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PREZIDEN XONAS LANKO ISPANIJA
Amerika rengia 
naują pasiūlymą

WASWNGTONAS. — Vy
riausybės pareigūnai kalba, kad 
netolimoje ateityje Amerika pa
siūlys Hanojui naują formulę 
Vietnamo konfliktui išspręsti. 

, Prezidentas Nixonas, baigdamas 
savo kelionę Europoje, susitiks 

' v J sekmadienį Airijoje su Ameri- 
ų J 'delegaęgos Paryžiaus tai- 
;S į jkoš; ^eryboąe vądais, sh amba

sadorium Bruce -ir jo padėjėju 
Habib. H

Ambasadorius Bruce kartą jau 
buvo susitikęs su Hanojaus at
stovų privačiam pasikalbėjimui. 
Amerika pareiškusi, kad Saigo- 
no vyriausybės klausimas nesąs 
Amerikos kompetencijoje, bet 
— pačių vietnamiečių reikalas.

Pietų Vietnamo delegacija aš
triai atkirto į paskutinį komu
nistų pasiūlymą, kuriame jie 
reikalauja pašalinti iš valdžios 
prezidentą Thieu, vicepreziden
tą Ky ir premjerą Khiem. Dele
gacijos vadas Lam pareiškė, kad 
komunistams irgi atrodytų ne
priimtina, jei Saigono delegaci
ja pareikalautų pakeisti Hano
jaus vyriausybę ir tik tuo atve
ju sutiktų pradėti rimtas dery
bas. Tai būtų nepagrįstas rei
kalavimas. ‘ x

SĄMYŠI RESPUBLIKONŲ PARTIJOJ
WASHINGTONAS. — Viceprezidentas Spiro Agnew savo 

pareiškimais visada sukelia nemažą atgarsį spaudoje ir televizi
joje. Paskutinis jo pareiškimas apie respublikonų partijos at
stovą į senatorius iš New Yorko Charles Goodell iššaukė kritiką 
net pačioje respublikonų partijoje. Viceprezidentas pasakė, kad 
dabartinis New Yorko senatorius Goodell per toli yra nuklydęs 
nuo respublikonų partijos kelio ir todėl laikytinas iš partijos pa- 

, šitraukusiu. Į tai tuoj atsiliepė Rogers Morton, respublikonų par
tijos pirmininkas, sakydamas, kad Goodell yra partijos atstovas 
ir partija jį. remianti.

Amerikos korespondentai, ku
rie išrinkus Spiro Agnew vice
prezidentu, mėgdavo iš jo šai
pytis, dabar jau to nedaro. Ag
new pasirodė esąs vienas stip
riausių dešinio respublikonų 
sparno kalbėtojų. Jis važinėja 
po visą Ameriką sakydamas kal
bas už vietinius kandidatus. Jo 
pageidauja įvairūs klubai, kvie
čia kalbėti universitetai ir orga
nizacijos.

Aštrūs Agnew žodžiai apie se
natorių Goodell buvo pasmerkti 
kelių kitų respublikonų senato
rių; Sen. Javits sako, kad New 
Yorko balsuotojai turėtų atmes
ti Agnew žodžius ir išrinkti Goo
dell. Sen. Brooke, irgi respubli
konas, pareiškė, kad abiejose 
partijose turėtų būti vietos įvai
rioms pažiūroms ir įsitikini
mams.

Pats Goodell pareiškė, kad 
jam svarbesnis esąs respubliko
nų partijos pirmininko žodis, ne
gu kokio Baltųjų Rūmų mažo 
pareigūno.

žinoma, viceprezidentas nėra 
“mažas pareigūnas” ir jo žodis 
toli nuskamba. Jau ne vienas 
New Yorko respublikonas ragi
na dešiniuosius savo partijos na
rius paremti ne liberalinių’ pažiū
rų Goodell, bet jo konservatyvų 
oponentą James Buckley.

Kyla klausimas, kiek vicepre
zidento Agnew pareiškimas re
mia ir su jais sutinka preziden
tas Nixonas. Kol Agnew puola 
smurtą, narkotikus, pornogra
fiją ar demokratus, tol jam nie-

somai. Rinkos draugai aiškino, 
kokioje padėtyje Britanija atsi
durs, jei ji neįsijungs į rinką 
ir turės su ja konkuruoti.

Anunane, Jordano sostinėje atstatyta įtempta taika po kruvinų susi 
riuomenės ir Palestinos partizanų. Apačioje — senas Ammano mie š 
kovas. Viršuj — pagrindiniai dalyviai: karalius Husseinas, partizam 
Goldą Meir, kuri stebi, kas Jordane laimės. Tuo tarpu, “dviem besi] esant, trečiasis džiaugiasi’

ko negalima prikišti, tačiau jei 
jis ims pulti savo paties partijos 
kandidatus, gali'kilti nepasiten
kinimas.

Amerikos partijose politinės 
pažiūros labai susimaišiusios. 
Demokratai savo tarpe, ypač pie
tinėse valstijose, turi tokių poli
tikų, kurie puikiausiai tiktų res
publikonų partijai, o respubliko
nai turi tokių, kurie ir demokra- 
tj partijoje stovėtų į kairę nuo 
centro. Vienas tokių yra ir sen. 
Goodell, kurį puolė viceprezi- 
dentąs Agnew.

Darbo partija 
už Europos rinką 
BLACKPOOL. — Britanijos 

darbo partijos kongrese nedide
le balsų dauguma buvo pasisa
kyta už Britanijos įstojimą į 
Bendrąją Europos Rinką. Už įs
tojimą balsavo 3,049,000, o •— 
prieš 2,954,000.

šis, kad ir nedidelis rinkos 
draugų laimėjimas padės vyriau
sybei vesti derybas dėl įstojimo. 
Įstojimo priešai bijo, kad įsi
jungimas į Europos bendruome
nę pakenks britų darbininkų 
pensijoms, kad britų ekono- 
nomis gyvenimas bus pla
nuojamas “Briuselio biurokra
tų”. Rinkos draugai įrodinėjo, 
kad rinkos valstybių pensijos 
esančios dar geresnės už britų, 
o rinkos nariai veda savo užsie
nio ir vidaus politiką hepriklau-

.♦ Kambodijoje komunistai 
vėl perkirto tris svarbiausius 
vieškelius, einančius iš sostinės. 
Ryžių derliui prasidedant, ko
munistai planuoja nutraukti 
maisto Įvežimą į Pnom Penhą.

♦ Nutrūkus taikos deryboms 
Jungtinėse Tautose, tarpinin
kas tarp žydų ir arabų Gunnar 
Jarring vėl grįžta į Maskvą, kur 
jis yra Švedijos ambasadorius.

♦ “Pergalės parado” rengė
jai Washingtone paskelbė, kad 
nors P. Vietnamo vicepreziden
tas Ky nedalyvaus, jo • kalbą 
perskaitys jo žmona, ponia Ky.

♦ Sovietų partijos vadas 
Brežnevas pasakė kalbą, ku
rioje įspėja visas valstybes ne
sikišti Į Jordano reikalus. Jor
dano kovos pakenkusios arabų 
reikalams, arabų valstybės tu
rinčios derėtis su Izraeliu.

♦ Amerikoje rugsėjo mėn. 
buvo 5.5 nuošimčiai bedarbių. 
Tai nemažas nuošimtis, nes pa
prastai rugsėjį bedarbių suma
žėja.

♦ Netoli Formozos dingo kari
nio transporto lėktuvas su 43 
amerikiečiais.

♦ Kaire 10-ties arabų valsty
bių vadai prisiekė sekti Nasse- 
rio pėdomis ir kovoti prieš tarp
tautinį kolonializmą ir zionizmą. 
Nutarta išvaduoti Izraelio val
domas arabų žemes.

♦ Sovietų Sąjunga įteikė 
Amerikai formalų protestą dėl 
nevaržomos priešsovietinės zio- 
nistų kampanijos Amerikoje.

♦ Kinijos 21 metų sukakties 
parade nebuvo jokių naujų ra
ketų.

♦ šv. Kazimiero Lietuvių ka
pinių reikalai bus aptarti šį šeš
tadienį Lietuvių Radijo Forumo 
valandos metu.

ėmimų tarp Jordano valdžios ka 
šas, daug nukentėjęs per paskutines 
vadas Arafat ir Izraelio premjerė 

Izraely-

. JORDANU: NUTILO KOVŲ GARSAI
AMMANAS. — Jordane jau kelios'dienos nebesigirdi šūvių 

garsų. Egipto prezidento Naserio mirtis atitraukė palestiniečių 
dėmesį nuo kovų su. karaliaus Husseino armija ir Ammane vietoj 
šūvių, girdisi kastuvij, šiukšlių išvežiotojų sunkvežimių ir remonto 
darbininkų keliamas triukšmas. Daug kas Jordane tiki, kad kau
tynės vėl gali prasidėti, nors visi sutinka, kad paskutinės kovos 
labai susilpnino partizanų padėtį. Jų nemažai žuvo, nors anksčiau 
skelbtos skaitlinės! laikomos netikromis. Ammano kovose žuvo 
tik 581 partizanas, i Daug svarbesnis partizanų pralaimėjimas yra 
ginklų ir amunicijos sandėlių netekimas, žinoma, partizanai tikisi 

iš Irako, kurie ginklus gaus išgauti daugiau ginklų iš Sirijos, 
Kinijos. I

I
Ammane ilgai degė ir sprogi

nėjo net 15 didelių partizanų 
ginklų sandėlių, i Partizanams 
gali užtrukti nemažai laiko, kol 
jie vėl susikraus turėtas atsar
gas. Po šių kovų Saudi Arabija 
ir Kuwaitas gali sumažinti savo 
paramą palestiniečiams, nes tos 
dvi monarchijos pamatė, kad pa
lestiniečiams rūpi ne tiek išva
duoti Palestiną, kiek nuversti 
karalių Husseiną.

Kairo susitarime buvo numa
tyta paleisti visus Jordano karo 
belaisvius. Partizanai turi ne
daug pagrobtų kareivių, tačiau 
Jordano kariuomenė suėmė ke
lis tūkstančius partizanų. Šie su
grįžę, manoma, vėl pradės reng
tis kovai prieš karaliaus kariuo
menę.

Jordano vyriausybė paskelbė, 
kad ateityje tik viena palestinie
čių grupė bus pripažįstama — 
El Fatah, su jos vadu Arafu. 
Kitos bus laikomos nelegalio
mis. Al Fatah galės atsivežti 
daugiau ginklų ir jai bus duotos 
laisvos rankos puldinėti Izraelį. 
Apie 300 kalėjime laikytų par
tizanų Jordano valdžia jau pa
leido. Jų daugumas buvo Al Fa
tah nariai.

Jordano informacijos minis- 
teris Abu Odeh palygino parti
zanų problemą Jordan e su žmo
gumi, kuris prarijo aštrų peilį. 
Jei paliksi peilį skilvyje, tai jis 
padarys ten žaizdų. Jei bandysi 
peilį traukti, susipiaustysi bur
ną. Panašiai esą ir Jordane su 
partizanais.

Iš Egipto pranešama, kad Nas- 
serio laidotuvėse du pagrindiniai 
Egipto vadai: laikinasis prezi
dentas Sadat ir Socialistų unijos 
vadas Sabry abu turėję širdies 
atakas. Vėliau valdžios agentū
ra tą žinią paneigė, sakydama, 
kad abu buvę labai nuvargę lai
dotuvėse. į

Kritikuoja, kam 
paleido arabus

LONDONAS. — Dešiniojo 
sparno britų konservatoriai kri
tikuoja vyriausybę už tai, kad 
ji pasidavė arabų šantažui ir 
paleido tris savaites kalėjime 
laikytą lėktuvų piratę Leila 
Khaled. Jordano partizanams 
paleidus britus keleivius, Kha
led buvo išleista ir išgabenta į 
Egiptą. Ji ten jau buvo Nasse- 
rio laidotuvių metu.

Valdžios kritikai bijo, kad da
bar palestiniečių teroristai to
liau tęs lėktuvų grobimus ir 
įkaitų kalinimą, jei norės išva
duoti kurį arabą.

Vyriausybė aiškinasi, kad ji 
neprasižengė su įstatymais ir 
įsikišo į teismų reikalus todėl, 
kad lėktuvų grobimai nėra įs
tatymų aptartas nusikaltimas. 
Khaled buvo laikoma Londone 
ne kaip lėktuvo grobėja, bet 
kaip nelegali imigrantė. Be to, 
buvo bijoma, kad nepaleidus su
imtų arabų, jų draugai būtų pa
grobę dar daugiau lėktuvų.

ISPANŲ OPOZICIJA MATO VIZITE 
FRANCO DIKTATŪROS STIPRINIMĄ

MADRIDAS. — Prezidentas Nixonas, po trijų valandų ke
lionės lėktuvu iš Belgrado, nusileido vakar Barajas aerodrome. J j 
pasitiko generolo uniforma pasipuošęs Franco. Paskutinį kartą 
Nixonas lankėsi Ispanijoje ir kalbėjosi su Franco 1963 metais, 
kada jis dar nebuvo prezidentu ir’ lankėsi kaip privatus asmuo. 
Prezidentas Nixonas Ispanijoje praleis 20 valandų. Jis susitiks šu 
Franco ir su jo įpėdiniu princu Don Juan Carlos, kuris Nixonui 
lankantis Italijoje buvo Vatikane pasimatyti su Popiežiumi. Ke
lią iš Barajas aerodromo iki Madrido, apie 10 mylių, saugojo apie 
10,000 ispanų policininkų.

