
Saulėta, dieną 80°, naktį 60 
Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:23 THE LITHUANIAN DAILY NEWS

i tu Futt and Gtoataat Lithuanian Daily ia Amria

NAUJUMO?
Th« LšthaaaUa Daily N«w»

9iAAWked by The Lithuanian N«w# Publishing 1xm

1739 9o. Halted Street. Chicago. ŪL 80008
HAymarket 1 • 6100

Over Oru Million Lithuanian In Th* Unittd Statai

VOL LV ^brary Conors Chicago, Ill. — šeštadienis, Birželio-June 9 d., 1973 m. Kaina 15c 136
__________  Pe; nodical n • . °r-   ______________________________ - —  

■ o'““ ■

AMERIKA RAGINA STIPRINTI NATO JĖGAS
VOKIETIJOS KANCLERIO BRANDTO 
ISTORINIS VIZITAS ŽYDU ŽEMĖJE

JERUZALĖ. — V. Vokietijos kancleris Brandtas vieši Izrae
lyje, kur su premjere Goldą Meir svarsto Izraelio ryšius su Eu
ropos rinka, aptaria Viduriniųjų Rytų reikalus ir kovą prieš arabų 
terorizmą. Pirmą kartą Vokietijos vyriausybės galva apsilankė 
žydų, valstybėje. Izraelitai sako, kad bet kuriam kitam vokiečiui 
būtų neįmanoma atlikti šios istorinės misijos, bet Brandtas yra 
žydams priimtinas, nes jis protestuodamas prieš Hitlerio politiką, 
pats buvo politinis pabėgėlis iš Vokietijos.

Vokietijos karo lėktuvui nu
sileidus Lyddos aerodrome, ne
toli Tel Avivo ir Izraelio orkes
trui užgrojus “Deutschland ue- 
ber alles”, nedidelė jaunų žydų 
grupė ėmė šūkauti: “Mes nie
kada neužmiršime, mes niekada 
nedovanosime1” Jų balsus užmu
šė orkestro garsai, šalia Brand- 
to stovėjo premjere Goldą Meir, 
kuriai kancleris pareiškė: “Mes 
negalime atitaisyti to, kas bu
vo padaryta. Kančia ir siaubas 
negali būti pašalinti nuo mū
sų žmonių sąžinės”.

Kancleris Brandtas apgyven
dintas Jeruzalėje, Karalius Do
vydo viešbutyje. Pirmas jo ofi
cialus veiksmas buvo aplankyti 
Herzl kalne esantį paminklą Eu
ropoje žuvusiems žydams. Ant 
granito akmens, kuris dengia 
vokiečių koncentracijos stovyk
lose surinktus sudegintų žydų 
pelenus, kancleris uždėjo vaini
ką ir vokiškai paskaitė iš 103- 
čios psalmės: “Dievas yra gai
lestingas. Jis nebus amžinas 
kaltintojas ir nenešios krūtinėje 
pykčio visą laiką”, šalia Brand- 
to prie paminklo stovėjo Gideon 
Hausner, kapinių viršininkas, 
kuris buvo prokuroras Adolfo 
Eichmano byloje.

Pirmas vokiečių-žydų kontak
tas įvyko 1966 metais, kada New 
Yorke susitiko Vokietijos kancle
ris Konrad Adenauer su tuome
tiniu Izraelio premjeru David 
Ben Gurion. Vokietija sumokė
jo Izraeliui, kaip žydų atstovui, 
virš dviejų bilijonų dol. už žy
dams Hitlerio padarytas skriau
das ir pripažino moralinę skolą 
žydų tautai. Vokietija visada 
paremdavo Izraelį tarptautinėje 
politikoje, o 1964 metais perlei
do Izraelio vyriausybei nemažą 
kiekį iš Amerikos pirktų ginklų.

Kancleris tarėsi su Goldą Meir 
šešias valandas ir dalyvavo Iz
raelio parlamento iškilminguo
se pietuose. Su Brandtu į Izrae
lį atvyko apie 100 vokiečių, di
plomatų ir spaudos atstovų. Lau
kiama, kad šis vizitas padės žy
dams užmiršti praeityje vokie
čių jiems padarytas skriaudas.

IS VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Baltuo
se Rūmuose iškilmingai buvo 
sutiktas Liberijos prezidentas 
William Tolbert. Jis pareiškė, 
kad jo senelis buvo vergas Ame
rikoje. “Kažin ką jis pasakytų 
pamatęs mano pagerbimą Baltuo
se Rūmuose”, pareiškė juodas 
prezidentas.

LOS ANGELES. — Laivų 
bendrovė Princess Lines gavo 
kelis telefoninius grasinimus, 
kad “Island Princess” yra kelios 
bombos. Laivas plaukioja Kari
bų jūroje su 850 keleivių. Skam
bintojas reikalavo už pasakymą, 
kur paslėptos bombos, 250,000 
dol. dol. Bendrovė sutiko su
mokėti minėtą sumą, tačiau pa-

Kambodiįoįe sustiprėję karo veiksmai daug žmoniy išvietino, pada* 
rė pabėgėliais. Čia matoma vieno kaimo grupė besitraukianti nuo 

fronto į ramesnes apylinkes.

siskundė FBI. Į sutartą vietą : ASTRONAUTAI IŠGELBĖJO SKYLAB 1 
pinigų pasiimti atėjo vyras, ku
rį detektyvai tuoj suėmė. Paaiš
kėjo, kad tai Jerry Priddy, 53

HOUSTONAS. — Erdvės centre ir laboratorijoje vyrauja 
____ ___________ giedri nuotaika, nes astronautams pavyko pašalinti kliūtį ir iš

buvęs geras beisbolo lošėjas. ■ tiesti saulė energijos baterijas, kurios įtaisytos lauke, 30 pėdų 
' ilgumo, sparne, susidedančiame iš trijų rėmų. Astronautui Conrad 
i pavyko po 4 vai. darbo tą sparną ištiesti ir dabar pirmą kartą 
Į Skylab stotis gauna pakankamai energijos įvairiems uždaviniams 
žtlikti, o astronautai galės pasišildyti maistą.

MISSOULA. — Federalinis 
teismas Montanoje nusprendė, j 
kad tos valstijos įstatymai prieš 
abortus nesiderina su konstitu
cija. Montana dar neprisitai
kė prie paskutinio Aukščiausio 
Teismo sprendimo. Kol bus pa
skelbti nauji įstatymai, Monta
noje niekas abortų negali varžy
ti.

PHNOM PENHAS. — Nema
žas Kambodijos miestas Ang

tronautas Schweickert pranešė 
astronautams erdvėje “gerą ži
nią”. Pietums jūs galite turėti 
“hot dogs”, vietoj cold dogs, 
pasakė Schweickert.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

• Ispanijos vyriausybė pa
skelbė, kad generalisimas Fran
cisco Franco perduos vyriausy
bės premjero pareigas savo ar
timam ir ištikimam draugui, ad-

• mirolui Luis Carrero Blanco. Ti
kriausiai Franco liks prezidentu 
ir vyriausiu kariniu jėgų viršinin 
ku. Valstybės galva po Franco 
mirties turėtų tapti princas Car
los. Franco turi 80 metų, o 
naujas premjeras Blanco — 70 
m.
• Dvi Amerikos biznio ben

drovės pasirašė Maskvoje “in
tencijos protokolą”, patvirtin- 
damos savo planus importuoti iš 
sovietų natūralias dujas per 25 
metus už 10 bilijonų dol. šiuo 
bizniu domisi El Paso Natural 
Gas bendrovė ir Occidental Pet
roleum Corp., kuri jau pažadėjo 
pastatyti sovietams trąšų įmo
nes.
• Liberijos prezidentas Wil

liam Tolbert vakar pirmą sykį 
lankėsi Čikagoje.
• New Yorko Aukščiausias 

Teismas nusprendė, kad valstijos 
įstatymai, numatydami mirties' patvirtinti senatas. Jis esąs apo- 
bausmę už policininkų nužudy- j litiškas, niekas net nežino, kuriai 
mą, nesiderina su konstitucija, i politinei partijai jis simpatizuo-
• Meksikoje, Acapulco mies-' ja. Kansas City buvo riaušės po 

te, Meksikos bendrovė perėmė (dr. Luther King nušovimo. Ta- 
Hiltono viešbutį, nes pasibaigė 
jo 10 metų nuoma. Hiltono sa
vininkai sako, kad meksikiečiai, 
grasindami ginklu, perėmė biznį.
• Šveicarijoje pirmą kartą 

■ gimė penki kūdikiai, kurie visi
esą sveiki.
• Demokratai senatoriai atei

nančią savaitę bandys pravesti 
visų kainų, algų, nuomų, pelnų 
užšaldymą 90 dienų laikotarpiui.

NATO MINISTERIŲ SUVAŽIAVIMAS
BRIUSELIS. — Nato gynybos ministerių suvažiavime, nau

jasis JAV gynybos sekretorius, dar senato nepatvirtintas, James 
Schlesinger užtikrino susirinkusius sąjungininkus, kad Amerika 
neplanuoja sumažinti savo budrumo Europoje vien todėl, kad 
santykftd su Sovietų Sąjunga pagerėjo. Priešingai, Schlesingeris 
pareiškė, kad komunistinių valstybių grėsmė Europai nesumažėjo. 
“Šiuo metu iš Rytų pučia šilti vėjai, tačiau mes visi žinome, kad 
jie labai greit ir be įspėjimo gali pasikeisti į blogą orą. Tokiose 
nepastoviose sąlygose mūsų gynyba, kuri pareikalavo ilgo laiko 
ją kuriant, turi būti išlaikyta ir sustiprinta. Mes negalime igno
ruoti karinės, atominės ar paprastos, jėgos grėsmės, o taip pat 
nekalime derėtis iš silpnų pozicijų”, pasakė sąjungininkams JAV 
gynybos sekretorius Schlesingeris.

Naujas FBI 
direktorius

WASHINGTON AS. — Prezi
dentas Nixonas paskyrė nauju 
FBI direktoriumi Kansas City 
policijos viršininką Clarence Ma
rion Kelley, kuris FBI jau dir
bo nuo 1940 iki 1961 metų. Jis 
yra stambus, aukštas vyras, la
bai šaltas ir susivaldąs. Jis yra 
baigęs teisės mokslus. Karo me
tu tarnavo karo laivyne.

Direktorių Kelley dar turės

da Kansas policija nušovė 6 ne
grus. Būdamas Kansas City po
licijos vadu, Kelley tarnavo trijų 
demokratų ir vieno respubliko
no gubernatoriaus vadovybėje, 
tačiau jokių incidentų neturėjo 
nė su vienu.

Pekino banketas 
Hanojaus vadams
PEKINAS. — Kinijos valdžia 

surengė šiaurės Vietnamo vy
riausybės galvoms: premjerui 
Van Dong ir komunistų vadui Le 
Duan iškilmingą banketą, ku
riame dalyvavo apie 10,000 žmo
nių, diplomatines korpusas ir 
visa Kinijos vyriausybė, polit- 
biuro nariai ir Mao Tse Tungo 
žmona Chiang Ching.

Kinų karinės komisijos vice
pirmininkas Chien Ying pasa
kė svarbiausią kalbą, kurioje ka
ro paliaubas Vietname charakte
rizavo, kaip didelę Vietnamo liau
dies pergalę.

■Pirmasis Hanojaus komunis
tų partijos sekretorius La Duan 
kalboje nusiskundė, kad Ame
rika ir Saigono valdžia sistema- 
tingai laužo Paryžiaus susitari
mo svarbius punktus.

Prezidentas Nixonas pasiun
tė astronautams sveikinimą — 
pirmiems erdvės mechanikams.

Skylab nepasisekimai prasidė
jo gegužės 14 d., kai raketai ke
liant stotį į erdves, dėl nežino
mų dar priežasčių nuplyšo izo
liacija, gaubusi erdvės stotį sau-

Snoul, stovįs ant svarbaus kelio1 ganti ją nuo saulės spindulių 
į pajūrį, buvo komunistų pultas i r meteoritų. Izoliacija, plyš- 
ir pusiau užimtas. Tik vienoje dama, nuplėšė ir viena saulės 
miesto dalyje vyriausybės ka- ■ energijai sugerti sparną, o kitą 
reiviai dar laikosi. Tūkstančiai užblokavo ir jo negalima buvo 
gyventojų išbėgo iš miesto ke- ’ ištiesti. Astronautų pirmas už- 
liu į sostinę Phnom Penhą. j davinys, pasiekus erdvės stotį, 

GOLETA. — Kalifornijoje j buvo įrengti skėtį, kuris užsto- 
Santa Barbara kanale pasiro-tų saulę, pakeistų nuplyšusią 
džius penkių mylių ilgumo aly-. izoliaciją.
vos dėmei, buvo pradėta tyrinę- Astronautams lauke besidar- 
ti iš kur ta alyva atsirado. Pa- buojant, Conrad širdies plaki- 
aiškėjo, kad niekas nekaltas dėl, mas buvo 100 per minutę, o as- 
vandens teršimo. Narai nusi- j tronauto Kerwin — 150 muši- 
leidę į 225 pėdų jūros dugną pa- nių per min. Abu astronautai 
matė, kad nevalyta nafta ir du- kelis kart skundėsi, kad žarnos, 
jos veržiasi iš natūralių skylių kurios jungė juos lauke su erd- 
jūros dugne. j vės stotimi, kartais susipainio-

LAGOS. — Britų jaunas di- davo. Conrad buvo pririštas ant 
plomatas dar neatvykęs į savo 60 pėdų ilgumo žarnos, kuria ėjo 
tarnybos vietą Nigerijoje, buvo deguonis, o Kerwin — 35 pėdų, 
įveltas į tarptautinį incidentą.] Elektros baterijų sparnas su- 
Garlaivyje pakeliui į Lagos, jis sideda iš trijų rėmų, kurių kiek- 
su šeima valgė pietus. Netoli nas susiglaudžia lyg akordeono 
sėdėjo juoda Nigerijos šeima, dumplės. Mechaninės rėmų iš- 
Tos mažas vaikas nučiupo di-j skleidimo dalys buvo sustingu- 
plomato vaiko žaislą. Prasidėjo 
ginčas, abi motinos susimušė, 
įsikišo ir diplomatas David Lee, 
34 m. išmušdamas negrei mote
riai du dantis. Diplomato šeima 
buvo pašalinta iš laivo Libe
rijoje. Ten įvyko prieš jį de
monstracijos.

