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NEW OB T E A NS — Apeliaci- darbo vaIandųį 40 valandų buvo laikomas revoliuciniu laimėjimu,

Laisvųjų kubiečių
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Anglijoje jau 1890 m. jsisteigė motery lankininkiy klubas, šis sportas mėgiamas ir šiandien. Kairėje angliy 
klubas pratimuose. Dešinėje — šiy dienu amazonė. Gerokai skiriasi tik motery mados.

kur darbininkas laimėjo 14 poilsio valandų, tąjį šis paskutinis 
perėjimas į 40 valandų darbininkams naujų poilsio valandų ne- 
duoda, tik patogiau surikiuoja jas į tris atskiras dienas.
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Saulėta, šilčiau.
Saulė teka 6:41, leidžiasi 6:45.
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PAVERGTŲ EUROPOS TAUTU SEIMAS
ACEN — Pavergtųjų Europos Tautų Seimo (PET) septynio

liktos sesijos, 138 ir 139-sis posėdžiai įvyko š. m. rugsėjo 15 d. 
Carnegie Endowment tarptautiniame centre, netoli J. Tautų rūmų, 
New Yorke. Posėdžiai, tradicine tvarka, buvo suderinti su ta 
dienų prasidėjusia J. Tautų metine sesija.

PET sesijos metu išrinkti nau
ji PET valdomieji organai ir 
plačiai diskutuota tarptautinių 
įvykių raidos klausimais. Sesi
jos atidarymo metu buvo du 
pranešimai: albanas dr. R. Kras- 
niqi kalbėjo apie Sovietų Sąjun
gos paglemžtas suverenines Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos tei
ses bei apie Albanijos, Bulgari
jos, Čekoslovakijos, Lenkijos, 
Rumunijos ir Vengrijos neteisė
tų atstovavimų J. Tautose. Ki
tas pranešėjas, bulgaras, dr. G. 
M. Dimitrov, sesijai pirminin
kavęs, palietė tarptautinės po
litikos įvykius ir pavergtųjų tau
tų padėtį, pasiūlydamas atitin
kamų rezoliucijų. Sesijos pirmą 
jų dalį — 138-jį posėdį atida
rius ligšioliniam pirmininkui lat
viui A. Berzinš, invokacijų su
kalbėjo prel. J. Balkūnas.

A. Berzinš, atidarymo kalbo
je, nurodęs į pastarojo meto są
jūdį kai kurių valstybių tarpe 
— siekiant taikos sąlygų atei
ty — čia pat pažymėjo, kad pa
vergtos tautos ryžtingai viliasi 
susilauksiančios laisvės ir ne
priklausomybės. R. Krasniųi 
nurodė: Sovietų įvykdytas Bal
tijos valstybių užėmimas ir lig
šiolinė okupacija neteikia Sovie- 
+1, loioAo VoTRA+i T-’nVrrtŠ

MASKVA. — Sovietų helikop
teriai surado ii- parvežė į Mas- s 
kvų iš mėnulio sugrįžusį erdvė
laivį Luna 16. Jis su. parašiu
tais nusileido Kazachstane, apie 
1,400 mylių nuo. Maskvos.

TOKIJO. — Amerikos vy
riausybė pranešė Japonijai, kad 
greit iš Okinawos salos bus iš
gabenti visi didieji B-52 bombo
nešiai.

LARES. — Tūkstančiai por- 
tarikiečių demonstravo, degin
dami karinio šaukimo korteles 
ir reikalaudami laisvės Puerto 
Ricai.

NEW YORKAS. — Tailan
du os ministeris pasiūlė, kad į 
Paryžiaus taikos derybas įsi-: 
jungtų didžiosios valstybės, ypač 
Sovietų Sąjungą kuri remia 
Vietnamo komunistus.
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KORESPONDENTAI PASAKOJA APIE 
ŽIAURIAS PARTIZANŲ SKERDYNES

BEIRUTAS. — Amerikos vyriausybė buvo susitarusi su Jor
danu ir nusamdžiusi du Libano keleivinius lėktuvus, kurie išvežtų 

! Jordane likusius amerikiečius ir kitus užsieniečius, tačiau šis pla
nas buvo dėl nežinomų priežasčių atidėtas. Britų piliečiai jau 
buvo išvežti į Egiptą, Libaną ar Kipro salų. Išvažiavo ir apie 

: 100 užsienio korespondentų, kurie Ammane matė civilinį karų. 
Jų pranešimai kalba apie didelį kraujo praliejimų ir miesto su
žalojimų. Ammane vyrauja vyriausybės kariuomenė, tačiau dar 
yra ir partizanų tvirtovių, kurias be pasigailėjimo griauna Jor
dano šarvuočiai.

NEMAŽAI ĮMONIŲ AMERIKOJ; BANDO 
KETURIŲ DARBO DIENŲ SAVAITĘ

NEW YORKAS. — Kada Sovietų Sąjungoje ^darbininkų gy- 
‘ venimas vis sunkėja, valdžiai planuojant įvairias lenktynes ir darbo 
disciplinos kietinimą, Amerikoje pamažu einama prie trumpesnės 
darbo savaitės. Jau 27 įmonės yra įsivedusios savb darbininkams 
keturias darbo dienas. Tris dienas savaitėje tie darbininkai yra 
laisvi. Jei prieš 30-40 metų darbininkų perėjimas iš 54 savaitinių

kreipėsi į J. Tautų laisvųjų kraš
tų narius: — atimti Sovietų 
S-gos delegacijai teisę kalbėta 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
vardu, be to, minėtų šešių kraš
tų delegacijoms J. Tautose ne
leisti atstovauti jų kraštams, 
nes delegacijų įgaliojimai buvo 
suteikti. svetimos valstybės su
kurtų režimų ir prieš tų tautų 
valia.;

Pranešime apie tarptautinių 
įvykių raidų dr. G. M. Dimitrov, 
priminęs š. m. rugpiūčio 12 d. 
Maskvoje pasirašyta Sovietų 
S-gos -—Fed. Vokietijos sutar
tį bei sovietų norus plėsti ūkio 
ryšius su vokiečiais, pabrėžė, 
kad pavergtuose Europos kraš
tuose žmogaus teisės tebėra 
grubiai pažeidžiamos. J. 'Tau
tos, šiais metais mininčios 25 m. 
gyvavimo sukaktį, dar nėra rei
kalavusios atstatyti laisvę bei 
suverenumų rytų ir vidurio Eu
ropoje. Pasiūlytoje ir priim
toje rezoliucijojeJPET Seimas 
reikalavo: Sovietų Sąjunga turi 
nesikišti į rytų ir vidurio Euro
pos klausimus, ji turi atsisaky
ti imperialistinės Brežnevo sam
pratos ir atitraukti kariuomenę 
bei agentus iš visų pavergtųjų 
Europos kraštų.

Seimas kreipėsi į J. Tautas, 
Europos sąjūdžio organizacijų 
ir viso pasaulio laisvąsias vy
riausybes pareikšti politinio ir 
moralinio pobūdžio iniciatyvų, 
kuri patikrintų visišką pagrin
dinių žmogaus teisių vykdymą 
rytų ir vidurio Europoje, be to, 
Vakarų valstybės ir kitos lais
vos vyriausybės prašomos rytų 
•— vidurio Europos klausimą iš
kelti tiek J. Tautų, tiek kitų bū
simų suvažiavimų dienotvarkė
se. Seimas kreipėsi į visą, pa
saulį siekti, visomis galimomis 
priemonėmis, įgyvendinti didžių
jų valstybių karo metu mažie
siems kraštams padarytus pa
žadus. Pagaliau, pažymėta, pa
vergtieji kraštai pasiryžę to-

nis teismas atmetė žinomos ko
votojos už “bedievių” . reikalus. 
skunda. Ji protestavo, kad as
tronautai, skrisdami erdvėse, Naujoji sistema ir vadinama 
siunčia žemėn maldas ir skaito 4-40. Tai reiškia, kad darbinin- 
Biblijų. Jau keli teismai jos į kas dirba keturias dienas po 10 
skundus atmetė. Apeliacijos .valdndų. Praktiškai tas darbas 
teismas pavadino jos skundų ‘prasideda 7 vai. ryto ir baigiasi

s Y^v vaVDif^Mfeia be pertraukų 
ir nusiprausimui, susitvarkymui 
skiriama 10 min. šitokios tvar-

r

DUBLINAS. — Airijoje pra
sidėjo teismas buvusio ministe
rs, kuris bandė nusiųsti šiaurės i kos laikomasi ne tik pramonės, 
Airijos katalikams ginklų. I gaminimo dirbtuvėse, bet ir įs-

MILWAUKEE. — Du jauni ’
“Juodųjų 
mo buvo 
kalėjimo 
vimą

ROMA. — Policija suėmė al
banų šeimą kuri bandė, skrisda
ma Į New Yorkų, įsinešti į lėk
tuvą keturis revolverius ir 300 
šovinių. Visas tas arsenalas bu
vo po žmonos sijonu. Vyras aiš
kina policijai, girdėjęs, kad New 
Yorke lengvai galima parduoti 
ginklus ir norėjęs padaryti biz-

Panterų” nariai teis- 
nubausti po 30 metų 
už policininko peršo-

♦ Praėjusių savaitę P. Viet
name žuvo 52 ir buvo sužeisti 
333 amerikiečiai. Tai žemiau
sias skaičius per keturis ir pusę 
metu. Vietnamiečiu žuvo 195 ir 
464 buvo sužeisti. Komunistų 
žuvo 1,217.

Hanojaus kareiviai 
Kambodijos mūšyje

PNOM PENHAS. — Kambo
dijos kariuomenės pranešime sa
koma, kad mūšiuose prie Tank 
Kauk vietovės, kurių nori užimti 
vyriausybės kariuomenė, priešo 
jėgas sudaro šiaurės Vietnamo 
reguliari kariuomenė, čia esąs 
275-taš pulkas, 5-tos Viet Con
go divizijos. Beveik visi karei
viai esu šiaurės vietnamiečiai, 
apie 3,000 vyrų.

Tank Kauk yra supamas vy
riausybės kareivių. Vienas pa
rašiutininkų batalionas esųs apie 
250 jardų nuo kaimo. Komunis
tai kietai ginasi.

liau priešintis komunistinei dik
tatūrai bei svetimo krašto vy
ravimui, iki tuose kraštuose bus 
atstatyta laisvė ir tautinis su
verenumas. (E)

taigose.

Nors- darbininkų laisvalaikis 
lieka, valandomis skaičiuojant, 
tas pat, tačiau trys laisvos die
nos leidžia jam kur toliau pava
žiuoti, aplankyti gimines kitose 
valstijose, leidžia išvykti pažu
vauti. '

Kai kurios įmonės daugiau pa
gamina per keturias dienas po 
10 vai., negu per penkias dienas. 
Susitaupo vienos dienos oro kom
presorių, šildymo, elektros iš
laidos. Įmonės praneša apie pa
didėjusių gamybą sumažėjusias 
pravaikštas, susirgimus, darbi
ninkų moralė esanti pakilusi, 

’lengviau galima rasti naujų dar- 
•bininku.

•

Darbininkai trečią laisvą die
na nepraleidžia taip, kaip buvo 
laukiama. Labai nedidelis nuošim 
tis laisvą laiką sunaudoja savi
švietai, skaitymui ar mokykloms. 
Darbininkai daugiau važinėja, 
stovyklaują lanko sporto rung
tynes, kinus. Daugiau darbinin
kų įsigijo namus užmiesčiuose, 
kur važiuoja praleisti savaitga
lius prie upių ar ežerų. Nema
žas nuošimtis darbininkų, turė
dami tris laisvas dienas, ėmė 
uždarbiauti kituose darbuose. 
Kiti susirado dalinio laiko dar
bus, įstojo į ugniagesius ar nu
sipirko ūkius, kuriuose dirba 
laisvų laiką.

Manomą kad keturių darbo 
dienų sistema greit pasklis ir 
tuo bus pradėta nauja gadynė 
darbdavių — darbininkų santy
kiuose. Kol kas iš to naudų gau
na ne tik darbininkai, bet nesi
skundžia ir darbdaviai. Svar
biausią kad nesumažėtų dar
bo produkciją kuri ir yra visų 
Amerikos darbininkų privilegi
jų svarbiausia sąlygą

"MIAMI. — Kubos vyriausybė 
paskelbė trečiadienį, kad revo
liucinė liaudies kariuomenė nu
galėjusi 9 užpuolikus, kurie bu
vę atsiųsti į Kubų iš Amerikos. 
Vienas užpuolikas žuvęs, o 8 
buvę suimti. Kovose žuvę trys 
kareiviai.

Pranešime Kubos kariuomenė 
tvirtina, jog “samdyti karei
viai” buvę iš Floridos, kur jie 
5 mėnesius praėjo specialų apmo
kymų ir buvo ruošiami Ameri
kos valdžios agentų*

Floridoje kubiečių organiza
cijos Alpha 66 atstovas pripa
žino, kad Kuboje suimti asme
nys priklausė jo organizacijai, 
kuri turi kelias partizanų grupes 
Kuboje.

♦ Bolivijos valdžia nutarė pa
naudoti kareivius studentų ne
ramumams suv

♦ Paryžiaus taikos derybose 
Amerikos delegacija atsakė į 
paskutinį Viet Congo delegaci
jos pasiūlymų. Į reikalavimų iš
vežti kariuomenę, ambasadorius 
Bruce pareiškė, kad turi būti iš
vežtos visos svetimos kariuome
nės, ne tik amerikiečių. Dėl pre
zidento Thįeu valdžios pakeiti
mo, jis pareiškė, kad Ameri
ka neprimes Pietų Vietnamui 
vyriausybės, tai esųs pačių viet
namiečių reikalas.