It VISO PASAULIO

MASKVA. — Sovietų valdžios 
laikraštis “Izvestia” rašo, kad 
svarbiausias arabų uždavinys 
yra sustiprinti vienybę, nes jų 
priešai tikisi, kad arabų kovos 
ir nesantaikos padės Izraeliui 
pasilaikyti okupuotas teritorijas. 
Reikia laikytis paliaubų susita
rimo ir siekti taikos politiniais 
keliais, — rašo “Izvestia”.

WASHINGTONAS. — Sena
to finansų komitetas nutarė pa
kelti amerikiečių pensijas 10% 
ir nustatė, kad mažiausia pensi
ja turėtų būti 100 dol. per mė
nesį. Prieš kiek laiko Atstovų 
Rūmai nutarė pakelti pensijas 
5% ir minimumą nustatyti — 64 
dol. Tas dvi pažiūras teks sude
rinti. Bet pensininkai gali ti
kėtis padidintų pensijų.

NEW YORKAS. — Laukiama, 
kad šį mėnesį Amerikon atvyks 
Kubos diktatorius Fidel Castro 
dalyvauti JungtinnĮ~Tautų sesi
joje.

BLACKPOOL. — Britų dar
bo partijos suvažiavime buvo at
mestas darbininkų algų varžymo 
pasiūlymas, kuriam priešinasi 
darbo unijos.

Sovietai minkštėja 
V. Berlyno atžvilgiu

BONA. — Trečiadienį ketu
rių didžiųjų valstybių ambasa
doriai vėl tarėsi Berlyne dėl to 
miesto ateities. Sovietų amba
sadorius Abrasimovas perskai
tė kelių puslapių pareiškimą, ku
riame buvo išdėstyti sovietų vy
riausybės “principai” Berlyno 
klausimu. Vakarų valstybių di
plomatai įžiūri tame pareiškime 
sovietų nuolaidas. Jie griežtai 
nebereikalauja, kad Vakarų Ber
lynas būtų laikomas atskiru po
litiniu vienetu, nesurištu su Va
karų Vokietija jokiais ryšiais. 
Dabar sovietai jau nesipriešina 
ekonominiams ryšiams tarp Ber
lyno ir Bonos. Jie prieštarauja 
tik politiniams ryšiams.

Kancleris Brandtas yra aiš- 
kai pasakęs sovietų valdžiai, kad 
nepuolimo sutartis tol nebus ra
tifikuota V. Vokietijos parlamen
te, kol nebus išspręsti Vakarų 
Berlyno klausimai. Bona reika
lauja, kad būtų palengvintas su
sisiekimas tarp V. Vokietijos ir 
V. Berlyno, kad perkirstas mies
tas būtų sujungtas telefono ry
šiais, kad Rytų Vokietija nenau
dotų Berlynui ekonominės blo
kados.

Vienas ženklas, kad Maskva 
pripažįsta ekonominius Vokieti
jos ryšius su Berlynu yra tas, 
kad Maskva sutiko pirmą kar
tą su tokia ekonomine sutarti
mi, kurioje prekyba tarp Mas
kvos ir Bonos įjungtų ir preky
bą su Vakarų Berlyno įmonė
mis. Panašų sutikimą davė ir 
Vengrija.

Sekantis ambasadorių susiti-

Ispanijos režimas šiame vi
zite įžiūri Ispanijos-Amerikos 
ryšių stiprėjimą. Neseniai bu
vo pasirašyta sutartis, pagal 
kurią Amerika gali laikyti Ispa
nijoje aviacijos ir karo laivyno 
bazes. Daug tos sutarties smulk
menų dar reikia aptarti. Ispani
ja norėtų įeiti oficialiai į Nato 
organizaciją, tačiau joje yra Eu
ropos šalyse per didelė opozicija 
nedemokratiniam ispanų rėži- . 
mui.

Amerikos prezidento vizitą 
kritikuoja opozicijos veikėjai 
Ispanijoje. Vizitas tik sustiprin
siąs Franco diktatūrą. Preziden
to pasimatymas su Franco, su jo 
įpėdiniu Don Carįos ir su vice
prezidentu Luis Carrero Blanco 
išreikš Amerikos pritarimą ne 
tik režimui, bet ir jo pratęsi
mui po Franco mirties, — sako 
opozicijos veikėjai.

Vizito tikslas yra įtraukti Is
paniją dar aktyviau į Vidurže
mio ’jūros saugumo sistemą. 
Arabams pasukus Sovietų Są
jungos politikos linkme, išvarius 
Amerikos bazes iš Libijos, Is
panijos vaidmuo tapo dar svar
besnis.

Prezidento Nixono vizitas su
kėlė Pueblo Nuevo, netoli Ma
drido, demonstracijas, kuriose 
apie 150 jaunuolių reiškė, protes
tą prieš vizitą. Policija suėmė 
keliolika asmenų.

Tito pasitarimai 
su prez. Nixonu

BELGRADAS. — Užsienio 
stebėtojai, svarstydami preziden
to Nixono atsilankymo Jugosla
vijoje rezultatus, nurodo, kad 
Jugoslavijos valdžiai rūpi paro
dyti visam pasauliui, kad ji nė
ra Sovietų Sąjungos įtakos zo
noje. Jugoslavijai reikia užsie
nio Valiutos, reikia prekybos su 
užsienio šalimis. Kartu pati Ju
goslavija yra susirūpinusi so
vietų galybės stiprėjimu Vidur
žemio jūroje. Nors Jugoslavija 
remia arabus prieš Izraelį, tačiau 
sovietų įsigalėjimas arabų ša
lyse nebūtų Jugoslavijai naudin
gas.

Iš kitos pusės Tito bandė pa
mokyti prezidentą Nixona, kaip 
jis turėtų elgtis Pietryčių Azi
joje. Jis ragino spręsti konflik
tą derybomis, nesibijant kom
promisų su komunistais. Tito 
pritarė Nixono posakiui, kad 
atėjo laikas rytams ir vakarams 
ne varžytis, bet derėtis, tačiau 
nurodė, kad neišvengiamai, var
žybos tarp Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos turės tęstis dar ilgą 
laiką. Tito neslėpęs nuo Nixono 
savo nuomonės, kad varžybas 
lengviau bus laimėti sovietams.

kimas įvyks spalio 8 d. Mano
ma, kad Maskva nori ratifikuo
tos ir pasirašytos sutarties su 
V. Vokietija iki kovo mėnesio, 
kada turi įvykti sovietų komu
nistų partijos kongresas.



S? ;■

7 IT : r., ft . ft -I I' - - /'L y .ftftftft  'ft-

I

I

4-.4

Jį: sįtgg

y.

- ; : •
ft"

_ ---
.. -ftft.' -ft -■

• ft’ft

—

'ftbbbftftb b'- ftft 
ft ■' - :..........:, .. ;ft. : ft/. // ' ■ /'"/ ■./ < . • ft ■ : ft? • • ........... .

A":"■'

w

58

ft - . ’ ■'y ■ • .. ■ • -. ■ ' 9SX
' - < ft .......... - ■: - ' _

. . . .

r-,

ft' <ft , ftft ■

▼

»

Bendruomenė tariasi su laikraštininkais
Pasaulio Lietuvių Bendruome

nės vadovybė buvo sukvietusi 
veiklesnių JAV LB ir Kanados 
LB pareigūnų, Amerikos lietu
vių laikraščių ir radijo valandų 
atstovų pasitarimą. 1970 m. 
rugs. 19 ir 20 dienom Valdo 
Adamkaus ir jo žmoos Aidos 
valdomoj Juozo Račiūno vasar
vietėje suvažiavo apie 50 kviestų 
svečių.

Dalyvavo Lietuvos respubli
kos gen. Konsulas Dr. Petras

V

Daužvardis, Kanados Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas Dr. 
JSilvestras Čepas, Toronto lietu
vių radijo valandos vedėjas Jo
nas R. Simanavičius, Alto pir
mininkas Eugenijus Bartkus,

Bendruomenės pirmininkas Dr.
Ą- - - - - =* --V --■- -M _4£A * -•

Vliko vicepirmininkas Juozas 
Audėnas, Alto vicepirmininkas 
Teodoras Blinstrubas, Naujienų 
M. Gudelis, A. Pužauskas ir Al. 
Budreckas, Dirvos K. A. Kar
pius, Tėvynės Juozas Petrėnas, 
Sandaros J. Vaidelys, Draugo 
Bronius Kviklys, Alto vicepirmi
ninkas Jonas Jasaitis, Detroito 
žurnalistų sąjungos valdybos 
narys Vladas Selenis, Chicagos 
apygardos kultūrinių reikalų 
komisijos pirmininkas Jonas 
Vaičiūnas, Dr. Kazys Bobelis su 
ponia Dalia Bobeliene, Dr. Pet
ras Zalatoris, Lietuvių radijo 
Forumo Vytautas Kasniūnas, 
Zuzana Juškevičienė, australie
tė A. Matutavičienė, klevelan-

Jy santykiai praeityje nebuvo labai fitti, tačiau HusseJnas labai ver-
Miręs Egipto prezidentas Nasseris su Jordano karalium Husseinu.

kęs per Nasserio laidotuves.

CRANE SAVINGS and Loan Association

AVL3M

CIM-w

JI
B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

6

-

5 on 
investment 

account

1 mokama vieny

4
metu cęrtrfi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

%
on two 
years 

certificates

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

Prašome aplankyti naują mūsų namą.

VALANDOS: Pirmai ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.;
INStStfV
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$ Antrad if penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta

dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. T-.šftft.-ftft ft1 
daryta.
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už-
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KAI NA nuo $2.172-®»

dietė Ona Jokubaitienė, Kanados 
kultūrinio komiteto pirm. Dr. 
Marija Ramuriiėnė, Stasys Džiu
gas, Jonas Bertašius, Bronius 
Nainys, Povilas Dirkis, veikles
nieji PLB vadovybės nariai ir 
didokas būrys svečių.

Pasitarimą pradėjo PLB cen
tro valdybos pirmininkas Stasys 
Barzdukas. Pasveikinęs suva
žiavusius ir papasakojęs, ku
riems tikslams PLB vadovybė 
nutarė sukviesti spaudos ir ra
dijo atstovus, tuojau perdavė 
pasitarimo vadovybę Dr. Ahta-

kaip ji savo uždavinį mūsų vi
suomenėje atlieka”. •

Alantas aptarė visą Amerikos 
lietuvių spaudą. Pripažino, kad 
ji atliko ir a tieka didelį darbą. 
Lietuvių spauda ne tik žinias 
duoda, bet padaro komentarus 
apie tų žinių įtaką Į visuomeninį 
gyvenimą. Alantas mano, kad 
būtų daug geriau, jeigu tų laik
raščių būtų daug mažiau. O ge
riausia būtų, jeigu Amerikos lie

nui Butkui, PLB vykdomajam 
vicepirmininkui. Jo kalba buvo 
gerai apgalvota ir santūri.

Pasitarimas prasidėjo šešta
dienio popietę Dr. Butkaus nu- 

-matyta tvarka.
Pirmiausia buvo paprašytas 

frontininkas V. Volertas paskai
tyti iš anksto paruoštą referatą. 
Jis vadinosi “Lietuvos Bendruo
menė — jos stiprėjimo ir nega
lavimo ženklai”. Volertas savo 
studiją buvo pasirašęs ir pa
skubomis ją skaitė susirinku
siems.

Volertas turėjo progos duoti 
susirinkusiems duomenis apie 

JAV LB stiprėjimo ženklus, bet, 
matyt, jis neturėjo laiko juos 
surinkti ir aiškioje formoje iš
dėstyti. Jis buvo daug spalvin
gesnis, kai pradėjo kalbėti apie 
priemones Bendruomenės nega-

Bėruošda-lavimams šalinti.
mas savo, referatą jis tiek įsi
smagino, kad patarė net Leniną 
imti pavyzdžiu įvairiems visuo
meninio mūsų gyvenimo neigia- 
miemš ženklams šalinti. Kandi
datui Amerikos Bendruomenės

. i- valdybos pirmininko pareigoms
buvo pastebėta, kad lietuviams 
tremtiniams lyg if nederėtų Le
nino pasiryžimu žavėtis. Voler-
tremtiniams lyg ir nėdėrė

tas pasiklausė, ranka ndmojo ir
išvažiavo', pasitarime buvo kė
li Volėrto draugai, kurie Voler-

25 mylias su vienu galionu. . Garantija 5 metai arba 50.000 myliy. 
• •' ■ nėft. i-:-i._-ft ' ,ft •Pigus leidimas. -;

>'-■ PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAD' BUNNER,
G T X, FURY-DUSTER, ft

BALZEKAS MOTOR SALES INC.
4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515

Chicago Savings
and Loan Association
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to pasiryžimą ieškoti pavyzdžių 
pas lietuvių tautos priešus gy
nė, bet daugumai jo referatas
neatrodė tinkamai paruoštas.
Gal yra neaiškuirių ir jo planuo
jamoje darbo struktūroje.

