis Įgalins mus pa
švęsti visą energiją laikraščiui”, 
pasakęs Wendt. Nors cirku
liacija ir garsinimai daugėją, 
bet leidžiant visas septynias 
dienas per savaitę išlaidoms di
dėjant labai sunkėjant! laikraš
čio leidimo našta, prisipažino 
redaktorius leidėjas. Chicago 
Today tiražas 453,130.

Chicago Today leidžia Chi
cago Tribune kompanija.

370,800,000 padangų 
Amerikos vieškeliuose

Firestone & Rubber kompa
nija paskelbė, kad Amerikos 
vieškeliuose kasdien rieda po 
370.8 milijonų motorvežimių 
padangų ir dar kiti 92.7 mili
jonai atsarginių. Pridėjus na
mie ir sandėliuose laikomas 
žiemines padangas, išeina, kad 
amerikiečiai naudoja visą pu
sę bilijono tos kompanijos pa
dangų <- lt'

Pieno kaina pakilo
Nuo šios savaitės pradžios 

čikagiškiai pradėjo mokėti vėl 
pakeltą pieno kainą, kuomet 
vietinės pieno kompanijos pa
kėlė krautuvėms kainą galio
nui 6 centus, o krautuvės tą 
pakėlimą dvigubai pakėlė var
totojams.

Ligšiol kaina pieno galionui 
buvo labai nevienoda — nuo 
79 centų iki 1 dolerio galionui, 
o nuo pirmadienio kai kurios 
krautuvės pradėjo imti po — 
$1.20 galionui.

Ų TRUMPAI J

— Silvija Stulpinaitė, Western 
Illinois universiteto studentė, 
uoliai renka jaunimo Peticijos 
parašus Lietuvos laisvės bylai.

— Lietuvio Sodybos lietuviai 
gyventojai, vadovaujami Agotos 
Šlickienės. kviečia visus pažįsta
mus kultūrinėn valandon, 6517 
South California Ave., pietiniam 
rūsyje, nuo 5 v. v. šį šeštadienį, 
spalio 7 d. pasitarimui Sodybos 
reikalu. Gydytojų paskaitos 
apie sveikatą. Filmai. Užkan
da — bus ir giros su cepelinais. 
Įėjimas visiems laisvas. Visi 
laukiami.

— Dvasios ir kūno badas — 
mūsų dviguba pražūtis. 357 Al- 
vudo radio paskaita šį ketvirta
dienį. spalio 5 d., 11 vai. ryto 
Sophie Barčus Radio Šeimos va
landoj.

— Julius Klimas, daugelio 
lietuviškų organizacijil ir klubų 
veiklus narys, gydosi Sv. Kry
žiaus ligoninės 437 kambaryje. 
Jį nuolat aplanko sūnūs bei jų 
šeimos, taip pat gėri draugai ir 
kaimynai.

— Nina Jurkšaitienė išrinkta 
Liet. Ev. Tėviškės parapijos

HELP WANTED — MALE 
Darbininkv Reikia

SHEET METAL
i JOB SHOP
WE NEED METAL SHOP WORKERS 

WHO CAN SPOT WELD AND 
OPERATE PRESS BRAKE AND 

SHEAR.
OVERTIME.

FREE EMPLOYEE BLUE CROSS & 
BLUE SHIELD.

PAID VACATIONS AND 
HOLIDAYS.

D. L. F. CO.
1612 No. THROOP ST.

• PRAMUŠAMO PRESO 
OPERATORIAI

• SUDĖLIOTO! AI
• DAŽYTOJAI

Pastovus darbas asmenims, turin
tiems patyrimą virš minėtame darbe. 

Puiki alga ir priedai.

ROCK - OLA
800 No. KEDZIE

CHICAGO, ILL. 60651

WELDER — FITTER 
work from blueprints, minimum 

3 years experience. 
Good pay and benefits. 
AUTOQUIP CORP. 
1140 So. WASHTENAW 

826-5353 — Ext. 27

HELP WANTED — ?BMALE 
Darbininkių Reikia

DEPENDABLE WOMAN 
wanted for elderly lady. Light 

house keeping, cooking.
No laundry. English necessary.

$75.00 per week.
LA 5-3579

STRONG, DEPENDABLE WOMAN 
PLAIN COOKING 

wanted for general house keeping 
Apt. North Shore in Summer. Ari
zona, in Winter. Own room, bath. 

Both places.
Some English necessary.

(312) 251-1144

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

AVAILABLE NOW 
10311 So. MASON 

DELUX APARTMENTS
• 2 Bedrooms
8 Balcony
• Carpeting
8 All electric heat
8 Air conditioning. 
233-0036 785-5424

sekmadieninės mokyklos komi
teto pirmininke. Taip pat iš
rinkti Jonas Hofmanas, Lena 
Leipienė, Mėta Mejerienė ir Vi- 
toldas Jungblutas.

— A. Klimavičius išrinktas 
Union Pier, Mich., Lietuvių na
mų savininkų draugijos pirmi
ninku, E. Bumelienė. vicepirm., 
B. Beržanskienė — sekr., P. 
Norkaitis — ižd., P. Sidaravi
čius — reikalų vedėju. A. Du- 
kauskas ir P. Odinas — valdy
bos nariais. Sudarytos pageri
nimų komisijos ir numatyta ar
timiau bendradarbiauti su vie
tos administracija ir namų sa
vininkų bei pilietinėmis organi
zacijomis. P. Lengvinas žadė
jo įrengti nemokamą automo
biliams statyti aikštę.

— Kazimieras Kažukauskas, 
ilgametis Naujienų skaitytojas 
iš Momence, Ill., persikėlė gy
venti į Brighton Parko apy
linkę.

— Adela Waičius, Cleveland, 
Ohio, geresnei lietuviško gyve
nimo ir pasaulinių įvykių infor
macijai užsisakė Naujienas.

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

P&rdavimas Ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

T*L: REpublIc 7-1941

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Ti>»oml šuto motorai, ttibdilal, 

tun*-ups Ir t. f.
4*24 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327 
■■■..!.. ....... —tti " ~^-mr~ni—~ ... ~ -~z .uni u

TERRA
Br«nę«nySH, L*lkrodll«l, Dovi not 

vltomt progom*.
3237 WEST 63rd CHICAGO

TeleL 434-4660

*

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

VIENAI ŠEIMAI NAMAI
3 MIEGAMŲJŲ, 39-ta ir Rockwell. 

$10,000.
2 MIEG., 68 ir Claremont. S16,000.
2 MIEG., 56 ir Troy. $19,900.
4 MIEG., 56 ir Mozart. $22,000.
3 MIEG., 64 ir Campbell. $20,500.
4 MIEG., 69 ir Lawndale. $27,500.
4 MIEG., 67 ir Pulaski. S30,000.
3 MIEG., liuksus, 72 ir California. 

$35,000.
2 BUTŲ MŪRINIAI

43 ir KEDZIE, 2 po 5 kamb. S26,000.
43 ir TALMAN, 2x5 plius 2 kamb. 

$23,500.
46 ir MAPLEWOOD, 2 po 4. — 

$26,500.
54 ir RICHMOND. 2 po 6. S28,000.
66 ir KILPATRICK, 4 ir 3. $33,500.
64 ir CENTRAL, 5 ir 3. S27,500.
64 ir HOMAN, 2 po 5 plius 3. — 

$51 500
65 ir’ FAIRFIELD, 2 po 6. $47,500.
71 ir KEDZIE, 2 po 5%, plius 3. 

$51,500.
Butų nuomavimas. Įvairūs raudiniai.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5551

BOLING BROOK
V. A. FINANCING AVAILABLE 

3 bedroom ranch, country kitchen, 
carpeting, drapes. Fence. Aproxi- 
mately 10 minutes to Burlington 

transportation. $21.300.
BELAIR REALTY 

BOLING BROOK COMMONS 
739-0202

SAVININKAS PARDUODA erdvų 4 
miegamųjų namą su valgomuoju. 2 
voniomis ir 2 mašinų garažu Mar
quette Parke prie 67-tos ir Rockwell. 

$27,900. Tel. 476-3075.

BOLING BROOK
Raised ranch 5 bedrooms 2 baths. 2^ 
car heated garage. Full finished 

basement. Corner lot.
$34.000.

RELAIR REALTY
BOLING BROOK COMMONS 

739-0202

SAVININKAS PARDUODA 3 miega
mųjų 12 metu mūrini bungalow su 
nusiau Įrengtu beismantu ir ma
sinu garažu. 7001 So. Campbell Avė. 

Tel. GR 6-7914.

4. G. AUTO RESUlDSRf 
čia automobiliai ^iv^inami ir nud* 
žomi. Darba* atliekamas sąžiningą* 
ir gerai, pritvrusiu darbininku. Kai 

nos nebrangios..
3518-24 W. 53rd Street Chicago, 111 

TEL. — 776^5881
Anketų Garbačleuakis, sav

iiii 11 i«rr m-------- i i ■
A. A L. INSURANCE A REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX 

*645 So. ASHLAND AVE.
LA M775 

(Currency ErchJtnge įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

HOME INSGnA\CE

■ ii —

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
ir kitvs kraštus

P. NEDZINSKAS, *045 Archor 
Chicago, |||. 6*632. Tol. YA 7-5?M

L - ....................   *

M. A . š I M K U S
RmI Sctato, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tai. 2ė4-745« 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE”

ŽINGSNIS Į GEROVĘ
6 KAMBARIŲ graži mūro reziden

cija arti 72-ros ir Kedzie. Platus lo
tas. Garažas. Iškelti vamzdžiai. Alum, 
langai. Ceramic vonia ir atskiras toi- 
letas. Privatus saulėtas balkonas. Sa
vininkas greit apleis puikų namą už 
$23,600.

MODERNIAI pertvarkytas 2 butų 
po 6 kambarius mūro namas arti Mar
quette Rd. ir Kedzie. Naujas gazo šil
dymas. Mūro garažas. Platus lotas. 
Vertas jūsų sprendimo. — $31,500.

13 BUTŲ' MŪRO NAMAS. Puikūs 
butai duoda $20,000 nuomos. Naujas 
gazo šildymas. Sausas beismantas. 
Kaina 6 metų pajamos.

RIMTAI PONLAT gyventi prie bran
gaus parko. Tai naujas objektas per- 
rimti grožio salioną iš gerų rankų. 
Stilingas 2 aukštų mūras — pirmam 
aukšte liuksus beauty shop, vonia ir 
du kambariai, o antrame aukšte puoš
nus butas gyventi. $37.000.

LIUKSUS MODERNUS beveik nau
jas 5% kambarių mūras. Sausas, 
įrengtas beismantas, air-cond., kar- 
petai, alum. langai. Patio, garažas. 
Marquette Parke. $25,000.

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 3 gazu šildymai. Alum, ląngai. 
Tuoi galima matvti. $36.300.

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

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

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti musu. — 
$22 000

10 BUTU MŪRAS, apie S15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

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 S52.00C.

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 BUTU 7 metu mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų anie S23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambariu 20 
metų modernus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

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

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
riu — 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. &Lta 
ir Bell. S25,500.

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

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų 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. Hl. 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. 238B656
6 NAUJIKNOS, CHICAGO B, ILL — THURSDAY, OCTOBER 5, 1972




