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KAIP DIRBA MASKVOS BIUROKRATAI VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Trąšų ir kavos istorija

MASKVA. — Kremliaus valdovai dėl šių metų blogo der
liaus kaltina, blogą orą, tačiau nekaltina savo sustingusios biu
rokratijos. Kai ta biurokratija veikia, kaip žmonės bijo pasiprie
šinti oficialiems, valdiškiems dokumentams, labai gerai pailius
truojama pačiame vyriausybės laikraštyje “Izvestija”. Laikraš
tis aprašo, kaip geležinkelio vagonas, prikrautas trąšų maišų 
buvo siunčiamas į Terbuny .miestą, apie 250 mylių j pietus nuo 
Maskvos. Tame pačiame traukinyje buvo ir vagonas su kava, 
728 džiuto maišai pupelių kavos, kuri keliavo Į Jelec miestą, 33 
mylios nuo Terbuny.

Naujojo Proletariato geležin
kelių stoty geležinkeliečiai su
maišė vagonų dokumentus, ant 
kavos vagono pridėdami trąšų 
siuntos popierius ir, atvirkščiai, 
trąšas aprūpindami kavos do
kumentais.

Terhuny stotyje žmones nu
stebę, nes “trąša” atrodė nepa
naši Į .anksčiau gautą. Nors grū
deliai buvo panašios spalvos, tik 
didesni, jie vandenyje netirpo, 
rašo “Izvestija”. Kai kurie dar
bininkai, galvodami, kad yra Įvy
ko klaida, paskambino Į geležin
kelio stotį, čia viršininkas at
kirto: Nepasakokite pasakų. 
Jeigu užrašyta — trąšos, tai ir 
yra trąšos, siųskite vagoną Į že
mės technikos agentūrą.

Agentūroje irgi atsirado abe
jojančių ar čia tikrai trąšos. Vėl 
buvo kreiptasi Į stoties viršinin
ką, kuris agentūrai jau piktai 
pagrasino už vagono užlaikymą 
ir negrąžinimą nubąusti pinigi
ne bauda. Agronomai nustatė, 
kad_vagone yra^kavos maišai, 
tačiau paskaitę dokumentus, kad 
tai “trąšos”, patikėjo ir išve
žiojo jas Į kolūkius, čia kavos 
maišai kai kur buvo sukrauti pa
stogėse, kitur suversti lauke.

Tuo tarpu agronomas pasi
kvietė chemiką padaryti anali
zę, nustatyti, kas čia per trąšos, 
kam jos tinka ir kaip jas barsty
ti ant laukų. Chemikas pasiėmė 
du ar tris svarus “trąšų”, ta
čiau , jos ir šiandien tebestovi 
stikliniuose induose žemės ūkio 
administracijos laboratorijoje, 
sako laikraštis.

Pagaliau iš centro atėjo Įsa
kymas Į visus kolchozus greit 
sugrąžinti kavos pupeles. Po 
trijų mėnesių kava sugrįžo, ta
čiau devynių maišų jau trūko. 
Kur jie dingo, niekas nežino ir 
Izvestija neskelbia. Laikraštis 
nieko nerašo ir apie Jeleco mai
sto prekybos darbuotojus, kurie 
vietoj kavos gavo vagoną trąšų. 
Ar tos trąšos buvo naudojamos 
kavos vietoje, sovietų laikraštis 
neskelbia.

Čilės opozicija 
spaudžia valdžią

SANTIAGO. — Antradienį 
Čilėje įvyko opozicijos suorga
nizuota “tylos diena”. Daugu
mas žmonių nėjo į darbus ir ne
sirodė gatvėse. Čilės sostinėje 
trūksta duonos, prie kepyklų su
sidaro žmonių eilės. Sunkvežimių 
vairuotojams sustreikavus, ke
pyklos neturi miltų.

Komunistų laikraščiai piktai 
puola streikuojančius darbinin
kus, prie kurių trumpam laikui 
prisijungė ir gydytojai. “Pūro 
Chile” šaiposi, kad daktarams 
sustreikavus, mažiau miršta 
žmonių. Valdžios pastangomis 
apie 10,000 studentų ir valdžiai 
palankių darbininkų dirba .gele
žinkelių stotyse skubiai iškrau
dami miestui reikalingas pre
kes.

1S VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. _ Ame- 
rikos Medicinos draugija AMA 
nutarė pradėti taupyti ir užda
ryti devynias komisijas, nebe- 
siuntinėti nemokamų žurnalų ir 
atsisakyti kelių užsimojimų. 
Ateinančiais metais nutarta su
taupyti milijoną dolerių. Per pa
skutinius dvejis metus draugi
jos narių skaičius sumažėjo 13„- 
000. Pernai pirmą kartą istori
joje draugijai nebepriklausė.nei 
pusė Amerikos daktarų. Suma- į 
žėjo pajamos iš garsinimų leidi
niuose, nes kongresas 1969 m. 
pravedė Įstatymą, kuris reika
lauja už garsinimų pajamas mo
kėti pajamų mokesčius ir to-
kioms grupėms, kurios tų mo
kesčių nemoka.
. OSLO. — Norvegijos nauja 
vyriausybė pažadėjo parlamen
tui rūpintis šalies gynyba, pa
grįsta dalyvavimu Nato organi
zacijoje;

NEW YORKAS. — Septyni 
vyriausi žydų ortodoksų ir ha- 
sidų rabinai paskelbė remia pre
zidentą Nixona. *

SAIGONAS. — .Amerikos ka
reivių Pietų Vietname liko 34,- 
000. Praėjusią savaitę išvažia
vo dar 600.

NEW YORKAS. — Iš Cara- 
moor muzikos ir meno centro 
vagys išnešė 12 meno darbų; ku
rių vertė pusė mil. dol.

Šiaurės Airijoj 
jau žuvo 621

BELFASTAS. — Katalikų 
rajone patruliavęs britų kareivis 
buvo nušautas slapuko šaulio. 
Tai jau 92-tras kareivis žuvęs 
šiais metais šiaurės Airijoje. Iš 
viso per trejis metus žuvo 621 
žmogus.

šį sekmadienį Belfaste katali
kai ruošia didelį protesto žygį, 
kuris turįs “sudrebinti Belfas
tą”. Žygis turi baigtis prie bri
tų parašiutininkų kareivinių 
Anderstowne.

Protestantų grupė prisipažino, 
kad ji Įsibrovė, britų kareivių 
uniformomis apsirengusi, į Lur- 
£ano miesto ginklų sandėlį. Pa
grobti šautuvai vėliau buvo ras
ti palikti sunkvežimyje.

Policijos vadai 
pasigenda pagarbos 
’ SALT LAKE CITY. — Poli
cijos vadų sąjungos suvažiavi
me dalyvavo 4,700 delegatų, ne 
vienoje kalboje iškilo policijos 
nusivylimas žmonių laikysena. 
Policijos nemėgsta teismai, kalė
jimų pareigūnai, spauda ir vi
suomenė, pareiškė sąjungos pir
mininkas Quinn Tamm. (Poli
cija randasi mažumoje, jai pa
vesta prižiūrėti socialinę tvar
ką, tačiau, jai metami priėkaiš-

Cape Kennedy erdvės centro angare jau statoma Erdvės laboratori
ja — Skylab, kuri bus iškelta i erdvę 1973 metais.

MASKVA. ^Amerikos 
senatorių pasirašyta rezoliucija nepavirtinti Amerikos-Sovietų 
Sąjungos prekybos sutarties, kol sovietų valdžia reikalaus iš 
emigruojančių žydų užsimokėti už išeitą mokslą, paveikė Krem
lių ir praėjusią savaitę daug išvažiuojančių žydų šeimų buvo nuo 
tų mokėjimų atleisti. Maskvos žydų surinktomis žiniomis, per 
savaitę buvo išleistos 190 žydų šeimos, apie 100 iš Maskvos, 50 
iš Odesos, 16 iš Leningrado ir maždaug po penkias šeimas iš Ki-
jevo, Kišinevo, Minsko, Rygos ir Vilniaus.

VILNIAUS ŽYDAI NEMOKA. MOKESČIŲ,
bos, padarydamos daug nuosto
lių.

Omahos laikraštis paskel-
4 A AT bė, kad Amerikos aviacija sku
sti III. biai siunčia Į Pietų Vietnamą 
ese-'Ir 70* A^37 lėktuvus,kurie žymiai su-

Sovietų valdžia veda dvivei
dišką politiką. Ji spaudoje įro
dinėja švietimo mokesčių reika
lingumą ir logiškumą, tačiau 
kartu daug ką atleidžia nuo tų 
mokesčių mokėjimo, 'čia argi 
nesilaikoma jokių taisyklių. Vie
noje Minsko žydų šeimoje vyras 
buvo, atleistas nuo mokslo mo
kesčių, o žmona turėjo juos su
mokėti.

Vilniuje vyresnio amžiaus žy
dai, baigę mokslus prieš 1940 
metus, švietimo Mokesčių netu
rėjo mokėti. Jie, atseit, baigė 
mokslus “prie Smetonos” ir val
dininkai pripažino, kad jie nėra 
skolingi “socialistinei tėvynei”. 
Tačiau tų šeimų jaunesnieji na
riai turėjo sumokėti už mokslą, 
gautą jau komunistinėje siste
moje.

Maskvoje 90 šeimų gavo vizas 
be jokių mokėjimų, tačiau še
šios šeimos turėjo atsilyginti už 
mokslą. Sovietų valdininkai vi
sada pabrėžia, kad mokesčių ne- 
ėmimas iš kai kurių emigrantų 
yra išimtis. Dažnai vizos pra
šytojai čia pat įstaigoje turi pa
sirašyti prašymą atleidimui nuo 
švietimo mokesčių -ir čia pat 
tą atleidimą gauna. Įdomu, kad' 
tokius atleidimus dažnai gauna 
aukštąjį mokslą baigę žydai, o 
kartais mokėti turi tik viduri
niojo mokslo emigrantai.

tai, jei ji savo pareigas eina są
žiningai.

Konferencija priėmė kelias 
rezoliucijas, kuriose pasisakoma 
už mirties bausmę žmogžu
džiams, pasisakoma už griežtus 
įstatymus marijuanos vartoto
jams.

Apmoko P. Vietnamo, 
kariuomene C 

SAIGONAS. — Amerikiečiai 
kariuomenės instruktoriai visą 
Pietų Vietnamo kariuomenę pra
veda per trumpus, bet intensy
vius kursus. Pirmiausia ame
rikiečiai treniravo naujai suda
rytą Trečią P. Vietnamo divizi
ją, kuri smarkiai nukentėjo 
Quang Tri mūšyje ir visai iširo 
bėgdama nuo komunistų šiauri
nėje provincijoje. Visai iš naujo 
reikėjo suformuoti 20-tą tankų 
batalioną, kuris prarado 61 tan
ką visai be kovos.

Amerikiečių trenerių, jaunų 
karininkų ir patyrusių seržantų 
yra apie 500. Kursai tęsiasi 14 
dienų. Vietnamiečiai yra pamo
komi, kaip naudoti ginklus, kaip 
prižiūrėti karinius įrengimus, 
mašinas. Treneriai korespon
dentams pasakė, kad pietiečiai 
yra gan prasti kareiviai, netau
po amunicijos ir dažnai net ne
supranta paprastų taktikos da
lykų. Pėstininkai žygiuoja “žą
sele”, nes bijo išsiskleisti dėl ko
munistų dažnai išdėliojamų mi
nų. Sutikę pasipriešinimą, pės
tininkai krinta ant žemės, įsika
sa ir tuoj šaukia aviacijos pa
ramos, nei nebandydami pulti 
priešo patys.

HARRI3BURGAS. — Potvy
niai Pennsylvanijoje sužalojo 
daug automobilių. Biznieriai 
daug jų supirko ir, apvalę, parda
vinėja Kalifornijoje ir Georgi- 
joje nieko blogo nelaukiantiems 
pirkėjams.

Vakar Čikagos teismas vi
siškai išteisino prokurorą Han
rahan ir dar 14 asmenų, kurie 
buvo kaltinami teisingumo pro
ceso trukdymu ryšium su Juo
dųjų Panterų būstinės puolimu, 
kuriame žuvo, du negrų grupės 
vadai.

Nobelio premija už nuopel
nus ekonomikos mokslui gavo 
per pusę Harvardo universiteto 
prof. Kenneth Arrow ir britas 
Sir John Hiks iš Oxfordo uni
versiteto.

•0 Izraelio pašte, netoli Liba
no sienos buvo rasti keli sprogs- 
tantieji' siuntinėliai. Vienas bu
vo adresuotas prezidentui Nixo- 
nui, kitas valst. sekr. Rogers.

0 Penki siuntiniai sprogo 
Beirute,. Alžire ir Kaire. Dar 
nenustatyta, kas juos siuntė. 
Spėjama, kad žydai.

■0 Prezidento perrinkimo ko
miteto pirm. Clark McGregor 
pareiškė, kad Vietname taika bus 
pasiekta iki šių metų galo. Pre
zidento pastangos nieko neturin
čios bendro su rinkimais.

0 Fidži salose uraganas “Be- 
be” užmušė 23 asmenis ir 3,000 
paliko be pastogės.

♦ Londonderry mieste, šiau
rinėj Airijoj, sprogo- kelios bom

stiprins Pietų Vietnamo . avia
ciją, prieš pasitraukiant iš ko
vos Amerikos aviacijai. ....

Indianos valstijos pareigū
nai paskelbė, kad lapkričio 2 die
ną bus atidarytas paskutinis, tik 
ką užbaigtas, greitkelio 94 ruo-
žas. Iki šiol tas kelias baigda
vosi prie Chestertono ir vėl pra
sidėdavo prie Michigan© sienos. 
Keleiviams tekdavo apie 18 my
lių važiuoti 20 keliu, kuris sa- 
vaitgaliąis būdavo užsikimšęs. 
Lietuviai vasarotojai, grybauto
jai ir medžiotojai ateityje galės 
greičiau pasiekti savo tikslą Mi- 
chigane.

♦ Dvylika Kinijos gydytojų 
baigė vizitą Čikagoje ir išvyko 
į Kansas City.

KANSAS CITY. — Kinija nu
pirko Amerikoje 300,000 tonų 
baltųjų kviečių, kurie naudoja
mi makaronams gaminti, šių 
kviečių ūkininkai augina prie 
Ramiojo vandenyno, jie yra 
brangesni už kitus kviečius. Už
pirkimas vyko per japonų pre
kybos bendrovę.