NEW YORKAS. — Viena por
nografijos parduotuvė tarp kitų 
prekių pardavinėdavo ir “ispa- 
mišką musę” po 5 dol. už 24 kap
sules. Garsinimuose buvo skel
biama, kad tie vaistai sužadina 
aistrą ir lytinius džiaugsmus. 
Paaiškėjo, kad tose kapsulėse 
buvo paprasti raudonieji pipi- na ją į aštuonias baterijas. Spar
dai — paprika. Pardavėjų laukia nas duos erdvės stočiai dar 3,000 
byla.

sios, nes jos buvo tamsos pusėje, 
kur labai šalta. Pasukus visą 
erdvės stotį, mechanizmas at
šilo ir astronautams pavyko 
sparną ištiesti. Pirmieji du rė
mai pradžioje ištiesti 40%, o 
trečias 30%, porą valandų rė
mus pakaitinus saulėje, pirmas 
išsitiesė, 90%, antras — 40%, 
trečias 29%. Astronautai tiki
si, kad vėliau sparnas bus pil
nai ištiestas.

Tik pradėjus tiesti suglaustą 
sparną, žemėje mokslininkai 
tuoj pastebėjo, kad solarinės ce
lės jau gamina energiją ir krau-

vatų energijos. Iš Houstono *s-

Maskva sumokės 
už žalą prancūzams

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga sumokės Prancūzijai už nuos
tolius, padarytus sudužusio T- 
144 lėktuvo praėjusį sekmadie
nį. Tass agentūra paskelbė, kad 
ministerių taryba nutarė sumo
kėti pagal tarptautinę praktiką 
84,000 dol., kurie bus išmokėti 
gyventojams, kurių nuosavybes 
sužalojo ar sugriovė lėktuvo da
lys.

Ta proga Tass agentūra pirmą 
kartą plačiau papasakojo sovie
tų gyventojams apie nelaimę ir 
jos priežasčių tyrinėjimą.

Pradūrė britu 
karo laivui šoną 

i,
REYKJAVIKAS. Islandi

jos pakrančių sargybos laivas 
“Agir” susidūrė su britų frega
ta “Scylla” kuriai padaryti ne
maži sužalojimai. Fregata sau
gojo britų žvejų laivus Islandijos 
paskelbtoje teritorinėje zonoje, 
kurios britai nepripažįsta.

tiplr TYiitpTifp'io ir Acrir” 
200 mylių nuo kranto zonoje.’Islandija dėl šio susidūrimo ka]i 
Brazilijos vyriausybė duoda lei- +jna nutarimą atsiųsti ka- 
dimus už tam tikrą atlyginimą ro ]ajvus j Islandijos vandenis, 
žuvauti ar gau^^“Pus Asį\°; Britai sako, kad islandiečių ka

rinis laivas tyčia smogė į “Scyl- 
los” šoną. Britų žvejų sąjunga 
paskelbė apie šį incidentą ir pri
dėjo; “Islandijos pakrančių sar
gyba turi žinoti, kad ji šią kovą 
pralaimės”.

Brazilai sulaikė 
japonų laivus

BRASILIA. — Du 
šrimpų žvejų laivai, 
Brazilijos karo laivų 
savaitę, buvo paleisti,
šūs japonų laivai tebelaikomi) 
uoste. Jie visi gaudė šrimpusj

Amerikos 
sulaikyti 
praėjusią 
Du pana-

teritoriniuose vandenyse. Ame
rikos laivai tokius leidimus nu
sipirko.

Japonų laivams teks sumokė
ti po 500 dol. pabaudos ir jie ne
teks savo sugaudytų šrimpų. 
Brazilų karo laivai juos palydės 
už 200 mylių ribos ir paleis.

Nato gynybos ministerių tar
pe šį kartą nėra Islandijos mi- 
nisterio Tomas Tomasson, ku
ris pareiškė nenorįs sėdėti už 
vieno stalo su lordu Carringtonu 
iš Britanijos, kuri pasiuntė prie 
Islandijos krantų savo karo lai
vus.

Amerika bando įtikinti Euro
pos sąjungininkus, kad jie pa
dėtų subalansuoti Amerikai pre
kybos deficitą. Amerikai jos jė-. 
gų išlaikymas užsieniuose kai
nuoja apie 1.5 bil. dol. per me
tus. Europos valstybės sutiko 
Amerikos paramos šauksmą be 
didelio entuziazmo. Britų mi- 
nisteris nurodė, kad jo valstybei 
kariuomenės Vokietijoje laiky
mas kainuoja didesnę dalį iždo, 
negu Amerikai jos kariuomenė.

Amerikos įspėjimą, jog grės
mė iš Rytų nesumažėjo, patvir
tino Nato žvalgybos raportas, 
kuri pristatė konferencijai vo
kiečių admirolas Gunter Posner. 
Ji<? pareiškė, kad po 5 metų sti
prinimo Sovietų Sąjungos jėgos 
yra stipresnės, negu buvo anks
čiau manyta. Didžiausias atski
ras strateginis sovietų sustip
rėjimas atsiradęs su Delta kla
sės branduoline energija varomų 
povandeninių laivų atsiradimu. 
Tie laivai su savo raketomis lei
džia sovietams pridengti visą 
Nato valstybių sritį. Sovietai 
sustiprinę savo tankų jėgas Vo
kietijoje ir aprūpinę naujais 
ginklais savo pėstininkų ir avia
cijos dalinius.

Paskelbta, kad Britanija, V. 
Vokietija ir Belgija pirks Ame
rikoje Lancę (iš žemės į žemę) 
raketų, kurios pamažu pakeis 
senas Honest John raketas, ku
riomis ginkluoto® Nato jėgos. 
Kiekviena raketa kainuoja 500,- 
000 dol.

terip klausimus. iiraiikos matosi, kad tas darbas ne
malonus.

Prašo Japoniją 
atidėti kelionę

TOKIJO — Sovietų vyriausy
bė paprašė Japonijos premjerą, 
kad jis atidėtų savo numatytą 
kelionę į Maskvą rugpjūčio mėn. 
pabaigoje. Ambasadorius Oleg 
Trojanovsky pranešė japonų vy
riausybei, kad numatytas laikas 
Maskvai nepatogus.

Premjerui Tanakai atidėjimas 
yra nemalonus, nes jis jau pa
skelbė apie kelionę ir jai ruošė
si. Spėliojama, kad Maskvos žy
gis yra įspėjimas Japonijai, kad 
ji ateities prekybos derybose ne
reikalautų sugrąžinti sovietų 
okupuotų keturių Japonijos salų.

Lyg norėdamas suminkštinti 
blogą įspūdį, ambasadorius Tra- 
janovskis ta pačia proga pakvie
tė į Sovietų Sąjungą 10-12 ja
ponų parlamento narių. Pakvie
timas perduotas Japoriijos-9o- 
vietų Sąjungos draugystės ko
miteto pirmininkui, parlamento 
nariui Hirohidai Ishidai.

Saugumo Taryboje
NEW YORKAS. — JT Sau

gumo Tarybos debatuose dėl Vi
duriniųjų Rytų konflikto Egipto 
užsienio reikalų ministeris pa
brėžė reikalą sutvarkyti pales
tiniečių likimą, nes jie neteko 
namų įsteigus Izraelio valsty
bę. Palestiniečiams reikia duo
ti teritoriją, dėl kurios ribų jie 
patys turi teisę pasisakyti, kal
bėjo ei Zayyat.

Nemažas plotas buvusios Pa
lestinos prieš Izraelio įsisteigi- 
mą dabar yra valdomas Jorda
no, todėl Egipto siūloma Pales
tinos valstybė turėtų atplėšti 
žemes ir nuo Jordano.

Izraelio ambasadorius tuoj pa
prašė žodžio ir nurodė, kad 
Egiptas siekia sudraskyti Jor
dano valstybę. Jordano atsto
vas Sharaf pareiškė vėliau, kad 
labai įdomu matyti Izraelį Jor
dano teritorinio neliečiamumo teismas Bražinskų bylą atidėjo 
gynėjo vaidmenyje. I liepos 6 dienai. (E)

• Gegužės 29 d. Ankaros



ZIGMAS I. GURA

PAVARDĖS ISTORIJA
<rof. Dr. Saliui pagerbti, pa

siryžau paraiyti Šį rašinį, nes 
jis buvo ne tik žymus moksli
ninkas, bet ir geras žmogus. 
Nors aš dirbau Lietuvos univer
sitete 22 metus, bet su prof. A. 
Saliu neturėdavau jokio sąlyčio; 
Vien tik kai panorėjau atlietu
vinti savo pavardę, tuomet pri
siminiau ir prof. A. Salį, nes jis 
buvo Pavardžių komisijos na
rys. Drįsau jį telefonu sutruk
dyti, prašydamas vien patari
mo kaip tai atlikti. Jau sekan
čią dieną prof. Salys užėjo pas 
mane, atlikęs didelį paruošiamą
jį darbą, būtent užpildęs net 17 
kortelių, iš kurios medžiagos aš 
lengvai galėjau husistatyti šiuo 
klausiniu. Prof. Salys pirmiau
sia vienoj kortelėj surašė klek 
kuriam valsčiuj yra Gurevičių. 
Iš Viso rado 38 šeirhas. Ant
roj kortelėj nurodė, kad Gure
vičius keistina į Gūra, Gurąs, 
Guraitis, Garfcnas, Guronis, (Ju
rėnas, Gurynas, Gurulis at Kal
nius. Tuoj man paaiškėjo, kad 
bus įdomiausia pasirinkt Gura, 
nes lieka ta pati mano pavardė, 
atmetus tik visą slavišką, ga
lūnę, be te, ir kaš svarbiausia, 
kad Gurų lietuvių yra Skapiš
kio valsčiuj net 9 šeimos, ir ten 
yra net Gurų vardo kaimas, dar

ir Rokiškio valsčiuj yra 1 Gu
rų Šeima. O, pavyzdžiui, Gurąs 
yra tik 1 šeima Bartninkų vals
čiuj, Gurėnas irgi tik 1 šeima 
Šiaulių v. Yra Gurėnas 8 šei
mos Nevartnų v., bet jos neįra
šė net kaip siūlymo. Prof. Sa
lys mano žiniai kitose kortelė
se surašė ir kitas suslavintas 
pavardes su tuo pačiu kamienu. 
Pavyzdžiui, Gurauskas yra 35 
šeimos, Guravičius 4 šeimos, 
Gurauskas 12 Šeimų, Gurskas 
net 88 šeimos, Gurskis irgi 83 
šeimos, Gureckis 37 šeimos, Gu- 
reckas 9 š.» Gurinskas 7 š., Gu- 
rihavičius 6 I., ir po 1 šeimą 
Gurickas ir Gurenavičius.

Aš dar tuo nepasitenkinau ir 
kreipiausi į savo Rudaminos pa
rapijos metrikų vedėją vargo
nininką Zubrį, kuris buvo kaip 
tiktai ir mano krikšto tėvas, pra
šydamas patikrinti visas turi
mas metrikų knygas, kad įsiti
kinti ar praeity mano pavardė 
nebuvo kitokia, jis ne tik patik
rino, bet padarė man ir nuord- 

‘šus. Seniausi dokumentai rašy
ti lotynų kalba 1790 metų ir 
1794 metų, nes ir Rudaminos 
bažnyčia pastatyta 1795 metais,. 
Esą, 1790 m. pas tėvus Tadeušą 
Gurevičių ir Katariną Pajaujū- 
tę Strazdų kaime gimė vaikas

Jokūbas ir 1794 m. Benošiškių gely Europos sostinių. Kartu 
kaime pas tėvus Steponą Tarutį' būvą vyriausiu ėMuieTiu Averi- 
ir Elžbietą Dapkūnaitę gimė, no teatro it* Btrifno ketniškbs 
duktė Rožė. . .Ir dar du doku-. operos direktoriam ir Helsinky 
mentei 1814 m. rašyti lenkų k., bpefes direktorium. Nuo 1927 
kurie liūdija, pasirėmus Napo-'metų Hermann Gura galutinai 
leono kodekso, šeštuoju, skyrių, apsigavėto Beriytie kaip meky- 
kad Jokūbas Gurevičius vedė' tojas ir rėmėjas daugelio jaunų 
Rožę Taručiūtę. Tarp kita, ko scenos talentų.
tuose dokumentuose pažymėta,' 194f ft. dar gyvtatant Vbklė-
jog jie buvo laisvi ūkininkai.

Tuomet jau man nekilo jokių

CRANE SAVINGS and Loan Association

a. & PIETKlEWICl, P7M.

4/ and Rtičktoėll Street. fėl. LAf&yėH® 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

Ož. mokama dviejų
’>'» BT C mihf ctrVih-

Investment BB estams. ftpžiao
actbbft’ U šia $5,000

' wF ir daugiau

Pinigai ittett pneė mctiesw TS d EuaOa tftvtderttiuš Už visą thėn«| 
Dividendai mokami kausie ir liepos 31 d.

Prašėme aplankyti nauja mūsų name

©
VALANDOS: PirrtiaU it ketvirt. 9:00 ryto -® 8:30 kak.;. 
Antrad ir penktadienį 9:00 Pyto 4* 5:00 vakarė; šešta
dieniais 9:00 ryto —«• 12:00 dienos Trečiadieniais už 
darytė

abejonių, kad mano pavardė ta
ri būti Gura ir 1940.IV.2 aktu 
N.361 Kauno miesto burmistras 
tai įvykdė. Mane pasekė mano 
motina, sesuo Anelė ir ūkinin
kas brolis Jonas su savo gau
sia šeima, t ’ > s H

Gyvenant jau Vokietijoj, net 
jau pirmais tremties metais, te
ko pastebėt, kad ir plačiau pa
sauly, ne tik Lietuvoj, yra žmo
nių ir ne tik lietuvių, pu tokia 
pačia pavarde, pirmiausia 1944. 
IX .29 Voelkischer Beobachter 
Vokietijoj pastebėjau, kad Eu
gen Gura yra buvęs net 40 metų 
Bavarų valstybės teatre artis
tu ir ypatingai pasižymėjęs re
lėmis Qeslerio “WijSelm tellH 
ir Wurm “Kabale und Liebe”, 
tai yra “Klasta ir meilė”. Kaip 
tiktai 1962.IX.20 su žmona ap
lankėme jos seserį, gyvenančiu 
Vokietijoj, ir, be to, antrą kartą 
gyvenime panorėjome pabuvoti 
ir Paryžiuj, taigi laivu keliau
jant ir turint daug laisto laiko, 
sugalvojau pavartyt laivo bib
liotekoj Encyclopedia Britanica, 
kur radau irgi paminėtas tas 
pats Eugen Gura, 1842—1906, 
kad buvęs vokiečių dainininkas 
artistas, gimęs tieŠ ŠRatž Bohe
mijoj lapkričio 8, 1842, ir štu- 
dijavo Muencheno konservato
rijoj. 1865 m. debiutavo Muen
cheno operoj, visa laiką, aukštai 
vertinamas Vokietijoj, angažuo
tas Leipzige iki 187Ž ir Ham
burge"Iki 1883. Jis Buvo savo 
laiku Vienas žymiausių Wagne- 
rio dainininkas ir jo Hans Sachs 
ir dabar, dar minimas. '■ Mirė 
Aufkirc^iene, Bavarijoj, 1906 m. 
rugpiūfiO ^'d. mSJV.l Thiie- 
ringer GauzeitUrig radau, kad 
kaip tiktai įą pačią’mano 4.4. 
dieną tūrįs gimiM auk^į Her
mann Guri, minb^žymarlSįartis
to Eugela -Gara^w^*^t«Tnann 
Gura, esą, yta irgi žymus dai
nininkas ir geras artistas, baigęs 
savo profesinį mokslą Muenche
no karališkoj akademijoj, kaip 
baritonas pirmą kartą pasirodęs 
NVeimare ir po to daug kartų 
su pasisekimu gastroliavęs dau-

tijbj, Dfflihgehe, DP stovykloj, 
gavau tarp kita to iŠ žmonos 
sėsets sūnaus, gyvenusio Vienoj, 
austrų juokų laikrėAtėlį Der Igel. 
Laiške jis rašė — skaityk, vyr. 
redaktorius M. BL Gura ir špo- 
sAUdamAs sako, gal giminė. 
Džiaugiausi ir tai sužinojęs.

Ir dar pastebėjau Ladislaw 
Gura aus Pressburg, kitaip Bra
tislava, Čąchoslovakijoj. Band 
Blankenbttfge, T%ueringijoj, es
tė G u re. Drezdeno pramonės 
knygoj Gur. Maskvos telefonų 
knygoj Gur-Gurevit, Leningra
do Ermitaže archeologinių eks
ponatų skyriui vadovauja isto
rijos mokslų kandidatas Fiodor 
Gurevič, Vorkutoj (Liet. Enc. 
ps. 529J Sovietų Sąjungos pri
verstino darbo koncentracijos 
stovyklą grupėj streike komite
to .pirmininkas ukrahuetis Gure
vič atmątė. Maslehikovo ultima
tumą... Be to, dar Gurko, iš 
Lietuvos kilęs rusų fėldftaršalas.

Bet didžiausias matenumūs 
man teko patirti jau JAV, 1952 
metais, Racine, Wisconsin jour
nal Timfes radęs prežidento Tru- 
mano atvėfedą. TriimanUfi Ap
lanko Vašingtoną. 8 ftėtų am
žiaus JttĖpfe Gūra ik Vašingto
no, D. ftotinėa Muftižamaš 
pasisveikint,- paduodant ranką, 
buvusiam Pmfdentai Hary S, 
Trumaią kuris atvyko Vhion 
stoty, VAlihgtoHėi' - dalyvauti 
dviejų dll»U Dlmotafttų kbhfe- 
rencijoj, UipėkalyTVutftuno sto
ris stepheft Mltchen, MV demo
kratų partijos ttainiidtas. 
(NEA Telephoto). Reprodukcija 
čia minimo paveiksite čia -šian
dien klastojama ir -Naujienose. 
Mes, tfefttfeiai, Trtfitttnb-už
miršti negalinie, neš ji§ išgel
bėjo mūsų gyvybe* Km po II 
pAseulinib karo komunistams 
buvo leidžiam*'^visUT važi
nėt ir rankiot jidnfe mepageidaii- 
jfcmės asmenis, kad juos nužu
dyt, tik Altai JAV
prezidentą, H. Trufltaną iHdebst 
jiems tarp vakarienių zonose lais
vai ŠėimininkaUt, Thimanas su
tiko If davė atitinkamą įsakymą 
tūometiriiam vyriausiam kiro 
Vadui generolui D, Eisenho- 
veriui ir mes tokiu būdu likome

moipą. Gyvenimo nuotrupos, 
pąl. 467, gurinėję .varnėnai, 
SUufctArniai, pel. 28, gūrino ir 
pal. 84, pasivijau kažkur begū- 
rinantį Tamošių, S. Čiurlionienės 
pel. 453 gūrinėja. S. Čiurlionie
nės psl. 454 sugūra, M. Aukštai- 
tės psl. 602 įgūrino į salę.

Spėju, kad tai tik iš viso ma
ža dalelė, nes visa tai parinkau 
visiškai pripuolamai, be specialių 
pastangų. Bet mane visa tai 
įtikino, kad mano pavardė nėra 
tik koks dirbtinai nustatytas 
atitinkamu aktu faktas. Ji yra 
pasirinkta, prof. Saliui pagel
bėjus ir pritarus, be to, kaip 
tenka pastebėti, giliai įsišakni
jusi ne tik Lietuvoj, bet ir pla
čiai žinoma pasauly tarp įvairių 
tautų žmonių, pasirinkusių ją, o 
gal greičiau amžių glūdumoj kaž
kaip kažkur kažkieno sugalvota 
vienos šeimos pavarde, vėliau 
gal iŠSibartčiustos po visą pa
saulį, naturalizavosi įvairiose 
tautose it liko tarptautiniai su- 
pranama.

Iš mirusio poeto gyvųjų žodžių MYKOLAS VAITKUS

AR IR TU ILGIESI?
z ... J

Pasakyk, vėjeli, ko suoki taip graudžiai, 
kai tamsa švelnioji nakčiai skraistę audžia? 
Ar ir tu vienatvėj amžinai ilgiesi 
ir bent sykį trokštum parymoti dviese?
Betgi taip tau lemta, begalių vienuoli, 
veržtis ir nerimti, skrist ir skrist į tolį, 
kol, išsekus jėgai, sykį atsilsėsi 
praeities bekraštės amžinam pavėsy...

NIEKADOS
Niekados, niekados nebišvysim Tavęs...
Niekados!! niekados! Koks tas žodis gilus!
Pragyvensim dienų vargingųjų eiles, 
Ir amželis prabėgs — neišvysim Tavęs...
Ir kad liūdna mums bus, spindulių nebemes 
Ta akis niekados... Ir kad liūdna mums bus... 
Niekados, niekados neišvysim Tavęs!
Niekados, niekados... Koks tas žodis skaudus.

Poetas kun. Mykolas Vaitkus mirė praeito gegužės mėn. 20 
d., beveik sulaukęs 90 metų (gimęs 1883 m. spalio 27 d.). Palai
dotas Putnam, Conn. (Apie poetą kan. M. Vaitkų žiūr. L. E. XXXII 
t., 500—503 pusi.).

JyejLniadienL g 
bfrželio 10 dieną,

BUCO SODE
JEI JOS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ-DOVANĄ | LIETUVĄ K USSR DALIS
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. '
tLitert*«e ti'Ct#o$Yi.T6«Gi

VYfttAtJStA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — Ttl.: 581-6590—581-7729 •
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmų, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių pri- 

statynttš gfl-afituotis. Visi muitai apmokami mūsą įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių au

dinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų. '

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
Affiliated with PO DARO GIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, te
levizijos irtituvams ir Įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR 
gyvehtntiėtns giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje Įstaigoje ar betkuriaMe mū
sų skyriuje.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki B valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadieniais turt 
9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MCSŲ SKYRIAI: 
ALLENTOWN, PA. — 124 Tllphman StrMt...... .....
Baltimore 3t md. _ 1904 ....
IRtWMtLf*. N. Y Ihtt - 445 Mtbohėld Avinu* 
•UPSALA lt, N. Y, — 7Q1 Pillmora A va nu. „ 
CMtCA&O 21 III. — 1241 No,AaMaftd Avanu. 
C H K kGte Tit. ŠM9 — 2648 Wait 69 Straat 
CHICAGO. ILL. 6MO9 145$ Wėkt 47 Straat 
Cleveland i), omo — iwe Kawwtorth avmw 
DETROIT 12, Mieli. — 11601 Jos Campau Avonuo 
FARM1N«»AL€, N. J. — FrMWteW Acre* *t. 9 
HAMTRAMCK, Mkh. — 113M dak tamMe Ate 
HARTFORD 6, CMrt. — 122-126 Hillside Avenue 
Lts ANOELES a Cam. — 1$9 So. Vermont Avenoa 
NEWV.-’ 

REW Yewk t, N. Y. *- 
PHILADELPHIA 21, Pa,. - 
ftAHWAt. lį J. — 4? East 
SOUTH tlVlR, N. J —41 
SYRACUSE, M, Y, 13204 — 
TRENTON 10, N. A 1152 beutt J 
UttCA, N Y. — 963 Bleaker Street 732-7474

MM

nepaliesti. Taigi to jau pakan
ka, kad mes turime kiekvieną 
proga str dėkihgftdu prfsitointi 
mųsų lietuvių tikrą btndtUOme- 
nėš organą Altą ir gerąjį pre
zidentą Trumaną. .

Savo laiku ir JNaujienose bu
vo tilpusi fotografija — pirmo
ji ir paskutinė .kupiškėnų San
dro Klubo Amerikoj Valdyba. 
Tarp jų irgi buvoJ^etras Gura. 
1952 m. Naujienose irgi buvę 
parašyta, jog — S*oniaAldona 
Morehouse buvusi jikagietė p-lė 
Gura... Dar pastebėjau Naujie
nose, jog Diminičk .C. Gura* gy
venęs 6737 So.. Artesian Ave., 
mirė 1961 m. birželio 27 d. 1 ę. 
p. p., gimęs Lietuvoje, Bilėųų 
k., Amerikoje išgyveno 58 m. 
Be to, New Jersey telefonų.kny
goj radau Gura Lėon ir Gttre- 
viteh Jbs, Ir dąi* teistu supuo
limu W. Palm Itatoh WB9 m. už
ėjus į Allstate įstaigą tarnau
tojas stebėjosi, jog tą dieną jau 
pas juos buvęs irti tūlas Gura.

Ypatingai kažkMėl pirmiau
sia krenta į akių, jog šiuo klau
simu labai arthttA tftiija. štai 
rytų Indijoj Nepily GtfTkha tau
ta, pagarsėjusi SAVO dbąsiais ir 
didvyriškais kafiAUt Indijoj ir 
mokytojai Gur* vadi tom i; TU U* 
tetė kalbas Gurh Ipte 7,500 m. 
angščlo —- šalia Švento ežero, 
— kur malthniflftU tirta klupš- . 
riomis aplink ežerų Itv grįždami 
tomo, prisipila ifttte jb Vandens; 
Romos Dr. Dantei Povei gavo 
Nobelio premiją ui ištirtus In
dijoj labai pAvąjteglas nuodus 
vadinamus guraft. Fkfcaliau Ir 
dabartinio Indijto prtėKento pa
vardė Giri atroto Afteha.

Ir literatūroje daug kur arti
mų žodžių pastWkjW pvt., ši-

WILLOW SPRINGS, ILLINOIS
/ i U i * * 4 • • u *

NAUU BUM M

PIKNIKAS
BUS ID0M1 PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI G t RIMAL 
VISA LAIKĄ GARSUSIS A RAMONIO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNI*- 
KIAUŠIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS, 
BIRŽELIO 10 D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ.
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VATIKANO DIALOGAS SU PEKINU

pa-

tie-
lin-

Praeitą balandžio mėnesį Vati
kanas viešai prasitarė norįs pra
dėti “dialogą” su Pekinu, ka
dangi Rymo Katalikų Banyčia 
pripažįstanti, jog Kinijos komu
nistų vado Mao-Cetungo minty
se atsispindi Krikščionybės 
grindinės vertybės...

Tokie “taikos čiuptuvai”, 
siami Kinijos komunizmo
kui, buvo paleisti per Tautų 
Evangelizacijos kongregacijos 
misijų departamento biuletenį 
“International Fides Correspon
dence”, pabrėžiant, kad žygiai 
kontaktui tarp Vatikano ir Pe
kino gali būti jau yra mezgami. 
Tame Vatikano misijų tikslams 
leidžiamame biuletenyje parašy
ta, kad “Maoistų doktrinoje esa
ma kai kurių direktyvų, kurios 
atitinka tūkstančių metų senumo 
Kinijos civilizacijos didžiuosius 
morąlės principus ir taip pat yra 
pilnai išreiškiamos moderniame 
Krikščionių socialiniame moks-

le”. Kitais žodžiais, tame Va
tikano leidinyje teigiama, kad 
“krikščioniškos reflekcijos” yra 
randamos paties pirmininko Mao 
mintyse...

“Sovietų komunizmas pavir
to pragmatišku ir ekonomišku, 
rašo minėtasis misijų biuletenis, 
“tačiau Maoistų doktrina yra ir 
pasilieka moralinis minties ir 
elgsenos socializmas, nepriklau
somas nuo krašto turtingumo ar 
skurdo, šių dienų Kinija (to
liau ten rašoma) yra pasišven
tusi nesuinteresuoto kitų labui 
darbo mistikai, teisingumo in
spiracijai, paprasto taupaus gy
venimo vertinimui, kaimiečių 
masių rehabilitacijai ir socia
linių klasių sulyginimui.

Sunku patikėti, kad Rymo Ka
talikų Bažnyčia taip greitai pa
miršo tą barbarizmą, kokiu ko
munistai apleido Kinijos žmo
nes, stebisi autorius Allan C. 
Prownfield laikraštyje Human

Events š. m. gegužė®. 19 d. gu grupių. Kaip tų konfliktų iš» 
Teroras (daugelis, atrodo, to vengti, jis sugalvojo šėtonišką! 

nebesupranta) yra pagrindihė pjąhą, būtent’—tuos konfliktus 
Mao Cetungo valduos tąktiką. dirbtinai išprovokuoti, sukelt), 
Savo veikale Apie liaudies de- ’ ' ,Jt’ - ’ ---
mok ratinę diktatūrą Mao pasi
sako eisiąs tuo pačiu keliu, ku
riuo jis įsigalėjo. Jis įspėjo, kad 
Revoliucija nėra piknikas arba 
apysakų rašymas, arba paveiks
lų tapymas arba išsiunvinėjimas. 
Mao pripažįsta, kad norint idant 
revoliucija pasisektų, reikalin
ga yra sukelti terorą... Ką toks 
teroras reiškia, galima įsivaiz
duoti iš Clement Lappo studijos 
Tension in Communist China, 
kur konstatuojama, kad komu
nistinė žemės ūkio reforma Ki
nijoje 1949-52 metais kaštavo 
kelis milijonus nužudytų 
ninku.

Kiek kaštavo Mao 
“gėlių darželis”?

Mao Cetungas 1957 metais 
pripažino, kad ir komunistų val
domuose kraštuose neįmanoma 
išvengti konfliktų tarp skirtin-

ūki-

notjust

saving
but .

earning
at the highest legal rate tų

Yearly

CERTIFICATE ACCOUNTS
$5,000 Or More - 2 Year Maturity

YIELD INCREASED TO 6.18%
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

VCERTIFICATE ACCOUNTS
$1,000 or more-3 Months to 
less than 1 year Maturity 
ELD INCREASES TO 5.39%

on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

Yearly

PASSBOOK SAVINGS
Add to or withdraw anytime

YIELD INCREASES TO 5.13% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

1

CERTIFICATE ACCOUNTS
$1,000 or more — 1 Year Maturity

.D INCREASES TO 5.92%
on interest accumulated for 1 year
INTEREST COMPOUNDED DAILY

PLUS: Deposits received by the 10th. of the month earn interest from the 1st, if the funds remain on deposit 
to the end of the interest period. Deposits after the 10th of the month earn from date of receipt
AND: On Passbook accounts, interest paid to day of withdrawal^ —Z
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9 A.M. TO 8 P.M.
SAT. 9 A.m. — 12 NOON • 

WEDNESDAY
NO BUSINESS TRANSACTED

PHONE 847-1140
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Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, TIL. 60608

juos šaukti viešumon. Tai pro
vokacijai Mao sugalvojo šūkį, 
pareikšdamas, kad reikia leisti 
Visokioms gėlėms žvdėti, suprask 
visokioms idėjos laisvai plisti. 
Tegul klesti šimtai gėlių, tegul 
lenktynuoja šimtai mokyklų 
(ideologijų), pasakė Mao, pa
brėždamas kad ir marksizmą ga
lima kritikuoti*.

“Marksizmas turi sutvirtėti į 
plieną ir pasitobulinti, naujas 
pozicijas laimėti kritikos dan
tyse, rungtynių kovos audroje. 
Kovoti su klaidingomis idėjomis 
reiškia lygiai kaip ir būti įskie
pytam — Įskiepytas žmogus sa
vyje išvysto didelį imunitetą (at
sparumą) prieš ligas, skelbė Mao 
savo provokacijoje.

Po tokio Mao pareiškimo, 1957 
metų pavasarį prasidėjo komu
nistų diktatūrai negirdėtas ir 
nebūtas dalykas: opozicionieriai 
ir valdžios kritikai buvo ragipte 
raginami drąsiai ir atvirai pasi
sakyti be bausmės ir be baimės. 
Ir daugelis pasisakė...

Mao ir jo stribams tik to ir 
reikėjo — pagauti į spąstus tuos 
šimtus įvairiomis spalvomis su
klestėjusias “gėles”, nors yra 
ir kitoks spėjimas, būtent, kad 
Mao pats netikėjo, jog Kinijo
je yra tokia daugybė priešų jo 
režimui. Viena ar antra versi
ja tikresnė, gana to, kad karš
čiausi nusiskundimai ir karščįąu- 
si reikalavimai viešose prakal
bose ir straipsniuose lyg ląyįpa 
užliejo kraštą. Tai truko labai 
neilgai. Valdančioji kinų kom
partija netrukus atsikirto pa
reiškimu, kad visos iškeltosios 
antikomunistinės idėjos pasiro
dė esančios “nuodingas” reikią 
jas nesumaišyti su “gražiosio
mis” (komunistinėmis gėlėmis, 
nuodingąsias išraunant ir su
naikinant. Skubiausiai buvo pra
dėta intensyvi kampanija prieš 
“dešiniuosius” nubausti visus, 
kas parodė savyje slaptų prieš- 
komunistinių simpatijų.

Milijonus kiniečių, vyrų, mo
terų ir net vaikų ta proga iš
žudė Mao komunistų režimas. 
George. Washįągtono universite
to Kino-Sovietų studijų institu
to vedėjas Franz Miėhaėl apskai
čiavo, kad per .pirmuosius ketu
ris savo viešpatavimo metus ko
munistai Kinijoje politiniais iš- 
rokavimais išžudė 15 milijonų 
žmonių. New York Times 1959 
m. birželio 2 d. paskelbė, kad 
nužudytųjų skaičius siekė 30 mi- 
hjonų.

■ • • ■ . ■ ■ ■ ■■ 
“Kultūrinės revoliucijos” aukos

Vėliau tas pirmąsias žudynų 
kampanijas sekė vad. Didžioji 
Proletarine Revoliucija (kuri 
tęsėsi nuo 1966 iki 1969), kitaip 
vadinta “kultūrinė revoliucija”, 
per kurią buvo nužudyta tarp 
34 ir 63 milijonų žmonių. Vie
name tik Tibete, kai jį kinų ko
munistai okupavo, 1959 metais 
užmušta daugiau kaip 65,000 ti
betiečių.

Religijos, o ypatingai Rymo 
Katalikų Bažnyčia brutaliausiai 
persekiota. O kaip Vatikanas ir 
bažnyčios hierarchija į visa tai 
reaguoja? Vienas belgas mi
sionierius kun. Alfons van Bug- 
genhout šitaip atsakė: “Nekal
bėkite man apie dvasiškius Va
karuose. Jų nusistatymas dėl 
komunizmo yra toks naivus. Jei 
jie gyventų čia, kur grėsmė ri
bą laiką gresia, kitoks būtų jų 
“nusistatymas.

Religija yra persekiojama vi
suose komunistų apsėstuose 
kraštuose. Kun. Richard Wurm- 
brand, įsisėdėjęs 14 metų Ru
munijos komunistų kalėjime, 
gerai pažįstantis komunistus, 
sako, kad Tientsine (Kinijoje) 

! kunigai buvo gyvi laidojami, 
šiuo metu Kinijoje kalinama 
mažiausiai 100,000 krikščionių, 
pareiškė Wurm brand. Ir tačiau 

(Vatikanas šiandien kinų komu- 
I nistų maoizmą lygina su krikš
čionybe! J. Pr.

GYDYMAS JUOKU
“Trys minutės juoko atstoja 

15> minučių rytinės gimnasti
kos. Todėl juokitės.” Taip per 
televiziją ' pataria Norvegijos 
gydytojas Royal.

Jis tvirtina, kad juokas ska
tina plaučių veikimą, stiprina 
krūtinės raumenis, pagerina 
medžiagų apykaitą. Panašias 
išvadas padarė ir kiti ūdyto
jai. Jie parenka trumpus juo
kingus filmus ir juos rodo ligo
niams, atskirai parinkdami 
kiekvienam, kas jam gali būti 
juokingiausia.

- <

Maištas Vorkutoje?

Londonas (DP). Daily Te
legraph paskelbė, kad Weiden- 
feld ir Nicolson neužilgo išleis 
Edwardo Buco knygą apie Vor
kutos kalinių maištus po Stali
no mirties. Knygą atsivežęs

Philomena

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

lenką®. Edward Ruc buvęs len
kų Krašto armijos karys, kurį 
sovietai po Lenkijos “išlaisvi
nimo” buvo suėmę, nusmerkę 
mirties bausme, kurią vėliau 
pakeitė 20 metų vergų sto
vyklose Vorkutoje.

Stalinui mirus įvykusiame 
Vorkutos kalinių maište 5000 
kalinių laikėsi per 6 dienas, 
gindamiesi nuo NKVD kareivių. 
Vorkutos lageriuose tuo metu 
buvę apie milijonas darbo ver
gų. Maištą kruvinai nuslopi
nus Buc dar gavęs 20 metų prie
do, tačiau 1958 metais jam pa
vykę pabėgti į Skandinaviją.

vo užmušta £37, banginiai. ku
rie buvo suvaryti į salos vin
gius ir iššaudyti harpūnais. 
Jungtinių Tautų aplinkos rei
kalams konferencija kreipėsi 
į banginius gaudančias valsty
bes, siūlydama dešimčiai metų 
sustabdyti tų milžinų medžio
jimą, kitaip jiems gresia visiš
kas išnaikinimas. Tarptautinė 
bangžuvių medžiojimo komi
sija tą JT pasiūlymą atmetė su
tikdama banginių medžioklę 
sumažinti 30 nuošimčių.

Apskaičiuota, kad kiekvie
nais metais visame pasaulyje 
užmušama po 40,000 banginių.

Banginių skerdynės
Kaip beatodairos yra sker

džiami banginiai šiauriniuo
se vandenyse galima spręs
ti iš to, kad prie Danijai pri
klausančių Avių salų šiaurinia- 
ne Atlante per vieną dieną bu-

nelp you 
HI ART r UND*^

help your H E A P T

sako

$5,000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

$1,000 or more Savings 
Certificate 
(Ito 2 years)

★★★★
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90 Day 
Passbook 
Accounts

Regular 
Passbook 
Account

DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
išeina ir nebegrįžta. Jūsų doleriams 
reikta vado, kad jie nepaklystų.

Jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
j Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę. Tenai jūsų doleriai bus 
saugioj vietoj ir augšti nuošimčiai 
auklės naują dolerių šeimą.

Jūs dirbate, tegul ir jūsų doleriai dirba.
Jei norite įsigyti namą, turėti pakankamai 
lėšų vaikų mokslui ar senatvei, 
laikas dabar pradėti taupyti.

6245 South Western Ave. 476-7575

Mes švenčiame 50 m. sukaktį 
Mokame iki 6% Dividendus ir
dar duodame dovanų

Universal 
SAVINGS

JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKATTON $100 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį ir 
4 stiklus. . z

JEI PADĖSITE $500 ar daugiau, tai ii 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo
vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei ii daugelį kitų vertybių.

JEIGU PADĖSITE $5,000 ar daugiau, tai iš 40 dovanų, galėsite pasirinkti rankinius 
ir stalo laikrodžius, dakrono antklodę, radiją, foto aparatą, šildomą lėkštę, spir- 
gintuvą, elektros keptuvų, Corning kavinuką ir daugelį kitų vertybių.

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

DARBO VALANDOS: Pirmadienį antradieni nuo 9 ryto iki 4 po pietų. 
Ketvirtadieni nuo 9 iki 6 vai vak. Penktadienį nuo 9 iki 7 vai. 
vak., o šeštadienį nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

TeL 421-3070

Įstaigos ptetaow Hemas automobiliams pastatyti.
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Tautininkų Seimas pataria budėti 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Seimo 

svarstytos ir nutarimai

Rašo Zuzana Juškevičienė

jo pateikti Dr. Br. Nemickas, 
bet jis neatvyko. Jam nesant, 
pateikė V. Abraitis, o Mažeikos 
— T. Blinstrubas. Po praneši
mų sekė pasisakymai. Kalbė
jo: InŽ. E. Cibas, St šimoliū-

Subscription Pufą i
tn Chicago 322.00 per year, $12.00 per 
six month. $7.50 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months. Canada $22.00 per year; 
ather countries $23.00 per year.

Užsieniuose: 
metams ----------------  $23.00

Pusei metu ---------------------------$13.00
vienam mėnesiui  $3J0

(Tęsinys)
Tautinės Sąjungos vaidybos 

pranešimą padarė pirminin
kas T. Blinstrubas, SL Virpša

— iždo kontrolės, ir M. Šimkus. 
Jo pranešimą, gautą raštu, pa
teikė K. Kasakaitis, są-gos ge
neralini* sekretorius. LT są- 
gos vadovybes veiklos — turė-

nas, J. Bacevičius, Z. Juškevi
čienė, Dr. V. Dargjs, šimoliū- 
nas senj. ALTos veiklą prista
tė E. Gekienė ir R. Selenis, BAL- 
Fo direktorių pirm.

Kalbėjo : visa eilė seimo da-
15 cents per copy, 15 e. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams ---------------------- $22.00
pusei metų$12.00
trims mėnesiams  $7.00
vienam mėnesiui  $3.00

Kitose JAV vietose:
metams -------------------------------- $20.00
pusei mėty$11.00

sekmadienius. laidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Tėtei HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia tivti patio Money 
Orderiu kartu su sfcs^yuuL

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išakytus oekmatBerioA 
________9 vai ryto iki 5 vaL vakaro. hnšurib>meiw — iki 12 vaL________

Atvažiuoja Brežnevas
Už savaitės Washingtone bus Leonidas L Brežnevas, 

pirmasis rusų komunistų partijos sekretorius. Jis atva
žiuoja ne vienas. Amerikon galingiausią Sovietų Sąjun
gos valdovą atlydės apie 50 patarėjų, sargų, laikrašti
ninkų ir kitokių žmonių. Brežnevas tarsis su prezidentu 
Niksonu, o vėliau dalyvaus bendrame posėdyje su prezi
dento Niksono patarėjais.

Pranešimai iš Washington© sako, kad Sovietų Sąjun
gas valdovas aptars visą eilę ekonominio bendradarbia
vimo klausimų su JAV. Sovietų Sąjungai labai reikalin
gos Amerikoje gaminamos modernios mašinos, tuo tar
pu JAV galėtų pasinaudoti plačiojoj Rusijoj ir rusų pa
vergtuose kraštuose esančiomis žaliavomis. Tvirtinama, 
kad Rusijoje yra nepaprastai dideli natūralaus geso de
pozitai, bet jokia rusų valdžia nepajėgė tų geso depozitų 
tinkamai išnaudoti. Rusams reikalingi Amerikoje gami
nami stiprūs plieno vamzdžiai, o amerikiečiai norėtų 
gauti geso. -

Pranešimai iš Maskvos .sako, kad sovietų sostinėje 
jau pasirašytas pradinis susitarimas tarp sovietų val
džios ir El Paso Natural Gas bendrovės atstovų. Pasita
rimai buvo vedami 40 bilijonų dolerių prekybai, tuo tarpu 
šiandien atėjusi žinia sako, kad susitarimas liečia tiktai 
dešimt bilijonų dolerių prekybą, planuojamą 25 metams. 
Maskva jau buvo susitarusi su rusų valdžios atstovais 
pirmuosius prekybos žingsnius pradėti praeitų metų 
gruodžio pradžioje, bet prezidentas Niksonas nesutiko 
leisti Teksas pramonininkams pradėti biznį su rusais. 
Prezidentas nori, kad pasaulyje būtų taika, be kurios 
jokia tarptautinė prekyba neįmanoma. Brežnevas buvo 
pažadėjęs baigti karo veiksmus Vietname, bet jis ir to
liau tebesiuntė Vietnamo komunistams ginklus. Dabar, 
atrodo, kad daugiau jis ginklų ten nebesiųs. Viešai jis 
nesiųs, bet slaptai jis tuos ginklus galės pardavinėti, kaip 
juos pardavinėja kitose vietose.

Sovietų valdžiai labai rūpi parduotį gesą Amerikai. 
Geso vamzdžių Amerikon neklos, bet bandys gesą sušal
dyti Į kietą stovį, o vėliau specialiai gesui pervežti laivais 
viską veš į Ameriką, čia bus pastatytos kitos dirbtuvės, 
Washingtone Brežnevas pasirašys susitarimą su prezi
dentu Niksonu dešimties bilijonų dolerių bizniui Gesui 
šaldyti dirbtuves statys Amerikos inžinieriai Didžiau
sioji darbo dalis bus atlikta Amerikoje, bet Rusijos šiaū-

Brežnevas Washingtone bus gražiai sutiktas, jam 
bus suruoštas didelis banketas, kuriame jis bus pagirtas 
už sugebėjimą valdyti tokį didelį žemės plotą ir primesti 
savo valią tokiam dideliam žmonių skaičiui Bet mes visi 
žinome, kad pats Brežnevas ir jo vadovaujama komunis
tų galia yra paremta propagandiniais sovietų valdžios 
melais. Rusai nepajėgė pasigaminti pakankamai duonos, 
nes neturi laukams reikalingų trąšų. Rusai grobia kaimy
nines valstybes, apiplėšia gyventojus, stato “socializmą”, 
bet gyventojų gerbūvio jie nepajėgia pakelti Rusai buvo 
pasižadėję apginti pagrobtas Pabaltijo valstybes, bet vos 
spėjo pabėgti sovietų maršalai, palikdami vokiečiams 
šimtus tūkstančių karių, pasidavusių nelaisvėn be mūšio. 
Rusams buvo reikalinga Amerikos karo medžiaga, mais
tas ir apranga, kad galėtų išvyti nacius, o vėliau buvo 
reikalingas maistas nuo bado apsiginti Praėjus 25 me
tams po karo pabaigos, sovietų valdžia ir vėl pritrūko duo
nos. Dabar Brežnevas tarsis ir dėl Amerikos mašinų. Pa
buvęs kelias dienas Washingtone, Brežnevas vyks į Det
roitą ir kitus pramonės centrus, kad pamatytų, kaip vei
kia mooderniškoji pramonė ir kaip auga Amerikoje javai.

Karo metu Brežnevas buvo sovietų pulko politinis 
komisaras. Karo eigoje jam pavyko pasiekti divizijos
komisaro titulą. Vėliau, kai Kosyginas buvo pakviestas 
krašto ekonomikai tvarkytų iš Dniepropetrovško buvo 
pakviestas Brežnevas, pajėgęs aptvarkyti porą Dnepro
petrovsk© dirbtuvių. Chruščiovas pasinaudojo Brežnevo 
žiniomis dirbtuvėms pertvarkyti, bet vėliau šis Chruš
čiovo draugas ir bendradarbis sugebėjo patį Chruščiovą iš 
valdžios išstumti ir atsistoti didelės komunistinės maši
nos priešakyje. Brežnevas visą laiką glaudžiai bendra
darbiavo su sovietų karo Vadais ir policijos aparato 
viršinihkaiS.

Sovietų karo vadai, įsitikinę^ kad su kiniečiais ge
ruoju nesusitars, pradėjo traukti karo jėgas į visą Kini
jos pasienį. Sovietų Valdžia negali išmaitinti didelių ka- 
riuomefiės dalinių. Sovietų strategai nemano, kad ru
sams pavyktų laimėti karą su vakarais, įskaitant ir 
Aemeriką, todėl jie įsakė Brežnevui ieškoti bendro sugy
venimo su Amerika, kad turėtų laisvas rankas Azijoje. 
Brežnevas vykdo didžiosios sovietų strategijos planus. 
Jis apvalė kohiuhištų partijos politinį biurą nuo Amerikos 
priešų, o dabar pats rengiasi kelionėn į Ameriką.

Prezidentas Niksonas labai gerai žino sovietų valdo
vų galią ir rusiškas Valdymo priemones. Prezidentas taip 
pat yra gerai informuotas apie rusų pavergtas tautas ir 
pagrobtus kraštus. Jis vis dėlto rado reikalo tartis su
dabartiniais sovietų valdovais taikos ir kitais klausimais. 
Prezidentas gali ne tiktai dujas sušaldyti, vamzdžius pa
gaminti ir trąšas paruoštų bet jis gali jiems ir taikos są
lygas padiktuoti. Jeigu jis privertė Brežnevą sustabdyti 
karo medžiagos siūhtimą į Korėją ir Vietnamą, tai jis ga
li pasakyti Brežnevui, kad atšauktų sovietų karo jėgas iš 
karo metu užgrobtų žemių. Geresnės progos vargu jis

rėje teks tas dirbtuves sudėti. ras.

lyvių. Daugumos kalbėtoją 
nuomonė buvo tokia: nedel
siant atstatyti organizacinę 
tvarką BALFe, vardan paverg
tos, kenčiančios tautos, išeivi
jos vienybės ir šelpiamųjų pa
galbos šauksmo.

ALTos — LB-nės reikalą pri
statė — T. Blinstrubas. Kalbė
tojai pasisakė už ALTos — LB- 
nės santykių išlyginimą, prieš 
veiklos dublikavimą...

SĄJUNGOS SKYRIŲ 
PRANEŠIMAI — veiklos

VEIDRODIS
Skyrių pranešimai buvo ga

na turiningi, išsamūs, — nariai’ 
ir veikla gyva. Skyriai leidžia 
leidinius, finansuoja knygų 
leidimą, rengia kultūrines po
pietes, minėjimus, rūpinasi kul
tūriniais reikalais. Nariai ak
tyviai reiškiasi LB-nės ir AL
Tos veikloje. Yra aktyvūs vie
tos kolonijos gyvenime. V. Ab- 
raičio pasakytos kalbos žo
džiais tariant : AL Tautinė
sąjunga yra gyva, veikli ir iš
eivijos gyvenime reikalinga.

ATS Skyrių pranešimai žo
džiu. B. Dūda — Los Angeles, 
Inž. E. Cibas — Bostone, V. 
Abraitis — Elz., New Jersey, J. 
Kiaunė — N. Yorko I skr., J. 
Bagdonas — N. Yorko II sk., V. 
Aukštuolis — E. Chicagos, Z. 
Juškevičienė — Cicero, K. Pet
rauskas — Chicagos, V. Mato
nis — Philadelphijos, J. Moc
kus — Clevfelando, V. Tervydis 
— St. Louis, V. Bačihskas — 
Baltiinotės, Detroito — J. Švo
ba.

Buvo surengtas seimo ban
ketas, tame pat viešbutyje. 
Koncertinę programą profe
sionaliai atlikę sol. R. Mastienė, 
akomponavo — muz. M. Motie- 
kaitis, abu iš Chicagos. šokiams 
grojo V. Petrausko orkestras iš 
Detroito.

Bankete dalyvavo keli šimtai 
puošnios publikos, dauguma 
taip pat iš Detroito. Ne visi
norintieji sutilpo, pristigo vie
tų salėje.

ALTS seimas vienbalsiai iš
rinko Sąjungos organus. Pir
mininke E. čekienę. Į valdy
bą: St. Abraitienė, J. Bagdonas, 
P. Mačiulis, J. Sirusas.

Revizijos komisija: P. Di-
delis, J. Maurukas, V. Matonis,

Taryba, pirmiausia buvo pri
statyti išrinkti buvusieji T. są
jungos pirmininkai tai: V. Ab
raitis, inž. E. Bartkus, inž. J. 
Jurkūnas, T. Blinstrubas. Kiti 
Tarybos nariai: O. Biežienė, V. 
Olienė, B. Paplėnienė, dr. J. 
Bartkus, dr. A. Budreckis, V. 
Gedgaudas, dr. J. Jurkūnas, J. 
Kiaunė, A. Laikūnas, V. Mažei
ka, dr. Br. Nemickas, K. Po
cius, dr. P. Švarcas, J. Švoba, 
A, S. Trečiokas.

Sąjungos garbės nariu išrink 
tas provizorius Steponas Nas- 
vytis. Visus išrinktuosius ir 
čia išvardintus seimui pristatė 
nominacijų komisijos pirmi
ninkas inž. Jurkūnas.

AL TAUTINĖS SĄJUNGOS 
SEIMĄ SVEIKINO:

N. Lietuvos Diplomatijos še
fas — St. Lozoraitis,

Dr. K. Bobelis — ALTos pir
mininkas.

Dr. J. Valiūnas — Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo komite
to pirmininkas.

AL Laikūnas — Vilties drau
gijos,

V. Gedgaudas — Dirvos,
J. Kajeckas — N. Lietuvos 

atstovas, Washingtone.
J. žmuidzinas — N. Lietuvos 

atstovas, Kanadoje.
J. Daužvardienė — Genr.

'Nukelta j 5 psl.)

SPECIALŪS BUŠAI J NAUJIENŲ PIKNIKĄ
Sekmadienį, birželio 10 dieną, specialūs CTA busai veš či- 

kagiečius į “Naujienų” Pikniką. Lygiai 11:00 valandą ryto 
busai paims žmones nuo “Naujienų” (18-tos ir Halsted gat
vių kampas). Už kelių minučių jis sustos Bridge po r te 
ties Lietuvių Auditorija ir paims ten piknikas norinčius nuva
žiuoti Vėliau jis važiuos Archer Avenue. Sustos ties Archer ir 
Western, Archer ir California. Pasuks į California Ave. Sustos 
ties California ir 43rd SL, California ir 55 SL, California ir 63rd 
SL, California ir 71st SL, o iš ten jau važiuos tiesiai į Willow 
Springs ir Bučo Sodą, kur bus piknikas.

Lygiai 1 vai. po pietų išvažiuos antras busas. Vietoj Califor
nia Ave., jis važiuos S. Western Ave. Western Avenue sustos 
prie 43-čios, 47-tos, 55-tos, 63-čios, 69-tos ir 71-mos, o vėliau 
važiuos 71-ma, sustodamas prie California ir Kedzie.

Iš pikniko busai išvažiuos 6:00 ir 7:00 valandą vakaro.
Kelionė Į Pikniką ir atgal (round trip) kainuos $3.00.

Kaip nuvažiuoti j NAUJIENŲ pikniką

Birželio 10 d. NAUJIENŲ pik
nikas įvyks Bučo Sode, kuris 
yra prie German Church Road, 
83-čios gatvės tąsa. Bučo sodas 
yra tarp Willow Springs kelio 
ir Wolf Road

Taigi visi keliat kurie veda 
prie 83-čios ir Willow Springs 
Road sankryžų, veda tiesiai į 
NAUJIENŲ pikniką.

Iš 18-os kolonijos, Bridgepor- 
to, Brighton Parko ir kitų mi
nėtų apylinkių kolonijų geriau
sia yra paimti Archer Road, ku
ris vėliau vadinasi US 4-A ir 
važiuoti iki Willow Springs 
miestelio. Tenai reikia pasukti 
į dešinę, pervažiuoti du tiltus, 
einančius per Chicagos kanalą ir 
Desplaines River ir pasukti į kai

rėje esantį Bučo sodą, vadinamą 
Willow West Picnic Grounds.

Kas važiuoja iš šiaurinės arba 
vakarinės Chicagos dalies, tai 
tiems geriausia naudotis Wil
low Springs arba Wolf Road 
Abu šie keliai nuveda tiesiai iki 
German Church Road.

Iš Marquette Parko važiuo
jantieji gali naudoti 79-tą kelią, 
87-tą kelią arba 95-tą kelią. Jie 
turi pasiekti Wen th worth Road, 
pervažiuoti jau suminėtus ka
nalus, pasiekti German Church 
Road ir įvažiuoti į Bučo 
sodą.

Kviečiame visus čikagiečius 
atvykti į NAUJIENŲ rengiamą 
pikniką.

Komisija Piknikui Ruošti

DR. BALYS MATULIONIS

Žvilgsnis į Korporacijos 
Fraternitas Lithuanica 

nueitą 65-rių metų kelią
i.
Korporacija įsikūrė Lietuvių Tautos gy

venimo sutemų laikotarpyje, būtent 1908 
metų lapkričio mėnesio 28-tą dieną Petra
pilyje. Tada visa Lietuva buvo svetimųjų 
valdoma: carinės Rusijos ir kaizerinės Vo
kietijos. Po vadinamo trečiojo, 1795 metų 
padalinimo Lietuva galutinai neteko politi
nės laisvės. Lietuvos okupacija po 1795 
metų buvo pilnutinė; ją reikia vadinti ge
nocidine: okupantas rusas įprastai vadi
namą Didžiąją Lietuvą ištisus 123 metas 
žiauriai valdė, naikindamas lietuvių tautą, 
plėšdamas Lietuvos šalį. Okupantas smau
gė Lietuvos politinį, ekonominį, kultūrinį ir 
religinį gyvenimą. Lietuvis buvo paverstas 
beteisiu okupanto vergu. Grėsė lietuvių 
tautos išnaikinimas

Paskutinis dvasinės kultūros židinys— 
— Vilniaus Universitetas — okupanto įsa
kymu buvo uždarytas 1832 metais. Tačiau, 
nepaisant okupanto represijų, Tautoje 
tebesilaikė gyva tautinės sąmonės ugnelė, 
ir jau 1883 metais , taigi 88-riems metams 
praėjus nuo Lietuvos okupacijos pra
džios , kitoje okupuotos Lietuvos dalyje — 
Prūsuose — pasirodė naujas lietuvių tau
tinės sąmonės švyturys — laikraštis “Auš
ra”.

“Aušra” išėjo Prūsuose, įprastai vadi
namoje Mažojoje Lietuvoje, nes Didžiojo
je Lietuvoje lietuviška spauda buvo ruso 
okupanto valdžios uždrausta. Tai btivo 
kiekvienam lietuviui prisimenamieji šiur
pulingi lietuviško spausdinto žodžio už
draudimo metai, ištisas laikotarpis! Tai 
šitame tamsiame lietuvių tautinio smaugi
mo laikotarpyje, būtent 1908 metų lapkričio 
28 dieną, gimė mūsų Korporacija — vos 
ketveriems metams praėjus nuo lietuviš
kos spaudos išlaisvinimo iš 40 metų truku
sio tos spaudos kalinimo.

To meto okupuotos Lietuvos gyvenimo 
sąlygos buvo tokios, kad mūsų Korporaci
ja gimė tokia, kaip mes ją žinome, o ne 
kitokia. Kam anais laikais neteko gyventi 
Lietuvoje ir pažinti to gyvenimo nuotaikas, 
tam šiandien būtų sunkoka ano meto lietu
vį suprasti.

Korporaciją Fraternitas Lithuanica ta
da Petrapilyje įsteigė 5 lietuviai studentai, 
gimę ir augę anb meto okupuotoje Lietuvo
je. Iš jų dabar lėta likęs gyvųjų tarpe tik 
vienas Korporacijos brolis dr. Vladas Inge- 
levičius; kiti keturi — V. Nagevičius, K. 
Oželis, Ph Sližys, Z. ščepūnavičius — jau 
mirę. •

Ano meto susipratęs lietuvis tubėjti būti 
pakankamai drąsus nebijoti savo lietuviš
kumo, pakankamai drąsus ir sumanus 
nuslėpti nuo okupanto akių SaVo visuome
ninį bendravimą su savo tautiečiais.

Prisimenu ir savo jaunas dienas Vilniu
je. Buvau mokinukas. Tada Vilniuje buvę 

datig jaunų moksleivių. Ir daug jų priklau
sė jaunime rateliams: ateitininkams, auš
rininkams ir kt Susirinkdavome dieną po 
pamaldų arba vakarais. Atėję į susirinki
mą, ne visi jame dalyvaudavome: keletas 
iš mūsų tupėdavome pasilikti lauke ir aky
lai sekti praeinančius ir besiartinančius. 
Pastebėję rusų policiją ar šiaip įtartinus 
asmenis, tuojau turėdavome sutartu ženk
lu įspėti susirinkusius. Taigi dar anksty
voje jaunystėje jau nusitaanėme esą kovo
tojai už savo Tautos reikalus.. Jau anksty
voje jaunystėje ne lepinami buvome, bet 
grūdinami kovai už mūsų Tautą.

Iš Vilniaus nuvykau į Petrapilį. Jau 
buvau jaunas studentas. Ir ten lietuviui 
studentui buvo tos pačios veikimo sąlygos, 
kaip ir Vilniuje, nes Lietuvos okupantas 
akylai sekė lietuvį ir už Lietuvos ribų.

Apie carinės Rusijos okupacijos metų 
nuotaikas Lietuvoje vaizdžiai ir įspūdin
gai kalba dh P. Radrvieko nuotykiai, o 
tokie nuotykiai buvn ne išimtis, bet kaip 
taisyklė* Vis bfcsikartoją po visą Lietuvą 
per visus 123-jus okupacijos metus, Dr. 
Petras Radzvickas. mūsų Korporacijos 
garbės narys, Vytauto Didžiojo Universite
to Kaune profesorius. Jis baigęs medicinos 
mokslūs Maskvoje, norėjo įsikurti Lietu
voje, bet Lietuvos okupanto buvo privers
tas skubiai Lietuvą palikti. Grįžęs į Mas
kvą dr. Radzvickas per 5-rius metus įsigijo 
visas okulistui — profesoriui reikalingas 
kvalifikacijas, Maskvue Universiteto buvo 
išrinktas visais balsais ° carinė valdžia

dr. Radzvickui pasiūlė atsisakyti savo ka
talikiškos tikybos ir pereiti į provoslaviją, 
kurios lietuvių tauta kratyte kratėsi. Dr. 
Radzvickas rusų valdžios pasiūlymą atme
tė, ir turėjo išeiti iš Maskvos Universiteto. 
Taip anais carinės okupacijos metais lietu
vis kietai kovojo su visokiomis okupanto 
užmačiomis. _

O kaip su kalba?... Gimtoji lietuvių 
kalba lietuviui buvo šventas dalykas. Anais 
laikais okupuotoje Lietuvoje tebuvo tik ru
siškos mokyklos, kur viskas buvo dėstoma 
rusų kalba. Tose mokyklose mes jau gana 
anksti gerai pramokdavome rusų kalbos ir 
galėdavome visai laisvai rusiškai kalbėti. 
Bet niekad niekam iš mūsiį nė į galvą nea
teidavo mintis savo tarpe pakalbėti rusiš
kai. Gi dabartinė mūsų moksleivija visoje 
Amerikoje sudaro ne tik nemalonų, bet ir 
labai liūdną kontrastą: be jokio reikalo 
dažnai griebiasi svetimų kalbų, pamiršda
mi savąją. Jau darosi retenybė toks lietu
vis, kuris savajai kalbai ir savoms tradici
joms teberodo prideramą respektą. Iškyla 
labai rimtas ir labai opus klausimas ko
dėl taip atsitiko?

Galima būtų susakyti daug paaiškini
mų ir pasiaiškinimų, bet tikriausias bene 
tiktai vienas pagrindinis tėra atsakymas: 
carinės Rusijos okupuotos Lietuvos lietu
vis iš pat jaunystės jau buvo įsąmonintas ir 
užgrūdintas kovoti su Lietuvos okupantu, 
savo tautos ir savo paties skriaudėju. Tad 
suprantama, kad lietuvis nekęsdamas sa
vo skriaudėjo okupanto, nekentė nei jo 

kalbos, nei jo tikybos provoslavijos, kuri 
lietuviams katalikams buvo net prievarta 
brukama.

Visai kitokiose Sąlygose auga ir bręsta 
mūsų dabartinis jaunimas laisvajame pa
saulyje. Jam nežinomi jokie suvaržymai, 
persekiojimai ar skriaudos dėl to, kad jie 
lietuviai . Jiems netenka kovoti ir kentėti 
už savo tautines teises, už tikėjimą ir pa
pročius, todėl jie ir nebręsta tautiniais ko
votojais už savo teises, todėl jie pamaži ir 
nupranta nuo savo didžiųjų turtų — gim
tosios lietuvių kalbos, tautinių tradicijų, 
tautinės kultūros.

Korporacijos Fraternitas Lithuanica gi
mė ir augo carinės Rusijos okupacinio re
žimo metais, kai lietuvio tautinis gyveni
mas brutaliausiu būdu buvo varžomas, per
sekiojamas. Tie vergijos pančiai anais 
laikais giliai rėžėsi į mūsų visą viešąjį gy
venimą, palikdami skaudžias žymes. Ta
tai parodo ir mūsų Korporacija Fraternitas 
Lithuanica, gimusi ir išaugusi anais vergi
jos laikais ir atidavusi didelę pagarbą savo 
gimtajai kalbai; toliau — nekompromisinis 
branginimas lietuviškos šeimos, gyvenan
čios tikrą lietuvišką gyvenimą; pagarba, 
tolerancija kito brolio lietuvio pažiūroms, 
įsitikinimams, jeigu jie neprieštaravo lie
tuvybės idėjai. Tai idėjiniai pagrindai 
mūsų Korporacijos, įsižiebusios ir augu- 
sios anais tamsiais okupacijos laikais.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “N a u j i e n a i”

4 — NAUJUMO*, CHICAGO K ILL. _ SATURDAY, JUNE 9, 1973



DR. ANNA BALIONAS
Akiu, uitų, mosiu

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
DR. f ANG C LU 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGU A

Medical Building). Tai. LU $4446

BOOT WEST 83rd PLACE 
JUSTICE, IL TEL. 599-0500

Priima ligonius pagal susitarimą.

INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRWRGUA 

Talef. 695-0533 
Pm Valley Medical Center

ROUTE St. ELGIN, ILLINOIS

ML PETER BRAZIS 
HYSICIAN ANO BURGEON 
S4M WEST 71st STREET

Ofisas: HEmleck 4-5*49

Atsiųsta paminėti
Algirdas Bražinskas • Baltas: 

Už MYLIMĄ BALTIJĄ. Eilė
raščiai, 1973, Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Richmond 
Hill Skyriaus, New Yorke išleis
tas, dail. J. Bagdono kiekviena
me antrajame puslapyje ilius
truotas 32 psl. su viršeliais ei
lėraščių rinkinys. Yra 14 eilėraš
čių : Pergalė. Motina Tėvynė. 
Mirštam kaip kankiniai. Tarpe
klis. Kalnai ir dykumos. Laimė, 
kančia, viltis. Dykuma. Ūžia 
griaudžia. Tėvyne! brangioji tė
vyne. Likimas. Kalėjime. Dvy
lika. Ratai. Pavasaris ir Pilnai 
atgimus — Baltija.

Leidėjų žodyje pasakyta: 
Leisdami šią Algirdo Bražinsko 
poezijos knygelę, turime tiks
lą parodyti lietuviškai visuome
nei, o ypač mūsų jaunimui, kad 
kūrybos žodis gali būti tariamas 
ne tik gyvenant laisvėje ir per- 
tekliuose, bet ir nelaisvėje, ištrė
mime ar kalėjime.

Algirdas Bražinskas - Baltas 
gimė 1955 liepos 26 Vievio mies
telyje, Trakų apskrityje. Šiais 
metais jam sukanka 18 metų 
amžiaus.

Jaunasis Algirdas didžiąją sa- Jų šakos prisirpusiai sunkios 
vo vaikystės dalį praleido ištrė
mimuose Sibire. Dabar jau tre
ti metai kenčia Turkijos kalė
jimuose. Trumpą laiką, kurį jam 
teko gyventi savo gimtajame 
krašte, jis išsako eilėraštyje 
“Laimė, kančia ir viltis”. Tuos 
gilios tėvynės meilės posmus 
Algirdas sudėjo turėdamas vos 
15 metų amžiaus. Algirdas Bra
zinskas-Baltas yra kuklus jau
nuolis. Jis rašo: “Tai keletas 
puslapių iš mano kraičio. Siun
čiu juos ne dėl jų literatūrinės 
vertės, bet tam, kad geriau su
prastumėte mano tragišką dalį”.

LAIMĖ, KANČIA IR VILTIS
Lietuva — mano meilė ir saulė, 
Lietuva — man diena ir naktis. 
Ji viena, ji viena tik pasauly 
Mano laimė, kančia ir viltis.

Ir einu aš paklusęs jos valiai, 
šventai valiai brangios Lietuvos, 
Ir nešu sunkią kankinio dalią 
Dėl šviesiosios tėvynės savos.

PAVASARIS UŽ GROTŲ
Už grotų putoja alyvos 
Pražydę baltu sidabru,

Kvepia baltu nektaru.
Ak, Dieve, už ką man toks grožis 
Tarp sienų pilkų ir klaikių? 
Esu juk žemiausias verguolis 
Tarp gaujos žemiausių vergų.
Neleidžiat pasiekti alyvos? 
Gerai. Aš to neprašau, 
Bet ar negalima man gi 
Pažvelgti į ją iš arčiau?! 

žinau, jūs atsakymas vienas: 
Žiedai tie pražydo ne tau! 
Esu juk pasmerktas niekšas 
Ir saulės šviesos nematau.

Bet visgi pro sienas, sargybas, 
Pro užtvaras spygliuotų vielų 
Matau, kad pražydo alyvos 
Už grotų, Ir aš jas jaučiu.

1973 m. Ankara/Tirkija 
(katakomba Nr. 253) 
Ankara, Ankara, Ankara... 
Kur pažvelgsi klaiki dykuma, 
Ankara, Ankara, Ankara...
Kur pažvelgsi kalėjimo sienos. 
Skausmas, tamsa ir kančia...

Algirdas Brazinskas-Baltas

aitrai

OFISO VALANDOS:

lai susitarus.

Rez.: Gi 84)673

M. W, EISIN - EISINAS 
akušerija ir moterų Ligos 
GINEKOLOGINĖ CMiftURGUA

GRADINSKAS
SPECIALŪS 

MAISTO PAKETAI

valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
wimpia, skambinti Ml 84)601.

OR. NINA KRAIKEI- 
RRiAlKEUŪNAiTE 

aWteRIJA IR moterų ligos 
6132 te. KtOŽIfe AVI, 

Telef. WA M67B. 
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tol.: HE 4-1818 arte RE 7-9700

X. -- .V^JKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ ŠPČČ. 
2454 WEST 71»t StREĖT 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais, nuo 3,iki 7 vaL popiet, 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vaL 
lyto tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
DPtOMEtRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W» 71st St. — T6L 737-5149 

Tikrina akiu Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
inkštų. Pūsles ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

Ofisas 1750 West 71st St.
Tol.: 925-8296

2—8 vai. vak. Penktadienį 
ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 

it trečiadieniais

Rez. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

fcehcfra praktike, spec. MOTERŲ ligok 
Ofisas: 3652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223
DPT8O VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak šeštadie- 
niais 34 Vai. po pietų ir kitu laiku

CHIRURGAS 
2454 WEST >1st STREET 

Ofite MM.: Htmlock 4-2123

19 IN. TV 
TIK $119.95

Viskas apmokėta. 
Nemokamas pristatymas.