♦ Pirmą kartą Kuba sugrąži
no Amerikai lėktuvo pagrobėją 
kuris rugpiūčio mėnesį pagrobė 
keleivinį TWA lėktuvą“ "

♦Iš Egipto Į Jordaną vėl at
skrido 8 asmenų delegacija ban
dyti sugrąžinti taiką

♦ Iš Jordano j Beirutą jau at
skrido vienas lėktuvas su 73 už- 
sieniečiaiš civiliais, , jų tarpe 33 
amerikiečiais. Pagrobti įkaitai, 
lėktuvų keleiviai, ęsų partizanų 
perduoti Jordano Raudonajam 
Kryžiui. : • ' .

♦ Izraelio užsienio reikalų mi- 
nisteris New Yorke pareiškė, 
kad Izraelis nesikiš į Jordano 
reikalus. -

♦ Jordanas skelbia, kad vy
riausybės kariuomenei pasida
vė 5,000 palestiniečių partiza
nu.

♦ General Motors dėl streiko 
turėjo atleisti dar 32,537 darbi
ninkus, kurie nepriklauso UAW 
unijai

Grupė vietnamieėiy stropiai sek*, kaip amerikietis kareivis • medikas 
išima sužeistam vietnamiečiu civiliui rakštį. Sena moteris daugiau 

• stebi vyro veido išraišku.

Pirmininko Mao 
asmenybės kultas 
HONG KONG. — Kinijos dik

tatūroje labiausiai akis rėžiantis 
faktas yra “pirmininko” Mao 
Tse Tungo garbinimas. Net So
vietų Sąjungoje Stalino laikais, 
kai tas gruzinas buvo aukščiau
sioje galios viršūnėje, sovietų 
spauda jo tiek negarbino, kiek 
dabar yra garbinamas Kinijos 
komunistų partijos vadas. Stali
nas, tiesą buvo “saulė, moky
tojas ir tėvas”, bet jam nesu
silyginti su “genialiausiu” Mao 
Tse Tungu.

Kinų spauda šiuo metu ren
gia mases spalio 1 d. revoliuci
jos šventei. Iš visų provincijų 
ateina žinios apie pažangą že
mės ūkyje ir pramonėje. Visų 
laimėjimų kaltininku laikomas 
Tse Tungas. Kwangchow pro
vincijoje, pietinėje Kinijoje, bū
vu^ gautas geras derlius, tik to
dėl, kad “liaudis studijavo geni
jaus pirmininko filosofinius raš
tus”. Fochow provincijoje ge
ras derlius gautas, nes “ištiki
mai buvo sekami pirmininko 
Mao pamokymai”. Jo mintys 
padėjo kovoti su potvyniais 
Wuhane, jo žodžiai padėjo iš
kasti daugiau anglių.

Hong Kongo stebėtojai gal
voja, kad sušaukus Liaudies 
kongresą galima laukti, kad Mao 
Tse Tungas vėl bus paskelbtas 
valstybės galva, kuria jis buvo 
iki 1959 metų, kada valdžios 

[viršūnė buvo padalinta, jam lie
kant komunistų partijos vadu, 
o Liu Shao Chi tampant valsty
bės galva.

Kultūrinė revoliucija pašalino 
“išdavikų” Liu ir jį “išvalė” iš 
partijos. Mao Tse Tungas su ka
riuomenės vado pagalba tapo 
aukščiausia Kinijos valdžia ir vi
sų darbų ir pastangų “įkvėpė
jas”.

Paliaubos, kurias paskelbė, ki
toms arabų valstybėms reikalau
jant, karalius Husseinas, buvo 
atmestos, partizanų vado Arafa
to iš Irako. Kovos vyksta ke
liuose šiaurinio Jordano mies
teliuose. Pabėgėlių stovyklose 
esą šimtai užmuštų. Palestinie
čių vadovybė kaltina karalių 
Husseinų genocidu, palestinie
čių skerdynėmis. Palestiniečių 
spauda Libane meta kaltę ir ki
toms arabų valstybėms, kurios 
susitarusios su Husseinu likvi
duoti palestiniečių organizaci

jas.

Karo paliaubas pasirašė ne tik 
Jordano valdžia, bet ir nelaisvėn 
paimti keturi palestiniečių par
tizanų vadai. Jų tarpe “ yra ir 
Arafato padėjėjas Abu Ayad. 
Arafatas, atmesdamas paliau

bas, pareiškė, kad Ayadas netu
ri įgaliojimų tartis dėl paliaubų.

Užsienio korespondentai, ku
rie Ammane matė visas žiaury-

- - -i • - 7 4 į

Jie pasirinko savo bunkeriams, 
vietas tarp civilių, prie mokyk
lų, šventyklų ir pabėgėlių 'sto
vyklose, kur daug civilių. Pa
lestiniečių vadai siekia sukelti 
prieš karalių Husseiną arabų ne
apykantą siekia pristatyti jį, 
kaip “imperialistų” bendradar
bį. Kovose žuvo vienas užsienie
tis televizijos kameros techni
kas ir švedų žurnalistas. Gyvi 
likę korespondentai per šešias 
dienas neturėjo pakankamai 
miego, maisto viešbučiuose pri
trūko ir dvi dienas visi buvo 
nevalgę.

Jordano kariuomenė mūšį šiuo 
metu laimi. Aviacija ir šarvuo
čiai valo paskutines partizanų 
tvirtoves. Daug palestiniečių 
pasiduoda, šis karas sunaikino 
trečdalį Ammano namų. Gat
vėse dar daug lavonų. Griuvė
siais liko Irbido ir Ramthos mie
stai.

Sovietų prezidentas Podgor- 
nas pasakė kalba, kurioje įspėjo 
visus užsienio kraštus nesikišti 
į Jordano kovas. Specialios no
tos įteiktos Sirijai, Irakui ir Ame 
rikai. Podgornas kaltino Izraelį, , 
kurio .nesilaikymas Jungtinių 
Tautų rezoliucijų ir sukėlęs šią 
krizę.

Jordano kariuomenės štabas 
skelbią kad kovose žuvo iki 1,800 
kareivių. Kiek žuvo palestinie
čių, niekas nežino, manoma, kad 
apie 20,000.

Brazilų vyskupai 
skundžia valdžia

RIO DE JANEIRO. — Brazi
lijos vyriausybė, kaltinama ka
talikų vyskupų dėl politinių ka
linių kankinimo, sutiko susitikti 
su vyskupu Dom Abelar Brand- 
so ir išsikalbėti dėl visų klausi
mų, kurie skiria valdžių nuo ka
talikų vadovybės. Vyskupų Ta
ryba parašė skundus ne tik Bra
zilijos prezidentui Medici, bet 
pranešė apie įvykius ir Popiežiui 
Pauliui.

Brazilijos vyskupai seniai 
skundžiasi, kad Brazilijoj vieš
pataująs politinis teroras, ypa
tingai pasireiškiųs Brazilijos 
šiaurės rytų provincijoje Maran
hao. čia rugpiūčio 3 d. buvo po
licijos suimtas katalikų kunigas 
Monteiro, kaltinamas priešvals
tybine veikla ir ryšiais su komu
nistais,. Rugpiūčio mėn. pabai-f nenuginčijamų įrodymų ir gy- 
goje du arkivyskupai ir 13 vys-

kupų pasirašė kaltinimų federa- 
linei policijai, kaltindama jų ku
nigo Monteiros kankinimu. Pa
reiškime nurodoma, kad valdi
ninkai tardydami kunigų, pa
kabina jį už surištų rankų pa
lubėje, jį muša, tampo jam plau
kus ir spardo. Panašiai tardo
mas ir kitas suimtas kunigas 
Ableiges.

Brazilijos policijos vadas ge
nerolas Carvalho paneigė kalti
nimus, nors vyskupai sakosi turį

dytojų pasirašytų pažymėjimų.



KAS GIRDĖTI
Lietuvių klubų likimas

Ilgus metus veikiąs Brookly- 
ne Atletų klubas, daug sporto ir 
kultūros srityje nusipelnęs, par
davė savo namą su svetaine. Jo 
vietoje, seniau lietuvių apgy
ventoje, dabar įsikūrė portori- 
kiečiai ir juodieji. Lietuvių klu- 
oo rami veikla buvo sudrumsta, 
teko savo veikimas nutraukti.

Bet to klubo žymesnieji vei
kėjai ir toliau žada sporto sri
tyje nenutraukti savo veikimo.

Brboklyne, Mėspetho rajone, 
jau šešiasdešimt metų kaip vei
kia lietuvių klubas. Jis turi erd
vias patalpas, kur vyksta įvai
rūs lietuvių ir kitų susirinkimai, 
o taip pat turi ir bufetą su svai- 
ginimais ir kitais gėrimais.

Šio klubo vadovybė ruošiasi 
iškilmingai paminėti 60 metų 
savo veikimo. Toks paminėjimas 
būsiąs lapkričio 28 d.
Mokslininkai ieško kitur darbo

Kadangi atominės fizikos dar
bai siaurinami, valstybės lėšų 
taupumo sumetimais, tai toje 
srityje dirbę mokslininkai ieško 
darbo svetur.

. Dr. R. J. Krikščiokaitis kurį 
laiką dirbo atominės fizikos la
boratorijoj e'prie Harvardo uni
versiteto. Dabar jis yra k vie-

NEW YORKE
čiamas V. Vokietijon Deutsches 
Elektronen Synchrotron labo
ratorijos darbams.

Dr. R. J. Krikščiokaitis ten 
vyksta pasidarbuoti ir vežasi su 
savim turimus jo suprojektuo
tus tyrimui įrengimus.

žymusis visuomettinkas adv.
St. Bredis susilaukė 70 metų

žymusis lietuvių visuomenės 
veikėjas, SLA, Alto iždo globė
jas, Amerikos lietuvių socialde
mokratų sąjungos ir jos Litera
tūros Fondo bei Lietuvių darbi
ninkų draugijos iždininkas, Bal- 
fo rėmėjas teisininkas St. Bre
dis susilaukė 70 metų.

Rugsėjo 20 d. Lietuvių Dar
bininkų draugija sukvietė na
rių posėdį St. Bredžio 70 me
tų sukaktuvėms paminėti.

Pirmiau buvo pasitarta įvai
riais kitais reikalais, o taip pat 
pasidalinta mintimis apie Da
riaus Girėno paminėjimą, Bal- 
fo veiklą ir dar buvo paliesti ki
ti dalykai.

Nusiskųsta, kad metai iš me
tų į Dariaus ir Girėno paminė
jimą atsilanko vis mažiau sve
čių. Nenuostabu, Dariaus Girė
no paminklo vieta seniau buvo 
apgyventa veik išimtinai lietu
vių, dabar čia įsikūrė portori- 
kiečiai ir juodieji. Toji vieta ta-

,U.G:

Grupė jaunuolių atvykę į koncertą atvirame ore,nešasi palapinę.. Atrodo, kad pačioje

Vienas policininko 
žudikas nuteistas

Chicagos krimjnal. teismo 
jury po 4 dienų posėdžių ir 45 
minučių apsvarstymo pripaži
no 25 metų amžiaus juodį Char 
les Connoly kaltą kovo 3 d. nu
šovus policininką Thomas 
Kellyzir sužeidus antrą police 
ninką Thomas Neustrom, kai 
šiedu sustabdė Connoly auto
mobilį 44 Street ir King Drive 
sankryžoje.

Connoly kompaniono Frank
Luckett, 19, byla tebelęsiama.

Bausmė nuteistajam dar ne
nustatyta.

HJIENASj
ir progas w7”w bkutf $

NAUJIENAS

)ĖS ŠERNO gyvenimo BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po Ihukiis...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimaL ar 
faykšūvimai; Naujienose galima 'gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

I? Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS. Didelio formato, spaus
dinta stambiomis raidėmis, dail. P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus lei
dinys, kietais-viršeliais, spalvotu aplanku, kainuoja 5 doL
- ' 2. -Vanda • Frankiėnė- Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, ■ pasaka 

mažiesiems, Jūratės Eidukąites iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žiu leidinys. SI,50.
f; 3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaites vaikams. —Dail. V. Siman- 

kęvičiaus iliustruota, 130 pd,, $1,80.
4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščiu, kaip 

pakaku. apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys; 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai daiL J. Kiburo iliustruota, 64 
įuL, kaina 5 dol.
' 5. Maironis, JAUNOJF LIETUVA, poema. 118 psL, $1,00.

6. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS: BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 
tėvynės pažinimas, dainos. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 217 psL; 
Labai tinkama-vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. $3.00 -- ■ |
* 7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pašakos 

vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių.. Iliustruota daiL Z. .Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais', puikus 77 psL. leidinys. $3.00.
‘Į 8. Jonas ValaiHs, SENOVĖS.LIETUVIŲ DIEVAI, .mitologijos posmai, 

raliuoti padavimai, legendos ir pasakos — .kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su, savo dievais, 54 psL, $1.00.

< Nedaug kas žino, kad didysis Aukštaičiu krašto ganytojas vysk. A. Ba
ranauskas parašė Anykščių šilelį,•• įrodyti nutautę jusiai šviesuomenei lie 
tuvių kalbos lankstumą poezijoje.* Pamatykime ir šiandieną^ kad lai jam 
pavyko.- Apsižiūrėkime, ar . šių laiku musu jaunieji nepervėrtina TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai. Visi čia paminėti po
etai ir rašytojai savo, kuriniais toli pralenkia pigių išsįreiškimų kasdieninius 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus, ir labai prasmingus vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visą amžių.