Antrąjį referatą skaitė Vy-

tuviai turėtų vieną laikraštį, ku
riame būtų politikos, mokslo ir 
kasdieninio gyvenimo žinių.

Alantas, baigdamas referatą, 
pareiškė, kad .Amerikos lietuvių 
spauda savo darbą atlieka ge
rai. Spauda darbą atlieka, bet
nesusidarė Įspūdis, kad Alantas 
savo darbą būtų atlikęs gerai. 
Amerikos spaudos atsiradimo 
priežasčių jis, atrodo, nesupra
to, o noras turėti vieną didelį
laikraštį parodo, kad ir nepri
klausomos spaudos reikalas jam 
neaiškus.

Įdomiausias referatas buvo J.
Stempužio, Clevelando radijo va-
« w .-•» A * ■ /• ' • -landos vedėjo. Jo referatas va
dinosi “lietuvių radijasdinosi “Lietuvių radijas — ką. 
jis savo klausytojams duoda ir 
ką galėtų duoti”.

t
Reporteris

BOSTON, MASS.
Bostono Balfo skyriaus

atsišaukimas J
Mielos Bostono Sesės if broliai 
Lietuviai.’ -•

Mes esame gyvi liudininkai 
įvykių, kurie laisįai byloja, kad 
mūsų laiko žmonės, o jų .tarpe
ir tūkstančiai .mūsų tautiečių,

6%
OF 35000 OR MORE

ON CERTIFICATES 
2-YEAR. MATURITY

PER ANNUM

j H % per annu^

-•'GN CERTIFICATES
OF $1000 OR MORE

6 MONTH MATURITY

rinkti komitetas kreipiasi į Jus, 
brangios lietuvės ir brangūs lie
tuviai, ir kviečia visus jungtis 
į skelbiamą piniginį vajų ne tik 
dosniom aukom, bet ir darbu. 
Daug Bostono ir apylinkės lie
tuvių gaus mūsų laiškus su ad
resuotu atsakymui voku, kitus 
aplankys aukų rinkėjai su aukų 
lapais, būkite malonūs — ne
atsisakykite savo auka paremti 
gyvybinius Balfo darbus. Taip 
pat paraginkite savo draugus ir 
pažįstamus prisidėti prie ben
dro šalpos darbo. Tie, kurie dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių 
nebūsite kontaktuoti, malonėki
te savo auką pasiųsti Balfo Bos
tono Skyriaus iždininkui p. Jo
nui Valiukoniui, 99 ‘T” St. So. 
Boston, Mass. 02127. Tegul ne
būna nei vieno lietuvio, kuris 
atsisakytų padėti į vargą pate
kusiam tautiečiui.

Iš anksto dėkodami Jums už 
aukas ir talką, jungiame Jums 
gražiausius linkėjimus.

Kun. A. Baltrašiunas, Vajaus 
Komiteto Pirmininkas, inž. č. 
Mickūnas, Vajaus Komiteto Vi
cepirmininkas; Pr. Mučinskas, 
Balfo Bostono Skyriaus Pirm.

• Tau, dukrele, kalbu, tu, 
martele, suprask.

nepriklausomai ųuo jų valios ir 
troškimų, patęųka j nelaimes, j
skurdą, susiduria su baisia ne
priteklių ir bado šmėkla. Juk ir 
mes patys; tikrai nemažas mūšų 
kiekis,- esame išgyvenę sunkias 
netikrumo ir skurdo dienas, ir 
visi gerai žirfe®5,. kad' su mūsųvisi gerai žirto®ą, kad' su mūsų 
nelaimėm nesibaigė daugelio lie
tuvių nelaimės ii .vargai.

šiemet Bostono lietuviams te
ko ne tik pareiga, bet ir garbė
surengti ir globoti Bendrojo 
Amerikos Lietuvių Fondo, trum-

tautas Alantas. Jo referato te- pai vadinamo Balfū, Seimą, ku-
■* •“* * • - * * * • a «• <• rri

iha bufo “Lietuvių spauda —
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TOUR SAVINGS

INSURED
UP TO. /4 

$20,000.

lį % % PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

5 W
ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Ačcounfš

ris įvyks lapkričio 28-29 d. Ta 
proga Bostone yra organizuoja
mas piniginis, vajus Balfo veik
lai paremti. Ir tai yra metas, 
kada visi’ turime sukrusti, pra
švisti artimo meile, žmonišku
mu ir dosnumu.

Jau ilga eilė mėtų, kai Balfas,
kiek jo ištekliai ir surinktos au
kos leidžia, stėngiasi padėti j

Rockfordas pradėjo pirmas
Rockfordiečiai pirmi organi

zuotai atsiliepė į Njaujienų 
kvietimą. Rockfordo Lietuvių 
Klubo vadovybė spalio 18 d. 
ruošia Naujienoms pusryčius. 
Sekmadienio rytą nuo 8:30 iki 
11:30 klubo patalpose bus gali
ma papusryčiauti.

Juozas Bacevičius užsakė rei- 
suaugu-kalingus tikėtėlius 

siems ir vaikams.
Rockfordiečiai kiekviną me

tą atvykdavo į Naujienų pikui- 
. . . . * *- - • w . •’kus, bet šį metą jiems neišėjo, 

turėjo kitą parengimą. Užtat 
dabar jie ruošia pusryčius.

i t i « ■ t 1 i

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ »NAUJIENAS”

RŪPESTIS
J. Augustaitytės - Vaičiūnienės poezijos knyga jau išspaus- 

Gaunama pas leidėją JONĄ KARVELĮ (7026 So. 

Claremont Avenue, Chicago, Ill. 60636) if pas knygų pla- 

tinto jus. Kaina $3.50.

dinta.
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SPECIALŪS ŠVENČIŲ 
PAKETAI

I LIETUVĄ

Viskas apmokėta. 
Gavėjui nieko nereikia 

primokėti.
ŠVENTIŠKAS 535.50
4% svaro kvietinių miltų, ^2% 

marmelado. 1 sv. makaronų, 1 
danilų/% sv. salami, 1 sv. mai- 

mais. pudingo miltų, 
ių dribsnių ir 2%

sv. ryiių. 2¥< sv. cukraus, 1 sv. 

plyta šokolado, 1 maišelis’ sal
dainių, % šv. salami, 1 sv. mai
šytų vaisių, 100 gr. Nescafe, 2 
mais. _ 
žinių dribsnių

10 SKEPETŲ
i _ . ___
ar didelėmis gėlėmis arta tur
kiškais ornamentais ir 5 silkinės 
skepetos, visokių spalyQ-

2% sv. avi- 
šv. manų.

~ 546.80
5 vilnonės skepetos su mažiinos
Jį j“ i _ _ __
Iri jakais ornamentais silkinės 

danforo paštu," reikia pridėti

Pati vertingiausia dovana, ku- 
ri$ Jūs galite paslysti, yra 

IMITUOTI KAILINIAI
Nuostabaus vertingumo, plataus 
pasirinkimo. Minkos (lygūs ar 
drižiuoti), Mouton ar Persijos 

ėriukų.
Pilna kaina tik $99.00.

KOMBINACIJOS SIUNTINYS ?
$126.00

3 yardai medžiagos vyriškam 
žieminiam paltui, 100% vilna, 3 
yrd. 100% vilnonės medžiagos 
moteriškam žieminiu! paltui, 
3^ yrd. 100% vilnonės Tne^įa- 

viln. medžiagos žieminei šiiknė- 
lei, 2 dvigubo dydžio paklodėj, 
2 pagalvės užvalkalai, 6 turkiški

žieminiam paltui, 100% vilna, 3 
ytd. 100% vilnonės medžiagos 
moteriškam žieminiu! paltui, _ — ___ I-' -
gos vyr. kostiumui, 3 yri 100% 

lei, 2 dvigubo dydžio paklodės, 

rankšluosčiai. ■ • —
Yra ir daugiau specialių Įyen- 

’’ tems paketų. .tems paketų.
Reikalaukite musu naujas, 

nemokamo katalogo. -;7nemokamo katalogo.
UŽSAKYKITE DABAR.
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 Ėast 23-rd Street

New York, N. Y. 10010

Reikalaukite mūsų naujo
” -C. -w a Vnemokamo katalogo.

PIRKITE JAV -TAUPYMO BONUS
... _
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P. STRAVINSKAS

priemiestyje, pavadintame

• Neturtas skystą košę verda.

ten socialinio

Ji

e Susikalbėjo kaip avinas su 
žąsinu.

metų išstojau iš kariuomenės, o 
ji mane vis dar pulkininku va
dina.

o Stačias šersi — gulom va
žiuosi, gulom šersi — stačias va
žiuosi.

PfeL Mykolas Krupavičius

/

6A

Tuojau pat (1917) jis paski-
°/
/o

Sfeyfc L1 . -

Dabar pasekime tą mūsų su
kaktuvininko Mykolo Krupavi
čiaus gyvenimo kėlią nuo Balbie
riškio iki Chięagos...

SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

404Ū ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)
- . ft- - -

Amęriką tuo amatu užsidirbti 
pinigo. Tik nelaimė: jis buvo 
čia automobilio sunkiai sužeistas 
ir, kiek pasirgęs, mirė.

Pasilikusi ..viena su keturiais

KHI

INSUKED

Amerikos lietuvių sostinėje 
Chicago j e, jos pietvakariniame 
priemiestyje, pavadintame se
novės romėnų žymiausiojo kal
bėtojo ir politiko klasiko Cice
ro vardu, gyvena mūsų garsusis 
oratorius ir politikas klasikas 
Mykolas Krupavičius, šiandien 
suėjęs 85 metus amžiaus.

Atkeliavo jis į Chicagą iš Bal
bieriškio, nediduko, šiek tiek 
purvino, bet mano širdžiai labai 
mielo, tik šešių kiiometrij at
stu nuo mano tėviškės (žiegž- 
drių kaimo) esančio Lietuvos 
miestelio, labai jau vingiuotu, 
nelygiu ir duobėtu keliu, pernelygiu ir duobėtu keliu, 
visokias gyvenimo audras, nu
galėjęs visas kliūtis, net pačią 
mirtį, kuri jam, kaip toliau pa
matysite, buvo pažiūrėjusi tie
siai į akis..;

NUO BALBIERIŠKIO IKI CHICAGOS...
Prisiminimas Mykolo Krupavičiaus jo 85 metŲ 

sukakties dieną
Mykolas Krupavičius gimė, 

kaip sakiau, Balbieriškyje, Ma
rijampolės aps., žemės ūkio dar
bininkų — kumečių šeimoje, 
1885.X.1, taigi prieš 85 metus.

Jo tėvas buvo šviesaus proto, 
guvus, apsukrus, vyras su ini
ciatyva, dargi ir drąsus, pasi
ruošęs nugalėti kiekvieną jam 
ant kelio pasitaikiusią kliūtį.

Sulaukęs keturių vaikų, jis 
pajuto savo širdies gelmėje tė
vo atsakomybę už jų ateitį ir 
nusprendė išvesti juos iš kieto 
vargo, iš kumetyno į šviesesnę 
ateitį.

Palikęs savo žmoną (mūsų 
sukaktuvininko motiną) su vai- ; 
kais Balbieriškyje, jis išvyko 
pirma į Belgiją, ten išmoko alu
dario amato, o po to atvyko į 1

I to jį bolševikų revoliucinis teis
mas už akių nuteisia mirties 
bausme (Štai, kur jam mirtis 
pažiūrėjo į akis).

Sužinojęs apie jam paskirtą 
mirties bausmę, jis pasišalina 
iš Voronežo ir, pergyvendamas 
visokių odisėjų, pereidamas per 
kalėjimus ir karantinus, jis pa
siekia Lietuvą (1918).

Prieš dešimt metų (1908) ap
sisprendęs palikti pasaulietinį 
gyvenimą ir tapti kunigu, jis 
prašosi atidaryti jam zakristi
jos duris, bet jo dvasinė vyres
nybė grąžina jį atgal į pasaulie
tinį gyvenimą, netgi į valstybi- 
nį-politinį darbą. Jis eina vals
tybinės tarnyboj pareigas: dir
ba Lietuvos Tapyboje (1918— 
1919), Vidaus Reikalų Ministe
rijoje (būdamas
skyriaus ypatingųjų reikalų val
dininkų), taip pat žemės Ūkio 
ir Valstybės Tirtų Ministeri
joje (būdamas iemės reformos 
komisijos sekreto rium iki 1920).

1920 jis, atsisikęs valst. tar
nybos, visas sayo jėgas skiria 
grynai politikos 
vo LKD partijai] tiesdamas jos 
kelius Leono XIII enciklikų Re- 
rum Novarum ir Sravės de Com_ 
muni išryškintor lis linijomis ir 
nurodytais pagr ndais.

Skelbdamas r; dikaliosios že
mės reformos m

mažamečiais vaikais, Mykolo 
Krupavičiaus motina vertėsi, 
kaip įmanydama, nenorėdama 
dvarininkui tiktai už pastogę ir 
atlyginimą natūra (tai kumečio 
atlyginimas) dvarininkui tar
naut. Ji laikė Balbieriškyje net 
užeigos namus (matyt, irgi ap-

Nuo 
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą; 
pasitikėjimą. Mes nore- ' 
tume būti jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki

Frank Zogas, President

°/

• Passbook Savings > 
All accounts com- e 
pounded daily — v 

7^ paid quarterly '
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sukruolės ir darbštuolės būta), 
ir taip jai pasisekė vieną vaiką 
išleisti į mokslą. Tuo laimin
guoju buvo jos Mykoliukas, 1905 
baigęs Veiverių mokytojų semi
nariją ir po to dvejus metus mo
kytojavęs Lenkijoje ir Lietuvo
je (Papilėje).

Motina buvo patenkinta sa
vo sūnaus darbu, jo profesija ir 
daugiau nieko iŠ jo nenorėjo. 
Bet mūsų Mykolas Krupavičius, 
tas jaunasis mokytojas, apsi
sprendė būti kunigu. Motinai 
netgi ir nelabai -pritariant, -1908 
jis stoja į Seinų kunigų: semi
nariją, o ją baigęs (1913) ir pri
ėmęs kunigo šventimus (1914), 
stoja dar ir į Petrapilio'dvasi
nę akademiją, kurią baigia 1917, 
išeidamas į gyvenimą jau mo 
kytu teologu.

(arbui, ypač sa-

ntis, jis sutin
ka savo idėjai kliūčių net iš kai- 
kurių kunigų, kai tinančių jį “pri
vatinės nuosavybės apiplėšimu”, 
bet jis liūto narss kovoja su kon
servatoriais ir j los nugali.

1920 LKDP s: rašų jis išren
kamas į Steigiamąjį Seimą, kur 
jis vadovauja vi ;am KD blokui 
(LKDP, ŪS ir ! J>F), pasidaro
to bloko lyderiu, jjis išrenkamas 
LKDP sąrašais 
tuvos seimus ( 
1926).

Visą laiką piitaininkaudamas 
LKDP, būdamas 
so KD bloko, j 
džiausiąs mūsų krikščionių de
mokratų autorietas, jų parti
jos sąžinė ir sida.

1923-1926 jis
Ūkio ir Valstybės Turtų mi- 
nisteris ir savo 
(kieta, 
įvykdė, daugiausia, jo paties su-

r i kitus Lie- 
ir.922, 1923

irgi lyderiu vi- 
s pasidarė di-

buvo Žemėsriamas Voroneže įsteigtosios lie
tuvių (M. Yčo) gimnazijos ka
pelionu ir ima ten gyviau reikš
tis lietuvių katalikų veikloje. Dėl

planuotą (žinoma] ir kitų par- ' 'ft.f ‘ 1 .

geležine ranka 
nepalaužiama valia)

tijų veikėjams tame planavime 
dalyvaujant) radikaliąją žemės 
reformą. 'reformą. '

Po 1926.XII.17 perversmo jis 
buvo dar kuri laiką veikusio

kalėjime (Eitkūnuose ir Tilžė
je), pagaliau, internuotas kar
melitų vienuolyne Regensburge 
ir laikytas ten iki karo pabaigos 
(1945).

Karui pasibaigus, jis persikė
lė į VVuerzburgą, kur 1945.VI. 15 
buvo išrinktas tremtyje atsista- 
čiusio Vliko pirmininku. Juo jis 
išbuvo-iki 1955.XI.27, taigi dau
giau kaip dešimt metų.

Atsisakęs iŠ Vliko pirminin
ko pareigų, jis persikėlė gy
venti į JAV ir apsigyveno, kaip 
pradžioje minėjau, Chicagoje. 
Ten jis gyvena ir dabar.

Nėtgi ir gilios senatvės su
laukęs, jis yra jaunas sava dva? 
šia, kupinas dorinės energijos, 
kuria jis reiškiasi, kovodamas 
su mūsuose besireiškiančiu blo
giu, ypač gi su egocentrinėmis 
aistromis, kurios reiškiasi mūsų 
viešajame gyvenime ir nesiduo
da sąžinei apvaldyti.

Jis pats kovoja su blogiu tie
siai, atvirai, kai reikia, neveng
damas nei kieto žodžio, ir kitus 
ragina taip daryt.

Jis gerbia tuos spaudos žmo
nes, kurie atviru nuoširdumu, 
drąsiai, niekam nepataikaudami, 
nieko nebijodami, kovoja su blo
giu spaudos ginklu. Tylėj'imą, 
tyčinį nereagavimą prieš blogį, 
jis laiko svetimąja nuodėme, ku
rią žino ir krikščioniškasis doros 
mokslas.

Jis ir mūsų Naujienas'augštai 
vertina dėl jų principingumo, 
dėl žodžio tiesumo ir atvirumo 
kovoje su blogiu, kur jis bepasi
reikštų.

Savo pažiūromis į spaudą, į 
jos uždavinius jis yra, sakyčiau, 
Naujienų vienmintis.

Lieka dar daug kas nepasa
kyta apie mūsų sukaktuvinin
ką, — ypač apie jo būdą, tau
rią asmenybę, apie jo nuveik
tus didžiuosius, tautai ir valsty
bei nuopelningus darbus, apie jo 
paskelbtus raštus, parašytas 
knygas ir kita, bet to neįmano
ma padaryti laikraštiniame 
straipsnyje. Tai jau monogra
fijai medžiaga. Ta monografi
ja apie Mykolą Krupavičių jau 
ir ruošiama. Palauksime jos.

O dabar palinkėkime mūsų su
kaktuvininkui Mykolui Krupavi
čiui sveikatos ir jėgų, kurių jam

i;

AMŽINOS PROFESIJOS |mas. Aš jau prieš trisdešimt

Visuomenės viršūnių priėmi
me pribėgo prie šeimininko po
niutė ir sako:

— Daugiau j tuos namus aš 
jau ir kojos nebekeisiu. Tams
tos žmona baisiai įžeidė mane.

— Manau, kad čia tik kokia 
nors klaida. Ką gi ji pasakė?

— Ji sako, kad aš gatvės mer
gina.

— A, tai jos toks jau paprati-

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP. 
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SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS”

• WATERBURY, Mass.,III-jo x Seimo vicepirmininkas. 
Tada ir jo LKDP turėjo savo 
narių poperversminiame Miniš- 
terių Kabinete.

1927 m. pavasarį LKDP įtei
kė Resp. Prezidentui A. Sme
tonai savo griežtąi reikalavimą 
atstatyti Lietuvos valstybės de
mokratinę santvarką, ką buvo 
įsipareigojęs padaryti prof. A. 
Voldemaras savo' 1926.XII.17 
raštu Resp. Prezidentui Dr. K. 
Griniui, priimdamas jo pavedi
mą sudaryti naują Ministerių 
Kabinetą.

Tos demokratinės tvarkos ne- 
atstačius, LKDP atšaukė savo 
partijos narius iš Ministerių Ka
bineto ir perėjo į opoziciją.

Tada Mykolas Krupavičius iš
vyko keliems metams (1927— 
1929) į Prancūziją ir ten ka
talikų universitetuose (Lille ir 
Tulūzoje) studijavo sociologiją, 
ekonomiją, teisę ir žurnalistiką.

Grįžus į Lietuvą, karo komen
dantas jam leido gyventi tik 
Garliavoje, kur jis ir apsigyve
no, eidamas ten kunigo parei
gas (1930—1931). Po to jis bu
vo klebonu Veiveriuose (1933— 
1935) ir klebonu-dekanu Kalva
rijoje (1935—1942). Buvo jis 
irgi Vilkaviškio dvasinės semi
narijos profesorium (1931— 
1933). 1948.XI.13 jis gavo-po
piežiaus rūmų prelato titulą ir 
teises.

Vokiečių okupacijos metu 
(1942) jis įteikė okupacinei val
džiai pirma savo vieno vardu 
parašytą memorandumą dėl Lie
tuvos kolonizavimo vokiečiais, 
ypač gi dėl žydų bei lenkų per
sekiojimo, o tuoj po to pasirašė 
drauge su Dr. K. Grinium ir J. 
Aleksa bei įteikė vokiečiams dar 
ir antrą panašaus turinio memo
randumą. Dėl to jis 1942.XII.5 
Gestapo buvo suimtas, laikytas
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atstatyti Lietuvos valstybės de- Raginkite savo 
augti - taupykite!

apylinkę
NSURL

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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.SNACK SET ’V

vargą, į ligas Ir j kitokias nelai
mes patekusifems mūsų tautie
čiams. Tokių vargdienių, ligų 
ir senatvės prislėgtų, netekusių 
laisvo žmogaus teisių, alkstan
čių, skurstančių ir mūsų gailes
tingumo laukiančių, dar nema
žai yra Lietuvoje, Sibiro trem
tyje, Vokietijoje, Lenkijoje ir 
kituose pasaulio kraštuose, at
siranda jų ir Amerikoje; Ameri
koj kyla ir aukštuosius mokslus 
einančiam lietuviškam jaunimui 
stipendijų davimo klausimas.

Balfas yra bendrinė mūsų or
ganizaciją, dėl jo darbų bei už
davinių reikšmingumo lietuvių 
pasaulėžiūriniai ir politiniai įsi
tikinimai nesikryžįuoja — mum 
visiem Balfas yra tautinio so-' 
lidarumo ir žmoniškumo tapa
tumas. Ir jų sėja bus tokia der-

..from the Accessibles

Tas puikus ir parankus Anchor Hočking indų komplektas užkąndžiąms 
gali būti Jūsų kaip užtarnauta dovana, išreiškianti mūsų dėkingumą, Ši
dovana bus Jūsų, jei pradėsite naujų taupymo sąskaitą su 500 dol-.ar dau-'

•• 1 * *z a . - • a a « . •H»aw . .giau arba įnešitė tokią sumą prie esamos sąskaidos. Tįk viena .dovana šei
mai. Dovanos paštu riėsiunčiamos ir galioja iki špalię 15 d-. , J?

šv. Antano bendrovė didžiuojasi sayo augančia patenkintų taupytojų ir 
skolintojų šeima. Nuo 1922 metų Jūs, mūsų bičiuliai ir' kaimynai, stikū- * 
rėte ir išauginote “Stiprią, Paslaugią ir Saugią” finansinę’instituciją, ko
kia šiandieną ji yra. Jūs esate “Geresnėse rankose” su ŠV. Antano ben
drove. Palyginkite mūsų finansinius raportus ir pamatysite. Užtikite 
šiandien ir tapkite inūsų šeimos nariais. Su mumis Jūs būsite šeimos na
riu, o ne numeriu...

ONE YEAR MATURITYw~
ŠH Alt Mšsbočk

ACCOUNTS

'0 PER ANNUM

$100.00 MINIMUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

PER ANNUM

Chicago Savings and Loan Assn.
Jolui Pakel, Šr., Chairman of the Board < <

6245 So. WESTERN AVE.
HOURS, Mon. 11 R M. Io fi P. H., Tn«. 9. to 4; Thors. 4 Frt » to 8. Sat, S to 13 JO'

TEL. GR 6-7575

linga, ir jo rankos bus tokios 
dosnios, kiek mes aukosim Bal
fo šalpos darbams paremti, kiek 
pajėgsime įsijungti į savo se
serų ir brolių vprgą.

Akivaizdoje artėjančio seimo, 
Balfo Bostono skyriaus valdyba ; 
ir jos suorganizuotas aukotos1

aint 
nthony

CAM ▼ JLJLJLjįjj*avinas PHONE. 55M330
♦

1447 Sooth 494 Coat.
Qctrv WtooU 60650

jbstra l guoausol S^C, SECT

J*ember Federal Sovirgs tnd loan insurance Corporation, Washington RA.
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UNIVERSAL
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1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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10 cents per copy, 10 c. on Saturday

Komunistinis “gerbūvis

su

NE RUSAI JI PASTATĖ

Skaitykite ir platinkite

ventojai ir šiandien gamina. Kaip nebuvo pakankamai 
Kazachstano audinių prieš 50 metų, taip jų nepakanka

$18.00
$10.00

skaičiuojamų įvairiausių brange- 
Komunistai moka tiktai pasigirti,

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

$5.00
$1.75

Kanadoje: 
metams ___

pusei metų __
vienam mėnesiui

Kaip tas poetas nepajėgė aprašyti gra 
žiosios mergaitės, taip man bus sunku ap 
rašyti tą milžinišką lėktuvą, bet aš bandy 
siu pagal savo jėgas.

Kitose JAV vietose: 
metams____

pusei metų ____

NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL,— SATURDAY, OCTOBER 3, 1970

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. laidžią Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
DI. 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

šiandien
Vokietija

darę žymiai didesnę pažangą, negu padarė komunistų pa
vergimo metais. .i

Brežnevas kalbėjo pusantros valandos, bet nieko 
konkretaus nepasakė. Jis pasigyrė, kad iš klajoklių tau
tos kazachstaniečiai tapo sėsli tauta, bet jokių palygina
mų duomenų kompartijos sekretoriaus kalboje nebuvo. 
Kazachstanas šimtmečiais garsėjo savo audiniais, pirk-

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Smiltynės, iš abiejų pusių 
apaugusiomis pušaitėmis, kele
liu skubu prie jūros. Pirmą kar
tą matysiu jūrą — Baltijos jūrą 
— Lietuvos jūrą.

Jau girdžiu lyg lengvą vėją,

šitą milžinišką oro lėktuvą pagamino 
ne Sovietų Rusija, kuri viską moka labai 
lengvai pasisavinti, bet brangi mūsų Ame
rika, kuri visam pasauliui rodo žmogišką 
artimo meilę ir visiems duoda milijonais 
dolerių 
nybių.

lyg krentančių rudens lapų šla
mėjimą — amžiną, neišsakytą 
pasaką. Nejučiomis žingsniai su
tankėję, o smilkiniuose lyg prie
kalą kas daužo. Dar minutė ir 
jau stoviu ant smiltynės kran-

gimą prie savo motinos tėvynės 
Džiūgauja’ j ūra, džiūgauja Lietu
vos vaikai. Dainuoja jūra, dai
nuoja Lietuva. Rodos amžiais 
nesibaigs ši džiaugsmo ir laimės 
daina... Bet štai būgnai neri
mauja, lyg nujausdami kokią 
nelaimę. Visa jūra nerami. Pa
sirodo migla iš rytų, tirštas rū
kas iš pelkių ir raistų apgaubia 
visą Lietuvą. Atrodo lyg saulė 
užtemo. Nėbesijuokia jūra, jos 
vaikai apleido jos auksinius 
krantus ir didelė tautos dalis ieš
kodama šviesos, oro ir laisvės 
turėjo bėgti iš save numylėto 
krašto. Nutilo dainuojanti jū
ros pasaka. Nutolo Baltijos 
krantai.

Jame keliauti yra vienas malonumas 
Viduje nieko nesigirdi, jei neskaityti moto
ro balsų. Jeigu ne motorų ūžimas, kuri; 
viduje nėra toks garsus, tai galėtum snaus
ti arba net miegoti, kaip miegi savo miega
majame.

poilsiui, dabar pilnas lietuviško 
jaunimo. Jų užsimojimai sukels 
bangas, Kazimierai, o Baltija 
šiandien išmes į krantą gintarą 
iš giliausių savo gelmių — auk
šlių — čiurlioniškai tyrą.

Balys Pakštas

dausu karalijos gyventojui, aistringam jūros mylėtojui 
Lietuvos laisvės šaukliui ir kovotojui, 

ateitininkui Kaziui Pakštui

Jaučiu, kad senatvė jau beldžiasi, 
aš vis dėlto dar negaliu sėdėti rankas 
dėjęs ir laukti Gabrieliaus. Nekreipiu 
mesio į beldimąsi ir durų neatidarau, 
nau, kad jis mažiausiaf laukiant vis vien 
ateis...

Apie milžinišką mūsų žemę apkeliavau 
keturis kartus. Paprastam Šaukoto jau
nuoliui, neturėjusiam nei kapeikos prie 
dūšios, bet svajojusiam pamatyti pasauli, 
tai jau nėra toks mažas dalykas. Galėčiau 
dar kartą Žemę apskristi, bet vargu tokion 
kelionėn jau besileisiu. Anksčiau kelionės 
sukeldavo džiaugsmo, o paskutinė kelionė 
mane jau vargino. Ypatingai vargindavo 
rytai. Anksčiau rytas būdavo pilnas ener
gijos, o dabar didesnis nuovargis taip leng
vai neišeina.

Didžiausias malonumas man būtų nu
važiuoti į Lietuvą, gimtinį mūsų kraštą. 
Man maloniausia būtų praleisti vasaras su 
savaisiais. Rudeni galėčiau vėl grįžti j šią 
brangią šalį, kuri mane ant kojų pastatė ir 
padarė žmogumi. Bet Lietuvon važiuoti 
negalima. Lietuva vis dar tebėra svetimų 
žinioje. Važiuoti Lietuvon su tais pačiais 
suvaržymais, kurie buvo, kai aš ten važi
nėjau praeitą kartą, dabar nenorėčiau. 
Man dar ir šiandien širdį skauda, kai pa
galvoju, kad pravažiavau pro Raseinius, o

-Vokiečiais aš visą laiką domėjausi. Jie 
padaro klaidų, kaip ir kiekvienas žmogus; 
jie turėjo labai pasipūtusius kaizerius, pa
dariusius gyventojams daug žalos. Bet ta 
gadynė jau praėjo. Patys vokiečiai, didelė 
jų dauguma yra nepaprastai darbštūs, pa
reigingi, geri mechanikai, švarūs ir nuo
širdūs. Vokiečius aš visą laiką gerbiau.

bruožais apie buvusi skurdą, apie visų tautų praturtėji
mą ir geresni gyvenimą. Bet tuo pačiu metu jis nepasa
ko, kad Sovietų-Sąjungoj ir po 50 komunistinio valdymo 
metų dar nebėra arbatos ir kitų būtiniausių pragyvenimo 
priemonių. Pakankamai maisto ir arbatos Rusijoje turi 
Brežnevas, Šumauskas ir kita aukštoji sovietų ponija, tuo 
tarpu gyventojai neturi ne tik arbatos, bet nėra pakan
kamai ir cukraus. ■ ž jigį-

Komunizmas Rusijoje atnešė gerbūvį tiktai komu
nistams, bet komunistų valdomi gyventojai neturi arba
tos, neturi duonos ir mėsos.

$21.00
$11.00
$2 JO

$20.00
$11.00

$2.00
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Autai, toliuose ir vėl regiu 
šauklį, skubantį skelbti pasau
liui apie ištikusią mažojo kraš
to ir jo kaimynų nelaimę. Kraš
to kuris niekam blogo belinkė
jo, kuris daug ko ilgėjosi, ku
ris suko įvairių paskirčių laik
rodžių rodykles vis pirmyn ir pir
myn. Trūko tik vieno lapelio...

Tavo skardus tenorinis bal
sas silpsta, o gal mūsų ausys 
kurstą ir' nebegirdi: šaukiančio 
tyrose. Bet ir prisisotinusiame 
auksu krašte atsiranda susikau
pimo prošvaitės. Tavo vienmin
čiai ir auklėtiniai prikėlė iš ka
pų milžinų senei ir išvilioja iš 
jo ne vieną gyvą žodelį, bet tūks
tančius — ištisą pasakų jūrą. 
Dainuojanti jūra, kartu su geni
jumi pasakojo visų mūsų liki
mą, mes, jo vaikai, vedami di
rigento, susikaupę žengėm isto
rijos laiptais. Gal kūrėjo lais
va fantazija ir nesilaikė muzi
kinės daugybos lentelės ir ne
darė šachmatinių muzikinių ėji
mų, bet klausantiems tai buvo 
verkianti, dainuojanti, pasako
janti, grūmojanti ir atlaidi jūra.

Klausai ir tu su mumis, Ka
zimierai. Krante tu stovi susi
mąstęs, akys neramiai ieško 
žmonių. Surandi juos, subėgo 
jie čia kaip bangos, kad pasiklau
sę tavęs ir j ūros, sukeltų puto
jančias bangas. Atsinaujina 
žmonės naujiems idealams. Jū
ra šaukia namo, o Tu šauki 
mums iš tolių, iš dausų, kad grįž
tume atnaujinti, jauni ir audrin-

Užsieniuose: 
metams ___

pusei metų __
vienam mėnesiui

♦ Pentagonas paskelbė, kad 
Viduržemio jūroje Amerika lai
kys tris lėktuvnešius, iš viso 55 
karo laivus. Normaliai šioje jū
roje būdavo 35-40 laivų.

MIAMI BEACH. — Gumos 
darbininkų unija nutarė pasko
linti streikuojančiai Automobi
lių darbo unijai, kiek reikės, pi
nigų be jokių nuošimčių.

TEL AVIVAS. —^Izraelio gy
ventojai sunaudoja daug vai
sių. Jie yra po graikų pirmi 
visame pasaulyje.

WSAH1NGTONAS. — Sena
to finansų komitetas patvirtino 
700 mik dol. sumą, iš kurios bus 
padidintos našlių pensijos.

veja.
— Tai duokite man japoniškos, — jis ir vėl pa

— Kokios arbatos tamsta nori? — paklausė par 
davėja.

— Duokite man kinietiškos pakelį, — atsakė pir
kėjas. /

— Kinietiškos neturime, — jam paaiškino parda-

rybiniai žmonės, kuriuos vienija nenutraukiami bro
lybės ryšiai, vieningas istorijos kelias, bendri inte
resai ir tikslai.. (“Tiesa”, 1970 m. rugp. 29 d., 1 psl.) 
Visi žinome, kad per 50 metų kiekviena tauta, kiek

vienas žmogus, kiekviena šeima padaro pažangą. Per 50 
metų turėjo padaryti šiokią tokią pažangą ir kazachsta- 
jriečiai Bet taip pat žinome, kad komunistų valdomoje 
imperijoje ta pažanga yra žymiai mažesnė, negu laisva
me pasaulyje. Europos, Afrikos ir Azijos tautos per 50 
metų padarė žymiai daugiau pažangos, negu komunistų 
pavergtos tautos. Jeigu Kazachstanas nebūtų komunis-

Dienraščio kainos:
ihieagoje ir priemiesčiuose
metams____________  $20.00
pusei metų_____________ $11.00
trims mėnesiams ____   $6.00
vienam mėnesiui $2.00

Subscription Ratos:
in Chicago $20.00 per year, $11.00 per 
six month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year, 
$10.00 per six months. $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

ir šiandien. Komunistai valdžią pagrobė, bet didžiausių 
Rusijos plotų ir rusų pavergtų tautų ekonominių proble
mų jie neišsprendė. Leninas gyrėsi, kad komunistai pra
lenks Ameriką, bet šiandien jie jau nesitiki pralenkti va
karų Vokietijos ir Japonijos. Be JAV, šie du kraštai tu
ri geresnes priemones prekėms gaminti, negu turi rusai. 
Komunistai neišsprendė ir transporto problemų,' jiems 
neįkandama* ir didžiausio pareikalavimo gaminių pa
skirstymo problema. Jie tiek nusiplanavo, kad derlin
giausi kolchozai jau daržovių nesodina, nes jiems neap
simoka. Rusijoje nėra gerų susisiekimo priemonių.

Šią vasarą Sovietų Sąjungoje buvę apdairesni stebė
tojai ir lankę Maskvos teatrą, išsivežė'nepaprastai įdo
mų scenoje vykusį dialogą. Ne tik patys rusai, bet ir so
vietinio gyvenimo stebėtojai tvirtina, kad tas-teatro dia
logas vaizduoja šiandienę rusų gyvenimo tikrovę. Reika
las vyko vienoj sovietinėje maisto produktų krautuvėje. 
Į krautuvę užėjęs ir eilėje pralaukęs žmogus paprašė par
davėjos parduoti jam pakelį arbatos. Tarp pardavėjos, ir 
pirkėjo vyko toks pasikalbėjimas:

O pluma, pluma, ty w mojej' renku, 7 
Niemogę opisac ladnosc tej panienki..’

Lietuviškai būtų sunku šiuos žodžius 
tiksliai išversti, bet man atrodo, kad jis 
norėjo pasakyti: ‘ O mano rankose esanti 
plunksna negali aprašyti tos panelės gro
žio...”

to prie jūros, prie mūsų, musų 
jūros.

Giedras, mėlynas dangus, mė
lyna saulės spinduliais nuberta 
jūra. Tolumoje vos įžiūrimas 
laivas. Jūra tokia rami ir išdi
di, o mažos, virpančios bange
lės skuba į krantą ir atgal. Ko
kia žavi, ilgesinga ir jaudinan
ti daina be žodžių.

Triukšmingi plojimai iš lėto 
išeinančiam maestro Marijošiui 
pažadina ir mane iš tų nesenos 
praeities prisiminimų. Salė nu
tyla, orkestras sustingsta, ma
estro surimtėja ir vienu mos
telėjimu atskleidžia mums Čiur
lionio jūrą. Vėl užmerkiu akis, 
kad galėčiau ne tik girdėti, bet 
ir matyti savo numylėtą jūrą. 
Nedidelė banga lūžta, suskyla į 
tūkstančius bangelių ir lyg ar
fos stygomis bėga aukštyn, pa- 
ilsusios vėl nuslenka prie savo 
motinos jūros. Lengvas bangų 
ir vėjo žaidimas, lyg smuikų ir 
violinčelių paslaptingi pasikal
bėjimai pavergia tave ir nebe- 
atskiri kur čia Čiurlionio, o kur 
Baltijos jūra. Saulės auksiniai 
spinduliai susimaišę su žalsvai 
žydriomis bangomis kuria dan
gaus ir žemės simfoniją. Kokie 
švelnūs obojų ir klarnetų gar
sai, gūdžios ir paslaptingos, lyg 
laumės viliojimai, voltornės. čia 
vėl girdi trompeteš, lyg trimi
tus, šaukiančius palikti rytų 
raistus ir pelkes ir grįžti prie 
jūros, atsisukti veidu į vakarus 
ir sukti laikrodį pirmyn, pirmyn, 
pirmyn. Trombonai ir kontro- 
basai tiesia pagrindus drąsiai ir 
neužgniaužiamai idėjai. Stygi
niai pinasi su mediniais, vari
niais pučiamaisiais, mušamai
siais, ir vargonais, čia Jūra vi
liojanti, virpanti, lyg gražuolė 
prisiglaudusi prie mylimojo, prie 
auksu nuberto kranto, čia vėl 
pikta ir grasinanti tartum kal
ba: Jūra tik drąsiems^ pasiry- 
žusiems, ištvermingiems, čia 
vėl liūdna, verkianti, kad lietu
vis ją užleido kitiems. Kur ma
no kriviai, vaidilutės, kur kank
lės ir šventieji aukurai? štai fa
gotas, kaip nusiminęs vaidila, 
pritariant kanklėms (arfai) ir 
verkiantiems smuikams, dainuo
ja liūdną ir gal paskutinę dainą: 
sugrįžkit, sugrįžkit, sugrįžkit 
prie jūros, prie savos, nešančios 
viltį ir palaimą, čia vėl jūra su
pykusi, kad niekas neklauso jos 
išmetinėjimų, išmeta į krantą 
Kastyčio ir Jūratės * meilės, 
džiaugsmo ir laimės rūmų liku
čius. Tolumoje trimitas. Lietu
vis išgirsta, pasiryžta ir eina gy
venti tik sau,.savo žemėje, prie 
savos jūros. Eina arti savos že
mės, dainuoja savas dainas, pa
liktas mums tėvų ir senolių, ku
ria naujas'.

štai vėl trimitai skelbia Ma
žosios Lietuvos dalies prisijun-

Čia matomas Chruščiovas, buvęs Sov. Sąjungos premjeras, su Egipto 
prezidentu Nasseriu. Chruičiovas pirmas pradėjo "globoti" Egiptę. 

Jo politiką dabar tęsia Brežnevas.

prase. 'y*
— Japoniškos tuo tarpu neturime, — jam man

dagiai atsakė pardavėj'a.
— Tai duokite indiškos, — jau bepradedąs pykti 

tarė pirkėjas.
— Ir indiškos neturim, — jam atsakė pardavėja.
— Tai kokios arbatos jūs turite? — piktai pa

klausė pirkėjas.
— Kokios jums reikia? — savo keliu paklausė 

pardavėja ir baigė dialogą. W
Šis sofistiškas pasikalbėjimas aiškiai parodo, kad so

vietų maisto krautuvėje nebuvo jokios arbatos. Bet ge
rai dresiruota pardavėja nepasakė, kac arbatos ieturi.

Tas milžinas lėktuvas, į kurį buvau 
įlipęs skristi per Atlantą, skrenda lengvai 
2,000 pėdų aukštumoje. Jis gali nešti 360 
keleivius. Lėktuvui ir žmonėms aptarnau
ti reikia 26 žmonių. Jo įgula tokia ir yra.

747 lėktuvas yra 200 pėdų ilgio, o jo 
sparnai yra* 188 pėdų pločio. Kai išskečia 
sparnus, tai gražu pasižiūrėti.

pavogti Amerikos planus ir pastatyti, ką 
amerikiečiai suplanavo ir išbandė.

Sėdėdamas viename 747 gale negali aiš
kiai matyti, kas yra kitame šio lėktuvo ga
le. Kai lėktuvas pradėjo judėti ir kilti į vir
šų, tai ta pasaka apie magišką kilimą, ne
šantį žmones iš vieno krašto į kitą, tikrai 
tampa realybe. .- f

, negalėjau nei minutei sustoti ir užeiti į sa
vo sesers namą. Pro Raseinius važiavau į 
Šaukotą, tėvų kapų lankyti, bet sesers 
slenksčio neleido peržengti. Toks buvo Įsa
kymas iš Vilniaus, lydintis valdininkas ne
drįso sustabdyti mašinos ir leisti bent apka
binti seserį ir jos šeimos narius.

Nėra laisvės ir kitose pasaulio dalyse. Di 
džiausi Azijos plotai keliautojams uždary
ti. Norėčiau nuvažiuoti į tas vietas, kur 
dar nebuvau, bet tuo tarpu dar negalima 
laisvai po pasaulį važinėti. Komunistų pa
vergti kraštai'bijo užsieniečių. Jie bijo lais
vos minties, naujos idėjos. Bet reikia ma
nyti, kad neilgai galės pavergtus žmones ir 
komunistai laikyti. Jų pačių tarpe atsiras 
žmogaus teises gerbiančių ir laisvę mylin
čių žmonių, kurie kovos už laisvę, nes tik
tai ji gali atnešti gerbūvį.

6 VALANDOS ATLANTUI PERSKRISTI

1913 metais, kai prieš 58 metus nuo šau 
koto pasiekiau Bremenhaveną ir gana grei
tu to metu “Kaiser Wilhelm” laivu iš ten 
išplaukiau į New Yorką, tai laivas plaukė
7 dienas, o šį kartą iš Chicagos pasiekėm 
Londoną į 6 valandas.

Man prisimena D. T. Bočkausko “Tuk- 
tantis ir viena naktis”. Toms arabų pasa
koms labai dažnai reikalingas kilimas. 
Arabai tais kilimais ir skraidą Bet reikia 
neužmiršti, kad tose arabų istorijose yra 
gili filosofija. Man arabai aiškino, b'et 
tiksliai jos neatpasakosiu.

(Bus daugiau)

.c i iteitu i ugpiucio zo cneną Alma Aton ouvo suvažia
vusi visa sovietinė ponija. Kazachstano sostinėje buvo 
minima komunistų valdžios pagrobimo 50 metų sukaktis. 
Ten buvo nuvažiavęs sovietų komunistų partijos pirmasis 
sekretorius Leonidas Brežnevas, sovietų krašto apsaugos 
ministeris Grečka, V. Grišinas ir visa eilė kitų įtakingų 
sovietų Rusijos valdovų. Ten buvo nugabentas ir Motie
jus Šumauskas, kartu su Baškirijos, Gruzijos, Gudijos 
ir kitų kraštų premjerais ir komisarais.

Svarbiausią kalbą Alma Atoje pasakė Brežnevas. Jis 
pasigyrė apie nepaprastai didelę pažangą, padarytą So
vietų Sąjungoje, o vėliau pradėjo kalbėti apie Kasachsta- 
ną ir tos tautos padarytą pažangą. Jis aiškino;

“Nuo skurdžių stepių klajoklių stovyklų, ligi ga
lingų tarybinių ūkių ir kolūkių, nuo amatininkiškų 
rūdynų ir rankomis darytų audžiamųjų staklių, ligi 
pirmarūšės industrijos, nuo alkano pusbadžiavimo, 
tamsos, neraštingumo, ligi puikaus savito nacionali
nės formos, socialistinio turinio kultūros pakilimo — 
toks veržlus Tarybų Kazachstano-kelias... Kazachs-

MILŽINJšKAS LĖKTUVAS
Visi esame skaitę apie milžinišką Ame

rikos lėktuvą 747. Tai pats didžiausias lėk
tuvas, šiandien vežiojąs keleivius. Vienas 
dalykas pamatyti jį’televizijoje ar paveiks
lą laikraštyje, o visai kitas reikalas kai 
prie to milžino prieini ir pradedi lipti į vidų.

Aprašyti sunku, bet tiktai galiu pasaky
ti, kad kai įlipęs pradėjau galvoti, ar čia 
tiktai sapnas, ar tikrovė. Niekad tokio da
lyko besu matęs ir nebuvau tikras, ar ta 
milžiniškoji salė pajėgs pakilti į padanges 
ir skristi. Lėktuvai yra gana dideli, gali 
susėsti po du ir nei po tris į eilę, bet šiame 
lėktuve pasijutau, tarytum būčiau milži
niško viešbučio salėje: du koridoriai kelei
viams praeiti; plačios ir labai parankios 
sėdynės, šviesa, geras oras...

Viską sudėjus, (ai tikra realybė, bet jei
gu man reikėtų aprašyti tą realybę, tai tik
rai nepajėgčiau. Man atsitiko panašiai, 
kaip vienam lenkų poetui, kuris, pirmą 
kartą pamatęs gražią mergaitę ja tiek susi
žavėjo, kad nepajėgė josios grožio ir žave
sio aprašyti. Pirmas žvilgsnis jam visai pa
kirto jėgas, o vėliau jis tiktai šitokią mintį 
užrašė:

EUROPA —MCSŲ KULTŪROS LOPŠYS
Europa yra mūsų kultūros lopšys. Jeigu 

ką gražesnio žinome ir suprantame, tai 
atėjo iš Europos. Mes iš Europos atkelia
vome, bet ten liko brangi mūsų tėvynė, 
kuri šiandien turi didelį vargą vargti sve
timtaučių išnaudojama ir niekinama.

Kad nepavargčiau, galėčiau ką pasimo
kyti ir naujo patirti, nutariau trumpai tri
jų savaičių kelionei išvažiuoti į Europą. 
Nutariau pabūti Londone, Atėnuose, ke
liose Šveicarijos vietose, o vėliau užsukti į 
Vokietiją, pačią pažangiausią šalį dabar
tinėje Europoje. Visas passaulis 
labai atidžiai seka, ką šiandien 
daro ir ką vokiečiai planuoja.

PASIDAIRIUS
Rašo DAN KURAITIS

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus Į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius: ' ,Ą V- >5

Antanas Rūkas, VEIKALAI SČENAI. 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini- 
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 do£ Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 dol.

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo .Amerikoje. 150 
psl., kaina 1.00 dol. - . .

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 doL

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai- ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse;

NAU JI E N O S,
1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608
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OR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.:

Rezid. telefu
Kasdien nuo 

auo 7 iki 9 vai. 
Ligonius priima

JURGIS jANtlšAITIS

Vietoj greit vystančių gėlių
PRospect 8-3229 
WAIbrook 5-5076

tik susitarus.

Rez. teL 239-4683

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

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

Jeineatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. BIEŽ1S
Telef.: PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

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

Rezu 3241 WEST 66th PLACE 
' Phone: REpubiic 7-7868

Gražus ir tikrai artimiesiems 
mielas paprotys, kai skausmo 
ir liūdesio valandoje, brangiam 
šeimos nariui mirus, artimieji, 
giminės, draugai ir pažįstami, 
prisimindami velionį, koply
čios skuba su gražiausiais gy
vųjų gėlių vainikais.

Kartais jų būna tiek daug, 
kad vos vainikus sutalpina erd 
vios koplyčios. Išoriniai tai gra 
žu ir budėjimo laikotarpyje 
teikia w tam tikro pasitenkinimo 
artimiesiems.

Bet štai ateina laidojimo die
na. Tie brangūs vainikai su-

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristaa

DR. EDMUND E.CIARA 
2709 W. 51st STREET 

Te!.: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., 
1—4, 7—9. antrad.. penkt. 10- 

šeštad. 10—2 vai.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai/Med. Bart 
dažai. Speciali pagalba ko|oma 
(Arch Supports) ir t L

Vai.: 9—4 ir 6—8. Seštadiemais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 Wort 63rd St, Chicago, liL 60629 
Tolef.: PRospect 6-5084

ketv.

Rez. GI 84)873

DR. Vi. M. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

MOVING 
Apdrausta* perkraurtyma* 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS

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

Jir—
PERKRAUSTYMAi

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. š E R Ė N A S 

2047 W. 67th PJ. WAIbrook 5-8063 
* ~ —————-----:

OR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS: \

Treč. ir šeštad. uždaryta 
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Reaia. te.'ef.: GArden 3-7278

Tol.‘ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
C H 1 R U R G A S 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad.. ketvirtad.; 5—8,

STALINIS
R ADU AS - PATEFONAS

TIK 26 INČ.PLAT. -

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 j
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ! |

t ■ L'’-'

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

kraunami į specialų trokelį, 
dar nugabenami iki bažnyčios, 
iki kapinių, o jau toliau tųi vai
nikų niekas nebemato. Jie sku
biai Išverčiami į sąšlavų krūvą.

Ar tai prasminga? Pagalvo
kime, kiek daug čia artimieji 
bičiuliai išleidžia pinigo. Ar 
nėra gražesnio tikslo prisiminti 
ir atsisveikinti velionį.

štai gražus pavyzdys. Kali
fornijoje mirė Stasys Tamošai
tis. Vienas jo geras bičiulis, 
pats būdamas pensininkas, gal 
ir sunkiai pats begyvendamas, 
savo gerąjį bičiulį prisimena ir 
vietoje greitai vystančio vaini
ko a. a. Stasio Tamošaičio at
minimui Balfui, Marquette Par 
ko skyriaus pirmininkui J. Mac 
kevičiui per ponią Oną Tamo
šiūnienę įteikė $25 dol. auką. 
Šis a. a. Stasio Tamošaičio bi
čiulis yra Stasys šurkus, gyv. 
San Jose, California. Stasys 
Šurkus gražiai ir prasmingai 
prisiminė savo gerąjį prietelių, 
iškeliavusį amžinybėn ir savo 
25 dol. auka jo šviesų atmini
mą įprasmina Balfe.

Štai dar vienas gražus pavyz
dėlis. Mirė a. a. Ona Kuliešienė. 
Lietuvių paštininkų sąjungos 
nariai, vietoje gyvų gėlių vai
niko, a. a. Onos Kuliešienės 
atminimą Įprasmino aukodami 
Jaunimo Centro Statybos Fon
dui. Kad ir kuklūs įnašas, bet 
nenuėjęs veltui, be tikslo.
Iš New Yorko skardena žinia, 
kad mirus didžiam Balfo vei
kėjui a. a. Senikui taip pat vie
toje gėlių buvo velionio atmi
nimas Įprasmintas stambia au
ka Balfui.

Nesakau, kad gėlių visai ne
reikia. Bet galima brangius as
menis amžinybėn išlydėti ne 
būtinai tokia gausa vainikų, o 
artimieji jų atminimą galėtų 
prisiminti ir prasmingesnių 
būdu.

ROCKFORD, ILL.
Mirė Ona Gediminskienė

vių kolonija, o kartu su tuo reiš
kėsi ir nemažas veikimas. Jau
nų lietuvių tada jau nemažai bu
vo suvažiavusių. Ona pasirinko 
Praną Gediminską, su kuriuo ir 
sukūrė šeimyninį gyvenimą. Už
augino du sūnus ir dvi dukteris.
Įsigijo namą, žodžiu, gyveno 

gana laimingai. Bet Štai prasi
dėjo ir liūdnos gyvenimo dienos: 
sunkiai susirgo ir po kurio lai
ko mirė vyras Pranas; kitas 
skaudus smūgis buvo, kai mirė 
sūnus Adolfas.

Tie skaudūs smūgiai, aišku, 
atsiliepė ir į jos sveikatą. Dėl 
plintančios gangrenos teko nu
plauti jos koją. Iš ligoninės ji 
buvo perkelta į baliegėlių namus. 
Sveikatai vis ^ilpnėjant, ji pa
geidavo, kad 
savo mylimus 
davimas buvo 
nebeilgai jai

Povilo parapijai bei Lietuvių 
klubui, kuris parūpino ir grab- 
nešius. Palaidota buvo su baž- 
nytėmis apeigomis šv. Marijos 
kapinėse šalia savo vyro.

Reiškiu gilią užuojautą sū
nums, anūkams, ir kitoms gi
minėms. žvalgas

Susirinkimu ir parengimų

— Lietuviu AAoterų Piliečiy Lygos 
susirinkimas įvyks sekmadienį, spalio 
4 dieną Lietuviu Auditorijos mažojoj 
salėj, 1 vai po pietų, punktualiai. Na
rės yra prašomos gausiai atsilankyti, 
nes po atostogų yra .daug svarbių rei
kalų aptarti. Po susirinkimo bus 
truputis vaišių visiems.

E. McNamee, nut. rast.

GfitfNlNKAS
(PUTRAMENTAS)

Linkimi ūmo arba liūdeaio valandoj* 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Kartom Avė. — 586-1220

I G U Ž A U S K Ų
BEVERLY HILLS GftLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
%—____ n ■■■ Z ----------

putų parvežta į 
lamus. Jos pagei- 
rpatenkintas. Bet 
ebuvo lemta sa

vo namuose gyventi: po kurio
laiko ji ten anžinai užmerkė

Velionė prik ausė šv. Petro ir

— Krakiškių Draugiško Klubo po- 
atostogmis susirinkimas įvyks sekma
dienį, spalio 4 d. 2 vaL p. p. Club Ma
plewood svetainėj, 4256 So. Maple
wood Ave. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra svarbių reikalų aptarti.

Eugene Strungys, nut. rašt 1---- 1
— Chicago* Lietuvių "Kęstučio" Pa- Į 

šalpos klubo mėnesinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, spalių 4 die
na 1 vaL popiet, Hollywood svetainė-, 
je, 2417 W. 43rd Street Valdyba |

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
||a 2533 W. 71st Street
o. Telef.: GRoovehill 6-2345-6

ZIGMUI JONYNUI 
mirus, žmonai Antaninai, sūnui, 
ir kitiems giminėms, reiškiame 
užuojautą

dukterims
nuoširdžią

Lietuvos Miškininkų Sąjungos 
Išeivijoje Valdyba

Kollegę Ringailę Jonynaitę - Zoto- -/Savo
vienę su šeima ir artimaisiais, Jų brangiam 
Tėvui, uešviui, seneliui ir broliui

h ZIGMUI JONYNUI
mirus,

nūoširdž: ai užjaučia ir drauge liūdi
Lietuvių Tautinių Šokių 

Institutas

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI 

. . j

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGI

Ofiso tek: 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- 

, dieni nuo 9 iki 12 vai.
___ Trečiadieniais uždaryta.

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio - iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.'

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 7lst St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
’ OFISAS 2454 WEST 71st ST.

VaL: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

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

Skubiai sutvarkome visus kelionės 
reikalus ir neimamė 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 1971 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

švedų ligoninėje mirė Ona 
Gediminskienė, sulaukusi 78 me
tų amžiaus. Sirgo ji gana ilgo
ką laiką.

Velionė gimė ir augo Lietuvo
je, Atvyko ji Į Rockfordą, kai 
ten gana sparčiai augo lietu-

COMPLETE REMODELING
Porches • Roofing & Siding. 

Bldg, violations corrected.
Free Est.

Ask for AL 465-1517

T t R R A
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
Hill I ill........ .  ! ■

ZIGMUI JONYNUI
ii minis,

visai jo seimai pareiškia gilią ir nuoširdžią 
užuojautą’ ir drauge liūdi

Vanda Sruogienė
Dalia ir Gediminas Bylai 
Aušrinė ir Rimas Eigeliai ir 
Algis Byla

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

Ofisas 2750 West*71st St.
Tol. 925-8296

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

uždaryta..
Rez. tel.: WA 5-3099

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
X** namų, automobi-

gyvybės, svei- 
ir biznio.

y Patogios Išsimokė
j i mo są I y gos.

J. BACEVIČIUS 
6455 So, Kedzie Ave. PR 8-2233

, >. 1 X

Nuoširdžiam “Varpo” ir visų mūsų pas
tangų rėmėjui

ZIGMUI JONYNUI
s mirtis,

Jo šeimai ir artimiesiems reiškiame užuo
jautą

Varpininkų Filisterių Draugija

PR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

E very y ear we faiF 
to educate thousands 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

i HOME INSURANCE

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso tolef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. tolef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6105

And we’re supposed to 
be so smart.
Do something. A free booklet 
will teU you now you can help.

Write: The President’* Committee 
on Mental Retardation, 
Wethington, O. C. 2O2C1. 

-- -----------

AddrKt , ------------------ --- -----

<ay_
Stata. JBeCoda

Call: Frank Zapolls 
»2O8Vk W. 95th St. 

GA 4-8654

dtrf- tve-tmJ CumKI

SKAITYK "NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Published as a pub** service in coop- 
•rat-en with The Advertising CouncM.

AŪ MAT NO. MR-41-67
(1 column x 55 line*)

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
rius, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas uis. ir vietinės gamybos maži
nąs. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE 

2931 West 63rd SL
Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

Pagal tėvus Kuditis
m. spalio men. 1 d., 10:30 vai. po pietų, sulaukusi 90 

Gimusi Lietuvoje, Tauragėj.
išgyveno 70 metų.

Mirė 1970 
metų amžiaus.

Amerikoje
Paliko nuliūdę: vyras Joseph, sūnus John, marti Bemice, anūkė

Bernice Okopski, 3 proanūkei, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
* Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

Avenue.
Pirmadienį, spalio 5 dieną 10:30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į Lietuvių Tautines kapines. t
Visi a. a. Agnes Drebin giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikininią.'

Nuliūdę Meka:
Vyras, sūnus, marti, anūkai ir gim

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans, tel. RE

Laidotuvių direktoriai:

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

... . . • - ■■

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDTHONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių

i Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
. DALYSE

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

- -i
rt 

r.i
fy

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Hl. Phone: OLympic 2-1OC?

STEP. C. LACK IR SŪNŪS !
(LACKAWICZ) [

2424 WEST 69th STREET REpubiic 7-1213 j
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

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

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

i 1 . U . .................. Mill IIWW F

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE
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SHAMROCK DECORATING
X

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

H

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

r INCOME TAX 
464$ S®. ASHLAND AVĖ.

LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

4 
į*. & L. INSURANCE & REALTY HELP WANTED — FEMALE 

Darbininkių Reikia

LAIKRODŽIAI IR B&AMOeNYMS 
Paxoavintut* ir Talryta** 

1*4* w£3T STkteCT 
Vėlu Republic 7-1*41

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL.SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia' I-TIXI

PRASIDĖS RINKLIAVOS
Katalikų vyskupai nori 

sukelti $50 milijonų
Amerikos Vyskupų Konfe

rencijos pirmininkas kardino
las John Deaden iš Detroito 
pareiškė spaudos konferenci
joje Chicagoje, kad suplanuo
ta sukelti mažiausiai 50 milijo
nų dolerių suma, kuri bus nau 
dojama siekiant panaikinti pa
grindines skurdo

ketvirtas doleris liksiąs vysku
pijoje, kurioje pinigai bnvo 
surinkti.

Rinkliavos "pradedamos sek
madienį, lapkričio 22 d.; kada 
baigsis dar nenustatyta.

ir neturto 
skubotesnės 
apaštališko 
katalikams.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas {vairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

r SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
I IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III. 50632. Tel. YA 7-5980

F

' CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4824 Sc. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

misijos, didesnio 
darbo, Amerikos 
kaip susirūpinti vargšais mūsų 
tarpe”, jis pareiškė.

Vyskupas Michael Dempsey 
iš Chicagos, kurs bus tų rinklia 
vu nacionalinis direktorius, 
paaiškino, kad visos progra
mos tikslas yra pagelbėti netur
tingiesiems patiems sau pagel
bėti.

Surinktieji pinigai būsią nau
dojami tokiems projektams, 
kaip balsuotojų registracija, 
bendruomenės organizacijos, 
bendruomenių vedamos mo
kyklos, etninių grupių koope
ratyvai, kredito sąjungos ir 
krašto kooperatywai. Taip pat 
būsią paremiamos gy'venamų 
namų be pelno statybos korpo
racijos, vaikams dienos darže
liai, priemonės narkotikams 
pagydyti, darbų ir amatų ap
mokymas ir darbo gavimo 
programos.

Iš surinktu sumų kiekvienas

CTA šiemet autobusų 
važmos kainų nekels

Chicagos tranzito adminis
tracijos pirm. George DeMent 
paskelbė, kad jis tikisi finansi
nę krizę “atitolinti gerokai iki 
kitų metų”. Patenkintas pas
kutiniuoju, liepos mėnesio važ
mos pakėlimu, DeMent pa
sakė: “Dabar mes stovime ge
riau negu tikėjomės. Pasirodė, 
kad rugpjūčio mėnuo mums 
buvo geras”. Nors dar galuti
nių skaičių trūksta, tačiau at
rodo, kad geras bus ir rugsėjo 
mėnuo.

Šokantis plėšikas
Suimtas tūlas Lee Thomp

son, .18 metų amžiaus iš 753 E. 
Oakwood Blvd., kurs įėjęs i ta
verną prie 3944 S. Cottage Gro
ve Ave., pasilipęs ant baro ir 
išsitraukęs brauningą, šokda
mas ir ginklu švaistydamasis 
liepė visiems atiduoti jam pini
gus. Surinkęs apie $70 jis sa- 
liūną apleido ir parėjęs namo- 
skubiai persirengė, kad polici
ja neįtartų, bet pamiršo batus, 
kurių- padai, atitiko nuospau
doms ant saliūno baro.

^PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS
... -----------

jį

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
'NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk., 6.211 So. Western, PR 8-5S75

VjMėlas J. LIEPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vaL vak. ' Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

ČIA AUTOMOBILIAI IšLYGINAAn IR NUDAŽOMI.
I Darbas atliekamas sąžiningai, gerai prityrusių specialistų.
I Kainos prieinamos. Darbo valandos nuo 8 vai. ryto iki 5:30
I vak vakaro, šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12:30 vai. p. p.

Savininkas lietuvis.

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

— A. Čepulis gavo Jung. Tau 
tų aukšto komisijonieriaus 
blankų asmenims, nukentėju- 
siems nuo nacių. Čepulis užpil 
do lakštus ir teikia tuo klausi
mu informaciją. Kreiptis: 3548 
So. Emerald Ave., Chicagos, 
Illinois, 60609. tel. LA 3-1387.

—Liucija Buivydaitė - Am- 
brosini yra pakviesta mokyti 
lietuvių kalbą Centrinėje YM 
CA kolegijoje, 211 W. Wacker 
Dr. Pamokos prasidės spalio 8 
d. 5:50 — 7:10 vai. bendromis 
informacijomis. Registruotis vie 
toje arba kreiptis į Eleonore

t
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

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

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

Vedėtas E. ŽUKAUSKAS

— Juozas Ulevičius, Oak Fo
rest, Ill., yra pasiųstas vietos 
savanorių ugniagesių koman
dos į 10 savaičių kursus, veda
mus Illinois universiteto. Nese 
niai jis gavo specialų atžymėji- 
mą už greitą atvykimą Į gaisro 
vietą, gerą orientaciją ir sėk
mingas pastangas jį užgesi 
n ant.

— Čikagos ir apylinkių ben
dra skautų iškyla įvyks spalio 
4 d. 1 vai. Bučo sodyboje. Į tą 
skautišką gegužinę yra kviečia
ma lietuviška visuomenė.

HIGH RATES
— P. Kulbokas yra dabartinis 

Jūros šaulių gen. Daukanto lai
vo vadovas. Jis drauge su ki
tais šio vieneto nariais daly
vaus šio vieneto bendrose či-

I

$5,000 minimum
2 year certificate

Passbooks 

5’/z% 

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

Ilsramečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

$1,000 minimum 
1 year certificate

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 kraustyme 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 60 ST. CHICAGO, ILL. 60636. T«L WA 5-920»

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

Įdomi 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:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608 Londone buvo pademonstruota jugo

slavų madų dūrėjo suknelė. Veidas 
labai kukliai uždengtas, tačiau kjtose 

vietose suknia gan atidengta.
f —. NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — SATURDAY, OCTOBER 3, 1970

FOREMAN, 
PRODUCTION SUPERVISOR 
JOBS FROM 7 TO 16,000. 

Call All Day Saturday 
; 8474639, all jobs free and no ob

ligation to you! 
Call AL just now’ 

(A Licensed Employment Agency)

BILL’S '
• PAINTING.
• DECORATING
• INTERIOR & EXTERIOR

If you can’t afford high prices 
but still want first quality 

, work,

Call 631-3663
“I DO MY OWN WORK”

Don’t waste your money! 
Get sensible prices -— 
And get a profesionaL

863-0672

RE-ROOFING • RECOATING 
HOT ASPHALT • TAR & GRAVEL

BONDED aid’INSURED
ROOFING CO.
A-ACCL’RATE

Industrial-Reside.itial-Commercial.
“Repairing Roofs Our Specialty”

FREE ESTIMATES
Call 345-0880

i

Building in Aiea For 23 Yrs.
IRWIN Ę. JOHNSON CO. *

ARTISTS IN CARPENTRY
Complete Hone Remodeling 

Service.:
NE 1-4200

SYVORY REMODELING 
Painting & Carpentery.

Cement — Brick.

FL 2-1410 aiba 735-5517

GENERAL CARPENTERY 
Recreation rooms. 
Room additions. 

Offices. Free estimate.
Call PATRICK 

728-5276

RUMAGE SALE
Christ Church, Winnetka, 

Thursday, October 8 7 A. M. to 5 P. M. 
at 470 Maple. AV2. and 708 Oak St. 

Free bus shuttle service between
Linden Ave., “L” station, 

Wilmette and Parish House

& NEW ROOFING -- -
Kelpšas Roofng & Siding

DAYOFNIGHT

Aluminum siding - Soffit & Fascia 
Chimneys Repairėd-Rebuilt

PAINTING
AND PAPER HANGING, 

finest workmanship, no job 
too small.

544-7788

BUSINESS'CHANCES 
Biznio Progos

3 BUTŲ MŪRO NAMAS IR GRETA 
TAVERNA. Karšto vandens šilima 
gazu. Geros pajamos. Pigi kaina. 

Kreiptis į savininką tel. 523-7364.

TAVERNA IR 
LIKERIU KRAUTUVĖ 
PARDUODAMA ARBA 

NUOMOJAMA
Gage Parko apylinkėje. Savininkas 
išeina pensijon. 6 iamb, butas ir 

pelningas biznis.
Skambinkite 434-2082

kagos šaulių iškilmėse pager
biant sąjungos garbės narį Vla
dą Išganaitį. Iškilmės įvyks 
spalio 4 d. 2 vai. popiet Lietuvos 
vyčių salėje.

—Detroito Jūrą Šauliai spe
cialia akademija paminėjo it 
pagerbė Lietuvos kariuomenės 
savanorius kūrėjus. Parengi 
no komisijoje buvo M. Vitkus, 
T. Kinčius ir S. Lungys.

— Tradicinė Kanados Lietu
vių Diena šiemet įvyks Londo
no mieste, Ont. spalio 9 - 11 d. 
Joje pasirodys įvairaus meno ir 
sporto grupės, taip pat ' bus 
Montrealiečio dail. Prano Bal- 
tuonio skulptūrų paroda. Pa
grindinės iškilmės bus naujoje 
Centennial salėje.

♦ Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankės, sagės ir kito
kios puošmenos, auksiniai ir 
paprasti laikrodžiai dideliame 
pasirinkime A. Tvero krautu
vėje, 2646 W. 69 St

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tverų.

(Pr.)

DEPENDABLE WOMAN WTD.
Live in and care for invalid woman. 
3 adults, /no children. Lite house
work, plain cooking. Top salary and 

home for right person. 
Must speak some English.

469-0364 GLEN ELLYN
after 6 PM and week-ends all day.

GENERAL OFFICE 
Billing, some typing.

Health insurance, Life insurance 
paid vacation.

Call LU 5-4300

TYPIST
WORK AT HANCOCK CENTER 

Openings in our underwriting Dept, 
for accurate typists. Beginners or 
experienced. Excellent starting salary, 
outstanding fringe benefits. 37% 

hour week.
Can Mrs. FRANZONE 751-1700 

An Equal Opportunity Employer

SECRETARY
Typing, billing, payroll, answering 

phones.
9—4:30 Monday — Friday.
GEORGE VORIS CO.

2414 W. FULTON, CHICAGO 
CH 3-1330

SECRETARY
To Director of School Lunch Program. 

Typing and shorthand required.
Good benefits. Salary commensurate 

with experience. 
CALL Miss TADDAI 

for information 
527-3200

SECRETARY - RECEPTIONIST'
Must type, some bookkeeping. 

Attractive salary. 
Permanent.

. 378-5100
J. TAYLOR CONSTRUCTION CO. 

4746 W. HARRISON

FITTER & ALTERATION WOMEN ‘ 
Top salary. Exclusive new dress salon 
on Mich. Blvd. Only Expd. Need. Apply; 
for work on designer dresses, coats

& suits. Perm. Must have refs. 
Apply in person at our Loop store.

Must Speak'English. 
. SYLVIA- STEIN

55 E. WASHINGTON — LOBBY

GENERAL OFFICE
Must type. Good Company ben

efits and transportation. į
An equal opportunity Employer

2714 W. 21st STREET

■ SECRETARY
WITH SHORTHAND 

Excellent salary i& benefits.
5 Day week. Good transporta-: 

tion. Call for appointment
FR 2-9855

CLEANING 
WOMAN 

(Near Loop Office) 
Part Time 

Call Miss Ml’lTL 
263-7860-

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ BU
TAS su baldais ir visais patogumais. 
Savininkas pageidauja pensininko 

arba dirbančio vyro. 
1142 W. 17 St„ Chicagoje.

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMB. BUTAS 
su baldais ir visais patogumais, dir
bančiai be vaiku šeimai. Brighton 

Parke, tel VI 7-2872.

PIGIAI IŠNUOMOJAMAS KAMBA
RYS pavieniam asmeniui — vyrui 
Bridgeporto apylinkėje. Kreiptis I.

RUMCZIKS, 916 W. 32 St.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su bal
dais, televizija ir visais patogumais 
dirbantiems arba pensininkams, nerū
kantiems. ’3116 W. 42nd St Skambin
ti 247-6451, 9 v. ryto arba 9 v. vakaro.

TŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIU BU
TAS sausame beismante, geroje apy
linkėje, porai arba wr. amžiaus as

meniui. Tel. PR 8-0228.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su vi
sais patogumais naujame name blai
viam wresriio amžiaus vyrui. J. Balt
rūnas, 7034 So. Bell Ave., Chicago, UI.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

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

3 BUTŲ MŪRAS Brighton Parke. 
5, 4 ir 3 kambariai. Viename bute yra 
3 miegami.

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

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

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

TEN STEBUKLAI, ČIA NAMAI

PARDUODAMAS geras namas 6 ir 3 
kambarių. 2 vonios. Garažas. Prie 
pat šv. Kazimiero vienuolyno už 

$15.000. Paskambinti RE 7-7202.

DIDELIS GRAŽUS BARGENAS 
Nuostabus 5%. kambarių mūro namas. 
Visi kambariai dideli. 3 miegami yra 
dvigubo dydžio. Graži ir patogi virtu
vė su valgomuoju joje. Hollywood 
stiliaus vonia. Gražus iškaltomis sie
nomis beismantas, 2 auto garažas su 
uždengta patio. Gera vieta, prie 55-tos 
gatvės į vakarus nuo Natchez Ave. 
Stebėtina išpardavimo kaina, tik 
$29.900. Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

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 rankų. 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 $15,000. Rimtas pasiūlymas. — 
$44,000.
I BEVĖRLY WOODS 14 metų gelsvų 
plytų apartamentinis. Patogūs butai, 
yra rūsys, apie $14,000 pajamų. Su- 
tarkit apžiūrėti.

9 KAMBARIŲ 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 dydžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopa ap- 
draudą, veikia notariatas.

f„ .. v , J . š'.-~

MŪRINIS NAUJAS 3 BUTŲ________________________ ....... 2x4% 
ir 3% kamb. Visi butai apšildomi ir 
šaldomi air cond. Parduoda savinin

kas. Tel. HE 6-2722.

OAKLAWN geroje apylinkėje 10 kam
barių, 6 miegamų, specialiai statyta 
rezidencija, tinkama 2 giminingoms 
šeimoms. 2% vonios, 2% auto gara

žas. Pilna kaina $47.900.
BOBLAK REALTOR 

Tel. 636-3030 '

PARDUODAME dideli mūrinį namą 
patogioj vietoj. Atskiri gazii šildy
mai. 10 gyventojų patys apsimoka už 
šilimą. Nuomos po 1000 dol. Į mė
nesi. Visi butai švarūs, šeima gali 
patogiai gyventi. įmokėjusi $15.000. 
Dėl smulkesnių žinių ir kainos telefo- 

nuokite 737-7202.

CICERO — Geroje apylinkėje 2 bu
tai, 5 ir 4 kambarių. Modernios vo
nios. paneliuoti kambariai, arti susi
siekimo, krautuvių ir mokyklų. Tik 

$20,900.
SVOBODA, 2134 Šo. 61st Ct, Cicero 

BI 2-2162 — LA 1-7038.

PRIE 59-tos ir CAMPBELL 9 butų 
puikus namas su balkonais. Gera sta
tyba, tikras plasteris, ąžuolo medis. 

Tel. 499-1411.

ATDARAS SEKMADIENI 1—5 VAL.
5719 W. BYRON (3800 West) 

Gražus 9 kamb. namas su 3 miegamais 
pirmam ir tiek pat antram aukšte. 
1% vonios, daug rūbiniu, naujas sto
gas, pilnas rūsys, naujas Šildymas 

gazu. Skambinkit savininkui 
625-7935

PARDAVIMUI advokato šeimos gra
žus mūrinis namas 2 butu po 6 kam
barius. Daug priedu. Mūro garažas. 
Didelis sklypas. Marauette Parke. 

$30.000. Saukite 737-7201.

ATIDARĄS APŽIŪRĖJIMUI 14 V AL 
SEKMADIENĮ. 6 kamb. 3 miegamų 
mūro namas su garažu. 6046 So.

Campbell Ave. Tel. PR 8-2236.

BUSINESS PROPERTY: 2 stores and 
4% room modem apartment. Stores 
occupied by beauty shop and barber 
shop. Owner retiring, priced reason

able. Tel. BE 8-2161.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454"

5% KAMB. MŪRINIS, šilima gazu, 
alumin. langai,-pusė rūsio įrengta. 2 
auto garažas, labai gera rietą. Tik 
$23 500 ■ ■ ■ - • ■

2 PO’ 5% IR 4 KAMB. RŪSY. Šili
ma gazu. alumin. langai, platus skly
pas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$44.500

GRAŽUS SKLYPAS 2 butų namui 
geroje Marquette Parko vietoję. Tei
raukitės. '
4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mūrinis. 
Alumin. langai, šildymas gazu. gara
žas. Marauette Parke. $52.000

6 KAMBARIU MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma gazu. Aliuminijaus lan
gai, 2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette Parke. $21.000.

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 4 KAM
BARIU mūrini namą, .gazo šilima, 

garažas. 2825 So. SHIELDS. 
Tel. VI 2-0569.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
alr-conditlonlng Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius Ir 
stogu linas (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. 80609 

TeL: VI7-3447

NUOSTABUS 3 MTEG. NAMAS su 
įrengtu rūsiu, baru, centr. vėsinimu 
ir garažų prie upės netoli 129-tos ir 

Green. Marquette RE.
Tel. PU 5-7444

BARGENAS KAIP PASAKOJE 
7 PUOŠNIU KAMBARIU, 3 dvigubo 
dydžio miegamų. 2 pilnom voniom, 
gražiai įrengtu beismantu su iškloto
mis grindimis ir jankiu šeimos kam
bariu. namas. 2 mašinų garažas. Arti 
mokyklų ir bažnyčių. Stebuklinga 
kaina, pigesnė už bargeną, tik 24.500 
dol. Lai būna Jūsų šeima laiminga. 

Skambinkit stebukladariui.
Skambinkite MTCHAET^ dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

t

A ABAJLL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rimu Ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus Iš lauko ir at
liekame “tuckpointing" darbus. Eume 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit 
LA 1-6047 

tkairuvima* veltui. kreiukitAa bet kada

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS