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9. į 

Tree, ir sekm. uždaryta.
2512 W. 47 ST. — FR 6-199S

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GeLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAibrook 5-8063

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tet: F Rentier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvių kalte: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir 
madienį nuo 6:30 iki 9:30 
ryto.

T«MU HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

sek-1 
vaL |

I

Nuo
1914 metų

SPECIALUS I
10 sv. bekono taukų, 

kvietinių miltų, 10 sv. 
10 sv. cukraus.

$77.00
10 sv. 
ryžių,

EKONOMIJOS SIUNTINYS 
$45.00

7 sv. kvietinių miltų, 4% sv. 
ryžių, 4% sv. cukraus, 214 sv. 
makaronų, PA sv. įvairių vaisių.

SPECIALUS 5 $48.00
5 sv. bekono taukų, 5 sv. ry

žių, 5 sv. cukraus, 5 sv. kvietinių 
miltų.

10 SKARŲ $60.00
5 vilnonės skaros su didelė

mis arba mažomis gėlėmis, arba 
turkiškais raštais, taip pat 5 šil
kinės skaros.
ORO PAŠTU

5 VILNONĖS 
su didelių ar 
turkiškais raštais.
ORO PAŠTU

$69.70

SKAROS $46.00 
mažų gėlių arba

$55.00

5 VILNONĖS SKAROS 
APLINKUI APSIUVINĖTOS

S54.00
$63.00ORO PAŠTU

IMITUOTŲ KAILIŲ

Labai vertingas, 
pasirinkimas.

PALTAS 
$115.00 

Didžiausias

Yra ir daugiau specialių pa
ketų su vertingais daiktais.

Reikalaukite mūsų naujo 
iliustruoto nemokamo katalogo

UŽSAKYKITE DABAR.
UŽSAKYKITE TIK PER

EXPRESS CORP.
125 East 23-rd Street 

Fifth Floor.
New York, N. Y. 10010 

TEL. 982-1530

Mes turime 24 metų patyrimą 
.ir daug tūkstančių patenkintų 

klijentų.

CHICAGOS MERAS 
SVEIKINA MAČIUKĄ 
Visi žinome, kad Chicagos 

miestas visų gyventojų vardu 
įrašė Kazio Macke — Mačiuko 
vardą į garbingų Chicagos . 
miesto piliečių sąrašą ir kartu 
su kitais jį pagerbė. Ii

Ne visi žinome, kad mūsų 
SLA apskrities pirmininkas ir 
žinomas realestatininkas gavo 
gražaus turinio laišką iš Chica
gos mero Richard J. Daley. Mi
lijoninio miesto meras, be ki
tų dalykų, ponui Mačiukui ra
šo:

“Nuoširdžiausias sveikinimas 
Jums paskyrimo Jus į Vyres
niųjų Piliečių Garbės Rūmų 
proga.

Kiekvieną metą Chicagos 
visuomenės ir piliečių organi
zacijos siūlo 62 metų sulauku
sius asmenis, pasižymėjusius 
vadovybe arba savo darbais, 
įrašyti į Garbės sąrašus. Da
bar Chicagos meras nori pa
gerbti atrinktus vysresnio am
žiaus piliečius..

Pasibaigus šioms regionali
nėms iškilmėms, piliečių ko
mitetas pradės sunkų darbą at
rinkti iš šimtų pasiūlytų kan
didatų tuos, kurie bus įtraukti 

■į nuolatinį miesto Garbės Rū
mų sąrašą. Aš visuomet pra
vedu šias ceremonijas miesto 
tarybos posėdžių Salėje, gegu
žės mėnesį. Vyresniųjų Pilie
čių mėnesį.

Jūsų paskyrimas į Garbės 
Rūmus yra didelė garbė. Jūsų 
gyvybingumas ir pasišventi
mas yra stebėtinas. Prašau pri
imti mano geriausius linkėji
mus visų čikagiečių vardu”.

Laišką pasirašė Chicagos 
meras Richard J. Daley.

Jau didokas lietuvių skaičius 
yra įrašytas į garbingą šio mies
to piliečių sąrašą. Kiekvieną 
metą tas sųrasas didėja.

ČHcttįįfetfs

TAUTININKŲ SEIMAS ...

(Atkelta Ii 4 pri ) 
konsulas, Chicagoje. N. Lietu
vos konsulai:

A. Simutis — New Yorke, dr.
J. Bielskis — Los Angeles, V. 
Baliekas Lietuvos atstovas — 
Didžiojoje Britanijoje.

A. GriSonas — Liet. ats. P. 
Amerikoje.

St Lozoraitis Jr. — Atsto
vas prie Vatikano,

V. Sidzikauskas — Lietuvos 
Laisvės komiteto pirm.,

Dr. Gerutis — ii Šveicarijos,
Nadas Rastenis — ALT Są

jungos ir Korp! Neo Lituania 
garbės narys.

Prof. St Dirmantas — LVS. 
‘Ramovė** ir Profesorių drau
gijos vardu.

V. Volertas — LB Centro val
dybos pirm.,

St Barzdukas — PLB-nės 
pirm.,

Dr. F. Kaunas — PLG S-gos 
pirm.

M. Blynas — Lietuvos Atgi
mimo Są-gos pirm.

J. švedas — Lietuvos Ka
riuomenės Kūrėjų Savanorių 
vardu,

K. Veikutis — Vilniaus Kraš
to Lietuvių S-gos,

V. Tamošiūnas — L. šaulių 
— Są-gos.

Tai viena dalis ALT Są-gos 
seimą sveikinusių . Suvažiavi
mas baigtas — užsklęstas Lie
tuvos himno garsais.

ALT są-gos seimas buvo dar
bingas ir nuotaikingas, jautėsi 
lietuviškas nuoširdumas, tak
tas — pagarba.

Seimo dalyviai skirstėsi pa
kilia dvasia, — stipriai tikėda
mi Lietuvos laisvės viltimi..

Pabaiga

mobilio duris uždarytas ir rei1 
kalui atsitikus apsistoti, ta ta 
darytų ko trumpiausiai.

Kas pastebėtų Įtartiną auto
mobilį, prašomas pasižymėti 
jo numerį jame važiuojančių 
skaičių, įsidėmėti, kaip jie at
rodo, ir ptanešti policijai.
»■ .A... . ■ -V . ■ . ■ • ; -

Kas pastebėtų kokią nelai
mę, 
pataria nesustoti, 
vus artimiausią vietą 
telefonas, skambinti 
policijai,

Interstate 57 plente 
vahgalį budės sustiprinti poli
cijos patruliai nuo Chicagos iki 
Will apskrities ribų. >

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BUTINI iSClONfUI

Jono 16:33 (34).

Viešpats Jėzus negavo žemiškos laimės už savo ištikimumą, bet būva 
“žmogus vargų, susipažinęs su sielvarta”; gėda tų, kurie gėdina Dievą, 
užpuolė ant jo; nors buvo jis bagotas, tarnaus mūsų naudai tapo biednu; 
Hivo taip biednas, kad išsitarė: “Lapės turi urvus ir paukščiai po dangu
tei Lizdus, e Sūnus žmogaus neturi kur prisiglausti”... O tarnas nėra di
desnis už savo valdovą; jei jie persekiojo jį, persekios ir jus; o gėdinimai 
i gėdinančių puls ir ant mūsų, šiame laike yra tik vienas atlyginimas, 
lutu priklauso Kristaus paseekėjams, e tas yra Dievo meilė ir širdį palie

čius pagyrimas.

kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
tnygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 

parašysite tokiu adresu: F. Žavisi, 3715 W. 66th St., Chicago, Illinois 60629
•V. RAŠTO TYRINĖTOJAI

■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
• •Z. 2533 W. 71st Street

Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DlDžLAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI
ką nors bėdoje, policija 

o privažia- 
kur yra 
valstijos

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742
visą sa

TAISOME KLAIDĄ
šių metų birželio 1 d. Nau

jienose, Hot Springs korespon
dencijoje pasakyta, kad JAV 
Lietuvių Bendruomenės Hot 
Srings apylinkės pirmininkas 
buvo frontittiftkas. Čia klaida. 
Mūsų apylinkei pirmininkavo 
demokratinės Bendruomenės 
šalininkas, o dabar yra išrink
tas frontininkas...

Kitas Lietums

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

MODERNIŠKOS AiK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 

Direktorių
Asšociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
M MTHOrtOAM-IIOTEZISTAS
S. Aparatai - Protezai. Med. Ban-

W dažai. Speciali pagalba kojoms

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 
u* ateityje.

Sąskaitos apdraustos Iki 
MOMO.

Talef.: PRospect 6-5034

SKAITYK PATS IK PARAGINK Passteek Savings

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS
pounded daily - 

paid quarterly

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AN* LOAN AMOOIATMN

4MB ARCHER AVENUE
CMtCAGG, RAINO* Mtt 

PHONE: 3SM4N

*6%
1 Yea,« Savings 

Certificate 
(Minimum $5.000)

Teroras vieškeliuose
Illinojaus valstybinė polici

ja perspėja, kad važiuojantie
ji tarpvalstybiniu plentu (In
terstate) 57 laikytų savo auto-

• -Motina duoda patarimus ką 
tik ištekėjusiai dukrelei:

— Ir įsidėk į galvą, kad nie
kuomet nereikia su vyru gin
čytis. Tuojau pradžk verkti!

STEPHEN RUDALIES
Gyv. 3600 W. 57 Street, Chicago, III.

Mire 1973 m. birželio men. 7 dieną, 11:45 vii. Vakare, sulaukęs 
82 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 64 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Antoinette, pagal tėvus Wallace, sūnus 

George, marti Jtalfa. duktė Marcella ir žentas Joseph Kohiljak, 2 anū
kai ir 2 proanūkei.

Lietuvoje like brolis ir sesuo su šeimomis ir kt. giminės.
Kūnas pašarvotas Mažeika ■ Evans koolvčiofe. 6845 So. Western 

Avenue
Laidotuvės įvyks pirmadieni, birželio 11 dieną 1:30 vai. popiety, 

bus lydimas iš koplyčios j Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Stepheh Rūdaites giminės, d naujai it pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

tmene, sūnus, duktė, žentas ir kt. giminės.

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

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

BUTKUS • VASAITIS
1446 Sb. SOth Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST «9th STREET REpubiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

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

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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— George Jonikas, Amerikos 
legiono ir kelių lietuviškų or
ganizacijų veiklus narys, or
kestro vedėjas, praeitą penkta
dienį gavo širdies priepuolį. Jis 
guli šv. Kryžiaus ligoninėje, 
ypatingoje priežiūroje. Tuo tar
pu jo lankyti negalima, bet gy
dytojai tvirtina, kad jis atsigaus. 
Ligoniu rūpinasi tėvas John Jo
nikas ir artimieji.

1

t^ijti užsisakydamas Naujienas, tęsdama prenumeratą atsiuntė 
ji Vajaus komisija dėkoja už dė- gerus linkėjimus ir 8 dol. auką 

inesj. vajui. Vajaus komisija nuošir-
'v~- • džiai dėkoja.— Jones Aukšt. Komercine

mokykla, 606 So. State St., pra
dės birželio 26 d. bendrojo moks- Į Ind., teisininkas ir visuomenės 
lo ir praktiškų specialybių 
saros kursą tikslu tinkamai __
siruošti studijoms ir dalinio lai-'lais. 
ko darbams studijuojant, 
mokykla priklauso miesto 
laikomoms švietimo 
joms, todėl už mokslą 
gyventojams mokėti nereikia.

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

inesj

— Dr. Juozas Tautvilą, Gary,

— Jurgiui Jonikui susirgus, 
Naujienų piknike gros Adolfo 
Ranionio vadovaujamas or
kestras.

— Daina Danilevičiūtė ir 
Daiva Vaitkevičiūtė, mūsų jau
nosios kartos veikėjos, mielai 
sutiko talkininkauti Genocido 
parodai. Jos organizuoja jauni
mą toje parodoje budėti. Paro
da bus birželio 16—19 dieno
mis Marquette Parko Šv. Merge
lės Gimimo parapijos salėje.

— Juozas širvaitis, Detroit, 
Mich, atsiliepė Į Naujienų pla
tinimo bei naujų skaitytojų va-

VELTUI 
JŪSŲ NAMŲ

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

VISKAS AIŠKU

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, lama — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

BUTŲ NUAMAVIMA& ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO

Tei; j linkėję už apie $65,000. Galima pe- 
t rimti 514% paskolą. Pardavimo prie
žastis — iškėlimas tarnybai į kitą 

valstiją.
Tel. 434-8541.

6455 So. Kedzie Avė,
NETOLI 56-TOS IR HARLEM

to

MACHINISTS

Man.

$15.000 IŠEINANT PENSIJON

SECRETARY

372-7435

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Reikia

REMKITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURTE GARSINASI 

"NAUJIENOSE’

3700 So. MORGAN
CHICAGO, ILL. 60609

927-1420

CALIFORNIA SUPBt SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

18 BUTŲ
12 po 4% ir 6 po 3% kambarių. Gera 
vieta 67-tos ir Pulaski apylinkėje.

REIKALINGAS SPAUSTUVES REAL ESTATE
va- veikėjas, buvo atvykęs į Naujie- 
pa- nas pasikalbėti aktualiais reika- 

. Ta proga jis įteikė Nau- 
Ta jienų vajui 10 dol. 
iš- 

instituci- 
vietos

— Edvardas C. Rupkus iš Mar
quette Parko apylinkės pakarto
tinai parėmė vajų atsiųsdamas 
auką. Vajaus komisija nuošir
džiai dėkoja, visus skaitytojus 
prašo remti Naujienas ir jas 
platinti. Visi lietuviai yra kvie
čiami užsisakyti Naujienas, šį 
sekmadienį, birželio 10 d., Nau
jienų gegužinėje bus galima už
sisakyti Naujienas pas knygų 
ir spaudos platintoją Kazį Ro- 
žanską ir to laikraščio darbuo
tojus bei bendradarbius.

iL 
iš

— Ponia Martha Daraška, 
ganietė Naujienų skaitytoja 
Marquette Parko apylinkės, pra-

ERWIN J.

MICHAELS

Teks dirbti prie knygų ir laikraščio spausdi
nimo darbų.

Norinčius pramokti, pamokysime. Geras at- 
lyginimas ir malonios darbo sąlygos. Nuolatinis

— Naujienų Pikniko rengėjų darbas. Prašome telefonuoti HAymarket 1-6100. 
komisija ir visi darbuotojai yra ' 
pasirengę sutikti ir tinkamai' 
priimti svečius šį sekmadienį 
Bučo sodyboje. Visi prašomi • 
atvykti ir kviesti savo pažįsta-, 
mus.

1739 S. Halsted St., Chicago, Illinois 60608

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

BENDRIEMS 
FABRIKO DARBAMS

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

4637 So. ARCHER AVĖ. (prie 47-tos) 

254-8500
MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU 

Su pagarba ERWIN J. MICHAELS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENĖ 

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas {vairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

MK1I

SIUNTINIAI I LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

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

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA
Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para

mą, taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsį visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmėsi 
ne tik į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtų 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuvių demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesio ir naramos. Reikia, kad tas dėmesvs ir parama taptų konkreti 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakyti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chicago!*, eriemleečiuoae ir Kanadole Neufienoc metam* — $22 00. 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.80, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — 820.00, pusei metų — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST. 

CHICAGO, IL 60608

Siunčiu ... 
□ 
□

□

_ dol.
Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui
Užsakau Naujienas savo __________ _______________  kaip dovaną
--------------------proga. 
Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtų 
siųsti raginimo. 
Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 
susipažintų.

PAVARDt

ADRESAS

PAVARDt

ADRESAS

IR VARDAS

IR VARDAS

LB Marquette Parko apy
linkės valdyba šaukia posėdį 
ateinantį antradienį, birželio 12 
d. Bus aptarti paskutiniai klau
simai, liečia Genocido parodą. 
Šiais metais birželinių įvykių 
minėjimą ruošia Chicagos Lie
tuvių Taryba ir LB Marquette 
Parko apylinkės valdyba. Mi
nėjimas pradedamas penktadie
nį Jaunimo centre, šeštadienį 
nuo dvyliktos valandos jau bus 
galima lankyti Genocido pa
rodą.

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje, ruošiantis baisiojo 
birželio įvykius minėti, jau pa
ruošta miniatiūrinė rusų - bol
ševikų vykdomo lietuvių tautos 
genocido paroda, kuri tęsis iki 
birželio mėnesio pabaigos.

čia vyksta įdomi Marijos 
Aukštesniosios mokyklos moks
leivių meno darbelių paroda.

Visuomenė kviečiama šias 
parodas pamatyti. Muziejus lan
kytojams atdaras kasdieną nuo 
1-nios iki 4:30 vai. Įėjjmas ne
mokamas.

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

*
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitoki blankai

HONK INSURANCE
Call: Frank Zapolis
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST, CHICAGO

Telef. 434-4660

sa

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ 
(10/20/5/5/UM) 

Pensininkams automobiliu 
APDRAUDA 

Amžius 62—80
BACEVIČIUS 778-2233

AL. IR I G N A S 
taisome 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Dažo namus ii lauko ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

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

STASYS ŠAKINIS

NAUJIENAS
Parafag

NAUJIENAS
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LEARN REAL ESTATE!
There are Real Estate brokers who 
have part & full time openings for 
inexperienced sales people, 
show 
are a 
on a

_ . . We can 
you how to find them. If you 
beginner, write for information 
free real estate salesman’s 

referal service.
ILLINOIS STATE MLS

Dept. N
7063 WEST BELMONT 
CHICAGO. ILL. 60634 

Phone 1)22-9770

TUOJAU REIKALINGI VYRAI
1-je ir 2-je pamainoje. Turėti žalią 
imigranto kortelę. Geras pradinis at
lyginimas. Mažiausiai S3.48 pradžiai. 

Puikiausios priedų programos.
JOSLYN MFG. & SUPPLY CO. J. BACEVICIUS — BELL REALTY

INCOME TAX SERVICE

BUSINESS CHANCES 
Biznio Protas

CATERING. TAVERN
2 HALLS, 5 RM. APT.

Brick building. Ghoice corner
4458 S. Fairfield. Good business.

Good terms or contract.
247-4184 or AV 3-0223

MACHINIST
Tool room, first shift. Must be able 

to work to close tolerances.
MECHANIC

Second shift. Light work on high 
speed operation.

Free hospitalization, vacation, 9 paid 
holidays. Public transportation 

door.
Call KEN McELROY 

632-1010
TRIO METAL CAP 

Kerr Glass Mfg. Division

Labai modernus 5 kambarių mūrinis 
su 3 dideliais ir patogiais miegamai
siais, pilnu beismantu ant didelio 40 
pėdų sklypo. 2 mašinų garažas, pui
kiausia vieta vaikams ir visai šeimai, 
arti krautuvių, susisiekimo ir mokyk
lų. įkainuota žemiau rinkos kainos 
tik už S29.900. čia jūs surasite savo 
laimę. Paimkite ją. Skambinkite 

stebukladariui. 
Skambinkite MICHAELS dabar.

Kalbame lietuviškai.
254-8500

TURTO PIRKIMAS - PAR- 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

JO DAVIESS COUNTY, ILLINOIS, 
parduodama 160 akrų farma su tro
besiais. Geri stogai, naujas šulinys, 
puikūs gamtos vaizdai, netoli Apple 

Canvon Lake ir 20-to kelio. 
VERLAS W0EER, R. 3, 
STOCKTON, ILL. 61085 

Tel. 815 — 358-3303

Lathe and mill hands, grinder hands, 
mold repair men. Immediate ope
nings for competent, reliable trades
men. Overtime, profit-sharing plan, 
group insurance, job security, vaca
tions, paid holidays and sound future.

Call for interview appointment
928-9877

FORMOLD PLASTICS 
DIV. VCA CORP.

11955 VINCENNES AVE. 
BLUE ISLAND. ILL.

(An Equal Opportunity Employer)

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS vyrui, 
turinčiam mašiną. Rašyti arba kreip
tis 6918 So. Artesian Ave, Chicago. 

Illinois 63629.
Tel. 776-2630

EXPERIENCED 
ELECTRICIAN 

Electrical Motor Repair 
AC & DC 

IESCO, INC. 
436-2737

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate 
4506 Gulf Blvd.

St. Petersburg Beach. Fl 33706 
Area code 813 362-1441

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

HOUSE KEEPER
General house keeping, light 
cooking, own room, bath, TV., 

Lake Shore Drive.
Some English necessary.

Call 922-1833
— Ralph Zeveckas iš Kenne

dy aukšt. mokyklos laimėjo 
premiją už spausdinimo darbus 
profesinio pasiruošimo progra
mose.

♦ BALFo gegužinėje - piknike, 
kuris Įvyks 1973 m. birželio 
mėn. 17 d. (sekmadienį) Bucho 
sodyboje, Įvažiavimo vyriausias 
tvarkytojas bus Pranas Eigelis. 
Visuomenė maloniai kviečiama 
ko skaitlingiausiai ęiknike da
lyvauti ir linksmai praleisti lai
ką gamtoje. (Pr).

SECRETARY
Interesting and challenging position 
in computer field. Steno and typing 

experience. Can hire your own 
typist.

TALLY CORPORATION 
10600 W. HIGGINS

0‘Hare office building No. 2.
298-2315

SWITCHBOARD OPERATOR 
Various duties. Must type. 

Good salary and company be
nefits. 9:00 to 4:30. 5-day week.

Call Mr. DROLL. 
384-7100

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMĄ?

SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

MŪRINIS 3 BUTAI
— 2 po 6 ir vienas 4 kambarių. Cen- 
tralinis šildymas. 30 pėdų sklypas.
2 auto garažas. Dideli butai. Mo
dernūs Įrengimai. Geriausioj Brigh

ton Parko vietoje. 
$36,500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63rd ST. (prie Sacramento)

Tel. 436-7878

GRAŽUS 6 KAMBARIU MŪRAS 
prie vienuolyno. Naujas gazu šildy
mas. Garažas. $19.900.

PONIŠKAS, didingas 7 kambarių 
■ mūras. 2 auto mūro garažas. Įreng
tas beismantas. 1% vonios. 44’ lo
tas. Marquette Parke. $38,000.

6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
pajamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. Pirkėjui pelningas.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman
tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 
matykit.

PALIKIMO MŪRAS atneša $4 000 
nuomos. Naujas gazu šildymas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18.000.

2 BUTU MŪRAS. Kabinetu virtu
vės. Naujas gazu šildymas. Garažas. 
Geroj vietoj. $18,000.

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
tralinis oro vėsinimas. Įrengtas beis
mantas. 1% vonios. Garažas. —

J $24,000.
2 BUTU PUIKUS MŪRAS. Arti 

mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. $30,000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900.

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

8 BUTU MŪRAS 
10529 So. ARTESIAN AVE.

Visi butai su individualiais šildymais 
gazu, po 2 miegamus. Naujas stogas. 

80 pėdu sklypas.
$90,000.

Kreiptis i savininką. 
Tel. BE 8-4954

XX xux^xvx a xxxxn.cc SAVININKAS PARDUODA 7 BUTŲ 
Modernus. 8 metu, apšildomas elektra. ilP'F?. 72‘tFos ir apy"
oro vėsinimas, ceramic vonios. T*= ”ž »®.000 Galinu.

raukitės apie tą ir kitus namus. 
McKEY & PO AGUE. 

737-5600 
3145 WEST 63rd STREET 

Atdara sekmadieni 10—5 vai.

GLEN ELLYN — VALLEY VIEW 
OPEN HOUSE SATURDAY 

AND SUNDAY
22 WEST 451 BIRCHWOOD

7 rooms split level. New kitchen. 
Dish washer. Coming Cooktop .Dou
ble self - cleaning oven. Disposal. 
Compactor. Walnut cabinets with 
pantry. 2-car garage. Paved drive. 
Patio. Large trees. Cedar shake & 

brick exterior. 
LOW TAXES

Walking distance to stores and 
schools. 
$45,000. 
469-3594

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 80608. Tel.: VI 74447

♦ Dėmesio! Pirmasis išpar
davimas su 30 ir 40% nuolai
dos Įvairiems gražiųjų kailių 
paltams ir puošmenoms. Atsi
lankykite dar prieš atostogas, 
kai yra pigiausios kainos už ge
riausius kailius, šeštadienį, bir
želio 9 d. atdara nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak.. sekmadienį nuo 
11 vai. iki 6 vai. vak. ir pirma
dienį. birželio 11 d., nuo 9 ryto 
iki 8 vai. vak.

Norman Burst einas, 
2-me aukšte 

185 No. Wabash Ave.
Chicago. Ill. 60601. Tel. 263-5826

(Pr).

MERGAITĖS
LENGVAM FABRIKO DARBUI 

Pripildyti, užsukti kamščius, uždėti 
etiketes ant lūpoms dažų, kvepalų ir 
kita. Nuolatinis darbas, atostogos, 

pakėlimai. Suprasti angliškai. 
Kreiptis 2-me aukšte.

210 W. CHESTNUT ST.

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
40 ar mažiau metų amžiaus. Bendra 
namu ruoša ir priežiūra 2 vaikų, vie
no mokyklos amžiaus. Gyventi atski
ram kambaryje su vonia Skokie apy- 
linkėie. Laisvi savaitgaliai. Ge
riausia alga ir namai tinkamam asme
niui. Reikalingos rekomendaciios ir 
susikalbėti angliškai. Tel. 674-7161 
dienomis, vakarais ir savaitgaliais.

EVERGREEN PARKO APYLINKĖJE 
parduodamas 3 didelių miegamųjų 
mūrinis namas su 1% vonios ir pri
statytu garažu. Geras namas geroje 
vietoje ir geroje apylinkėje. Gero

kai virš 30 tūkstančių dol. 
Prašoma skambinti susitarimui 

apžiūrėti. Tel. 425-2857.

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Įrengiu ir teiseu kambarius, vonias, 
virtuves. Atlieku cemento darbus: 

Šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS 

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

♦ Kam sunku gyventi ant 
svieto, tai Jonas Šulcą gali pa
lengvinti naštą. Prašome pa
siųsti jam laiškutį ir voką su 
pašto ženklu ir užrašytu savo 
adresu. Šulcas pasiųs jums gerų 
patarimų ir daug galinčią mal
delę. Voką ir laiškutį prašome 
siųsti tokiu adresu:

Mr. Jonas Šulcą.
3232 So. ( anal St., 

Chicago. Illinois 60616
Nieko mokėti nereikės.

(Pr).

REIKALINGA 
NAMU ŠEIMININKĖ

4 arba 5 dienas savaitėje.
Gera transportaciia. šiaurės vakaru 
apylinkėje. Bendra namų ruoša ir 

lengvas skalbimas. 
Susikalbėti angliškai.

Tel. 225-2130

SECRETARY - LEGAL
EXECUTIVE CALIBRE SECRETARY 
Need assistance in prominent loop law 

firm. T-egal experience essential.
For annointmerrt call 

ARWn AT 
236-9749

Efficient for small real estate 
law office. Good benefits. 

Call Miss MINKEL

Netoli 64-tos i vakarus nuo Pulaski 
įdomus 5 kambarių medinis Ranch; 
tipo namas ant 30 pėdų sklypo su 
spintelėmis virtuvėje, moderniu vo
nios kambariu, iškaltomis šeimos kam
bario ir saliono sienomis. Žemi mo
kesčiai. Visa tai sudaro puikiausias 
galimybes sumažinti aukštas pragyve
nimo išlaidas. Būkite apdairūs ir ap
sukrūs. Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

HINSDALE AREA 
TIMBER LAKE ESTATES

Custom homes • Ranches Bi-levels. 
Colonials.

Built to your specifications or from 
our plans.

• Choice half acre fully improved 
lots. Homes priced from $61,000 to 

$75.000 including lot.
Call for details of to see our plans.

LAMPLIGHTER REALTY 
COMPANY

55th & CLARENDON HILLS RD. 
CLARENDON HILLS

323-1721

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Aw.
Chicago, III. 40832. Tel. Y A 7-5900

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darba* atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios
351844 W. 63rd Street, Chicago, III 

TEI____ 776-5888
Anleetea GerWIauefree. Mv