- C" NAUJIENOS,
1739 Sb* HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608.

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
6 1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t, 336 psL . $5.00

2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. __________________ $3.00
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖŠ, 199 psk______U $2.00

1- 4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE-
TUVA. 699 psl. ___ :_______________ _______  $12.00

5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psL $4.00 
. 6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl ___ ________:_________L_  ___ $130
R 7. Prof. V. Bi^ika"$ENVUŲ~LIEfUVIŠ*KŲ KNYGŲ ISTO-

RIJA, du tomai, 207 jr 225 psl. ___ 1_____ $2.00 Ir $3.00
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS Už MIESTO, 356 psl. $5.00 

a'- 9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psL_______  $2.00
10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas 

ir darbai. _ ___ .... ................... $6.00
j-11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS1 ____________ $3.00
'* 12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158. psl* minkštais

viršeliais S2.00.. kietais ...._____ _______$4.00
I 13. Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psL_______ _ $2.00

14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. _________  $5.00
.15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. ____ $5.00
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. $10.00
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl.___  $3.00

•18. Kip-M Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.
310. psl. ______ U___ :---- _______________ _____ _ $1.00

T9. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL
angliškai. ......_.l..............    $4.00

20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL $4.00
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl._____  $230

- 22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl. $6.00

po nerami ir kitų retai lankoma. 
LDD veikėja gerb. Šateikienė iš
kėlė mintį ar neverta Dariaus 
ir Girėno paminklas kitur , per
kelti, gal į buvusią pasaulinės 
parodos vietą, kur dabar įkurtas 
gražus parkas.

Bet tas reikalas kiek plačiau 
apsvarsčius, nutarta pasitarti 
su miesto valdyba. Mat, turi
momis žiniomis to rajono — Li- 
tuanica pavadinto, senieji tro
besiai bus nukelti ir statomi 
dangoraižiai, kartu ir tas rajo
nas bus kitaip perplanuotas. 
Gali net miestas pareikalauti 
tą paminklą perkelti kitur.

Tai to klausimo sprendimas 
atidėtas kitiems LDD narių po
sėdžiams svarstyti, o kol kas 
Įgaliotas adv. St. gredis susiži
noti, su miesto vadovybe kaip 
numatoma tas rajonas naujai 
perplanuoti.
" Kadangi Baltas pradeda nau
jų aukų vajų Vasario. 16 d. gim
nazijos mokiniams bendrabučio 
statybai, tai ir šis klausimas 
gyvai buvo LDD narių svarsto
mas. Nutarta visokeriopai tą 
aukų vajų paremti, nes Vasa
rio 16 V. Vokietijos lietuvių 
gimnazija pasižymėjo geru lie
tuvių jaunimo .auklėjimu bei jo 
išmokymu. taip pat patartina 
JAV lietuvių tėvams savo vai
kus leisti mokytis. į Vasario 16 
d. gimnaziją V..Vokietijoje, kur 
"taip pat dėstoma ir anglų kal-

Po šių visų pasitarimų, su 
kviestais svečiais įvyko LDD il
gamečio nario ir jos iždininko 
St. Bredžio 70 metų sukaktuvių 
paminėjimas.

Sveikinimus ir linkėjimus su
dėjo ir žodi tarė čia tame pa
minėjime dalyvavę: E. Mikužy- 
tė, žymioji SLA veikėja, “Vie
nybės” Valaitis, mokytoja, ilga
metė LDD narė L Šateikienė, 
siuvėjų unijos buvęs veikėjas 
Zavadksis ir jo žmona, visuome
nininke Gudelienė, inž. Mačio- 
niš, laikraštininkas Kiznis, fo
tografė Narkeliūnaitė, M. Va- 
silka, LDD sekretorius Šatei
kių visuomenininkas Petras Ma
čys, moterų veikėja Galinienė, 
Daunoriėnė, šilbajorienė — iš 
Lietuvos atvykusi ir neseniai 
JAV įsikūrusi, Spūdis, čiurlevi- 
čienė, Gelgaudą, Pėstininkas, 
žaleduonis, čia rašąs ir kitu

Visų kalbėjusių buvo pagrįs
tai gerai įvertinti St. Bredžio 
darbai tiek visuomenės veiklo
je, tiek savo profesijoje kaip 
advokato.

St. Bredis lietuviams yra lyg 
savotiškas, radinys. Jo tėvai ki
lę iš pietų rytų Lietuvos pasie-

nio su Lenkija. Motina jau pri
artėjusi 95 metų, dar gerai lai
kosi, tėvas miręs. Tėvas, at
vykęs į New Yorką, įsijungė 
į siuvėjų darbą, buvo kontrak- 
torius ir kur galėjo ir kaip mo
kėjo visur rėmė lietuvius ir 
jiems padėjo. Jo sūnus St. Bre
dis, baigęs teisės mokslus, taip 
pat pasekė savo tėvą ir įsijun
gė į lietuvių gyvenimą. Jam pa
rūpo savo tautos ir Lietuvos li
kimas. štai kodėl jis tuoj pra
dėjo darbuotis, kai tik New Yor
ke įsikūrė Amerikos Lietuvių 
Taryba. Iš čia jis buvo siunčia
mas į Amerikos Lietuvių Tary
bos narių atstovų suvažiavimus 
ir' išrenkamas į Alto centro 
vadovybę, jau kuris metas ; 
iždo globėju.

Anglų kalbos mokėjimu 
taip pat nemaža patarnavo 
tuviams asmeninėse bylose, 
taip pat, reikalui ištikus, ir teis
me.

Tenka tik stebėtis.St. Bredžio 
tokiu plačiu veikimu; jo kantry
be ir ištvermingumu. Visa tai 
kalbėjusieji priminė ir linkėjo 
jam ilgai gyventi.'' .

Raštu St. Bredį pasveikino 
SLAV prezidentas Dargis, kurio 
laišką perskaitė E.. Mikužytė.

St. Bredžio 70 metų paminėji
mas gražiai praėjo.., pasižymėjo 
turiningomis kalbonpis ir tą pa- 
minėj imą s umaniai, tvarkingai, 
taktingai ir kantriai pravedė 
Br. Spudienė, kuriai daug kur 
tenka veikt kartu su St. Bre- 
džiu. Ji tą parinnėjimą atidarė 
trumpu, turiningu žodžiu ir pa
sveikino sukaktuvininką, palin
kėdama ilgai ir<sveikai gyventi.

St. Bredžiui buvo įteikta visų 
susirinkusių vardu dovana.

Paminėj imasįvyko Bručo 
svetainėje, 86-16 Jamaice Avė., 
Woodhaven, N; Y.

žiaurušįvykis

Prieš savaitę; vakarop, nere
gys su savo vilko veislės šuni
mi išėjo i 42 gatvę tarp Penk
tos ir Madison, pasivaikščioti. 
Gatvė knibžda žmonėmis. Daug 
kas jų grįžo iš darbo. Du pa
augliai vožė neregiui Į galvą ir 
jį apkraustė, atėmę $32 ir šunį, 
pabėgo. g

Sunku spėlioti ar to įvykio 
niekas iš praeivių nematė ar dė
josi nematą, nenorėdami skriau
džiamąjį apginti. ■

Po to įvykio susirinko gal šim
tas žmonių prie verkiančio ne
regio, dėjo jam aukas ir visaip 
jį užjautė, piktinos užpuolikais.

Policijai pasirodžius, neregys 
nenorėjo iš tos vietos pasitrauk
ti, nes jis laukė savo ištikimo

šuns sugrįžtant.
kluso policijos.
jo šuo, tai jo akys. Deja; šuo 
nesuprato kas vyksta ir nepuolė 
savo šeimininką nuo užpuolikų 
apginti. J. Vlks.

Galop jis pa- 
Tas ištikimas

"NAUJIENOS” KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį -. Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimu - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE
Lf. * > X ■’ t i ’ . ? - X-: « Ar- X* -rf.-Ąr* \
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talk is cheap. Personai involve
ment accomplishes a lot

Patting, part erf your savings

like ours work.

And they help you at the same

So next time you have

4>

America, let your 
Bond purchases

There are a lot of things a man 
can do for his country. Including 
saying his piece, pro or con.

Bonds mean a lot.
They help to pay part of the 

cost of running ą country

cant

I.

Take stock in America

1739 So. Halsted Street Chicago, ill. 606O8

j šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas Čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

t “NAUJIENOS”
L , 1739 So. Halst^SUĮMcagO^ftL.eoėOg

of $io.oofi. or More, 
2 YEAR MATURITY

INSURED

ANNIVERSARY

VJ/2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazaiiauskas, President TeL 847-7747

-r-* - ^apir-

OFFICE HOURS
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 P.M.

Thursday, 9 A Ji. to 8 P.M.
Saturday, 9 A.M. to 1 P.M.

Ko Bo^o, Tr.»^ on w.^o.^ N0Vy INSURED TO $20,000

k>cr PASSBOOK 
fj /O ACCOUNT

PER ANNUM . =

Paid and
Compounded

I — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI------FRIDAY, SEPTEMBER 25, 1970

Mutual federal. 
Savings and Loan

PER ANNUM



E. KARDELIENĖ

KANADIETES ATOSTOGOS AMERIKOJE
(Tęsinys)

Kennebunkporte, Maine

Apie 'Pranciškonų vąsarvietę 
buvo jau daug rašoma, kaip kas 
metai, taip ir šiemet Tėvo Ber
nardino prisodinta daugybė pui
kiausių gražiausių gėlių. Tarp 
jų stovi senoviški dideli gra
žūs vienuolyno rūmai, kuriuose 
daug meno paveikslų, nauja, me
niškai, dail. Jonyno išpuošta ko
plyčia, brangi biblioteka. Gim
nazijos rūmuose įruošti sve
čiams liuksusiniai kambariai, o 
vasarotojų kas met vis daugė
ja. Jau trūksta ’ jiems kamba
rių, jau nesutelpa vienoj val
gomojoj salėj — pilna ir antroji.

Ir kitiems metams jau užsa
kyti visi kambariai, šeiminin
kai p. Hlamauskai, gamina ska
nius lietuviškus valgius ir visi 
valgome kiek tik . norime. Ape
titas čia žvėriškas, valgosi daug 
ir nepamatai, kaip nebeįlendi į 
sijoną.

Kartu su mumis valgo mūsų 
visų karalius ir bosas Tėvas Jo
nas, o dažnai prisėda čia rasda
mas kur tuščią vietelę ir Provin- 
ciblas Leonardas Andriekus. Ir 
stebėtina, juos kaip plėnus ran
dame, tokius ir paliekame.

Jie nė trupučiuko aepastorė- 
ja. O mes išvažiuojame nebe- 
tokie, kokie atvykome. Atlantas 
šiemet buvo ypatingai sušilęs ir 
visą mėnesį dienos buvo saulė
tos ir labai šiltos. Bet ne vien 
tik kūno sveikata čia rūpinama
si. Keli vakarai buvo paskirti 
ir dūšios atsigaivinimui.

šią vasarą įvyko 4 poezijos ir 
dainų koncertai gražioje didelė
je salėje ir vienas bažnyčioje.

Bažnytinės muzikos koncer
tą pildė: Vitenis Vosiliūnas — 
vargonais, iškilusis mūsų smui
kininkas Izidorius Vosiliūnas, 

' 1 ' ..... . 1
Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pust 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
r 1739 So. Halsted Street Chicago 8, Ulnwis

ASTUONIOS UŽ AŠTUONIS
Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 

knygas Įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui. Čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 doleri:

Čikagietė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psl. ■

L. Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psL bet juose daug pasakyta.

Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psL

Edmundas Jastūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psL

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl. . -- —

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psL

J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR- 
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psL

Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl.

šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiim
tus piniginį orderį.

NAUJIENOS, w J

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
L—■ I I II .... ...........................................f

Jau išėjo seniai 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 dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čeki ar Money orderį tokiu adresu:

kanadietis baritonas — A. Kėb- 
lys ir vasarotojų kvartetas.

Koncertas paliko klausyto
jams gilų įspūdį, nes buvo ge
rų, prityrusių menininkų įvyk
dytas.

Poezo - koncertuose dalyvavo 
rašytojai: L. Andriekus, N. Ma- 
zalaitė, Lansbergis ir Ustianaus- 
kienė. • -

Dainininkai: čikagietė E. Blan- 
dytė gera dainininkė ir puiki 
dramos aktorė. Paskutiniame 
koncerte ji visus sužavėjo meis
triškai, dideliu jausmu padekla- 
mavusi'Tamulaičio poeziją. Ge
rai skambėjo ir baritonas A. 
Kėblys koncertuose ir bažnyčio
je.

Simpatiškai padainavo viena
me koncerte p. Petrauskienė.

Iš vasarotojų atsirado su la
bai gerais balsais choristų, ypač 
J. Brožys, kuris dainuoja Bos
tone garsiame Petersono chore, 
montrealietis V. Murauskas ir 
iš Baltimorės J. Kučauskas ir J. 
Buivys. Padainavę kelias dai
nas jie turėjo didžiausią pasise
kimą koncerto salėje ir bažny
čioje.