Jungtinės Tautos 
padeda Bengalijai
NEW YORKAS. — Jungtinės 

Tautos finansuoja Bengalijos 
uosto Chalnos išvalymo darbus. 
Parama Bengalijai reikalinga, 
tačiau sunku ją pristatyti, nes 
uostai užkimšti karo metu nu
skandintais laivais. Chalnos uos
tą išvalys keturių bendrovių 
grupė, vadovaujama Olandijos 
specialistų. Darbas kainuos apie 
8 milijonus dol.

Sovietų Sąjunga tuoj po karo 
pasisiūlė iškelti nuskandintus 
laivus kitame Bengalijos uoste 
— Chittagonge, tačiau rusams 
šis darbas nelabai sekasi. Ben
galija tikėjosi, kad rusai iškels 
laivus ir Chalnos uoste, bet da
bar pamatė, kad reikia prašyti 
pagalbos Jungtinėse Tautose.

NESKRENDA UŽ 20-TOS PAR AT,ELĖS
WASHINGTONAS. — Baltųjų Rūmų Įsakymu Amerikos ka

rinė aviaciją sustabdė oro puolimus i šiaurę nuo 20-tos paralellės 
Šiaurės Vietname. Taip padaryta norint parodyti dėkingumą Ha
nojaus vadams, kurie Paryžiaus slaptose derybose padarę kai 
kurių nuolaidų. Puolimuose dalyvauja ir mažiau lėktuvų. Anks
čiau per dieną vidutiniškai būdavo po 300 skridimų, dabar nuo 
pirmadienio — tik 120 skridimų. Prezidento Įsakymas apriboti 
oro puolimus esąs signalas Hanojui.

Sovietų žurnalas 
puola McGoverną 
MASKVA. — Sovietų žurna

las “Za Rubežom” kritikuoja 
demokratų kandidatą į prezi
dentus sen. McGoverną, kuris 
pasmerkė sovietų žydams taiko-, 
mus švietimo mokesčius ir pa
žadėjo senate balsuoti prieš Ame 
rikos-Sov. Sąjungos prekybos su
tartį, jei Kremlius neatšauks 
emigrantams taikomų mokesčių 
už gautą mokslą.

žurnalas sako, kad tokios di
delės šalies, kaip Amerika, kan
didatas Į prezidentus turėtų rū
pintis svarbesniais reikalais. 
Kaip jis gali rasti laiko sukti 
galvą dėl sovietų piliečių emi
gracijos taisyklių, klausia žur
nalas.

Svarstys Vietnamo 
veteranų problemas 
NEW ARKAS. — Kaip ame

rikiečiai sutinka Vietnamo ka- 
fb veteranus ? Toki klausimą’ 
svarstė keli veteranai Fordhamo 
universiteto suruoštoje spau
dos konferencijoje. Atsakymas: 
veteranai sunkiai gauna darbus, 
jiems mokami mokėjimai sun
kiai, dėl biurokratinių taisyk
lių, išmokami, veteranai yra nu
sivylę sutikimu civiliniame gy
venime.
..Ateityje veteranų problemos 

bus viešai diskutuojamos to
kiuose miestuose, kur yra vete
ranų švietimo ir treningo cen
trai. Norima kelti aikštėn ve
teranų sutinkamus sunkumus 
ir pačius veteranus geriau in
formuoti apie jiems duodamas 
lengvatas ir pagalbą.

LONDONAS. — Britų polici
ja labai stropiai saugojo V. Vo
kietijos prezidentą Gustav Hei- 
nemanna, kai atvyko i Londoną. 
Buvo žinių, kad jį žada pulti ara
bai teroristai.

BAGDADAS. — Irako švieti
mo ministerija panaikino mo
kyklose fizine bausmes. Ateity
je vaikai nebebus mušami už 
blogą elgesį.

Aliaskoje dingęs, nukritus keleiviniam 
lėktuvui, demokratų vadas Atstovu 
Rūmuose Hale Boggs iš Louisianos. 
Jis su kitu kongreso nariu ir dviem 
palydovais skrido is Anchorage į Ju

neau miestu.

Šis puolimų april>ojimas pri
mena 1968 metų kovo 31 dienos 
apribojimą, kurį Įsakė preziden
tas Johnsonas, laukdamas Ha
nojaus sutikimo pradėti Pary
žiuje taikos derybas. Tais pa
čiais metais spalio 31 d. John
sonas visai sustabdė bombarda
vimus šiaurėje, kai Hanojus pa
žadėjo rimtai derėtis ir nebe
pulti P. Vietnamo’teritorijos.

Hanojaus radijas puolė prezi
dentą Nixoną, kuris tik vaidinąs 
taikos norintį ir leidžiąs Saigo- 
no valdžiai užblokuoti susitari
mą.

Prezidentas Thieu savo kalbo
je atmetė komunistų pasiūly
mus Kissingeriui. Jei komu
nistai nori, kad Amerika išvežtų 
savo kariuomenę iš Vietnamo, 
tai jie patys turi išvežti ir savo 
kareivius iš Pietų Vietnamo, pa
sakė Thieu. Jis siūlė taikos pa
grindais laikyti i Ženevos 1954 
metų sutartį, kuri Įsteigė du 
Vietnamus, kuriu nė vienas ne
gali pulti kito. ...

Komunistai gali tikėtis lai
mėti tik tuo atveju, jei mūsų 
sąjungininkai mus išduos ir par
duos, pareiškė Thieu, pridėda- 
Mą^Kefcąd pagrindinis- sąjungi-į 
ninkas niekada P. Vienamo ne
išduos, nes jis yra investavęs 
per daug kraujo ir pinigų. Bet 

j kuriame taikos susitarime, pa- 
I skutinis sprendimas turi būti. 
mūsų, kalbėjo Thieu. Niekas ne
gali pasirašyti karo paliaubų ar 
taikos sutarties be Pietų Vietna
mo vyriausybės parašo. Komu
nistai trokšta karo paliaubų, 
bombardavimo sustabdymo ir 
blokados nuėmimo, kad jie vėl 
galėtų gauti paramą iš Rusijos 
ir Kinijos, kad vėl gautų gink
lus, kurių neteko, pasakė prezi
dentas Thieu.

Siūlo uždrausti 
cigarečių reklamą 
NEW YORKAS. — Amerikos 

Vėžio Draugijos 59-toje kon
vencijoj dr. Luther Terry, buvęs 
JAV vyriausias gydytojas (sur
geon general) pareiškė, kad ci
garečių garsinimus reikėtų vi
sai uždrausti. Šiuo metu tie gar
sinimai uždrausti televizijoje ir 
radijo bangose, tačiau leidžiami 
spaudoje ir iškabose. Tokia pa-
dėtis esanti nelogiška.

Nežiūrint Įvairiu gąsdinimų, 
kad cigaretės gali pakenkti svei
katai pernai amerikiečiai surū
kė 547.2 bilijonus cigarečių, ka
da 1968 m. jų buvo surūkyta 
540 bilijonai. Kartu Ameriko
je auga ir susirgimai plaučių vė
žiu. Pernai nuo vėžio mirė 318,- 
000 žmonių, iš jų 72.000 plau
čių vėžiu.

Tabako pramonė, uždraudus 
reklamuotis televizijoje, išleido 
garsinimams 28' < mažiau — 
tik 202 milijonus dol.

BRIUSELIS. — Belgijoje 
lankosi Rumunijos prezidentas 
Nicolae Ceausescu.

SAIGONAS. Amerikos karo 
laive prie Vietnamo Įvyko spro
gimas, užmušęs 4 jūreivius ir 
22 sužeidęs. Sužaloti 9 lėktuvai.
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Plaukymo pamokos
aip jau prieš tai spaudoje 

buvo paskelbta, Liet. Jūrų Bkau- 
t „s “Baltijos Jūros” Tunto 
Chicagoje, Vadovų ir Instrukto
rė ų iniciatyva tąp& ir šį rudenį 
suruošti taisyklingo plaukimo 
ir vandens saugumo kursai, Jcų? 
rie šio jūrų skautų Tunto yra 
pravedami jau devintus metus 
iŠ eilės.

J laukyme pamokų pradžia
įvyko š. m, spalio jnėn, 7 d. va- • maudymosi kostiumo, 
kare West Community Ymca siems plaukikams, kurie ėjo in- 
vandens baseine 6235 So. Homan struktorių ir prižiūrėtojų parei- 

pusė bloko į šiaurę nuo gas, tuo pačiu gilindamiesi į tei-
ir

vandens saugumo teoriją bei

gauta daug dėkojimu su pasta
bomis, kad daug ko jie patys 
nežinojo.

Bo to visiems dalyviams ir da
lyvėms, baigusiems ir pradėju- 
siems per patikrinimą už praė
jusius plaukymo kursus buvo 
įteikti Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus oficialūs pažymėjimai, 
priede su atitinkamais ženklais, 
kurie prisiuvus yra dėvimi prie 

Geriau-

avė.
erčios ir Homan gatvių san- i singo plaukymo, nardymo 
kry’os.

Pirmoje eilėje, susirinkusiems praktiką — buvo įteiktos kuk- 
t-jveliams bei plaukymo kursų 
dalyviams buvo parodyti trys 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
f.lmos, kurios buvo atidžiai ir 
su įdomumu visų sekamos. Fil- 
mos buvo rodomos čia pat prie 
baseino esančioje YMCA erd-(gjškos trumpos lenktynės tar- 
vioje ir jaukioje salėje.

ilios dovanėlės už jų pastangas.
Toliau sekė naujų dalyvių re

gistracija, po ko visi dalyviai 
rinkosi į baseiną pirmajai pamo
kai, Išbandžius naujų mokinių 
gabumus, buvo suruoštos drau-

pe pažengusiųjų berniukų ir
Filmą “When Seconds Count” Į mergaičių grupių, kurias nors 

aiškino žiūrovams dirbtino kvė
pavimo būdo naudingumą ir 
reikalingumą, kuomet kiekvie
na sekundė yra brangi, gelbs
tint gyvybę.

Filmą “From where I sit” da
vė bendrą apžvalgą, kaip elg- 
t’-s vartojant nedideles valtis, 
canoe ir motorlaivius ir ką da
ryti staiga apsivertus ar įkri
tus į gilų vandenį.

Paskutinė filmą buvo numa
tyta artėjančiai žiemai, nes žiū
rovams buvo aiškinama ledo 
Įlūžimo atvejai ir įlūžusio asmens 
gelbėjimo bei išsigelbėjimo me
todai.

Po visų filmų iš tėvų pusės

berniukai laimėjo 3:2 santykiu, 
tačiau jie turėjo gerokai pasi
tempti, nes laiko skirtumai bu
vo tik sekundėse.

Tupint pakankamą skaičių 
plaukimo instruktorių, šiemet 
esam'p-huniafę kiek didesnį daly
vių ^skaičių įleisti į ba
seiną, kaip reguliariai. Todėl no
rintieji gali dar įsiregistruoti 
vietoje — baseine.

Šiemet esame susitarę . su 
YMCA Vadovybe, kad šie mūsų 
plaukimo kursai vyks kas šeš
tadienį nuo 6:45 vai. po pietų 
įki 7:45 vai. vak. ir tęsis iki š. 
m, gruodžio mėn. vidurio. Ga
lutinas plaukimo kursų užbaigi-

Ilgamečio BAĘRO pirmininko, prelato >.
J. B. KONČIAUS knyga 

atsiminimai iš balfo veiklos 
104 dideli puslapiai, daug nuotraukų, 
Kieti viršeliai §4,00, minkšti — S3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adreąu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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L J S “Baltijos Jūros“ burinės jachtos Budys IV" įgula, kuri daugiausiai vėžino Jaunimo 
Kongreso narius ir nares iš keturių kontinenty ir 14 valstybių po Michigan© ežerą. Iš 
kairės į dešinę: Gin. Šetaitė, j. ps. b. J. Butkus, j. ps. b. Linas Mintautas, vyr, valt. b. 

Sipavičius ir vyr. velt. b. P. Mintautas.

“Lietuviu
Džiugu nustatyti mūsų lietu

viškoje išeivijoje malonų-fak
tą, kad paskutiniais metais, kuo
met senųjų mūsų veikėjų eilės 
retėja, jų vietas vis ryškiau ir 
veržliau perima jaunoji karta.

Bražinskų, Simo Kudirkos, 
ir panašūs įvykiai, o taip pat ir

mas yra užplanuotas atlikti ko
vo-balandžio mėn. 1973 m., kad 
aplenkus šaltą laiką ir išven
gus vaikų susirgimų, kurie kad 
ir prie geriausios priežiūros, su
šilę išbėga iš baseino' į lauką.

Baigę kursus ir praėję baigia
muosius patikrinimus, kiekvie
nam dalyviui-ei bus įteiktas spe
cialus Amerikos Raudonojo Kry
žiaus pažymėjimas, nes visas ap
moksimas yra vedamas valdžios 
pripažintų vandens sporto ir sau
gumo. instruktorių.

Imamas mokestis už vaiką vo su mūsų nariais ateityje sų- 
S12, visam sezonui, o esant šei- sirašinėti, o taip pat prie progos 
moję daugiau vaikų — po $10 apsilankant jų kraštuose, būtinai 
už vaiką, šis mokestis yra ski- pas juos sustoti.

'riamas apmokėjimui YMCA-i už 
patalpas ir baseiną, bei kitas susidomėjimą Chicagos 
smulkias išlaidas, o visi instruk-1 dais’ vakare, kada užsidega mies- 
toriai ir Jūrų skautų vadovai j to ir dangoraižių šviesos, o pa- 
už tai jokio mokesčio negauna,.gal Lake Shore Drive sušvytuo- 
Jei susidaro, koks nedidelis li
kutis, eina į Tunto kasą, bendrai 
jūrų skautų veiklai paremti.

Tad kreipiamės į mūsų gerbia
mus tėvus su raginimu, nežiū
rint kokiai organizacijai priklau
so, įrašyti savo vaikus į šiuos 
Liet. Jūrų Skautijos “Baltijos 
Jūros” Tunto plaukymo kursus. 
Šia proga primename, kad jau
niems kaip pradedantiems taip 
ir mokantiems plaukti, šie kur
sai yra svarbus pamokinantis 
veiksnys — mūsų •praktiku įsi
tikinimu, vanduoijnėgstą tuos, 
kurie pagal taisykles su.juo el
giasi, o ateityje gal Jūsų vaikai 
bus vieną dieną už tai labai dė
kingi.

Papildoma registracija, kaip 
aukščiau minėjome, .gali būti at
likta atvykus į YMCA baseiną 
nurodytu laiku.

LJS “Baltijos Jūros” Tuntas

as- 
to-

II-jo Pasaulinio Jaunimo 
Kongreso dalyviu 

globojimas
Norint geriau susipažinti 

meniškai su atkeliavusiu iš
limų kraštų lietuvišku jaunimu 
i .Kongresą, o taip pat akyvaiz- 
diniai parodyti Liet. Jūrų Skau
tijos veiklą bei aprodyti Chica- 
gos miesto uostus, jachtas ir 
Chicagos miesto vaizdą iš ežero 
pusės, “Baltijos Jūros” Tunti- 
ninkas savo laiku raštu kreipė
si į Jaunimo Kongreso Pirminin
ką Romą Sakadolskį, iškeliant 
mintį, kad kuo didesnis atvyku
sio jaunimo skaičius galėtų būti 
pavėžintas Liet. Jūrų Skautijos 
jachta.

ši mintis Jaunimo Kongreso 
! Vadovų buvo nuoširdžiai priim- 
} ta ir tuo tikslu buvo pravesta 

speciali informacija bei regis- 
Į tracija.

LJS “Vaivos” jūr. skaučių 
į Laivo vadė stud. Vyr. valt. Auš
rinė Karaitytė rūpestingai in
formavo ir registravo visus 
Jaunimo Kongreso narius-es, 
kurie-ios pareiškė norą isplauk- 

: ti su LJS jachta “Budys IV”, 
.-jo tokių atsirado net apie 50 as- 

- menų.
Tokiu būdu mūsų jaunimas iš 

į į Pietų Amerikos, Europos, Aus- 
11 tralijos, Kanados, o taip pat ir iš 
j mūsų Amerikos tolimesnių vie

tovių, ištisomis dienomis buvo 
LJS buriuotojų vėžinami, o visi 

I svečiai su geriausiais linkėji- 
, • mais ir dėkingumu pasirašė “Bu- 

] džio IV” laivo logo knygoje.'
Daugur’t iš -’rečiu pagri’a-

Ypatingai svečiai rodė didelį 
vaiz-

ja tūkstančiai slenkančių ma 
šinų šviesos.

b. j. pask. Julius Butkus

Tėveliy dėmesiui
Kurie norėtų savo vaikus įra

šyti į Chicagos Jūrų Skautus-es 
Liet. Jūrų Skautijoje — gali tai 
padaryti paskambinę tel. 376- 
6256 ar 247-6722 po 5 vai. po 
pietų, kur gaus pilną..informaci
ja.

Priimami vaikai — berniukai 
ir mergaitės nuo,~7 metų am
žiaus. .■■■ - ' '

LJS “Baltijos Jūros” Tuntas

Jaunimo Peticijos reikalu

Kizlaus- 
ir senus 
daugiau- 
Į parašų

Kaip visi žinome, Antrojo Pa
saulinio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas savo tolimesnės Veiklos 
tęsimo programoje priėmė visą 
eilę nutarimų, kurių vienas — 
Jaunimo Peticija — dabar visu 
spartumu visose šalyse vykdo
ma.

Jaunimo Peticijos Komisijos 
pirmininkas Antanas 

kas kreiojėsi Į jaunus 
su prašymu, kad kuo 
šiai asmenų įsijungtų 
rinkimo darbą.

Mūsų brolių ir seserų okupuo
toje Lietuvoje nuolat rodomas 
atviras pasipriešinimas visam 

pasauliui parodė, ■’ kad ir virš 
ketvirtadalio šimtmečio užsitę
susi sovietų okupacija su visa 
savo rafinuočiausią sistema ne
sugebėjo perdirbti lietuvių tau
tos ir dabar vis aiškiau ryškė
ja, kaip giliai gludi mūsų nau
joje generacijoje neapykanta 
okupantams ir visam jų rėžimui, 
nežiūrint, kad virš 25 metų ši 
nauja generacija buvo komunis
tinėje dvasioje ir įtakoje užau
gusi.

Nors ši Jaunimo Peticija yra 
adresuojama Jungtinių Tautų 
naujai išrinktam generaliniam 
sekretoriui p. Kurt’ui Waldhei- 
m’ui, bent dabar nežinome ko
kią ji gaus oficialią eigą ir ko
kie bus tos Jaunimo Peticijos 
rezultatai. Tačiau jau ir dabar 
— iš anksto galime tvirtinti, kad 
ši Jaunimo Peticija ir vėl at
kreips pasaulio dėmesį į sovietų 
okupaciją ir jų vykdomas repre
sijas okupuotoje Lietuvoje, o 
ypač parodys, kad tuo pačiu me
tu mūsų jaunimas išeivijoje, rū
pinosi ir veikė dėl savo paverg
to Tėvų Krašto.

Todėl Liet. Jūrų Skautijos Va
dovybė. pati jau anksčiau akty-

T • 5?Jaunimas
mūsų jaunimo pačioje okupuo
toje Lietuvoje pravesti pasiprie-! rentiškai 
šinimai prieš sovietų priespau
dą, spontaniškai rado atgarsį 
mūsų išeivijos jaunimo tarpe.
Mūsų jaunimas iki to laiko dau
giau būdamas pasyvus, paskuti
niais metais labai gyvai pasireiš-

viai pradėjusi parašų rinkimo 
vajų, dabar ragina visus savo 
narius ir nares įsijungti- į pa
rašų rinkimo darbą. Peticijų la
pai gaunami pas j, pask. b. Ant. 
Butkevičių, tel. 376-6256, o taip 
pat Jaunimo Kongreso būstinė- Į 
je ■ 
raštinėje, 2422 W. Marquette 
Rd., pas Liet. Bendr. Apylinkių 
pirmininkus arba jaunimo Pe
ticijos Komisijoje 2100 So. 49 
Court, Cicero, UI. 60650.

Parašus turime rinkti įvairio
se vietose: universitetuose, mo
kyklose darbovietėse, prie baž- 

jnyčių, susirinkimuose, parengi- 
i muose ir kt. Ypač turėtų būti 
sustiprintas parašų rinkimas kir 
tataučfų tarpe, nes tuo atsiekia- apimtį, Bostono-jaunimas susi
ma dvejopa nąuda — ir parašas .dūrė su įvairiausiomis problemom 
dažniausiai gaunamas ir su Lie
tuvos okupaci, 
mu teroru kitataučius supažin
diname. / 
kė visose mūsų kolonijose savo

gausiu demonstravimu, plakatų vo Uikraštj “Lietuvių Jauni- 
darymu, pikėtavimu, peticijų mas”. Taip pat mūsų lietuyiš- 
rinkimu, laiškų siuntimu, rašy- j kas jaunimas yra prašomas sjųs- 
mu į laikraščius ir įvairiais ki- ti žinias ir rašyti naujienas apie 
tais būdais, pasisakydamas prieš savo vietos jaunimą, nes įvedus 
sovietų terorą, genocidą, religi- šiame jaunimo laikraštyje įvai- 
jos ir kt. laisvių užgniaužimą į rius skyrius, k. a, Pabaltijo Jau- 
ckupuotoj Lietuvoj. Ypač svar-; nimas, -Knygos apie Lietuvą, 
bi jaunimo veiklos atžvilgiu bu-!Sporto Apžvalga, žinios iš Lię- 
vo ši_ praėjusi vasara su Jau-1 tųvos, Skyrius Anglų Kalboje
nimo Kongresu, kuris priėmė vi
są, eilę savo tolimesnės veiklos 
nutarimu, kurių bene svarbiau
sias ir yra “Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos” įkūrimas.

šia;s moderniais laikais kiek
vienam yra aišku, kad savo idė
jų įr mįnčįų skleidimui bei sklan- 
desniam organizavimui, veiklos 
derinimui ir informacijai, mil
žinišką įtaką turi spauda, radi
jas bei televizija, šią mintį ypa
tingai suprato, kad ir nedidele, 
bet aktyvi ir veržli grupelė mū
sų jaunuolių, vadovaujami Gin
taro Karoso iš Bostono, kurie 
jau senai priėjo išvados, kad iš
minsiant vyresniajai kartai, rei
kia išjudinti lietuviškai veiklai 
mases tų lietuvių jaunuolių, ku
rie ir kurios įkį šiol gal indife- 

žiūrėjo į lietuvišką 
veiklą išeivijoje. Susidūrę su 
tuo klausimu, jie priėjo išvados, 
kad būtinai yra reikalingas Jau
nimo Informacijos Centras, iš 
kurio pats jaunimas kreipsis ir 
apeliuos į mūsų išeivijos jauni
mo dalį, juos kviečiant/ infor
muojant ir koordinuojant toli
mesnę jaunimo veiklą^ Tokiu 
būdu gimė mintis leisti savo 
spausdinta žodį, kad kuo plates
nės jaunimo masės suprastų ir 
persiimtų mūsų lietuviškos'ko
vos idėjomis. Tokiu būdu Gin-

Taip pat mūsų lietuviš-

, . r, ,, .. I taras Karosas Bostone įstei-— Jaunimo Centre, Margučio I . <<T „ , . T . T .9^99 w Lietuvių Jaunimo Informa-
cįjos Centrą”, o iš to gimė ir 
šio centro leidžiamas informa
cijos laikraštėlis “Lietuvių Jau
nimas^.- Žiūrint į praeitį, Dr. 
Basanavičius su vienminčiais 
irgi Lietuvių Tautos žadinimui 
pradėjo leisti “Aušrą”, o Dr. V. 
Kudirka — “Varpą”.

Tačiau, pradėjus veiklą ir iš
plėtus informacijos leidinio

bei tenai veda-
mis, kurių svarbiausios lėšos ir 
bendradarbiai. Todėl Lietuvių 
Jaunimo Informacinis Centras 
siekia, kad kuo platesnės mūsų 
jaunimo masės skaitytų -šį sa-

ir kt., reikalingos žinios iš visų 
lietuviškų kolonijų ir kontinen
tų.

Liet. Jūrų Skautijos “Baltijos 
Jūros” Tunto Vadovybė iš šir
dies pritaria šiai Liet. Jaunimo 
Inf. Centro veiklai ir todėl šio
mis dienomis pravedė Tunto Va
dovų tarpe “Lietuvių Jaunimas” 
laikraščio platinimo vajų. Su
rinkta 18 prenumeratų, ųž ku
rias pinigai jau pasiųsti Liet. 
Jaunimo Inf. Centrui į Bostoną.

šiuo raginami visi Liet. Jū
rų Skautijos Vadovai ir nariai- 
ne tik patiems užsiprenumeruo
ti šį “Lietuvių Jaunimas”-leidi
nį, bet taip pat pasistengti si*- 
rasti ir keletą kitų prenumera
torių. Taip pat svarbu, kad ypač 
iš senesniųjų mūsų tautiečių bū-, 
tų parenkama šalia prenumera
tų dar po kelis dolerius šiam jau
nimo laikraščiui aukų, tuo užti
krinant šio leidinio išsilaikymą 
ir tobulėjimą.

“Lietuvių Jaunimo” redakci
nį kolektyvą šiuo metu sudaro 
šie asmenys: Vyr. Redaktorius 
— Gintaras Karosas, redakcinis 
kolektyvas — Dalia BielkevTeiu- 
tė, Dovilė Eivaitė, Jūratė Jasai- 
tytė, Ramūnas Kondratas, Jur
gis Lendraitis, Ant. Saulaitis, 
S. J., Robertas Selenis, Dr, Vik
toras Stankus, Vaiva Vėbraitė 
ir Marius žiaugra.

Lietuvių Jaunimo Informaci
jos Centro, (sutrumpintai. — 
LJIC), o amerikiečiams Jr kt. 
pasaulio kraštuose žinomas kai
po Lithuanian .Youth Informa
tion Center ‘ (sutrumpintai — 
LYIC) adresas yra; LYIC P. O. 
Box 8992, Boston, Mass. 02114. 
Tel. (617) 268-5575.

Tad tegul Liet. Jūrų S-jos jau
nimas eina visokeriopai šiam 
LYIC Centrui į talką, o senes
nieji tegul kuo gausiau palaisto 
savo aukomis šį nesenai paso- 
dintą mūsų jaunimo jauną vęi- . 
Mos ^atžalyną,"kad Yižaug^ų'^virife 
tais ąžuolais, vietoje išvirtusių • 
ir nuolat virstančių.

“Baltijos Jūros” Tuntas

What if we told you 
to cough up $18.75

You wouldn’t like it, of courao.
You see, one of the nice 

things about buying U3. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

That’s because you happen

nobody forces you to do anything.
Rather, your country asks 

that you simply consider the 
many advantages of Savings 
Bonds.

First of all, if you think 
they’re a get-rfch-quick scheme, 
forget it Bonds aren’t for you. 
They only pay off in the long 
hauL For a quick return, there 
are a lot better ways to make 
a bocE

They do pay off, however. 
Xandaoroely, as a matter of fact.

A little over 4 doDan for 
you invest Plus, the 

privilege of buying the new 5% 
Freedom Shares along with 
your Bonds.

But these are the selfish 
reasons for buying Bonds.

Good, but selfish.
There’s one other very im

portant reason why 
already own over $52 bfllioe 
in Bonds.

It’s called pride.
It just so happens that most

this is the best piece of real 
estate gping-

If you happen to be one of ;

Sign up for the Payroll Sav*

And tough up that

Take stock in America

1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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Lietuvių namų 
dešimtmečio balius

Spalio mėn. 14 d. L. namų 
dešimtmetis praėjo su dideliu 
pasisekimu. Publikos dalyvavo 
apie pustrečio šimto, skaitant 
choristus, kurie buvo susodinti 
gretimoje salėje, būtų per f rys 
šimtai. Namai ūžė kaip bičių 
avilys. Banketo vadovas A. Juš
ka valdybos vardu pasveikino 
svečius, perstatė buvusius L. na
mų pirmininkus:: V. šarką, J. 
Gaižutį, dabartinį pirm. Dr. V. 
Milerį ir už jų- pasidarbavimą 
išreiškė padėką. Taip pat iš
reiškė padėką visiems rėmėjams. 
Perstatė svečius atvykusius iš 
kitur: Ponią Glemžienę, gyv. V. 
Vokietijoje ir solistę Giną čep- 
kauskienę iš Montrealio. A. Juš
ka savo trumpame žodyje pri
minė, kad vienokiu ar kitokiu bū
du perkant namus, kaip kas bu
vo užgauti, bet nežiūrint to na
mai nupirkti ir dabar jais nau
dojamės.

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 

. paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20.000.