Po koncertų, Tėvai Pranciško
nai koncertantarris ir publikai su
ruošdavo vaišes, o dažnai vaka
rais, kieme susėdę ant suolų, dai
nuodavome visi vasarotojai. 
Kun. Zakaras iš Putnamo ves
davo savo aukštu gražiu teno
ru, o vienas Pranciškonas (neži
nau tik pavardės) visam dide
liams chorui pritardavo akso
miniu bosu. ’ J

Dažnai P. Pauliukonis atsineš
davo daugybę į juostas įrašytų 
dainų ir vėl klausydavome kon
certų iš visų Amerikos miestų 
ir net iš Lietuvos.

Vieną vakarą pranciškonas 
misionierius Pijus šrapnickas 
papasakojo mums apie savo pa
rapijoms Gvinėjoje, kurie dau

gumoje dar žmogėdros ir van
denį nešioja žmonių kaukuolė- 
mis. Nors jiems ir draudžiama 
žmogieną valgyti, bet jei jie slap
čiomis patogiai prisitaiko, tai. 
neatsisako to malonumo.

Prisiklausę tų baisių ' kalbų, 
bijojome net miško alėjomis 
naktį pareiti namo.

Ką jau čia tie mūsų kudlo- 
čiai hypiai, kurie kaikada ir čia 
iš miestelio ateina ir -vagia de
gančias žvakes ir suaukotus už 
jas pinigus.

Aš pati kartą sušukau ant jų, 
kaip bematant visi išbėgiojo. 
O misionieriaus Pijaus parapi- 
jonys Gvinėjoje tokiu atveju pa
čiuptų, papjautų ir suvalgytų... 
Paskutiniu laiku vasarojo čia 
daug jaunimo. Oi, tas ameriko
niškas šių dienų jaunimas! Ma
ža to, kad kudlotas, barzdotas. 
Dar jie ir basi, nešvarūs, api
plyšę, apskurę. Atrodo, kad 
Amerikoje jau nehegaininama 
jaunimui nei gražių drabužių 
nei apavo. Nuolat girdi korido
riuje vienas kitą šaukia: “Vy
tautai, Gediminai, Birutė, Rū
ta, were ame you? Come on 
here”.

Vieni tik vardai lietuviški, o 
visa kalba tik angliška.

Vasarojo čia viena iš Lietu
vos dama. Kalbėdavo ji taip, 
kaip visi dabar kalba iš ten at
vykę. Kartą ji pasakoja, kad 
Lietuvoje dabar labai visko yra, 
nieko netrūksta ir labai gera. 
Mes ją užklausėm, kodėl gi mus 
prašo vis atsiųsti megztukų? 
Rašo, kad negali nusipirkti gau
dami 12 rublių Į mėnesį pensi
jos. Atsakymas buvo toks: “Pas 
mus daroma viską sulyg plano. 
Jeigu plane paskirta pav. Šiau
liams 100 megztukų, na, o gy
ventojų ten yra 100 tūkstančių, 
vot ir neužtenka visiems tų 
megztukų, ir prašo prisiųsti”.

Didelį džiaugsmą turėjau ra
dusi čia vasaroj ant Lietuvos 
operos solistus Vincę Januškai- 
tę-Zaunienę ir Ipolitą NauraL 
gį, kurių nemačiau apie 20 me
tų. Turėjome daug ko pasipa
sakoti ką pergyvenome per tuos 
atsiskyrimo metus. Visi trys ne
laimingi. — Mūsų gyvenimo 
draugai mus paliko vienus.

Trečią.vasarą čia vasarodama, 
susipažinau sU daugeliu malonių 
amerikiečių. Jie tapo lyg ir gi
minės. štai ir vėl susitinku: 
dailininką Žeromskį, dainininką 
St. Bučinį iš Dayton, Ohio, J. P. 
Sadauskus iš New Jersey, M. 
Z. Strazdus iš Weatherofield, 
Conn., P. E. Minkūnus iš Wood 
Haven, N. Y. Karius iš Bridge
port, Conn., p. Gaidelienę iš Bos
tono, Palubinskas iš Clevelando. 
Susipažinau su p. Daukais — 
Sofijos Barkus lietuviško radijo 
vedėjais ir su kalbininku A. Ma
žiuliu iš Bostono. Stebino jis 
ne tik mane, bet ir visus kas tik 
su juo kalbėdavosi.

Atrodo, kad jis smulkmeniš
kai žino visus Lietuvos kalne
lius, upelius, pieveles, kaimus 
ir vienkiemius, kelius ir take
lius ir visus lietuvius, gyvenu
sius Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Kai aš paklausiau, ar jis pažino
jo Joną Kardelį, jis truputį tik 
pagalvojęs paklausė: “Ar tai tą 
kuris 1919 metais Zarasuose re
dagavo Akstiną”?

Mes nusprendėm, kad A. Ma
žiulio galvoje, sukrauti visi en
ciklopedijos puslapiai ir jis juos 
skaito visiems su kuo tik kal
basi. Vasarojo čia ir montre- 
ališkiai p. Augūnai, Murauskai, 
Kazlauskai ir Giriniai.

Kartais atvažiuodavo čia pa-
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LIETUVIAI PAS LIETUVIUS
Midland Savings & Loan Assn. 

(4040 Archer Ave., Chicago, 
Ill.), taupymo bendrovės tar
nautojai prie žinomo mūsų dai
lininko Povilo Puzino meno kū
rinių: (iš kairės į dešinę) Alfon
sas Norkus, Čiurlionio galerijos 
direktoriato pirm. dail. Zenonas 
Kolba, prezidentas Frank Zo- 
gas, Jonas Gaižutis, Adelė Mas
ka, Sopfie Gliozeris, Urban E. 
Schissel, Robert Zogas ir Marie

Šaulių vadovybė posėdžiavo Dainavoje
šaulių Sąjungos vadovybė rug

sėjo mėn. 5 ir 6 dienomis posė
džiavo Dainavos stovykloje. Po
sėdį atidarė ir jam vadovavo 
šaulių S-gos pirmininkas Vin
cas Tamošiūnas.

Tylos minute buvo pagerbti 
mirusieji šauliai: S. Pranėnienė 
ir A. Barančiukas.

Atidarydamas posėdį, pirm. 
V. Tamošiūnas jautriais žodžiais 
prabilo Į. suvažiavusius Centro 
Valdybos narius ir kuopų pirmi
ninkus. Jo pareikštos mintys su
žadino posėdžio dalyvius labiau 
pagalvoti ir dar labiau Įsijung
ti į šaulišką veiklą. Sąjungos 
pirmininko pagrindinė mintis 
buvo, kad Sąjungos gyvybiniam 
pulsui labiau sustiprinti reika
linga įsteigti Kultūros Centrą.

Sielojosi tais šauliais, kurie 
dėl kokių nors menkniekių pa
daro tokias išvadas, kurios šau
liui netinka. <

Pabarė šiais žodžiais: Valdy- 
kimės ir valdykime silpnuosius, 
nes idėjinis šaulys niekuomet 
neapleis sąjungos ir ras būdą 
susitaikinti;

Pasidžiaugė, kad šauliai gra
žiai pasirodė Pavergtų Tautų 
demonstracijoje — parade, pa
brėždamas ypač Chicagos ir De
troito šaulius;

Priminė, kad svarbus ginklas 
kovai dėl Lietuvos laisvės ir lie
tuvybės yra' spauda;

Prašė visokeriopai jai padėti: 
rašyti ir materialiai šelpti;

Akcentavo, kad šaulių Sąjun
ga buvo pirmaujanti ir vadovau
janti Lietuvoje, tad tokia turi 
būti ir išeivijoje;

Kvietė brolius ir seses šau-
%

viešėti lietuvaitė p. Eva Bros. 
Ji pati pasisiūlė mane nuvežti į 
Putnamą, kur buvau susitarusi 
su montrealiete seseria Margita 
jos mašina, parvažiuoti kartu 
namo. Baigus man čia vasa
roti p. E. Bros atvažiavusi iš 
Lawrence, Mass., pasiėmė mane 
pas save. Vakarieniavome liuk
susiniame jos vyro brolių res
torane Bishop’s. Valgėm kau- 
kazišką šašlyką su brangiais 
gėrimais. Pernakvojau jos gra
žiame name, o sekmadienio rytą 
jos puikus Buikas mus atvežė 
į Putnamą.

Nizienty (trūksta nuotr.).
Šios taupymo b-vės preziden

tas Frank Zogas yra sumanus ir 
patriotas lietuvis. Jis aktyviai 
dalyvauja lietuviškose šalpos ir 
kultūros organizacijose bei nuo
širdžiai remia jų veiklą. Tos 
taup. bendrovės lietuviai tar
nautojai sąžiningai ir greit ap
tarnauja savo tautiečius.

Prezidentas Frank Zogas jau 
10 metų yra Čiurlionio galerijos 

liūs dar labiau aukotis ir dirbti 
šaulių idealams;

Pasidžiaugė, kad šauliško dar
bo veteranas šaulys Vladas Iš- 
ganaitis dalyvauja posėdyje, 
šiais metais mini 70-ties metu 
amžių ir 50 metų nepailstamo 
darbo šaulių gretose, ir palinkė
jo jam ilgiausių metų.

Centro Valdybos nariai, sek
cijų vadovai ir kuopų pirminin
kai padarė pranešimus. Praneši
mai ir Įvairūs pasiūlymai sukė
lė diskusijas. Daugelis posėdžio 
dalyvių aktyviai jose dalyvavo. 
Keliamoms problemoms visur pa
vyko sklandžiai rasti modus vi- 
vendi. ' ’

Sekančią dieną posėdžiui pir
mininkavo šaulių garbės narys 
Vladas Išganaitis. (Visuotinis 
šaulių Suvažiavimas yra nuta
ręs rengti Kultūros Savaitę). 
Posėdy buvo buvo aptarta Kul
tūros Savaitę rengti 1971 me- 

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo indeliai 
ApdrauiH Iki $20,000.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

[steigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

teisinis patarėjas ir jis yra vie
nas iš pirmųjų prisidėjęs atko
voti iš kitataučių P. .Puzino me
no palikimą New Yorko teisme. 
Dalis to palikimo, išgelbėto ne
priklausomai Lietuvai, dabar 
yra išstatyta parodai Midland 
Savings & Loan Assn, taupymo 
bendrovėje.

Aplankykite tą taupymo ben
drovę, pamatykite laimėtus pa
veikslus ir pasitarkite dėl savo 
finansinių reikalų sąžiningoje 
lietuviškoje įstaigoje.

tais ir tuo reikalu šaulių S-gos 
pirmininkas Vincas Tamošiūnas 
tarsis su šaulių kuopomis dėl 
vietos ir datos.

Nuogausta dėl atžalyno, ku
ris turėtų užpildyti šaulių ei
les;

Ieškota būdų, kaip jaunąją 

Romaną galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.: j

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu: : <
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois. 60608. |

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
VILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

BE DRUSKOS
Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai,

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečių, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

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

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

kartą Įtraukti į šaulišką veiklą;
Parinkti ir paruošti ateičiai 

jaunus šauliškam darbui vado
vus.

Priminiau: šis klausimas tik
rai labai aktualus, bet labai sun
kiai sprendžiamas.

Svarbu, kad kiekviena šaulių 
šeima turėtų savo vaikus moky
ti ir paruošti juos šauliškam 
darbui;

Skiepyti nuo mažų dienų šau
lių ideologiją ir tik tuomet ga
lėsime sulaukti iš naujos kar
tos šaunių šaulių kadrų;

Atsiras geri vadovai, tik iš 
darbščių, pareigingų ir gabių 
narių. . j

Visa tai puoselėdami, galime 
būti tikri, kad bus kas mūs pa
vaduoja.

Posėdžiams sekretoriavo J. 
Baublys.

Ta pačia proga įvyko JAV ir 
Kanados šaulių ir svečių šaudy- 
bos sporto rungtynės, kurios bu
vo labai sėkmingos ir davė gra
žių laimėjimų. Po rungtynių 
buvo dalinamos aukso, sidabro 
ir bronzos medaliai, o taip pat 
taurės ir trofėjos.

Dainavoje surengti posėdžiai 
davė progos pasimatyti, pasi
tarti ir išsiaiškinti rūpimais or
ganizaciniais reikalais.

šaulių Sąjungos pirmininką 
Vincą Tamošiūną ir jo pagelbi- 
ninkus sveikiname už taip pui
kiai suorganizuotą Dainavos 
stovykloje priėmimą ir taria
me jiems šaulišką ačiū.

Algirdas Budreckas

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS®.

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608

Važiuodama galvojau, kad aš 
ir savo nelaimėje dažnai būnu 
laiminga, kai sutinku dabar sa
vo vienišo gyvenimo kelyje, to
kius gerus žmones kaip štai Eva 
Brox ir daugelį kitų geraširdžių 
lietuvių. Ačiū jiems visiems!

(b. d.)
$ — NAUJIENOS, CHICAGO B, ILL,— FRIDAY, ^EPTEMBER 25, 1870



$18.00
$10.00

Čikagos 
priėkaiš- 
Apkalti-

Pirmininkauti pakviestas J. 
Petrėnas, tur būt, tingėdamas 
pats pirmininkauti; pasikvietė 
patį CV pirmininką atlikti juo
dą darbą, pats pasitenkinda
mas tik sėdėjimu prie prezidi-

NAUJIENOS” KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

lyviams Dr. Brazaitis, pasiklausęs tuščiavidurių kalbų, 
šitaip klausima pastatė:

— Dabar linksniuojamas Grandinėlės klausimas yra 
ne šmeižtų ir ne įžeidinėjimų klausimas. Skaitau spaudą, 
klausausi kalbų ir žinau, kad visas reikalas netiksliai f ori 
mutuojamas, todėl ir sprendimas neįmanomas. Klausi
mas yra visai kitokios rūšies ir kitaip reikia prie jo pri
eiti.. Man šitaip viskas atrodo: Lietuva yra tarp rytų ir 
vakarų. Niekam ne paslaptis, kad į lietuvius daro įtakos 
rytai ii’ vakarai. Iš rytų daro įtakos rusų, slavų kultūra, 
o iš vakarų — laisvojo pasaulio kultūra. Ta įtaka nelietu-

tų įtakai Lietuvoje stiprinti vartojamos įvairiausios prie
monės. Rusai daro įtakos į augančią Lietuvos inteligen
tiją. Ta įtaka eina per mokyklas, knygas, radiją, televi
ziją, teatrą ir kitomis priemonėmis. Dažnai vartojamos 
prievartos -priemonės, kartais tos priemonės ne tokios
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Grandinėlės problemos
Naujienos pirmos pradėjo kelti viešumon Cleveland© 

Grandinėlės sunkias problemas, o dabar apie Grandinėlę 
kalba ir rašo ne vien lietuviai, bet ir kitataučiai. Pirma
me šio dienraščio rašinėlyje kalba ėjo apie bandomą šiam 
tautinių šokių ansambliui primesti nelietuvišką dvasią, 
o dabar rašo ir kalba, kad Naujienos norėjusios pakenkti 
Grandinėlės kelionei, o Grandinėlės klausimu rašiusieji 
šio dienraščio bendradarbiai net įžeidę mitrias šio ansam
blio šokėjas. Kai paklausi, kuriame Naujienų numeryje 
buvo įžeistos šokėjos, koks tas įžeidimas yra, tai tada to 
numerio nurodyti negali ir šokių ansamblį įžeidusio auto
riaus nurodyti nepajėgia.

Grandinėlės klausimas buvo iškeltas ir PLB centro 
valdybos sukviestame pasitarime. Pasitarime kalbos’ ėjo 
panašiai kaip ir kai kurioje spaudoje: “Kaip galėjo šitaip 
Grandinėlę apšmeižti? Kaip galėjo purvais apdrabstyti 
josios šokėjas, kurios skiria energiją, laiką ir net pinigus 
drabužiams ir pratimams? Kaip galėjo šitaip atsiliepti 
apie šokėjus, kurie atliko tokią didelę Lietuvos garsini
mo misiją kitataučių tarpe?” Kada paklausi, kas ir kur

žiaurios. Slavų įtaka atsiliepia į okupuotos lietuvių tau
tos kultūrą, į tautinius šokius, į tautinius lietuvių drabu
žius ir į kitas kultūrinio mūsų gyvenimo sritis.

Kiekviena tauta svetimai kultūrai priešinasi, ypač 
jeigu vartojama prievarta tai kultūrai primesti. Mes ma
nome, kad ir okupuotoje Lietuvoje mūsų tautiečiai pri
metamai rusų kultūrai priešinasi, bet mes nežinome, ar 
jie gali vykusiai pasipriešinti. Gal jie nepajėgia jai pa
sipriešinti. .. Klausimo esmė štai kur : ar mes, laisvame 
pasaulyje gyvenantieji lietuviai, turime tą lietuviams 
primetamą slavišką kultūrą nešti į vakarus. Jeigu 
mums atrodys, kad gimtiniame mūsų krašte primestoji 
įtaka yra gera, tai nėra pagrindo ginčytis; jeigu mums 
atrodys, kad lietuviams prievarta primestoji įtaka yra 
svetima, tai nėra jokio reikalo jos į vakarus tempti.

Dr Brazaitis aiškiai suprato problemą ir gražiai ją 
formulavo. Ne kiekvienas pasitarimo dalyvis jo dėsto
mą mintį suprato. Jis, pasiklausęs ekskursijų į šunkelius, 
buvo priverstas savo mintis pasitarimui pakartoti. Būtų 
labai naudinga, jeigu kiekvienas PLB vadovybės narys 
pasistengtų suprasti Dr. Brazaičio aiškų minčių dėstymą. 
Žinoma, kad aiškus klausimo formulavimas labai-dažnai 
būna to klausimo išsprendimas. Būtų dar geriau, jeigu 
Dr. Brazaitis dėl tariamų Grandinėlės kaltinimų para
šytų ir į “Pasaulio lietuvį”, kurį leidžia PLB centro val
dyba. Tada kiekvienam būtų aišku, kad reikalas eina ne 
apie Grandinėlės šokėjus, bet apie kelių josios vadovų 
pastangas vilkti į vakarus tuos slavų kultūros elementus, 
kurie pavergtiems lietuviams prievarta yra primetami.

Iš Grandinėlės vadovų šiuo reikalu buvo lauktas pa
aiškinimas, bet iki. šio meto nei vienas klausimo esmės 
nepalietė. Jie aiškino, kad į Kanadą buvo nuvažiavęs 
Pbškaitiš, o ne Lingys; kad į Ameriką buvo atvažiavę net 
okupuotos Lietuvos atstovai teirautis apie JAV ir Ka
nadoje veikiančius tautinių šokių ansamblius; - jie net 
bausmes skyrė tikslių informacijų laiku negavusiems 
žmonėms, bet patys nieko nepasakė apie rusų primestos 
kultūros bereikalingą vilkimą į laisvus vakarus. Paverg
tiems lietuviams rusai gali primesti ir primeta pusiau sla
viškus arba net rusiškus “tautinius” drabužius ir ukrai- 
nietiškus pakeltkojus, bet laisviems lietuviams prievarta 
primesti dalykai neprivalomi.

Savo straipsnyje V. Rast, dar papasa
koja jo girdėtą nuotykį Kaune, kai Patrio
tas susiginčijęs su Ciniku. Patriotas guldęs 
galvą už Suktinio lietuviškumą, o Cinikas 
tik šypsojęsis ir erzindamas Patriotą, tvi- 
tinęs , kad tai tik viena čekiškų polkų. Ci
nikas net lažintis siūlęs iš 100 litų. V. Rast, 
pasisako, jog ir jis nebūtų šimtu litų rizi
kavęs už Suktinio lietuviškumą. Dabar ne
reikia nei Ciniko lažybų. Dabar, tur būt, 
kiekvienas tautinių šokių vadovas numano, 
kad Suktinis, Klumpakojis ar Noriu Mie
go nėra liet kilmės šokiai.

Ir L. Vaičiūnienė, kurios neva “trakta
tams’’ atremti rašėjas net Hitlerio šmėklą 
liudininku išsikvietė, Pirmosios Tautinių 
šokių šventės Vadove, 50 puslapy, 1957 m. 
rašė: “ Tautinio atgimimo laikais tautinių 
šokių pakaitalu ėmė eiti polkos, Noriu mie
go, Klumpakojis, Suktinis h'kiti... .Jie visi 
vra svetimybės”.

Tais pakaitalais anuomet, nepriklauso
mybės pradžioje, stengtasi jaunimą atgra
sinti nuo besiskverbiančių iš svetur foks
trotų, čarlstonų, rumbų, tango ir kitų pra
moginių šokių, kuriuos ano meto dvasinin
kija ir kuklesnioji visuomenė laikė nepa
doriais. Gelbstint jaunųjų estetinę nuovo
ką, minėtais sulietūvėjusiais šokiais dar ir 
dabar liet, parankose mėginama jaunuo
menę kiek prilaikyti nuo žalingos laukinio 
(džiunglinio) maivymosi įtakos.

mus! Aišku, kad pasitikrinti, patyrinėti, 
susekti kilmę ten būtų lengviau, tik ar, 
sužinojus teisybę, jos paisoma? Juk žino
ma, kaip tie praeitiniai šaltiniai dabar ten 
klastojami ir prie šito išdavimo mielai dė
dasi ne vienas mūsų “brolių” tautiečių.

Savo staipsnio pabaigoje V. Rast pasi
šaipo: girdi, prieš Lingio atvykimą Gran
dinėje buvusi O. K., ; o po to svečio T— kb- 
reografo viešnagės klivlandiškis sambūris 
jau įtartas sumaskolėjimu. “Mat mes pa
sitikime savo tauta”, grybšteli Akiračių 
rašėjas.

Paprastai pramogai Grandinėlės menas 
galėjo būti visai savo .vietoje. Bet jos pa
dėtis pasikeitė, kai mūsų veiksniai paskel
bė ją esant geriausiu ir pirmaujančiu mu
sų tautinių šokių sambūriu, atseit, tinka 
miausiu siųsti tautinei kultūrai atstovauti 
svetur.

V. Rast, kažkodėl vis kratosi minties, 
kad Lietuva nėra laisva kurti ir reikštis, 
kaip ji norėtų, nepaisant visos medžiagos 
(“šaltinių”) tyrinėjimui artumos. Savąja 
tauta mes pasitikim, įik netikini Moisieje- 
vo koreografijos lietuviškumu!

Galima sutikti su G. Naručiu ir V. Ras- 
teniu, kad tuo tarpu nieko negali galutinai 
nustatyti. Tačiau šitoks tvirtinimas tinka, 
kalbant apie beveik visas gyvenimo sritis. 
Daug prieštarybės esti p a v. aiškinant mūsų 
tautos istoriją^ n c senio i kilo smarkūs gin
čas dėl Lietuvos valdovų titulo. Mat, žmo
gus savo trumpu amžiumi nespėja viską 
nuodugniai aprėpti. Atskiros žinijos sritys 
vienos gentkdrtės laikotarpy tik iš dalies iš
tiriamos. Tačiau dėl šito ribotumo ris tiek

ūmo stalo? Tuo būdu atsitiko 
taip, kad tuo metu, kada buvo 
mėtomi priekaištai CV pirmi
ninkui, jis pats konferencijai 
pirmininkavo ir lengvais mos
tais atmušė mėtomus plytga
lius. Jis nesutiko įtraukti dar- 
botvarkėn A. Budrecko pasiū
lyto naujų įstatų kelių punktų 
svarstymo, jis atmetė ir A. Gint 
nerio pasiūlytą “skyrių santy
kių su CV” klausimą, nors an
trą dieną tas klausimas buvo 
pakartotinai svarstomas.

Tiesa, darbotvarkės klausi
mas, kaip pirmas jėgų bandy
mas, buvo balsuojamas. Die
notvarkė buvo priimta, kaip 
pasiūlė pirmininkaujantis CV 
pirmininkas 10 balsų prieš 3. 
Didesnė konferencijos dalyvių 
dalis, riuo balsavimo susilaukė.

Toliau prasidėjo diskusijos 
dėl CV pranešimo, 
miausia ir pasirodė 
skyriaus pirmininko 
tai CV pirmininkui.
nęs CV; kad ji kaišioja paga
lius į skyriaus vežimą, A. Gint
neris perskaitė V. Alanto ofici
alų laišką visiems skyriaus na
riams, kurie laiške raginami 
neberinkti A. Gintnerio į sky
riaus vaidybą, nes jis nesiskai- 
tąs su CV, nepalaikąs ryšių, 
neatsakąs į laiškūs, leidžiąs 
kaž kokius metraščius, kurde 
būsią tik “nemokšos graibyma- 
sis”. Puolė V. Alantą ir kiti Či
kagos žurnalistai: A. Stakėnas 
ir P. Dirkis, reikalaudami pa
aiškinti, iš kur atsiradęs tvirti
nimas, kad Čikagos skyrius jau 
pats sugriuvęs, narių skaičius 
nukritęs?’

Savo pareiškimo pabaigoje 
A. Gintneris gan dramatiškai 
pareikalavo, kad viešai skelb
tas įžeidimas būtų viešai ir ati-

(Tęsinys)
Pradėdamas šį reportažą, 

paminėjau niūrias nuotaikas 
konferencijos pradžioje. Jos 
buvo kilusios ne tiek dėl liūd
nų CV kalbų ir pesimistinio 
žvilgsnio į veiklos ateitį, kiek 
dėl atsiradusių sąjungoje ki
virčų, kuriuos pagrindiniai vei 
kėjąi buvo sąjungos CV pirin. 
V. Alantas ir .Čikagos skyriaus 
pirm. A. Gintneris. Jau prieš 
suvažiavimą teko girdėti ne
mažai kalbų, kad p. V. Alantas 
esąs diktatorius, nepakenčiąs 
opozicijos, nemėgstąs kritikos 
ar priekabių. Taip esą dėlto, 
kad jam tekę eiti aukštas pa
reigas diktatūrinėje Lietuvoje. 
Pasiteiravęs tuo reikalu Det
roito kolegų tarpe išgirdau, 
jog kaltinimai neteisingi, su 
pirmininku dirbti esą galima,

Pačioje konferencijoje, ta
čiau, buvo keli momentai, ku
rių galėjo nebūti. Visų pirma, 
atidaręs konferenciją CV pir- 
ui n ink as ilgai nepakvietė pre
zidiumo, lyg nepasitikėdamas, 
tad numatyti asmenys sugebės 
pasveikinti svečius ar perskai
tyti numatytą konferencijos 
programą. Pirmuosius darbo
tvarkės punktus jis pervarė 
pats be jokio sekretoriato, da- 
sivaręs iki pranešimo apie vei-

V. Rast, vis dėlto pripažįsta, kad senųjų 
liet šokių būta, bet jų išlikę beveik tik var
dai ir šiek tiek užuominų apie šokių jude
sių išdėstymą (choreografiją). “Ras paro
dys”, klausia jis, “ir kas įrodys, kad juos 
taip ir taip kadai šokdavo?- Kiek jie buvo 
skirtingi ar panašūs į kaimynų bei buvusių 
pavaldinių (lenkų, gudų, ukrainiečių, ka
zokų) šokius”.

Ką ir kaip senovėje šoko, be abejonės, 
sunku parodyti, bet klausimą nulemia, 
kaip dabar tie kaimynai šoka savo tauti
nius šokius. Jei mes norime rodytis skir
tingais, ne slavais, tai, bent taip kitų at
stovaudami savo tautą, neturėtume šokti 
tą patį, ką ir jie. Tolimesnį V. Rast sam
protavimai šitai tik patvirtina. Priminęs, 
kad mūsų tautiniai šokiai įžengė į sceną 
plačiu mastu tik 1940 mAudenį, įsigalėjus 
Lietuvoje bolševikams, “ir iŠ karto virto 
viena iš priemonių tautinei rezistencijai 
reikštis, kaip rusų taip ir vokiečių okupa
cijos metu, ligi tie suvokė, kas darosi, ir 
išvaikė”.

Kažin ar būtų išvaikę, jei lietuviai būtų 
rėžę kazoką ar kitus rusiškus šokius, pasi
puošę slaviškai stilizuotais drabužiais? 
Okupantai suprato, kokiomis priemonėmis 
reiškiasi mūsų pasipriešinimas. Tik mes 
patys dar nepajėgiame suvokti. Jei jie at
skiria, kur jų šokiai o kur pavargtos tautos 
dvasia, kaip mes patys galėtume neskirti?!

“Kur arčiau autentiškumo šaltiniai? Kur 
stipresnės svetimos įtakos?” — klausia to
liau V. Rast. Mat, jis vis nenutuokia, ar 
stipresnės įtakos veikia okupuotoj Lietuvoj 
ar čia Vakaruose. Ignoramus et ignorabi-

taisytas, atšauktas, nes kitaip 
teksią tartis su advokatais ir 
teisybės ieškoti kitur.

Keli konferencijos dalyviai 
bandė nukreipti kalbą kita lin
kme, siūlydami kalbėti apie 
pranešime iškeltus klausimus, 
tačiau kitiems patiko “išsikal
bėti”. Pirmininkas J. Petrėnas 
nusprendė, kad reikėtų palen
gvinti atmosferą ir išsiaiškinti. 
Čia CV iždininkas V. Selenis 
tuoj paskaitė iš savo bylų nuo
rašus laiškų, siųstų Čikagos 
skyriaus valdybai. Senosios CV 
vykdomasis vicepirmininkas A. 
Gintneris nieko į tuos laiškus 
neatsakęs, nepersiuntęs naujai 
CV, “kas priklauso”. įsikišo A. 
Žiedas, sakydamas, kad kon
ferencija -— ne teismas ir nega
li išspręsti, kas ten iš pradžių 
buvo kaltas. Keli dalyviai, 
ginčams tęsiantis, -visai rimtai 
pagrasino išeiti iš salės, jei bus 
toliau* gaišinamas laikas asme
ninėms sąskaitoms suvedinėti. 
V. Kasniūnas, A. Pužauskas, 
VJMingėla siūlė svarstyti są
jungos reikalus, remiantis pir
mininko pranešimu, O ginčus, _ 'S' " ' T? M.' - -- •- e ~
kas kaltas, spręsti sąjungos 
Garbės Teisme.

V. Alantas, atsakydainas į 
užmetimus, priminė, kad į jo 
laiškus Čikagos skyriaus pir
mininkas neatsakinėjo,, ryšių 
nepalaikė, tai jam ir nebuvę 
aišku, ar skyrius gyvas ar-ne. 
Jis čia konferencijoje nesiaiš- 
kinsiąs, nesiteisinsiąs, paken- 
tėsiąs dar 3 mėnesius ir išeisiąs. 
Jis prašė svarstyti esminius 
klausimus: finansų^ ątmties, 
narių reikalus, nes čia — ne 
tribunolas.

Pirmininkavęs J. Petrėnas 
tuoj pasiūlę pirmininko prane
šimą priimti. Jis buvo priimtas

Urugvajuje valdžia ima didelius mokesčius už įvežamus naujus automobilius, jy kaina siekia 
12.000 dol. Todėl gatvėse pilna labai senę model i V, kurie Amerikoje būty vertinami, kaip senienos

krečiai negali nusikaltėlių nurodyti, nes niekas šokėjų ne- 
šmeižė ir niekas jų neįžeidinėjo. Kalbos buvo tuščios.

Klausimų gerai suprato ir labai aiškiai išdėstė Dr.
Henrikas Brazaitis, PLB vicepirmininkas visuomeni-

7 balsais prieš 2. Už tokį sku
bėjimą pirmininkas vėliau ga
vo barti iš V. Rastenio, kuris 
pasišaipė: esą J. Petrėnas, re
daguodamas SLA leidžiamą 
“Tėvynę” įprato įį SLA suva
žiavimų papročius, — greit pri
imti pranešimus ir dėl jų daug 
nekąlbėti. Priėmus pranešimą, 
visos kalbos atpuolančios. Jo 
nuomonę, dėl sąjungos pirmi
ninko iškeltų minčių reikėję 
dar prieš balsavimą daugiau 
pasisakyti.

J. Stempužis, Cleveland© ra
dijo stoties vedėjas, siūlė atleis
ti sąjungos varžtus ir priimti 
jon ir mažesnio profesionali
nio lygio narius, . reikėtų 
įtraukti daugiau redaktorių, 
būtų gerai net steigti spaudos 
ir radijo sąjungą.

Kiti pastebėjo, kad sąjungos 
ligšiolinėje praktikoje nariai 
būdavo priimami gan libera
liai, nereikalaujant didelių 
kvalifikacijų. Nauji . įstatai, 
rodos, dar palengvina įstojiino 
į sąjungą sąlygas. Kai kurie re
daktoriai ir taip jau skundžia
si, kad jsąjuhgojė “visokių” 
priimta ir jiems nepatogu su 
jais kartu būti.

A. Pužauskas
(Bus daugiau)

Ar tik ir čia nebus bolševikų leidžiamo 
“Gimtojo Krašto” pakuždėtas teiginys, kaip 
ir anas apie savo tėvų žemės ir “brolio lie
tuvio” neva “nemeilę” ir jo “atsiekimų” 
nevertinimą...

Štai “Gimtojo Krašto’^ šių metų 12 n-ry 
Kazys Poškaitis skaitytojus tikinėja: “Vi
suose gyvenimo baruose yrd pažanga, tad 
nenuoseklu būtų reikalauti sustingimo me
ne, taigi ir Šokiudsė”: Rašėjas net savo pa
tarnavimą siūlęs “stingstantieins” atgai
vinti: “Būdamas Kanadoje, galėjau būti 
naudingas vienam ar kitam kolektyvui. 
Deja, to nepanoro... Daugeliui dainos ir 
šokiai nepriimtini jau vien dėlto, kad šie 
kūriniai gimęTarybų Lietuvoje, kad juose 
jaučiamas nūdienos alsavimdfe'”.

Betgi K. Poškaitis labai gerai žino, kad 
toms “taryboms” taip pat nepriimtini šia
me krašte gimę lietuvių kultūros darbai, 
nors ir “brolių lietuvių” sukurti. Išvada: 
tas “alsavimas”, matyk ne toks pat ten, už 
uždangos, ir čia, išeivijoj, nors abu yra 
šiandieniniai.

(Bus (langiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“N A U J t E N X S

Jtiš visad rašo

nedera vaikščioti palaidais apivarais ir- 
graibstyti iš pašalės, kas tik po ranka pa
kliūva. Jei praeitis sumizgusi, tai bent 
nuO dabai* sąmoningiau savąją kultūrą 
kurkime! Tuos pačius senuosius lobius 
nuo koto “hustilizuodami”, save tik parce
liuojame.

Savosios kultūros lietuviškumu, rodos, 
turėtų rūpintis ne tik “konservatyvi mažu
ma’’, bet ypač tie kultūrininkai, kurie pa
sinešę išeivijos veiksnius atgrasinti nuo po
litikavimo, skatindami juos tenkintis tik 
kultūrine veikla. Jei toji kūryba turį atsto
ti politiką ir kitokios “rezistencijos” prie
monės, tai ji privalo būti lietuviška! Jei 
ne, tai liksime plikut plikutėliai ir tuščio
mis rankomis prieš svetimybių antplūdį. O 
nuolat beaimanuojant dėl tikrų žinių sto
kos, kiti pasistvers ir tą, kas tikrai tik 
muins priklauso.

AR BEŠOKDAMI “SUSTINGOM”?
Kaip minėtam G. Naručiui apie mūsų 

tautinius šokius dar daug kas neaišku, taip 
ir V. Rastenis primena, kad esą tik pasku
tinį nepriklausomybės penkmetį tų šokilj 
tyrinėjimas “vos vos šiek tiek išrėpliojo iš 
diletantizmo lopšio.”

Jei šitaip, tai tada visai nepagrįsti šūk
čiojimai, kad mūsų šokiai jau virstą šablo
nu, aklai kartojama įprastybė. Per trum
pas laikas prabėgo, kad būtume spėję su- 
stembti. Rimčiau atsidėję, senovės paliki
mą pradėjome atkasinėti ir domėtis, tik 
Lietuvai atgavus savarankumą. Darbo dar 
neįpusėjus, štai dabar jau skelbiamės 
“stingstą”. 7
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six month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year, 
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TĖVAS IR SŪNŪS

EUDEIKIS
SENIAUSIA DR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA.

GERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS P. GAIDAS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

YArds 7-1138-1139

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

21 juodųjų panterų, teisiamų 
už kospiraciją susprogdinti New 
Yorko departamentines krautu
ves, toje konvencijoje kalbėjo 
2(4 valandos. Prieš įstodamas

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

Tautos tirpsta 
sovietu katile

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

ROCKFORD, ILL.
Liet. B-nės piknikas

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS f 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GRLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

l—5 po pietų, 
6—8 vak.
776-2880

448-5545

MOVING
Apdraustas perkrausimas 

iš Įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Place
Tel.: FRontier 8-1882

— Garsaus Vardo Lietuvaičių Drau
gystės 60-tų metų sukakties banketas 
ir šokiai Įvyks sekmadienį, spalio 11 
d., Vyčių salėje, (K of L Hali), 2451-55 
West 47th St, Chicagoje. 
vai, vak. " _
tų skambinkite p. Jasaitis 
LA 3-1138 ar Naujienose 
Austin.

1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-100?

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

joje, Kazachstane ir Kaukaze.
Rusijos vokiečių prieš karų 

buvo priskaitoma apie 1.2 mi
lijoną gyventojų, iš kurių treč
dalis įėjo į autonominę Volgos 
vokiečių respubliką, ši autono
minė sritis buvo likviduota Ant
rojo pasaulinio karo metu ir gy
ventojai buvo ištremti. Daug 
vokiečių dirba Azijos srityse. Jų 
kaip tautinės grupės egzistenci
ja yra pavojuje.

Panašiai einasi čekiškai, len
kiškai arba rumuniškai kalban
tiems sovietų piliečiams...

MARQUETTE FUNERAL HOME 
11/ 2533 W. 71st Street
W O' Telef.: GRoovehill 6-2345-6

Pradžia 6 
Dėl rezervacijų arba bilie- 

— telef. 
pas Mrs.

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

Telefonas: LAfayette 3-0440

TeL: YArds 7-1741 - 1742

Panterų “tikėjimas
žymus Chicagos Tribune ben

dradarbis Washingtone Walter 
Trohan savo skiltyje “Plea to 
Inspect Panther Credo” be kt. 
rašydamas apie Juodųjų Pante-’’ 
rų partijos Philadelfijoje įvy
kusią konvenciją rašo:

STALINIS
RADIJAS - PATEFONAS 

TIK 26 INČ. PLAT.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1970 m. 
rugsėjo 23 d. staiga mirė mūsų mylimas vyras, tėvas, senelis ir brolis

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1970 m. 
rugsėjo 23 d. 6:30 vai. ryto, sulaukusi 60 metų amžiaus mirė mūsų my
lima žmona, motina, sesuo, uošvė ir senelė

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 7lšt ST.

VaL: antrad. nuo 
ketvirtad. nuo

Ofise telefu
Naujas rez. telef.

Praeity Liet. B-nės piknikai 
Rockforde būdavo vieni iš pa
čių ankstyviausių, dažniausiai 
birželio mėn. Bet šimetinis bus 
pats vėliausias — rugsėjo mėn. 
27 d.

šių metų vasaros karščiai bu
vo visiems įkyrėję, todėl laukta 
kol oras kiek atvės..

Piknikas, .neatsižvelgiant koks 
oras rugsėjo mėn. 27 d. bus, vis
ti^. įvyks ir prasidės 12 vai., jei 
saulė švies — Liet. Klubo par
ke, o jei lietus lis — jam vieta 
yra reservuota Liet. Klubo pa
talpose.

Visi maloniai kviečiami pik
nike dalyvauti. R.L.B. Valdyba

_ P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

vff Aparatai • Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

' (Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
Telef 4 PRospect 65084 .

EAST CHICAGO, IND’
Medžiotojų ir meškeriotojų 

klubas rugsėjo 13 d. surengė A. 
Rymšos ūkyje prizinius šaudy
mus. Pirmą vietą laimėjo J. Pe
čiulis, antrą—K. Ciurinskas ir 
trečią — P. Olendro.

Klubo valdyba šaudymus pra
vedė tvarkingai. Po šaudymo 
buvo .kietesnių ir minkštesnių 
gėrimų. Dalyvis

’ Aplink Michigan^ stato
29 atomines jėgaines

Vidaus departamentas išlei
do “baltąjį raštą” (white pa
per), kuriuo perspėjama, kad 
jau statomos ar dar tebepla- 
nuojamos aplinkui Michigano 
ežerą statyti 29 atominės jėgai
nės neturi leisti į ežerą atšildy
to vandens, kurio dideli kie
kiai yra naudojami atominėms 
krosnims ataušinti. Tokiam 
vandeniui šilumos riba nusta
tyta apie vieną laipsni aukš
čiau normalios temperatūros. 
Tuo reikalu Chicagoje įvyks 
dvi konferencijos — viena pra
sidės rugsėjo 25 d., antroji rugs. 
28 d.

Tų 29 atominių jėgainių eilė
je be mažiau žinomų vietų im- 
nimos: Escanaba, Kewaunee, 
Manitowoc, Edgewater, Port 
Washington, Valley (Milwau
kee), Commerce Street (Mil
waukee); Racihe, Zion, Wau
kegan, South Works, Dailey, 

'Michigan City, Palisades. South 
Haven, Grand Taven, Trayerse' 
City ir kt.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET

Tel.: PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą._

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Tel.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tel. 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tol.: WA 5-3099

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kil. A- M.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVJI

Kitas, Huey Newton, Juodų
jų Panterų partijos “apsaugos 
ministeris ir vyriausias vadas”, 
kalbėdamas uždarai sesijai, į 

kurią nenariai ir spauda nebuvo 
įsileista, pasakęs '“Mes pasiro
dysime vyrai net jei reikia su
lyginti visą žemę”.

Ypač žydai susidomėję juo
dųjų panterų skleidžiamu anti
semitizmu. Prof. Saymour Sie
gel, Amerikos žydų draugijos 
leidžiamo “Ideas” redaktorius, 
straipsnyje apie juodąsias pan
teras ir antisemitizmą cituojąs 
vieną panterų dainą, kur sako
ma: “Mes išdeginsim jų mies
tą ir tai dar ne viskas... Tai bus 
ekstazė užmušant žydų žemėje 
kiekvieną žydą”.

Tas pats Siegel cituoja kitą 
panterų vadą Eldridge Cleaver, 
kurs pasak New York Times pa
reiškęs, kad - “Juodieji Pante
ros Jungtinėse Valstybėse pil
nai remia arabų gverilas (parti
zanus) Viduriniuose Rytuose”.

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoj* 
gražiausios gėlės ir vainikai, antim 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS1
5525 So. Karlam Ava. — 586-1220

Skubiai sutvarkome visus kelionės 
reikalus ir neimame brangiau, negu 
nustatyta tikėto kaina. Paruošiame 
tikėtus skridimui į visus Amerikos 
miestus arba bet kurią vietą pasau
lyje. , . ,

Dabar jau laikas paduoti prašymus 
ilgesniam vizitui Lietuvoje.

Jeigu kas nori 19 /1 m. _ iškviesti 
savo gimines iš Lietuvos, tai jau da
bar turi pradėti. Atvažiuokite arba 
kreipkitės laišku, telefonu ar tele
grafu šiuo adresu:

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

DR. V. P. TUMASONIS 
C H l R U R G A S 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso tvlofa HEmlock 4-2123 
Reiid. tvlof.: Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

Rez. ♦•!. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

PĖTRAS KURSTYS
Lietuvos kariuomenės ats. karininkas

Gyv. 7351 So. Fairfield Ave.
Mirė sulaukęs 55 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kauno mieste.
Amerikoje išgyveno 21.metus.
Ketvirtadieni 6 vaL vak. kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette 

koplyčioje, 2533 West 71st Street.
šeštadienį, rugsėjo 26 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

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

Visi a. a. Petro Kupsčio giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: ( * _
Žmona Ona, sūnus Algis, marti Nijolė, anūkai — Rita Ir 
Jonas, sesuo Jadzė Norbutas, brolis Prknas, švogerka 
Olga Juknius, jos vyras1 Motiejus ir jy šeima bei kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko brolis ir sesuo.

Laidotuvių Direktorius Donaldas Petkus. Tel. 476-2345. . •

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1SIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. S. BIEZ1S 
r«lef.: PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniai^ 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

į šį sąjūdį (i juodąsias pante
ras) jis per 5 metus buvo mo
kyklos iškritėlis ir narkotikų 
vartotojas. Jis Rockefellerius, 
Fordus, Melionus ir Pews išva
dino “addiktais”, kurie esą ap
svaigę nuo pinigų. Juos esą bū
tų galima pagydyti tik įšvirkšti
mais iš šautuvo vamzdžio... Ta
bor skatino visiems įsidėti, kad 
“vienintelė gera kiaulė yra ne
gyva kiaulė”. Jungtinės Valsty
bės esančios pirmo numerio 
grėsmė žmonių rasei. Jis kal
bėjo apie reikalą “naktimis lip
ti ant stogo, nutaikyti šautuvą 
ir paspausti gaiduką”, aišku į 
policiją, kuri jį patį saugojo tuo 
pačiu metu, kai jis šitaip kalbė-

“Sonntagpost” žinioje iš Mas
kvos antrašte “Sovietų tirpoma
jame puode mažosios tautos nyk
sta” rašo:

Dar prieš keletą dešimtme
čių Sovietų Sąjungoje gyveno 
170 įvairių tautinių grupių; bu
vo kalbama apie “šimto tauty
bių valstybę”. Vėliausiomis sta
tistikos žiniomis, iŠ jų tik 109 
beliko. Nors konstitucija tau
toms prižada kultūrinę laisvę 
ir plačiausią savivaldybę apati
nėje lygmėje, tačiau mažosios 
tautinės grupės nėra apsaugotos 
nuo rusų, ukrainiečių ir kitų kai
myninių tautybių antplūdžio.

“Pavojingiausia pasirodė in
dustrializacija su jos mašinų 
koncentracija, kur visos kalbos 
yra sumaišomos ir etnografinės 
sienos panaikinamos. Maskva 
tų reiškinių nebeslepia”.

. Kaip tame raudonajame kati
le tautybės tirpsta, pateikiami 
sekantieji pavyzdžiai: Iš 1926 
ir 1959 metų gyventojų sąrašų 
palyginimo aiškėja, kad 243,000 
mišarų ir 101,000 kriachų su
siliejo su sau giminingais toto
riais; 250,000 megrelų su sa- 
nais ir lasais sutirpo gruzinų 
tarpe, o 34,000 kipčakų, toliau 
mažos tiurkų ir kuraminų gen
tys susiliejo su uzbekais. Net 
uigurų padaugėjo, kai juos įsi
liejo anksčiau skyrium gyvenu
sios kaimyninės grupės. Visi tie 
pakitimai įvyko Vidurinėje Azi-

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS "

kalba lietuviškai
2618 W" 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

ZUZANA KANAVOLIENE - JANUŠAITĖ
Gyv. 6034 Šo. Troy St.

Gimusi Lietuvoje, Mažeikių apskr., Klykolių miestelyje.
Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko nuliūdę: vyras Jonas, dvi dukterys — Ona Čepelė, žentas 

Robertas ir Leonida Neu, žentas Harry, 5 anūkai, 1 proanūkas ir kiti 
giminės, draugai bei pažįstami. ,

Lietuvoje liko broliai ir seserys su šeimomis. : ,
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71št 

Street. . ,
šeštadienį, rugsėjo 26 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš koply

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

Visi a. a. Zuzanos Kanavolienės i giminės, draugai ir. pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
v. Vyras, dukterys, giminės.
Laidotuvių reikalais informacijos teikiamos teL YA 7-1138.

DR. ANNA
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso talef.: PRocpoct 8-3229 

Rezid. Mofu WAlbrook 5-5076 
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. TreČ. uždaryta.
Ligonius priima tik susitarus.

STEPONAS JAKUTIS
Gyv. 7121 So. Campbell Avė.

Po sunkios ir ilgos ligos mirė 1970 m. rugsėjo 23 dieną, 8 vaL 
ryto, sulaukęs 61 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, f Zarasų apskr., 
Dūkšto valse., Kalviškių kaime.

Amerikoje išgyveno 20 metų. -
Paliko nuliūdę: žmona Barbara, brolis Virgis ir kiti giminės, drau

gai bei pažįstami. i
Lietuvoje liko sūnus Algimantas ir sesuo Uršulė Morkūnas su 

šeimomis. (
Priklausė Vilniaus krašto lietuvių sąjungai.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 

Street.
šeštadienį, rugsėjo 26 dieną 12 vai. bus lydimas iš koplyčios į 

šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Stepono Jakučio giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donaldas Petkus. Tel. 476-2345.

Oar wildlife has no defense 
against the careless use of fire. 

So please follow Smokey’s ABCs: 
Always bold matches till cold. 
Be sure to drown all campfires, 

stir the ashes, and drown 
them again. Crush all 

smokes dead out.

— Chicagos Lietuviu Suvalkiejų 
Draugijos poatostoginis susirinkimas 
įvyksta penktadienį, rugsėjo 25 dieną 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 -West 
43rd Street 8 vai. vak. Nariai prašo7 
mi atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti.

Eugene Strungys, nut. rašt

— Tampos Amerikos Lietuvių Klu
bo pirmas po atostogų susirinkimas 
įvyks šeštadienį, spalio mėn. 3 d., 2 
vai. p. p. East Point Civic klubo sa
lėje. Visi nariai ir narės kviečiami 
dalyvauti. Bus svarbių nutarimų.

Stasė Rulienė, sekr.

— Lietuvių Žagarės Klubo pirmas 
susirinkimas po atostogų įvyks sek
madienį, rugsėjo 27 d. 1 vai. po pietų 
Hollywood svetainėj, 2417 W. 43 St 
Nariai ir narės maloniai kviečiami į 
susirinkimą.

J. Keturakis, rašt.

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. i Ė R Ė N A S 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 44849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeiiad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L Č1ARA 
2709 W. 51 st STREET

Tol.: GR 6-2400
vii. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštai. 10—2 vai.

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL!
Treč. ir šeštai, uždaryta . |

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rėbid. telef.: GArden 3-7278

TeL ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
C H I:it u R G.Ą S 
Priima tik susitarus.

Vatan tins* pinnad., ketvirtai, 5—8, 
antrad. 2—4.

Ofiso telu 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. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. P.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

RAD1NSKAF

1 '
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IfcAS TURI DAILININKO 
y. PUZINO PAVEIKSLŲ? 
J Čiurlionio galerijos čarterio 
Slirektoriatas baigia ruošti mū
šy žinomo dailininko Povilo 
Puziito pomirtinę monografiją. 
Ją numato ne pelno tikslais iš
leisti lietuvių, anglų ir prancū
zų kalbomis.

S Dauguma P. Puzino paveiks
lų yra atkovota New Yorko teis 
Jne ir yra direktoriato žinioje. 
3Kad minėta monografija būtų 
^pilnesnė ir tikslesnė, reiktų ir 
♦pas kitus esančių paveikslų re
produkcijas kartu prijungti.

Tpdėl Č. g. č. direktoriatas 
kreipiasi į tuos geros valios sa
vininkus paaukoti, paskolinti 

jar parduoti po vieną gerą nuo
brauką (8“ x 10“ ant blizgančio 
įjopierio) nuo kiekvieno kūri- 
*•----- ------------------------------------

L A. A L. INSURANCE & REALTY

: INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3 - 8775
(Currency Exchange įstaigoj) 
PigOs automobii'iŲ draudimai.

Ž CALIFORNIA SUPER SERVICE 
į Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

.CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

ĮKAITYK PATS IR PARAGING
I ’ KITUS SKAITYTI

ČIA AUTOMOBILIAI IŠLYGINAMI IR NUDAŽOMI

Darbas atliekamas sąžiningai, gerai prityrusių specialistų. 
Kainos prieinamos. Darbo valandos nuo 8 vai. ryto iki 5:30 
vaL vakaro, šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12:30 vai. p. p.

* Savininkas lietuvis.

ČIKAGOJE, 3518-24 West 63rd ST. TEL. 776-5888

SIUNTINIAI I LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Passbooks 

Investment 
bonus ptan 

$1,000 minimum 
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus Ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi k ran sly me 

jrankiaL Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2 2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

-——--------— —

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 
ATSIMINLMAI IŠ BALFO VEIKLOS 

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti.viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

1 . NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — FRIDAY, SEPTEMBER 25, 1970

nio bei suteikti šias žinias: kū
rinio pavadinimas, technika, 
dydis (be rėmų) savininko var
das, pavardė bei adresas. Pra
šome jwanesli šiuo adresu:
Art Gallcrie of Čiurlionis, Ine.,

6449 So. California Ave., 
Chicago, Ill., 60629.

Z. Kolba

Katalikiškų mokyklų 
finansiniai sunkumai

Nepaisant įvairių taupymo 
priemonių ir eilės mokyklų už
darymo Chicagos katalikų ar- 
kidiocezijos mokyklų vadovy
bės finansiniai sunkumai nesu
mažėjo. šiuo metu veikią 421 
elementarinės ir 81 aukštesnio
sios mokyklos, tačiau moki
nių skaičius nuo 1968 metų iš 
332,000 sumažėjęs iki 270,000. 
Pastebėtinai sumažėjęs ir mo
terų vienuolių mokytojų skai
čius, kas labai atsiliepia į mo
kyklų sąmatą, kai tenka sam
dyti pasauliečius mokytojus.

Katalikiškų mokyklų finan
savimas atliekamas didžiausia 
dalimi už mokinius sumoka
mais pinigais. Mokestis nuo 
mokinio Chicago j e svyruoja 
tarp $225 (St. Ann mokykla) ir 
$750 (Loyolos mokykla, Wil
mette) metams.

Katalikiškų mokyklų vado
vybės pastangos apeinant kons
tituciją gauti valdžios finansi
nę pašalpą iki šiol nesisekė. 
Gubernatoriaus Ogilvie dar 
praeito kovo, mėnesį pasakė, 
kad įvairias privačias mokyk
las Illinojuj lanko 444,366 vai
kai, iš jų 90 nuošimčių yra ka
talikai. Illinojaus mokesčių 
mokėtojams kaštuotų $400 mi
lijonų, jei tuos vaikus tektų 
perimti į viešas mokyklas.

Daugelis katalikiškų mokyk
lų veikiančios su stambiais 
nuostoliais. Pavyzdžiui, rekto
rius Ralph Cusik ’ pareiškęs, 
kad St. Ignatius elementarinė 
mokykla praeitais metais turė
jusi deficito tarp $60,000 ir 
$80,000.

QUARTERLY

$5,000 minimum 
2 year certificate

5%%
$1,000 minimum 

1 year certificate

ELEONORA MARČIULIONIENĖ "'Vaza"
Iš Įvyksiančios keramikos dailės parodos Čiurlionio galerijoje

Chicagos CTA viltis
Senatas Washingtone 59 bal

sais prieš 2 priėmė bilių, vad. 
1970 Housing Act, kuriuo būtų 
teikiama po $75 milijonus me
tinės paramos vietinėms val
džioms, kad šios galėtų finan
suoti savo tranzitą, kaip Chi
cagos CTA.

Tą $75 milijonų paragrafą Į 
Housing aktą Įrašė senatorius 
Charles Percy dar praeito vasa 
rio mėnesi ir jei Kongresas bū
tų anksčiau bilių svarstęs, ma
noma, kad būhj nereikėję Chi 
cagoje autobusų važmos kai
nas kelti iki 45 ir 55 centų.

Biliųs dar turi praeiti per At
stovų rūmus, kur administraci
ja žada daryti dideli spaudimą, 
kad bilius nepraeitų.

Gaudo gaujos vadą
Kriminal. teismo teisėjas iš

rašė varantą Suimti juodukų 
“Black P Stone”, gaujos vadą 
Jeff Fortą, kurs su antru mu
šeika Andrew McChristiansonu 
1967 .metų kovo mėnesį sumušė 
tūlą William Friday. Kadangi 
Fort neatvyko Į teismą, teisė
jas Įsakė panaikinti jo $2,500 
užstatą, nustatė naują $150,000 
užstatą. McChristianson sėdi 
kalėjime, o Fortas ieškomas.

Plėšiku “ofisas”
YMCA viešbutyje

Po susišaudvmo ties 4608 N. 
Sheridan rd. policija suėmė 
tris vyriukus Ghiordi 19, And
rews 20 ir Pina 21 metų am
žiaus ir padarius kratą jų gy
venamame kambaryje YMCA 
viešbutyje 826 S. Wabash Ave., 
rado tų plėšikų tvarkingai ve
damas plėšikavimų knygas, 
kur surašytos vietos ir datos 14 
jau padarytų apiplėšinni bei 
gautos “pajamos”, taip pat su
rašyti planai 11 numatytų api
plėšimų ateityje.

Policija iš vagišių atėmė du 
revolverius, kuriais nesėkmin
gai atsišaudė sulaikyti automo
bilyje, ir dar 1 revolveri ir tris 
dujokaukes rado jų kambaryje.

Kuomet žmonos pradeda 
aptuštinti savo vyrus

Grupė Illinojaus universiteto 
tyrinėtojų pravedė originalų 
tyrimą su įdomiais rezultatais. 
Jie apklausinėje 250 jaunave
džių porelių pirmųjų kelių mė
nesių laike po vedybų ir antrą 
kartą po metų laiko, nustaty
dami, kad per metus laiko net 
98 nuošimčiai žmonų jau žino, 
kas daryti su atliekamais pini
gais ir 56 nuošimčiai pačios 

sprendžia kiek pinigų “ant ran
kų” laikyti. Žmonų, (kurios 
pačios - ima pinigus iš ban
ko, nuošimtis per metus pa
daugėjęs 38 nuošimčiais, o to
kių, kurios pačios apmoka sąs
kaitas 30%. .

! T R U M P Al ’

♦

— Lietuvių Teisininkų Drau
gijos naujai išrinlctoji Centro 
Valdyba susirenka pirmam po
sėdžiui š. m. rugsėjo mėn. 2!o d., 
šeštadienį 2 v. popiet. Ameri
kos Lietuvių Tarybos patalpo
se,6818 So. Western Ave., Chi- 
cagoje. Prašome visus Centro 
Valdybos narius rinktis punk
tualiai.

— Išėjo iš spaudos: Balio 
Sruogos “Radvila Perkūnas” 
II laida. Išleido “Terra” 500 
egzl. tiražu, spaudė Morkūno 
spaustuvė. Knyga 130 psl. su 8 
paveikslais, viršelis pieštas 
dai. A. KurauskOĮT kaina $4.00. 
Gaunama per Terrą. Knygos 
25 egzemplioriai dovanoti Ped. 
Lituanistikos Institutui.

— Arūnas Akelaitis, gyv. To
ronto mieste, Kanadoje, yra 
pasižymėjęs futbolo žaidėjas 
Red Men komandoje. Dėl to 
jis gavo kvietinius net iš 5 uni
versitetų. Pasirinko Waterloo 
universitetą, kur baigęs bend
rąjį kursą, studijuos dantų 
chirurgiją.

— Algis Vanagas pradėjo stu
dijuoti odontologijos mokslus 
Toronto universitete. Jis yra 
baigęs lituanistinę mokyklą ir 
yra veiklus jaunimo organiza
cijose. šgf

— Romas Ottoį. gjTv. Montre- 
alio mieste, yra baigęs ekono-

OVERSEAS PACKAGES
CHRISTMAS DEADLINE

■ - . . - , . ?

NOV. 7

Palto valdyba primena, kad kalėdi
nius siuntinius j užsienį reikėty pap
rastu paštu išsiųsti dar prieš lapkri

čio mėn. 7 dieng.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių (teikia

----------j—----------------------------------------

WANTED BEAUTICIAN 
Excellent salary and working 

conditions.
Good transportation.

CALL
AU 7-4678 or 656-1017

CLERK TYPIST
For billing dept and general ofc. Paid 
vacations and all Company benefits. 

Salary open. 
BRIDGEPORT 

ENGRAVERS SUPPLY CO.
775'W. JACKSON 

CHICAGO. ILL. 
Tel. 641-0772

TOP NOTCH 
EXECUTIVE SECY. 

FOR GLAMOUR COMPANY 
Salary open.

For appointment call 
782-8310

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

ARC WELDERS
Patyrę plieno, nerūdyjančio plieno ir 

aluminijaus sulydyme.
Skaityti braižinis ir sustatyti dalis.

TAIP PAT PADĖJĖJAI 
Nuolatinis darbas. 
Geri algos priedai.

650 So. 28th AVĖ.
BELLWOOD, ILLINOIS

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

MOVING:
Must sell Bridal Shop. 
Downers Grove area. 
83,000 or make offer. 

964-0561 between 8 and 4 
969-0272 anytime.

or

BRIGHTON PARKE skubiai parduo
dama gera ir pelninga taverna su mū

ro namu. Teirautis tel. 2474698.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

PARDUODAMI ----------------------------------------------------
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI MŪRINIS NAUJAS 3 BUTŲ — 2x4%

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti-ir 3% kamb. Visi butai apšildomi ir
................................................... įšaldomi air cond. Parduoda savinin

kas. Tel. HE 6-2722.
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.

TEL. GR 6-4421 
6200 So. WESTERN AVE.

mi jos mokslus ištarnauja Ca
nadian Pacific bendrovėje di
rektoriaus asistento pareigose. 
Jis vadovauja skautams vy
čiams ir moko lietuviškoje mo
kykloje. Jo pareiškimu, lietu
višku mokyklų mokytojams al
gas ir daug kitų išlaidų apmo
ta vietos valdžios švietimo js 
:aigos. Nesenai su žmona lan
kėsi Čikagoje ir buvo krikšta
tėviais Nijolės ir Antano Mac
kevičių dukters Melisos. Mac- 
kevičiai yra Brighton kepyklos

— Julija Lungienė dirba De 
Paul universiteto administra-j 
rijoje. Ji priklauso Young 
Americans for Freedom stu
dentų organizacijai, kuri yra 
au pajėgi pasipriešinti dangč
iui radikalų numatytiems 

veiksmams, kenkiantiems uni 
versitetams ir Amerikai. Jos 
vyras Benediktas yra gabus fo
tografas ir anksčiau bendra
darbiavo spaudoje nuotrauko
mis bei lietuviško gyvenimo ap

— Julius Sirka, K. Donelai
čio aukšt. mokyklos direkto
rius praneša, kad mokyklos 
7-toms klasėms trūkstą vadovė-Į 
lių,— Masilionio, Lietuvių lite
ratūros —3-čios dalies. Galin
tieji minėtus vadovėlius per- 
eisti mokyklai, yra prašomi 

atnešti j raštinę, Francis McKay 
mokykloje, 6901 So. Fairfield 
Ave., šį šeštadienį, rugsėjo 26 
dieną.

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus Moterų Gildija pra
neša, kad rugsėjo 29 d. 7:30 v. 
v. muziejaus patalpose, 4012 
Archer Avė., bus duodamos 
pamokos apie suknelių plana
vimą ir jų pasiuvimą. Instruk
torė Margi Maukus yra iliustra- 
orė meninkė ir gėlių paruoši

mo specialistė. Moterims yra 
gera proga susipažinti su ma
dingų suknelių menu

REAL ESTATE FOR SĄLE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
~ INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

TEN STEBUKLAI, ČIA NAMAIBEVEIK NAUJAS 5% kamb. bun- 
galoww Brighton Parke. Įrengtas rū
sys, garažas.

3 BUTŲ MŪRAS Brighton Parke, 
j 5, 4 ir 3 kambariai. Viename bute yr’a 
3 miegami.

. MŪRO BUNGALOW. 6 kamb., Įreng
tas skiepas. 60-ta ir Francisco.

1% AUKŠTO, 6 ir 5 kamb. moder
nūs butai, modernios virtuvės ir vo
nios. Įrengtas skiepas, prie pat Maria 
Aukšt. mokyklos.

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil 
dymas, garažas, geros pajamos. Gera 
vieta, Brighton Parke.

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

MŪRINIS NAMAS, 5 ir 6 kambarių,. 
Marąutte Parko centre. Pirkėjui gra
žus butas ir $150 nuomos.. Nebrangus.

Tel. 778-6916.

MŪRINIS NAUJAS 3 BUTU — 2x4%

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

HOME INSURANCE

Call: Frank ZapoIIs 
3208% W. 95th St.

GA 4-8654
tdii’* bre and Casual tv Company

11 ■ r

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage
ns, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE 

2934 West 63rd SL
Tek GR 6-3134 arba GR 6-3353

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namu, automobi
liu. gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios Išsimoki 
limo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 Sa. Kedzie Ave. PR 8-2233

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBt* 
Pardavimas Ir Taisymas 

2644 WEST 69th STREET 
TeU REpublte 7-1941

TE R R A
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE’, —TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $30,000.

4 BUTŲ ant kampo mūras. Sausas, 
švarus, iš geru ranku, Marquette Par
ke. $44.000.

2 BUTŲ. 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36,000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19.600

VERTINGAS APARTMENT1NIS prie 
Jaunimo Centro. Švarūs butai, pasto
vūs gyventojai. $11.000 nuomos. Įmo
kėti 815,000. Rimtas pasiūlymas. — 
$44.000.

BEVERLY WOODS 14 metų gelsvu 
plytų apartamentinis. Patogūs butai, 
yra rūsys, apie $14,000 pajamų. Su- 
tarkit apžiūrėti.

9 KAMBARIU 12 metu fabrikanto 
rezidencija. 5 miegamieji. 2 vonios, 
mūro garažas, graži vieta. $37,500.

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

PERKAME. PARDUODAME. MAI
NOME Įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658''West 59th street 

"PRospect 8-5454

12 METU 1 % AUKŠTO mūrinis. 5 
ir 4 kambariai. Platus sklypas, gra
žus rūsys, geroje Marquette Manor 
vietoie. Tik $35,000.

5 PO 4 IR 1 RŪSYJE, mūrinis. 
Alumin, langai, šildymas- eazu. gara
žas. Marnuette Parke. $52 000.

APYNAUJTS 3 BUTU MŪRAS, ši
luma gazu. aliuminijaus landai, platus 
sklypas Gage Parke. 845.000.

6 KAMBARIU MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma gazu. Aliuminiiaus lan
gai. 2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette Parke. 821.000.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Aliuminijaus langai. 2 auto mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parke. $54,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

SAVININKAS PARDUODA 2 butų no 
5 kamb. mūrą, gazu šildoma su dvi
gubu garažu prie 63-čioc'ir Campbell 

Avenue. Tel. 476-7428.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus Ir perstatau senus vi- 
m rūšių namo apšildymo pečius ir 
dr-conditioning i naujus ir senus na
rnos. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir

- užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave.. 
CHICAGO, ILL. 60609 

Tel.: VI 7-3447

A. ABAJLL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas Ir nute- 
kamuosiąs vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso 
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit 
LA 1-6047

tkainavima* veltui, kreipkitės bet kad*

SKAITYK ’NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS