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Chicago Savings
and Loan Association ^SAFETY OF Jn 

YOUR SAVINGS

INSURED

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

0 % PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE

Two Year Maturity

0 %% PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

One Year Maturity

0 % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUM

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum. 81,000

’ , •' Philomena D. Pakel, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurx. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina S2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

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

deri tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St., Chicago, HL 60608
1 ———  ■— - -- - ---------- -------------------- --------------- -------------------------

Po to buvo pakviestas buvęs 
L. namų pirm. J. Gaižutis tarti 
žodį. J. Gaižutis savo kalboje 
prisiminė savo pirmininkavimo 
sunkų nueitą kelią ir palinkėjo 
dabartiniam pirmininkui Dr. V. 
Mileriui tvirtai laikytis ant dvie
jų kėdžių, mat, Dr. V. Mileris 
dabar pirmininkauja dviem val
dyboms — L. namų ir Dariaus- 
Girėno klubui, nes abidvi orga
nizacijos artimai bendradarbiau
ja. Namai be klubo neišsilaiky
tų.

Meninę programą atliko Jau
nimo choras, vadovaujamas St. 
Sližio. Po programos buvo vai
šės ir šokiai, šokiams grojo V. 
Petrausko “Atžalyno” orkestras. 
Vaišės užsibaigė geroje nuotai
koje.

Rusifikacija okupuotoje 
Lietuvoje

Šiuo metu Sovietai vykdo sis- 
tematingą Lietuvos rusifikaciją. 
Šis labai opus klausimas rūpi

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

, 404C ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0632 

PHONE: 2544471

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės į:

Grįžęs iš atostogų Europoje Naujienų nuolatinis bendradarbis iš Detroito Alfonsas ir Bronė Nakai lietu
viu Namuose vieno.e meno parodoje.

Nuotrauka K. Sragausko

mums visiems lietuviams, gy
venantiems laisvuose pasaulio 
kraštuose.

Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Detroito skyriaus valdyba pa
kvietė tos srities tyrinėtoją ži- 
novą Bronių Kviklį paskaityti 
paskaitą tema: “Rusifikacija 
Okupuotoje Lietuvoje”. B. Kvi
klys yra dipl. ekonomistas ir 
teisininkas, žinomas žurnalistas, 
buvęs ne vieno laikraščio redak
torius Lietuvoje ir išeivijoje. Jis 
yra autorius vertingo keturių to
mų veikalo “Mūsų Lietuva”. Sa
vo ilgu ir kruopščiu darbu turi 
sudaręs įdomius ir vertingus • 
rinkinius iš spaudos draudimo 
laikų, iš rusų carų okupacijos ir 
rusų komunistų okupacijos Lie
tuvoje ir iš 1863 metų sukilimo. 
Šalia paskaitos jis atveža ir sa
vo rinkinių parodą, kurioje ga
lėsime pamatyti: Aušrą, Varpą, 
Tėvynės Sargą, okupacinių pini
gų, ženklų ir kitos Įvairios me
džiagos. B. Kviklio paskaita ir 
paroda Įvyks š. m. spalio mėn . 
29 d. 12: 15 vai., sekmadienį 
Liet, namuose. Rengėjai kvie-

UP TO

čia visus lietuvius ir lietuves at
vykti pasiklausyti paskaitos 
pažiūrėti rinkinių parodos.

Lietuvos universiteto 
auksinė sukaktis

Paminėta Lietuvos universite
to atkūrimo 50 m. Auksinė su
kaktis. įvyko spalio mėn. 15 d., 
Detroito Liet, namuose, 3009 

Tillman g-vė. Minėjimas buvo 
pradėtas pamaldomis šv. Anta
ną parap. bažnyčioje. Minėji
mui pritaikintą pamokslą pasa
kė tos parap. klebonas K. Si
maitis. Organizacijos kaip baž
nyčioje taip ir salėje dalyvavo 
su vėliavomis. Akademijoje da
lyvavo per 200 svečių. Minėji
mą atidarė Kultūros Klubo pirm. 
A. Musteikis, o programai va
dovauti pakvietė mok. St. Kau- 
nelienę. Į garbės prezidiumą 
pakviesti buvę universiteto pro
fesoriai ir dabartiniai studen
tai : gen. J; Černius, prof. S. Dir- 
mantas, prof. J. Puzinas, dr. P. 
Jucaitis, prof. St. Jankauskas, 
Dr. A. Damušis, A. Rinkūnas, 
dr. J. Meškauskas, stud. R. Se- 
lenis, L. Pvugenienė, stud. A. 
Vaitekaitis, J. Damušienė ir kun. 
K. Simaitis. Toliau sekė žuvu
siųjų ir mirusiųjų pagerbimas 
už Lietuvos laisvę.

LB Centro Valdybos atst. A. 
Rinkūno trumpa kalba. Prof. J. 
Puzinas skaitė gana ilgoką pa
skaitą, bene visą valanda, pra
dėdamas Vilniuje įkurtą jėzuitų 
aukštesniąja mokykla dėstomą
ja lotynų kalba ir baigdamas net 
už Lietuvos ribų. Prof. St. Dir
mantas kalbėjo apie knygą “Lie
tuvos Universitetas”. Pabaigęs 
kalbėti įteikė Kultūros Klubo 
pirm. A. Musteikiui už jo inicia
tyvą minimą knygą.

Po visų kalbų buvo sugiedo
tas Lietuvos himnas. Meninėje 
programoje viešnia solistė Gi
na čepkauskienė iš Montrealio 
savo sodriu ir stipriu koloratū
riniu sopranu aiškiu žodžiu, kon
certo klausytojus pavergė. Klau
sytojai plojo ir šaukė bis. Rei
kia manyti, kad G. čepkauskienė 
ne paskutinį kartą Detroite. Re
pertuarą sudarė lietuvių liaudies 
dainos, Mocarto, Verdi operų 
arijos, viso dešimt dainų. Pa
dėkai solistei už atliktą gražią 
programą įteikė puokštę raudo
nų rožių.

Gretimoje salėje vaišėms va
dovavo stud. A. Vaitekaitis. Vai
šių metu sveikinimo žodį tarė: 
pulk. J. šepetys, dr. P. Jocai- 
tis, dr. A. Damušis, dr. J. Meš
kauskas, gen. J. Černius, solistė 
G. čepkauskienė ir kiti. Kultū
ros Klubas, Lietuvos Universi
teto atkūrimo proga išleido aš- 
tuonių lapų leidinėlį. Viršelį 
puošia Vytauto Didžiojo Univer
siteto didieji rūmai 1922—1972 
m.

ir

Trumpai
— Detroito lituanistinės mo

kyklos baliuje spalio 7 d. Mer
cy kolegijos salėje, lankėsi lie
tuviams palankus senatorius 
P. Griffin apsilankymo metu pa
sakė kalbą. Jo pasisakymus sve
čiai šiltai priėmė. D. L. O. C. 
atstovas pavergtoms tautoms 
B. Brizgys senatorių pakvietė 

i atsilankyti Vasario 16-sios mi
nėjimo proga, kuris įvyks 1973 
m. vasario mėn. 18 d. Senato
rius kvietimą priėmė.

— Balfo Seimas įvyks spalio 
mėn. 28 d. 9 vai. Seimui pa
gerbti balius tą pačią dieną va
kare 7:30 vai. Meninę dalį at
liks Jaunimo choras su instru
mentalistais; vadovas St. Sližys. 
Šokiams gros Vytauto Petraus
ko orkestras. Baliaus programą 
praves R. Valatka. Pa vienų 
vietų dar bus galima gauti ba
liui prasidėjus L. namuose.

— Lapkričio mėn. 11 d. 7 vai. 
“Švyturio” šaulių kuopos šokių 
vakaras su šokių varžybomis L. 
namuose.

— Lapkričio mėn. 19 d. 7 vai. 
Crestwood High School Audito
rijoje, 1501 N. Beech, Daly Der- 
born Heights, Mich., Dainavos 
ansamblio muzikinio veikalo 
“Sidabrinė Diena”. Ruošia L. 
Fondo Detroito vajaus komite
tas. A. Miežis

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI 1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608
NAUJIENAS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS,
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Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

UNIVERSAIJ
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60603
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

ka
pe r-

ROCKFORD, ILL.
Mūsų pensininkai

Lietuvis ant šio žemės 
muolio išgy venęs 65 n'.etus, 
gyvenęs kryžių kelius, mirties 
pavojaus valandas, išliko gyvas, 
pasiekęs šią laisvės šalį, Ameri
ką, dirbo sunkius darbus, išau
gino gražias šeimas, išmokslino, 
suteikė savo šeimai tą lietuviš
ką paprotį ir kalbą ir šiandien 
išėjo į poilsį, jau niekas nerūpi. 
Dirbdamas rūpinosi apie savo 
senatvę. Visi lietuviai pensionie- 
riai yra'įsigiję savo namus ir ge
rasis Dėdė Samas prisiunčia kas 
mėnesio 3 dieną čekius. Lietu
viai patenkinti ir uždarbiauja, 
dažo, taiso kaimynų namus.

čia ir noriu pažymėti mūsų 
pensionierių vardus nors ir ne 
visų-tik Naujienų skaitytojus: 
P. Alinauskas, K. Barzdukas, J. 
Petraitis, B. Nekrošius, J. Ba
cevičius, J. Stružas, F. Bagdo
nas, K. Pilipukas, M. Sinkevi
čius, V. Padeleckas-Pawder, A. 
Pocius, B. Daukšys, V. Molkus, 
J. Makūnas, Adomas šernas. Ži
nome, kad ir jų moterys pensio- 
nierės.

Adomas šernas savo didelį na
mą pardavė, tai statosi mažes
nį vakarinėje miesto dalyje ir 
pensionieriai "pagelbsti užbaigti 
iš vidaus. Adomui nelaimė įvy
ko: elektrinis piūklas rankos 
piršto galą nupiovė, dabar iš jo 
menkas darbininkas, apgailes
tauju jo nelaimę.

Naujausias pensininkas Jus
tinas Bubelis, tai’ gyvasis sida
bras, jis visur pasirodo. Liet, 
klubo direktorius S. Čepulis. Su
silaukėm naujo pensininko į mū
sų grupę, tai M. Kasparaitis iš 
Racine, Wis., kartu ir jo žmona 
apsigyveno Rockforde prie- sa
vo' žento p. Gaspudo. Chicagos 
jaunuolis, vedęs Kasparaitytę,

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 intymių nuotykių . 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Kado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 12? psL Kaina $3.00.
! Dr. Juozas B. ‘ Končius, VYTAUTAS THB 'GREAT;" Istoriniai DLK Vy-! 

tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. • 
211 psl. Kaina $3.0G. Kietais viršeliais $4.00.

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

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

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

gerai kalba lietuviškai, persikė
lė j Rockfordą. Jaunas Gaspū- 
das įstojo į Lietuvių klubą. Ir 
žinomas Racino lietuvių darbuo
tojas Kasparaitis kartu jau pa
sirodė Balfo surengtuose pie
tuose. Sveikiname jaunuolius 
Gaspūdus ir iš Racino Kaspa
raičius.

Mūsų mielas chorų dirigentas 
Liudas Jarašokas po sunkios šir
dies antpuolio jau taisosi; eina 
geryn, jau kalba apie giedojimą 
bažnyčioje, jau buvo nuvažia
vęs pas savo daktarą pasitik
rinti. tikisi neužilgo galės dirb
ti savo darbą. Liudo gimimo 
dienoje aplankė jį draugai pa
sveikinti. taip ir mūsų lietuvis • 
kun. Gudauskas atnešė prancū
ziško konjako bonką, išlaimėtą 
Balfo pietų surengime.

Linkiu Liudui greitai atgauti 
sveikatą. žvalgas

ŽODŽIO KIRTIS
Kalbėdami mes paprastai ne 

visus skiemenis žodyje arba at- . 
skirus žodžius sakinyje tariame 
vienodai:: vienus iš jų didesniu 
arba mažesniu balso sustiprini
mu arbA pakėlimu išskiriame iš 
kitų skiemenų arba žodžio tarpo. 
Pvz., žodžiuose pasaka, patarška 
ir pabaiga vienu atveju išskiria
me pirmąjį, kitu antrąjį ir tre
čiu trečiąjį skiemenį. Arba štai 
vėl dainos sakinyje Kai aš ma
žas buvau, šile ožius ganiau dau
giau pabrėžiame, žodžius mažas 
ir ožius, šitoks'balso sustipri
nimas arba pakėlimas žodyje ar
ba sakinyje vadinasi kirtis, o 
tvirtesniu, pakeltu balsu taria
mas skiemuo arba žodis yra kir
čiuotas.

Pranas Skardžius, 
(iš Lietuvių kalbos 

kirčiavimas)
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SLA Prezidento Povilo P. Dargio žodis, tartas 5-tos Apskrities 
atstovų suvažiavime New Yorke, spalio 7 d. 1972 metais, minint 
50 metų sukaktį nuo Amerikos pripažinimo Lietuvos de jure ir 

sykiu prisimenant Susivienijimo 85 metų nueitą kelią.

Susivienijimo sesės ir broliai:
Kai minim kurią mūsų Susi

vienijimo sukaktj iškilmingai ar 
kaip kitaip, visada minėjimų 
šviesoje pasirodo prosenių, tėvų 
ir mūsų pačių žemė, kraštas — 
gražioji Lietuva. To vardo nuo
savybės laikomės, tą vardą bran
ginau!, tuo vardu prieš kitus 
pasididžiuojam.

Nėra išimtimi ir šioji diena, 
šis susirinkimas. Mes gretinam 
svarbią dieną Lietuvai su svar
biais metais Susivienijimui Lie
tuvių Amerikoje. Tai yra gre
tinam 50-ties metų sukaktį nuo

Amerikos pripažinimo Lietuvos 
de jure su Susivienijimo gyva
vimo 854cių metų sukaktimi, 
gretinam laisvą Lietuvos res
publiką savoje žemėje su laisvai 
besitvarkančia lietuvių respubli
ka Amerikoje, kurios dalimi yra 
ši 5-ji apskritis su savom kuo
pom New Yorke ir New Jersey 
valstijose.

Mūsų Susivienijime vesti pa
našumą su Lietuva nėra sunku, 
nes kaip Lietuva apima ir pri
ima kiekvieną bttavj kaip savo 
dukrą ar sūnų, ta'o ir Susivieni
jimas ta pačia apimtimi telkia

“Partija reikalauja, kad musų kadrai giliai stu
dijuotų marksizmo — leninizmo mokslą, visapusiš
kai pažintų materialistinę dialektiką ir mokėtų vado
vautis jos metodu, kūrybiškai mąstytų ir veiktų. 
Siekdamos įgyvendinti šiuos reikalavimus — visuo
menės mokslų katedros turi nuosekliai kovoti už kiek
vieno seminaro politinį kryptingumą, teorinį ir idė
jinį gilumą, bei metodinį nuoseklumą. Reiklumas 
kūrybinė aplinka, paskaitų bei seminarų lankymas 
ir aptarimas, jų tekstų ir tezių svarstymas, savi
tarpio pagalba metodiniame darbe — toks stilius turi 
vyrauti visuose visuomenės mokslų katedrų kolekty
vuose. Aukštųjų mokyklų visuomenės mokslų kated
rų darbuotojai vis aktyviau dalyvauja mokslinio ty
rimo darbe. Jie įneša nemažą indėlį į bendrąjį res
publikos mokslinį aruodą, marksistiškai vertindami 
daugelį lietuvių tautos kultūrinio palikimo klausimų, 
kartu išryškindami komunistų partijos vaidmenį 
darbo žmonių kovoje už tarybų valdžią,, už socializ
mo pergalę respublikoje. Aktyviai analizuojami at
skiri" filosofijos, politinės ekonomijos,- teisės klau
simai. Daugiau dėmesio skiriama kovai prieš šiuo
laikinę buržuazinę ideologiją, įvairias antikomuniz
mo atmainas” (Tiesa, 1972 m. sp. 20 d. 2 psl.).
Stambiausius buržujus iššaudė prieš 30 metų, ne 

tokius stambius sukišo į kalėjimus arba išsiuntė į Sibirą, 
tuo tarpu dar ir šiandien profesoriams, liepia kovoti prieš 
buržuazinę ideologiją. Partija sijoja kiekvieną studentą, 
siekiantį aukštesnio mokslo; partija tardė ir apklausinė
je kiekvieną profesorių, tuo tarpu dar ir šiandien aukš
tesnėse mokyklose vyrauja “buržuazinė ideologija”. Šis 
terminas apima kiekvieną mintį, kuri neįstatoma į orto
doksinius komunistų rėmus. J? - i

Komunistų partijos vadovybė nori, . kad profesoriai kurios pasekmė buvo 1914-tų 
paruoštų gerus specialistus. Jie tą padaro. Bet kai jiems met^ spalio 1, 2 ir 3-čios dienų 
dar Įsako išauklėti gerus komunistus, tai jie tampa be- Liet^vių Seimas Brooklyne, Ja- 
jėgiai. Jie žino, kad partijos vadai verčia juois nešti van
denį rėčiais. Joks pamokytas žmogus negali būti komu
nistas, nes mokslas ir komunistų fantazijos yra du nesu
derinami dalykai. Visuomenės mokslus • studijuojantieji ztantiems lietuviams, 
jaunuoliai susipažįsta su pagrindiniais komunizmo nuos
tatais, bet kai jie savo akimis pamato ar kailiu patiria, 
kaip rusai tuos nuostatus taiko kasdieniniame gyvenime, 

Be visos eilės kitų dalykų, Barkauskas sukviestiems tai jie įsitikina,' kad komunistinės teorijos su'komunisti- 
profesoriams, inspektoriams ir Įtakingiems mokytojams ne praktika nieko bendro neturi. Jaunimas netiki komu- 
šitaip įsakė :

Komunizmas nesistato be komunistų
Rusijoje valdžią pagrobusieji bolševikai tvirtina, kad 

jiems rūpi įvesti tokią santvarką, kurioje niekam nieko 
netrūktų. Tokią, santvarką jie vadina komunistine. To
kią santvarką jie bando įvesti Rusijoje per paskutinius 50 
metų, bet iki Šios dienos nepajėgė nieko padaryti. Didelė 
Rusijos gyventojų dauguma šiandien gyvena didesniame j 
varge ir skurde, negu rusai gyveno prieš 50 metų. Anks
čiau Rusijoje turtuoliai turėjo daug privilegijų, o šian
dien dar didesnes privilegijas turi komunistai. Rusijoje 
turtuoliams nieko netrūko, kaip šiandien nieko netrūksta 
rusams komunistams.

Rusų durtuvais ir tankais lietuviams primesti komu
nistai siekia to paties. Lietuviai komunistai stengiasi 
įvesti komunistinę santvarką paskutiniais 25 metais, bet 
ir jiems nesiseka. Lietuviai komunistai vadovaujasi ni
šų patyrimu ir instrukcijomis, bet pirmyn nesistumia. 
Visos jų pastangos nuėjo niekais. Komunistinė statyba 
eina labai lėtai. Lietuviai priėjo išvados, kad komunizmo 
negalima pastatyti be komunistų. Užtat dabar jie šaukia 
profesorių, mokytojų ir įvairios rūšies auklėtojų konfe
rencijas įr bando sušauktuosius įtikinti, kad be inžinie
rių, gydytojų ir agronomų reikia iš mokyklų išleisti dau
giau komunistų.

Lietuviai specialistai gali stebuklus daryti savo ša
kose. Lietuviai darbininkai yra ne tinginiai. Jie moka 
klausyti instrukcijų ir atlikti nurodytus darbus. Bet par
tijos priešakyje stovintieji žmonės įsitikino, kad kelių 
gerų, agronomų arba inžinierių neužtenka. Inžinierius 
paruošia geriausius planus, padeda stipriausius pama
tus, bet pastatytas namas tuojau pradeda pleišėti. Plei
šėja todėl, kad negauna reikalingų medžiagų, o dažniau
siai geras-medžiagas išvagia. Vagia plytas, vagia cemen
tą, neša lentas ir statybai reikalingus įrankius. Viską 
vagia Rusijoje, .bet rusai nieko dėl to nedaro, tuo tarpu 
lietuviai spalio 19 dieną Vilniaus filharmonijos salėje su
šaukė konferenciją ir svarstė “kombinatorių” keliamas 
problemas. Salėje sėdėjo A. Sniečkaus sargas V. Charazo- 
vas, M. Gedvilas, o iš Maskvos buvo atvažiavęs J. Turiš- 

- čevas. A. Barkauskas sukviestiems auklėtojams pasakė 
pagrindinę kalbą.

Iš SLA 5-tos Apskrities suvažiavimo New Yorke 1972. X. 7: Generalinis Konsulas A. Simutis kalba apie Ame
rikos pripažinimą Lietuvos de jure 1922 m. Šalia jo SLA prezidentas P. Dargis, toliau — 5-tos Apskrities

V-bos pirm. A Diržys. - ■. e.

savon šeimon tokius pat žmo
nes, kuriuose yra bent mažytė 
kibirkštėlė tos tautinės savigar
bos ... Tą panašumą patvirti
na visas Susivienijimo gyveni
mas savo tarpsniuose — gero
vės ir didelių sunkumų die
nose ...

Kasdienine kalba kalbant — 
reikia nepamiršti, kad Susivie
nijimui, gimus 1886 metais, pir
mieji 15 jmetų buvo vargo me
tai. Jų metu organizacijoje ne
buvo nei naudos, nei kruopely
tės palaimos.

Tik 1901 metai buvo pradžia 
SLA augimo, stiprėjimo ir di
desnių vilčių, kad, pagaliau, 
SLA bus tuo, kuo ji buvo jos 
sumanytojų įsivaizduota ir pla
nuota. Nelengvi buvo susivie
nijimui ir kiti 15 metų, tačiau jų 
metu SLA augo narių skaičiu
mi ir turtu. Jis darėsi naudin
gas pats sau, savo nariams ir, 
pagaliau — kas labai svarbu 
pabrėžti šiandien — jis darėsi 
naudingas ir kitiems.

1914 metaisVkilo I Pasaulinis 
karas. Jau tais pačiais metais 
lietuvių subruzdime pasirodo 
ano laiko Susivienijimo prezi-.ano laiko susivienijimo prezi- 

h' dento F. Živatlcausko iniciatyva,

me didžiuoju rūpesčiu buvo 
klausimas: kaip padėti karo bai
senybei! patenkančiai Lietuvai, 
ir ten dar didesnin vargan grim-

Susivienijimo žmonių — Rač
kausko, Šliakio ir Dr. Rutkaus
ko pastangomis jau esama Lie
tuvių Gelbėjimo Fondo. O kai vi 
soj lietuviškoj visuomenėj ne
buvo pasiekta sutarimo vienam

nizmu. Partijos vadovybė reikalauja neįmanomo dalyko, fondui ir kai atsirado trys parti-

tūkstančių dolerių, t. y. — 
2,926,57”.

Atėjo 1916 metai, dar tik Pir 
mojo Pasaulinio karo 
mas — tačiau tai buvo
nijimo ir Seimo meta1!. To Sei
mo, įvykusio birželio

sakymo svarbesnioji (esmingo-

“SLA, akivaizdoje dabar iš
kilusių Lietuvos reikalų, rems 
visas įstaigas, kurios rūpinasi 
nukentėjusių nuo karės Lietu
vos žmonių šelpimo reikalais”.

“Užsilaikys neutrališkai . vi
suose mūsų visuomenės srovių 
ginčuose”,

“Kad nedarius konkurenci
jos, jau dabar likviduojamas 
Lietuvos Gelbėjimo Fondas”,

“Visi pinigai, kokie iki šiol 
yra suplaukę į šį fondą, turi 
būti pasiųsti tiesiai Lietuvon 
Mokslo Draugijai Vilniuj e”.

Ir, kas .taip pat yra labai svar
bu, nutarime toliau sakoma 
taip:

“Visų mūsų visuomenės sro
vių įsteigtieji Lietuvos Šelpimo 
Fondai bus remiami ir SLA or- 
gąne “Tėvynėje” bus talpinami 
komitetų atsišaukimai į visuo
menę bei įvairios atskaitos su 
aukotojų vardais”.
x Tai nebuvo vien žodžiai... 
Susivienijimo istorikas Tamo
šius Astramskas jo parašytoje 
SLA istorijoje paskutiniame la
pe dar suspėja tartum pasku
bom pasakyti:

“Kuopose buvo didelis su
bruzdimas, kad tik prisidėjus su 
skatiku prie Lietuvos žmonių 
šelpimo. Kiek susekėme iš esan
čių fondų iki 1915 metų, gruo
džio 1 dienos, SLA kuopos su
rinko ir pačios suaukavo Lietu
vos žmonių šelpimui arti 3-jų

įpusėji-
Susiyie-

penktą 
pačioje

niai fondai, tai 1914-tais metais, 
gruodžio 13-tą dieną, SLA Pil
domoji Taryba, posėdžiavusi 
Pittstone, Pennsylvania, atski
ru nutarimu pasisako plačiau 
nuo karo nukentėjusiųjų lietu
vių šelpimo reikalu. Ir to paši

lki dešimtos dienomis, 
pradžioje iškeliamas Lietuvos 
žmonių šelpimo klausimas. Čia 
gat siūloma virš to, ką pavargė
liai Lietuvoje gautų iš tautiškų 
centų Fondo, skirti dar ypatin
gą auką iš bendrų išlaidų fon
do. Tokia auka paskiriama. Ji 
yra $2.000.00, na, o iš Susivie
nijimo tautiškų centų Fondo dar 
tenka autonomijos fondui — 
$500.00, emigrantę reikalams 
— $500.00, Žiburėlio Draugijai 
Lietuvoje — $250.00.

Gal tos sumos šių dienų aki
mis nėra tokios didelės, tačiau 
jos atspindi visos organizacijos 
ir jos narių imponuojantį jaut
rumą Lietuvos, reikalams. Tai 
buvo ženklas ir Susivienijimo 
narių tampraus dvasinio , ryšio 
su kadaise apleista savo tėvyne.

Būtų nemažas skaičiavimas, 
j‘ei reikėtų, susumuoti šiandien 
visa tai, ką yra įdėję Susivieni
jimo nariai ir pats Susivieniji-, 
mas kaip organizacija ir ką mes 
dar ir šiandien dedam į lietuvy
bės bendrąjį aruodą. Be abejo, 
to ir nedarysiu dabar. Tačiau 
noriu pabrėžti labai įsakmiai šio 
susirinkimo proga, kad net la
bai pasikeitus šiems, laikams 
nuo ankstyvesniųjų laikų, vis- • 
vien Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje yra labai reikalinga , 
organizacija. Pirmiausiai rei
kalinga kaip sveikais pagrin
dais grįsta organizacija ir antra, 
kaip parodžiusi retą gajumą, pa- 

(Nukelta į 5 psL)

DARBAS IR MOKSLAS 
AMERIKOJE

DR. ANTANAS J. GUSENAS

54.
Buvau padaręs planus įsikurti Kaune, o kai visi šie 

reikalai supilkėjo, tai aš pasilikau vietoje, nejudėjau. 
Mes dažnai planuojame vienaip, o vėliau gyvenimas 
verčia mus tuos.planus keisti. Mano Onutė, matyda
ma. kad aš mokslo žinių troškau labiau, negu upėje 
žuvis trokšta šviežio, švaraus ir srauniai tekančio van
dens, vieną vakarą man tarė:

— Nesirūpink. Pasirink mokyklą Chicagoje ir mo
kykis ant dantų gydytojo... Dantų technikos darbą su
pranti ir pažįsti, tai neturėtum didelio sunkumo dan
tų gydytoju tapti...

Mano žmona ne zanavyke, todėl ji man ir patart 
“mokytis ant dantų gydytojo”. Bliuviškiečiai, Rygiš
kių kaimynui, tuojau kilo mintis, kaip aš “ant to gy
dytojo" galėčiau mokytis, bet aš, žinodamas jos tiks
lus ir gerą širdį, supratau, ką ji norėjo pasakyti ir ne
kreipiau jokio dėmesio į tai, kaip ji pasakė. Aš jau 
keliais atvejais galvojau, dar būdamas dantų techni
kos mokykloje, kad reikia turėti daugiau žinių apie 
dantis. Pagaminti tokį dantį, kokį žmogus turėjo nėra 
toks jau sudėtingas reikalas. Bet gendančius dantis 
pagydyti, kad jam dirbtinų dantų nereikėtų dėti yra 
daug didesnis amatas, negu dirbtinus dantis techniškai 
gerai išmatuoti ir sudėti. Jos siūlymas mokytis man 
buvo brangioji dovana, kurią bet koks žmogus pasau
lyje man galėjo duoti. Aš ją jau pakankamai pažinau, 
kad patikėčiau josios pasiūlymu. Aš žinojau, kad ji 
žoždžio laikosi. Jeigu ji man ką pasakė, tai ji pasaky

tą išpildys. Jeigu ji pati man pasiūlė mokytis, tai žino
jau, kad ji man padės; kad duoto žodžio nemainys ir 
tesės iki galo. Aš savimi mažiau pasitikėjau, negu jos 
duotu žodžiu.

Pastebėjusi, kad josios pasiūlymas mane labai su
jaudino ir nudžiugino, palaukė kelias sekundes ir dar 
pridėjo:

— Aš dirbsiu, kaip dirbau iki šio meto. Aš tau pa
dėsiu įvairiais būdais. Pinigais padėsiu tiek, kiek pa
jėgsiu. Jeigu galėčiau, tai ir mokytis padėčiau, bet tu 
jau dabar daugiau už mane žinai,, tai mažai ką tau 
tepadėsiu.

— Onute, tu žinai patį svarbiausią, — tariau aš jai. 
— Tu moki sudaryti sąlygas mokslui siekt’ ir svarbiau
sia — tu moki sudaryti reikalingas nuotaikas. Aš ne
mokėčiau to padaryti, ką tu šiandien man padarei... 
Aš turiu iš tavęs mokytis...

Aš baigiau odontologiją ir pradėjau verstis dantų 
gydytojo praktika. Mano Onutė jokios aukštesnės mo
kyklos nebaigė. Bet man čia ne gėda prisipažinti, kad 
visą gyvenimą nebuvo dienos kad aš iš jos ko nors 
naudingo nebūčiau pasimokinęs.

Turėdamas tokį stiprų ramstį ir pažadą man padėti, 
labai drąsiai nuvažiavau Į Lewis Institutą, tuo metu 
buvusį prie Damen ir Western gatvių ir įstojau į kole
giją. Mokyklą lankiau dienomis ir vidurinę mokslo 
šaką baigiau gerais pažymiais.

Tuojau pradėjau mokytis. Viskas reikėjo varyti pa
skubomis. Jeigu vyresnio amžiaus vyrai neturi jokių 
kitų rūpesčių, tai jie gali labai greitai baigti kursus 
Bet greitas darbas ne visuomet duoda gerus rezultatus. 
Jeigu mokytojas yra geras ir duoda gerus pagrindus 
tai galima greitai baigti kolegiją. Bet jeigu mokytojas 
nepajėgia įkalti i galvą tikslių sąvokų; jeigu atsiranda 
netikėtų neaiškumų, tai tada reikalas jau pusunkėja.

4 _ NAUJIENOS, CHICAGO «, JLI__

Istoriją, literatūrą, socialinius mokslus, kur niekas 
nematuojama ir niekas nesaikuojama, galima lengvai 
per kelis kursus išvaryti, šie mokslai nieko tikslaus 
neturi. Daugelis net pagrindinių • faktų nenustato, o 
apie tikslius komentarus labai sunku ką pasakyti. VL 
sai kitaip reikalai stovi su matematika ir gamtos moks
lais. Mano laikais, net fizika dar turėjo labai daug 
paslapčių. Fiziką supranti, rodos, aiškiai, kai staigiai 
atsiranda koks neaiškumas, kuris sugriauna pačius pa
grindinius pamatus. Tie neaiškumai pradėjo mažėti, 
kai fizikoje pradėjo aiškinti nesuprantamus dalykus ir 
kai išmoko tuos neaiškumus matuotu

Mano laikais paaiškėjo, kad medicina neįmanoma, 
jeigu žmogus neturi gero matematikos supratimo. Ge
ras gydytojas turi būti ir matematikas, jeigu jis.nori 
ligą pažinti ir turėti bent šiokį toki supratimą apie 
priemones ligoms pašalinti. Anksčiau gydytojai galė
jo matematikos ir nežinoti, bet kai aš Įstojau į institutą 
ir pradėjau domėtis dantų gydymu, tai matematika 
jau tapo svarbiu gydymo mokslo įrankiu. Pradžioje 
man matematika sekėsi, bet vėliau, kai įkopiau Į al
gebrą ir trigonometriją, tai turėdavau ilgas valandas 
sėdėti. Daugelį algebros uždavinių pajėgiau išspręsti, 
bet buvo ir tokių, kuriais užsikirsdavau. Vėliau juos 
įveikiau, bet man reikėjo gero mokytojo pagalbos. Be 
mokytojo reikalingos aiškumos vadovėliai man nedavė.

Laimė, kad tuo metu Chicagojs gyveno mokytojas 
Vincas Mišeika. Jį tada vadinome dėde Mišeika.

— Tai buvo nepaprastai šviesaus ir logiško galvoji
mo žmogus. Man teko mokytis matematikos pas dau
gelį mokytojų, bet kreivą maoe galvojimą greitai pa
stebėdavo tiktai mokytojas Mišeika. Jis ne tik pastebė
davo klaidą, bet, turėdamas galvoje klaidingą mano 
galvoseną, jis nepaprastai greitai ir lengvai mane pa
statydavo ant tiesaus ir teisingo kelio. Jam kartais pa-
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kakdavo vieno klausimo, kad visą mano būdelę su
griautų. Kitu klausimu jis viską vėl pastatydavo ant 
tikrų pamatų.

Mokytojas Mišeika nepaprastai greitai pastebėda
vo mokinio klaidią, ir jis mokėjo surasti tokias priemo
nes, kurios pačiam mokiniui padėdavo tą klaidą pa
stebėti ir pataisyti. Jo klausimai būdavo labai trumpi 
ir aiškūs. Negalėjo būti jokios abejonės, ko jis klaus
davo. Taip pat būdavo aišku, koks turėjo būti atsaky
mas. Kaip turi būti tikslus skaitmuo, kad sumoktum 
visą sumą, toki tikslūs turi būti ir žodžiai, kad jie be
reikalingai neapsunkintų mokiniui susigaudyti ir su
prasti matematikos dėsnius.

Mokytojas Mišeika gyveno Chicagoje, Bridgeporte, 
prie 29-tos gatvės ir S. Halsted. Jis dienomis dirbo Nau
jienose, o vakarais dėstydavo matematiką Aušros 
klasėse arba, pagal susitarimą mokydavo atsilikusius 
matematikos mokinius. Aš buvau atsilikėlis, bet kai 
jam pasakiau, koki matematikos kursą turėjau išstu
dijuoti. per porą metų, tai jis nesistebėjo. Jis man pa
dėjo išsiaiškinti, kur padariau klaidą ir prie kokios 
šakos turėčiau grįžti ir dar kartą peržiūrėti nesupras
tas arba netiksliai suprastas formules.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI •‘NAUJIENAS”
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Kafidjęn nuo 10 iki 12 vai rytoj ženklintą 1972 rugsėju.

nuo 7 iki 9 vai vak Treč uždarvta t •—■ uzaaryuq jelgu majx ran
ką už vieną geriausią šio nume
rio straipsnį, tai pabalsuoti bū
tų labai sunku. Labai geri 
straipsniai Čia yra trys: Vytau
to Vardžio “Lietuva Kauno įvy
kių metais”, Kazio Škirpos “Vė
liavnešio gelbėjimas” ir Vytau
to Vaitiekūno “Lietuvos bend
rojo lavinimo mokykla okupaci
joje”. Jie visi savaip įdomūs, 
nes visiškai skirtingų žanrų. 
Pirmajame duodama politinio 
rūgimo Sovietų Sąjungoje ana
lizė, su akcentu ant Kauno įvy
kių (susideginimų, demonstra
cijų) pereitą pavasarį. Antrasis 
menuarinis deimančiukas, kuria
me pradėjęs (ir pabaigęs) pasa
koti apie Leono Prapuolenio gel
bėjimą iš nacių kaceto, autorius
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GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI* 
KRIAUČELIŪNAITŠ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Talef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET ’"

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

(PUTRAMENTAS)
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

GELRS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖMNYČIA 

2443 WEST 63rc STREET
Telefonai; PR *4)833 Ir PR

"PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N A S

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

paliečia ir kitus ano meto įvy
kius vokiečių-lietuvių santykiuo- j 
se. Trečiasis — datų, skaičių, 
statistinių lentelių mozaika, ku-j 
Tioje labai aiškiai matyti paverg-. 
tos Lietuvos bolševikinis švieti-1

DR. FRANK PLECKAS.
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St Jęl, 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS.
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

mas (t. y. pradžios ir vidurinių 
mokyklų; aukštosios mokyklos 
j straipsnį neįeina). Ir dar vie
nas labai įdomus, tik, deja, labai 
trumpas, nes vos penkių pusla
pių skaitinys — “Ivinskio rūpes
čiai laiškuose”, Čia žurnalo re
daktorius spausdina keleto ve
lionio Zenono Ivinskio laiškų 
ištraukas. Paskaitę prieš kurį 
laiką Aidų žurnale patiektus 
Zenono Ivinskio laiškus su tai
kliais Antano Maceinos ko- 
mentarčais, o dabar vėl gavę 
progą kitus ir kitam asmeniui 

,rašytus pasiskaityti, j au Ze
noną Ivinskį pradedame trupu
tį pažinti. Sutinku su Į Laisvę 
redaktorium, kad velionio laiš
kai surinktini į vieną vietą ir 
ateityje — sakykime, knygos 
formoje — parody tini visiems 
besidomintiems lietuviams.

Įdomus būtų J. Vingrelio 
straipsnis “Po bolševikų kaukė
mis”, jeigu autorius nepersi
stengtų su komentarais. Jis skai
tytojams pristato okupuotoje 
Lietuvoje išleistą Juozo Kondra- 
to propagandinę neva memuarų 

I knygą ‘Tolimas pabares”. Bet 
tiek jau tos knygos citatas pa
skandina savo labai primtyviuo- 
se “atkirčiuose”, kad gaila da
rosi žurnalo puslapių. Nežinau, 
kaip traktuoti ištraukos iš My
kolo Krupavičiaus prisiminimų 
(“Ateitininkai tremtyje”) tal
pinimą priešpaskutiniame žur
nalo lape. Sakyčiau, kad minint 
vieno didžiausiu mūsų tautos 
vyrų, kurio vardas išliks gyvas 
ir už šimtmečių, mirties meti
nes, jo raštas (ir nuotrauka) 
vieną iš pirmųjų žurnalo pusla
pių turėjo puošti. O gal? Gal 
čia paskutiniai puslapiai yra 
svarbiausi, nes po M. Krupavi
čiaus žodžių seka vedamieji?

Kaip visuose kituose Į Laisvę 
i sąsiuviniuose, ir čųa randame vi
sokiu’ smulkiu
liečiančių LF Bičirtių veiklą, ne
krologų (šį kartą p. Prapuole
nio), užuojautų, politinių pasta
bų bei komentarų. Bet jų tarpe 
nieko pažymėtino, arba kitur ne
matytos — neskaityto neradau.

Išvada? Numeris vertas ket
vertuko.

aipsnelyčių,

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656x WEST 63rd STREET

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 
’ Ofisas 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. tel.: WA 5-3099

— .................. . .......

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

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

CHICAGO, ILL. 60629

Laiškai Lietuviams

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST S9th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 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 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 ’ 

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

PORB6T FIRES HURT 
OUR FOREST FRTEN»S

P. ŠILEIKIS, 0. P.
į ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS
■ Aparatai - Protezai. Med. Ban-
1 dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t. t.

Oar wflxffife no <tefeww 
igaiaM the eweiett use of Are. 

So plaaM follow Scaokey’s AACc 
Ahrcyi hoU maacbet till eoU. 
Be W drown all campfires, 

adr the asbea, aad Brown 
thorn asaln. Crash all 

■cnolcex dead om.

2850 West 63rd St, Chicago, IH. 60629 
Telef.: PRospecf 63084

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
’NAUJIKNO^E**. — TURI GERIAUSIA

Fleaae! 4Nily can 
pre—ent Mceft ira

Čia irgi kalbėsiu apie rugsėjo 
numerj, nors, manau, už kelių 
dienų spalinio sulauksime, nes 
tai yra vienas reguliariausių 
žurnalų. ' Jame man pats įdo
miausias straipsnis yra Juozo 
Vaišnio, S. J. “Ar klausyti įsta
tymo, ar sąžinės?” Man labai 
prie širdies, kad prieš žemiškus 
įstatymus pirmumas duodamas 
sąžinei. Tik labai gaila, kad są
žinė ir vėl paklupdoma prieš 
“pozityvų Dievo įstatymą.”...

Šiame numeryje dar stipriai 
atsišaukia Jaunimo kongreso ai
dai. Kritiškai apie Kongresą pa
kalba Juozas Vaišnys, S. J. 
(“Jaunimo kongresui praėjus”). 
Siūlo, kad prieš III Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo kongresą, kuris 
įvyks P. Amerikoje 1975 me
tais, būtu pravartu surengti š. 
Amerikos lietuvių jaunimo kon
gresą ir į jį įtraukti vyčius. Pui
ki mintis! Arturas Hermanas 
nagrinėja mišrių šeimų proble
mą (“Mišri šeima lietuviškoje 
visuomenėje”). Tai irgi kongre
sinis aidas, nes Kongreso metu 
skaityta Kent universitete. Drą
sus vyras tas Hermanas ir jis 
daug tiesos pasako. Tik prie to 
straipsnio, referato prierašą pri
dėjusi Redakcija, man regis, la
bai klysta, manydama, jog “...au
torius yra pats sukūręs mišrią 
šeimą.,/’ A. Hermanas yra vo
kiečių tautybės, tik Lietuvoje 
užaugęs ir sulietuvėjęs. Vis dėl
to, kai repatriavo į Vokietiją, 
tai ten ir šeimą su savo tautiete 
sukūrė. Taigi, jis nėra mišrios 
šeimos atstovas.

Trečiasis dalykas iš Jaunimo 
kongreso - - prof. Jono Puzino

RAŠTO P

Ill

mnsius ptiaate, taa jų įsteigs bažnyčią Bažnyčių yra daug bet ne 
aiškų, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris 

Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavsito, jei 

adresui Mr. F. Žavisi; 3715 W»st 66th Street, Chicago,

Sv. Rašto Tyrinėjimų paskaitos vyksta sekmadieniais, 10—12 vai ryto, 
Y. M. C. A^ svetainėje, esančioje 6235 So. Homan Ave. Įėjimas nemokamas/ 
kolektų nėra.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Jaunas New Yorko mokyklos mokinys abejingai klausosi mokytojos 
žodžiy. Jam vis tiek ar ji vežios į tolimas mokyklas ar jis eis į čia

■ pat esančiu mokyklą.

31:15.

ten skaitytos paskaitos (“Lietu
vių tautos kilmė”) santrauka. 
Redaktorius prieraše mano, kad 
duotoje santraukoje žurnalą 
skaitąs jaunimas ras pakanka
mai medžiagos apie Lietuvos 
praeitį. \

Jau ne kartą teko girdėti, kad 
Laiškai Lietuviams skaitytini 
vien dėl pastovaus aktualaus 
kalbos skyriaus. Tikrai! Kaip 
vienas iš lietuvių kalba besido
minčiu, turiu redakcijai prašy
mą': būkite malonūs, laužyki
te taip, kad kalbos dalykai su
tilptų į du puslapius. Visada 
pasidarau foto-kopiją ir, pav., 
šiame numeryje, vietoj dviejų, 
turėjau fotografuoti tris pusla
pius.

Aplamai, Laiškai Lietuviams 
yra gyvas, kultūringas, paisąs 
kalbos grynumo, visada įdomiai 
iliustruotas ir, kaip minėjau, 
pats reguliariausias žurnalas, 
šalia Naujosios Anglijos — Niu
jorko Aidų, tai lyg Čikagos Ai- 
dūkai. -į

- Žemaičių Klubas
Žemaičių kultūros klubas tu

rėjo savo susirinkimą spalio 18 
d. Hollywood svetainėje.

Susirinkimas praėjo su pa
kelta nuotaika. Jame buvo 
svarstytą ir nutarta ruošti me
tinį parengimą lapkričio 19 
d. Hollywood svetainėj. Tam 
reikalui buvo išrinkta ir komi
sija ir pagalbinis personalas. 
Komisiją sudaro: J. Skeivys, 
Rožė Didžgalvis ir F. Puodžiu
kas,

Pagąl žemaičių turimą kons
tituciją, kiekvienas narys pri
valo atvykti į mėtini parengi
mą.

Praeity į Žemaičių parengi
mus atvykdavo ir vyresnio am
žiaus žemaičiai ir jų svečiai, 
kurie linksmai šokdavo ir pa
trepsėdavo. Iš jų būtų galima 
keletą ir paminėti:

L. Stropus --- 80 m. amžiaus, 
M. Surplys —79 m. Ona Su- 
deikienė — 80 m., L. Markaus
kas — 77 m. Grace Puodžiu
kas — 72 m., V, Juška — 80 m. 
ir dar keletas kitų stipruolių.

Tokie žmonės,. kurie daly
vauja visuomeniniame judėji
me, niekad nesijaučia pavargę 
ir nesensta.

Džiugu žemaičių vyresny
bei matyli savo tarpe šitokių 
stipruolių, tad jiems linki ge
ros sveikatos ir ilgo amžiaus 
bendrauti su žemaičiais!

Toliau programoj buvo pa-' 
gerbtas miręs klubo narys .1. 
šeštokas ir pareikšta šeimai gi
li užuojauta. - .

Po susirinkimo buvo vaišės 
ir nuoširdūs pašnekesiai. Mar
tai Masiulis sudainuotą ilgiau
sių metų gimtadienio proga.

Klubo korešp.
* Joseph Skeivys

SKAITYK TR KITAM PATAPK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS”

ŠVENTO
KIEKVIENA

C

MOKYMAI IR PAA 
A BUTINI KRIKŠ

Mano U įkas yri tavo rankose. Psalme

Visi Dievui pasišventę tarnai, kurie atidavė savo gyvybes aukai tada, 
kai stojosi Avineėlio pasekėjais; jei gu jie visados atsimintų ką reiškia jų pa- 
sisventunas, jie būtų pasiryžę užbaigti savo kelionę bet kurioj valandoj pa
gal Dievo norą ir leidimą. Dievui pasišventę žmones, yra Elijo klasės turėtų^ 
atsiminti, kad nė plaukas negali nukristi nuo jų galvos be dangiškoje Tėvo 
žinios ir be jo leidimo ir jų širdies stovis turi būti toks, koki rodė mūsų 
brangus Viešpats —- Galva Elijo kūno — “Ar negersiu to kieliko, kurį man* 
davė Tėvas?’ Jų širdies kalba privalo būti tokiakokią išreiškė poetas:

“Užteks man to ką turiu aš, Z
Nes Dievo ranka mane ves”.

Lietuviška parodėlė 
čekų grybų festivalyje 
P. Marytė Kraučiūnienė ir 

Dr. Paulina Vaitaitienė jau tre 
ti metai, Lietuvos Generalinio 
Konsulato vardu, įrengė gra
žią lietuvišką parodėlę Ber- 
wyn’o Olympic Savings & Loan i 
languose. Parodėlė buvo dalis ] 
to rajono čekų kilmės pramo- 
ninku ir profesionalų surengto s 
Grybų Festivalio, šis Festiva- | 
lis, tapęs tradicija, tęsėsi sa- ■ Į 
vaitę laiko. . i

TĖVAS IR SŪNUS 
MABQUETTE FUNERAL HOME

Tirštai etninių grupių apgy
ventose apylinkėse. pasidarė 
labai populiarios jų ruošia
mos specialios parodos ir iškil
mės, kurios pritraukia daug 
lankytojų, žiūrovų ir prekiau
tojų, ir ypatingai reklamuoja 
tų grupių kilmės kraštą,

Lithuanian Plaza —Mar
quette Parko gyventojai ir pra
monininkai privalėtų suruošti 
“Lithuanian Plaza Day” Vasa
rio 16-tos savaitę., Tuo .turėtu 
rūpintis Lietuvių Prekybos Rū
mai ar Marquette Parko Namų 
Savininkų DLja. J, J, D,

SLA ĮNAŠAS LIETUVYBEI

(Atkelta iš 4 psl,)

siekusi > dabartinio savo gyvavi
mo amžiaus, 85-rių metų sukak
ties.

šiandien Susivienijimas stovi, 
rodos, prieš netaip jau sunkų 
uždarinį — užsitikrinti savo 
buvimą, (kad tvirtu žingsniu 
būtų žygiuojama j savo šimta
metę sukaktį... Beliko tik 15 
metų ... mes turim Susivieni
jimo praeitį, turtingą įvykiais. 
Turim su geru kaupu ir iždą, 
tvirtai užtikrinantį nariams duo
tą pasižadėjimą apmokėti 
jiems priklausančias apdrau- 
das. Belieka kaupti lietuvių 
armiją, telkti naujus narius 
Susi vieni j iman. Darykim tai, 
kad atėjus Lietuvos laisvės va
landai, Susivienijimas vėl bū
tų pirmose eilėse 3U visokerio
pa pagelha kylančiai laisvėn 
Lietuvai, mūsų Sesėms ir Bro
liams.

Džiaugiuos, Ponas Konsule, 
kad buvo šiandien gera proga 
pasakyti tuos kelius žodžius 
Jums dalyvaujant, Jums gir
dint ... Tai mūsų ryžtas gy
venti, dirbti ir atvejų atvejais 
kovot dėl to paties, dėl ko te
bėra gyva ir veikli Laisvos Lie
tuvos diplomatinė tarnyba, o 
jos grandinėje ir jūs su Lietu
vos Laisvės gairėm ir ženklais, 
čia New Yorke.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS 
AIB-CONDiTIONED KOPLYČIOS

Laidotuvių Direktoriai

6845 Sa WESTERN AVE.

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

MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associaeijoe

■ TURIME 
KOPLYČ'M’ 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

AMBULANCE 
PATARNAVl 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YAru>< 7-340)

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Iii. Phone: OLympic 2-100*

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1134-113$
Illi* ^il-w--1 III I > ■■■ W W ■ ■ iui—i I. IĮ — ■ I- »■!

' STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
' (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublk 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667Z
11U2S SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, IIL 9744410

.— Chicagos Lietuviu Suvalkiečių I 
Draugi|os susirinkimas Įvyks penkta-1 
dieni, spalio 27 d. 8 vai. vak. Holly- 
ood svetainėje, 2417 W. 43rd St. Visi 
nariai ir porintieji įsirašyti į klubą, 
prašomi atsilankyti. Yra visokių rei
kalų aptarti '

Eugenija Sfrungys, njit. rašt,
5 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL — THURSDAY, OCTOBER 26, 1972

j - P, J, RIDIKAS
3354 So. HALSTĖD STREET Phone: YArds 7-1911

"" "■ —- ■ ■ - —■ ■r  ■ ~■ ——————
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REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Aplinkos švara - moterų reikalas
Jauki rinkiminė popietė pas Janiną Marks

Praeitą pirmadienį teko da- (kovotoja už švarų vandenį ir orą 
savotiškai Įdomioje po-. Chicagoje. u •

Reikia tik stebėta, kad mo
terys. taip pavėluotai tuo reika
lu susidomėjo. Juk tik moteris, 

į pirmoje eilėje kaip motina, yra 
Į kuriai rūpi ne tiek savo, kiek sa
vo vaikų gyvenamosios aplinkos 
švara, ir sveikata, tad turėjo 
anksčiau negu vyrai ir tokiu 
Chicagos Sanitariniu Distriktu 
susidomėti ir vyrams be sąly
gų neperleisti. Ko jie turi ta
me sanitariniame distrikta ieš
koti? Nebent riebių algų ir ho
norarų !

Pasirodo, Chicagos Sanitarinio 
Distriktas esąs ne milijoninis, 
bet šimtamilijoninis biznis, 
kurs kasmet išleidžia po $222,- 
000,000, samdo 2,100 žmonių 
personalą, nuomoja ir išnuomoja 
žemes ir nuosavybes, adminis
truoja didžiulius įrengimus, ku
riuose valomas vanduo ir švari-

(vyras biznio reikalais'

lyvauti
pietėje pas dailininkę p. Janina 
Marks
buvo išvažiavęs) jų rezidenci
joje, 5490 South Shore Drive, 
kur dalyvavo apie kapa moterų 
jr — dtl paįvairinimo — pora 
vyrų, šio subuvimo tikslas bu
vo sukelti ir lietuvių tarpe su
sidomėjimą, kad į Metropolinio 
Chicagos Sanitarinio Distrikto 
patikėtinius (trustees) būtų iš
rinkta bent viena moteris.

Ten ouvusi kandidatė Mrs. 
Joanne i*. Alter .yra gyva la
bai kalbi jauna moteris, keturių 
vaikų motina, jau pasižymėjusi

LAIKRODŽIAI 1R BRANGENYBS5
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tai.: REpublic 7-194]

f

t
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Kas tik turi gera skonį,
Viską perka pas Lieponį

' LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER INC.

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

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

■---- .—

ALDONOS IR JUOZO ŠUKEVIČIU
GREEN HORNET LOUNGE

4104 W. 63rd STREET 767-9378
Naujas namas, švari vieta, mandagus lietuviškas patarnavimas. 

Amerikos ir užsienio geriausias alus on tap, įvairūs gėrimai. Gera 
vieta susitikti ir gražiai laiką praleisti. Galima pasiskaityti lietuviš
kus laikraščius.

Kviečiame užeiti, nesigailėsite.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • Tel WA 5-2787 

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

s

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, Hi. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320

maistas, doleriniai CertifikataL

=
MOVING — Apdraustas perkraustymas

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymg 
Įrankiai. Hgu metų patyrimas.

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

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
knygų, kurios papuoš bet

gražiai įrišta. 592 pusk
įrišta. 464 nusl.________

Naujienose galima gauti nuikių 
knygų spinta ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI,
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi. ____________________________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis. 208 pusi. įrišta — S3.00. minkštais 
viršeliais — $2.00: II dalis, 225 pust, įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — _____ ;

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas. 300 p.
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta. 416 p__
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi.
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., ____ _______________________________
S. Michelsonas, LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — _______
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pust, dabar tik ____________________________

kokią

$6.00

$750

$2.00
$2.00
$5.50
$3.00

$1.00

$10.00

1739 So. Halsted St-, Chicago 8, HI. — Telef. HA 1-6100

BU

LIETUVOS VARDO KILMĖ
- 'Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 
mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

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

į — NAUJIENOS, CHICAGO », ILL.— THURSDAY, OCTOBER 26, 1972

narnos srutos, tvarkomi paplūdi
miai, kai po didelių liūčių . įvai
riose miesto dalyse paplūsta na
mų rūsiai, o dažnai ir apatiniai 
aukštai. Vienu žodžiu, Sanitari
nis Distriktas yra išsivystęs į 
milžinišką įmonę, kurios pirma-i 
sis tikrasis ir pagrindinis uždą-1 
vinys yra apsaugoti milijonų 
Chicagos gyventojų gyvenamos 
aplinkos — žemės, vandens ir 
oro švarą ir per tai sveikata.

Ar gi tai nėra moterų reika
las pirmoje eilėje? šneka, išle- i 
pintos amerikietės apie “wo
men’s lib” — “moterų išlaisvi
nimą”? Iš ko? Iš pačių savęs! 
Faktiškai, tai yra kova už lygias I 
teises su vyrais. Bet lygios tei
sės neša ir lygias pareigas. Čia 
amerikietėms galėtų gyvu pa
vyzdžiu būti Sovietų Rusijos mo
terys, kurių “teisės” su vyrais 
yra visiškai sulygintos, kaip jos 
vailokais apsimoturojusios ne- 
murmėdamos šluotražėmis šluo
ja miestų gatves, valo pašalius 
ir komisarų kabinėtus ir pagal 
savo išgales švarina “tarybinę 
aplinką”.

Chicagos Sanitariniame Dis- 
trikte devynių patikėtinių tar
pe iki šiol nebuvo įsileista dar 
nė viena moteris, ir ne tiek kad 
nebuvo įįsileista kiek kad jos 
nesiveržė! Mrs. Joanne H. Alter 
yra pirmoji kregždė ir mes ga
lime jai palinkėti būti pirmąja 
vapsva astuonių bimbalų tarpe!

Ji, pasirodo, yra ne tik pamė
gusi tą aplinkos švaros darbą, 
bet jau ir daug toje srityje nu
veikusi: steigėja ir direktorė ne 
vienos, o kelių miesto švara rū
pintis akcijų, koalicijų, tarybų 
ir klubų, ir politikoje beturin
ti plačių ryšių bei kontaktų. 
Kaip Jeffersono demokratijos 
idealų pasekėja, ji aktingai da
lyvavusi Adlai Stevensono, John 
F. Kennedy, Lyndon Johnson, 
Huberto Humphrey rinkiminė
se kampanijose ir buvusi prezi
dento Johnsono paskirta JAV 
atstove Jungtinių Tautų mitinge 
Ganoje 1968 metais moterų ci
vilinių bei politinio švietimo rei
kalais. Stebint jos erudiciją, iš
kalbingumą ir savo reikalo žino
jimą galima neabejojant pasa
kyti, kad Mrs. Alter būtų kaip 
tik ta, kurią reiktų išrinkti Chi
cagos Sanitarinio Distrikto pa
tikėtine, kad Įneštų gyvumo į 
tų apkiautėjusių devynių senų- 
vyrų atmosferą.

Negalima praeiti nestabtelė- 
jus prie ponios Janinos Marks 
kūrybos. Jos namai — 11 kam
barių kondominiumas yra tikra 

, jos meno darbų galerija ir tokia, 
kad atrodo dailininkei greitu lai
ku prireiks daugiau kambarių. 
Jos tapyba ir audiniai pasižy
mi nepaprastu spalvingumu, len
gvumu ir ypač tuo, kad ji pui
kiai moka suderinti visų am
žių ir tautų meną su lietuviškuo
ju. Bet jos darbais pasidžiaugti 
reiktų daugiau laiko. J. Pr.

Gen. konsulės veikla
Lietuvos Generalinė Konsu

le J. Daužvardienė praeitą mė
nesi dalyvavo Kardinolo Cody 
priėmime Chicagos Konsulari- 
nio Korpuso nariams, Nepr. 
Kinijos Generalinio Konsulo 
priėmime, ir Konsularinio Kor
puso specialiame posėdyje, 
priešpiečiuose, atsisveikinta su 
išvykstančiu Konsularinio Kor
puso Dekanu — Meksikos Gen. 
Konsulu R. Gaxiola, ir pasvei
kintas naujasai Dekanas 
Švedijos Gen. Konsulas 
Jarnstedt.

J. Daužvardienė dalyvavo
Konsularinio Korpuso Ponių 
Klubo priešpiečiuose Lake 
Point Towers, po kurių narės 
su dideliu susidomėjimu iš
klausė Dr. Mildos Budrienės 
skaidrėmis iliustruotos paskai
tos apie alergijas. Konsule, 
pristatydama Dr. Budrienę, 
priminė ir Lietuvos okupaciją.

ir

TRUMPAI

— Dr. Kazys Bobelis, Altos 
pirm, raštu dėkojo Chicago 
Daily News dienraščio sekma
dieninėje laidoje už teis. Zig-

*
HELP WANTED — MALE-FEMALE HĖLP WANTED 

Reikia Darbininky ir Darbininkiy
MALE-P EMALE

Reikia Darbininkų ir Darbininkių

• AUTOMATIC CHUCKER — SETUP
WARNER — SWASEY & GISHOLT '

Up to $5.00 per hour — First or 2nd Shift
TURĖT LATHE — SETUP OPERATORS '

AND OPERATORS ■
AUTOMATIC SCREW MACHINE — SETUP 

BROWN & SHARPE
Up to $5.20 per hour — 1st or 2nd shift

Up to $5.82 per hour — 1st shift
Powers offers an outstanding benefits program which includes company 
paid medical & life insurance, pension' plan, disability benefits. Liberal 
vacation and holiday plan, low cost company cafeteria and clean, modern, 

air conditioned work facilities.
FOR MORE INFORMATION CALL OR COME IN:

POWERS REGULATOR
3400 WEST OAKTON SKOKIE, ILL.

OR 3-6700 or CO 7-6300
An Equal Opportunity Employer

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

: - B U T Ų NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
ino A. Butkaus ir jo šeimos ap
rašymą, Įdedant jų pareiški
mus apie pavergtą Lietuvą. 
Ta proga K. Bobelis priminė 
apie lietuvių peticiją JT dėl re
ligijos varžymo, Romo Kalan
tos mirties susideginant, at
kreipdamas dėmesį Į degančią 
laisvės meilę žmonėse, kurie 
nesigaili jokių pastangų tai 
laisvei siekti. Tame pat nume
ryje Lyn Daunoras iš Brook
field pasisakė artėjančių rin
kimų bei rinkiminės propagan
dos reikalais.
' — Vincas Kačinskas buvo 
lietuvių Young Americans for 
Freedom narių kalbėtoju tos 
organizacijos Illinois valstijas 
atstovų ' konvencijoje. Frau 
Griffin, YAF Chicagos sky
riaus pirmininkė, išrinkta Illi
nois valstijos pirmininke. Ji 
su savo skyriaus’atstovėmis da
lyvavo Pavergtų Tautų parade.

— Kasperas Radvila iš Mar
quette Parko apylinkės pasiun
tė sen. Charles H. Percy savo 
nuomones ir projektus dėl gink
lų apribojimo. Sen. C. H. Per
cy atsiuntė jam padėkos laišką.

— Diek Butkus futbolo ko
mandos Bears žaidėjas, vėl 
sporto korespondentų ir ko
mentatorių yra nuolatos mini
mas, nors dabartinis komandos 
vadovas nepropaguoja paski
rų žaidėjų kėlimo. Dabar ko
respondentai ir žinovai pradė
jo pastebėti, kad Butkus nau
doja psichologines priemones 
ir būdus žaidime; Jo parašyta 
knyga Stop — Action sekančio 
savaitgalio spaudoje bus pa
skelbta aktualiausiu ir labiau
siai perkamu leidiniu.

♦ Liet, Gailestingųjų Seserų 
Sąjunga ruošia vakarą spalio 
28 d. 7:30 vai. vak. Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Progra
moje sol. Vanda Stankienė. Šil
ta vakarienė. Stalus rezervuoti 
tel. 925-2221 arba 476-2984.

(Pr).

Sekmadieni, spalio mėn. 29 
d. Kons. Petro Daužvardžio vie- 
neriu metu mirties sukakties V *
minėjimas — Akademija.

10 vai. iš ryto pamaldos šv. 
Kryžiaus bažnyčioje. Pamaldas 
laiko vysk. Brizgys.

Pamaldų metu gieda Daina
vos Ansamblis ir sol. J. Vazne- 
lis.

12 vai. Paminklo atidarymas 
šv. Kazimiero Lietuvių kapi
nėse.

4 vai. popiet Jaunimo Centro 
salėje Minėjimas - Akademija.

Gen. Konsulas A. Simutis pa
grindinis kalbėtojas.

Meninė dalis: A. Stephens 
Aidutės, operos solistė D. Stan- 
kaitytė ir trio: P. Maliukas, P. 
Armonas ir A. Vasaitis.

Kviečiame visas lietuviškas 
organizacijas ir visus lietuvius 
šiame minėjime dalyvauti.

Chicagos A. L. Taryba

SKAITYK PATS TR PARAGINO

KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

WOODEN BOX MAKER
For permanent position.
Full company benefits.

Only the experienced need apply. 
CENTURY BOX CO.

2412 W. CERMAK RD.
847-7070

. REIKALINGI PATYRĖ
SIUVAMU MAŠINŲ

OPERATORIAI
ŽOMČINIŲ

IR ODINIŲ DRABUŽIŲ 
SIUVIMUI

Tel. CE 6-8074 
MIESTO CENTRE

GENERAL MACHINIST

must read blueprints and 
have own tools.

Paid holidays and insurance.
737-6123

MECHANIC
Cummings and Detroit fleet. Must 
have min. 4 yrs. diesel exp. Union 
shop. Shift allowance and Co. bene

fits. Tel. 927-6060. 
MURPHY '- MILES 

DIV. AMERICAN OIL CO. 
3052 So. PITNEY CT.

An Equal Opportunity Employ

5 KAMBARIŲ, 18 m. senumo rezi
dencija prie 71 ir * Sacramento. — 
$28,200.

PRIE 59 IR KILBOURN 2 butų po 
5 ir 4 kambarius mūro namas, 2 ma
šinų mūro garažas. Tik S33.500.

2 BUTŲ kampinis mūras 5 ir 5 kam
barių, pilnas rūsys, nauja gazo šilima. 
Prie 52 ir Kedzie. $33,900^

46 IR CAMPBELL 2 po 4 kamaba- 
riūs, pilnas rūsys, gazo šilima, gara
žas. $26,000.

PIŲE 56 IR TROY paveldėjimas, 
5 kambarių mūro bungalow, 2 mie
gami. $18,500.

66 IR ROCKWELL 2 butų geram 
stovy mūras. $32,000.

67 IR TRIPP 4 miegamų 19 metų 
senumo mūro namas. . Įrengtas rūsys. 
2 masinu garažas. $31,500. -

DVIEJŲ ŠEIMŲ 1% aukšto 15 me
tų senumo, baltų plytų mūras prie pat 
Marquette Parko. $35.900.

PRIE 65 IR RICHMOND labai gerai 
prižiūrėtas 2 butų po 6 kambarius, 
mūrinis. $36,500.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5551

er

HELP WANTSD — FEMALE 
Darbininkių Reikia

MOTHERS' HELPER 
RELIABLE-WOMAN — 

HOUSEKEEPER
Steady in Dr’s home. -5 day week. 
Own room. 3, children. 2 school age. 
Salary open. Some English necessary. 

Good home for right person. 
NORTHBROOK.

Tel. 498-2526

9 APT. BUILDING
If you are planning to make an in
vestment in real estate look into this 
apartment building near transporta

tion. Excellent condition. Fully oc
cupied. Building is producing 

$18,000 gross income.
To inspect call Dorothy Aponas or 

Pete Pehanich.
BAIRD & WARNER REALTORS 

7300 College Drive (Rte. 83) 
PALOS HEIGHTS, BLLINOIS 

448-8800

Bringenybėt! Lflkrodžial, Dovanot 
visoms progoms.

3237 WIST 63rd CHICAGO
Telef. 434-4660

NAMAI PRAŠO
6 KAMBARIŲ kaip naujas angliš

kos konstrukcijos mūras, gazo šildy
mas. Gražus beismantas, platus lotas. 
Mūro garažas. Arti ofiso. $28,500.

7 KAMBARIŲ CAPE ČOD, 4 nue- 
gami. Įrengtas beismantas. Gazo šil
dymas. Garažas. Arti mokyklų, Mar
quette Parke. $26,000.

5 KAMBARIŲ apie 25 metų didelis 
mūras. Aukšta pastogė, garažas. Arti 
parko ir mokyklų. Vertas 24,000.

2 BUTU MŪRAS. 2^ auto mūro ga
ražas. Naujas gazo šildymas. Arti 
parko. Našlė atiduos už $29,500.

3 BUTŲ mūras ir 2 auto mūro ga
ražas. Gazo šildymas. Prie Paramos. 
$36,000.

5% KAMBARIŲ 15 metų mūras. 
Centralinis oro vėsinimas. Karpatai, 
užuolaidos. Marauette Parke. Tuoj 
galima užimti. $25.000.

NAUJAS 2 AUKŠTŲ MŪRAS.
1- mam aukšte liuksus beauty shop, 
vonia ir 2 kambarių puošnus butas
2- me aukšte prie parko. S37,000.

1% AUKŠTO 2 butų mūras. Mo
dernūs 5% kamb. 1-me aukšte ir 4 
kamb. butas 2-me aukšte. Du Įėji
mai. gazu šiidvmas. Garažas, rami 
gafvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso. $21.000.

13 BUTU MŪRO NAMAS Puikfis 
butai dnoda $20,000 nuomos. Naujas 
gazo šildymas. Sausas beismantas. 
Kaina 6 metu pajamos.

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 2 gazu šildymai. Alum, langai. 
Tuoj galima matvtL $36.300.

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

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

2 AUKŠTU 2 BUTU NAMAS, pla- 
tus lotas. Garažas. Arti musu. — 
$22.000.

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

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūsių 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 KOKYBES. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS TEL. 238-S656

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

TAVERN & BUILDING
Near 2 funeral homes.
vern & 4 Room Flat. 2nd floor 

rooms & 3 room flat in rear.
By owner.

4358 So. CALIFORNIA AVE.
VI 7-8289

1st floor ta- 
5%

TAVERNA
HARVEY APYLINKĖJE

NAMAS SU 3 BUTAIS IR BIZNIS 
SU PATALPOMIS GYVENTI. 
SAVININKAS FINANSUOJA 

FRANK E. ROBINSON CO.
Tel. (312) 331-5040

— Mary Bankus buvo api
plėšta vidudienyje Marquette 
Parko centre, prie 69-tos ir 
Maplewood Ave. Du suaugę 
jaunuoliai iš jos rankų ištrau
kė rankinuką su apie $15 dol. 
ir pabėgo.

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus krantus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, ||L T»L YA 7S9U

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

funė-ups Ir t. f.
024 Se. CALIFORNIA AVI,

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7

AL. IR I G N A S 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9523 — TEXACO 
58-tos ir Western Avenue kampas 

' ........ ......... ~

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21.900. i?-

GRAŽUS 6 BUTU MŪRAS. Moder- 
nios vonios. Alumin. langai; Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67.500.

4 BUTU MŪRAS. Modernios vo
nios. spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai. 3 aūtomobiluĮ gara
že tsv non '

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 
nlvtelės. šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa- 
iamu anie $23 000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150.000.

r
A. A U INSURANCE A REALTY

A. LAURAITIS 
INCOME TAJ 

4645 Se, ASHLAND AVĖ, 
LA 3-3775

(Currency Exchange įtaigoj)
Pigūs lutomcbllty 'draudimai.

M. A. ŠIME U S.
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 264-7454 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.
X ________________

A. G. AUTO REBUILDERS 
*e

čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininku. Kai

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

TEL. — 776^5881
Anketas G*rf»člauekat, tav.

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET 

Tel.: 471-0321

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

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

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
riu — 2 miegami. Centralinis oro 
šildrmas. Garažas. Dideli kamba
riai, naujai išdažyti 64-ta ir Sacra
mento. — 24.500.

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 
metų Labai gražiai įrengtas skle- 
O8S. Garažas. Gražiai aptvertas Ir 
apsodintas.' Namas kaip pasaka. 69-ta 
t Bell. $25.500.

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

, TEL. 436-7878

SAVININKAS PARDUODA 
MŪRINĮ NAMA 

GEROJE APYLINKĖJE, 
įrengtas beismantas, 2 mašinų gara
žas. 40 pėdų sklypas, viskas labai ge- 

gerame stovyje.
' TEL. 847-4462

• po 6 vai. vak.

SOUTH BERWYN savininkas par
duoda 5 miegamųjų pajamų namą su 
2 mašinų garažu ant 50 pėdu sklypo. 

Virš $30,000. 
Tel. 749-4157.




