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SMERKIA J, TAUTŲ NENUOŠIRDUMĄ 
f Soviątai rėkauja apie tautu apsisprendimo,

bet visi tyli dėl Baltijos tauty prarijimo
v NEW YORKAS.— “Ko Jungtinėms Tautoms labiausiai 

trūksta — tai nuoširdumo”, pareiškė čikagiškis advokatas Aloy- 
sius A. Mazewskis, prezidento Nix'ono paskirtas prie JAV dę-

• legacijos JT Generalinėje Asamblėjoje šiai 25 metinei sesijai.

“čia yra labai daug įsivaiz
duotos didybės”, pasakė Ma
zewskis, ranka mosterėjęs-į iš- ; — 
siplėtusį JT rūmų kompleksą. 
Tačiau, esą, visa tai nesiderina 
su jy atsiektasis, 
t

Pavyzdžiui, pareiškė jis, Sovie
tai visą laiką rėkauja apie tau
tų apsisprendimą ir Amerikos 
imperializmą. Bet jie visiškai 
aplenkia komunistų imperializ
mą, Pabaltijo’kraštų prarijimą, 
Lenkijos, Čekoslovakijos ir li
kusios Rytų Europos pagrobi- 
mą...

M^ewskis turės išdėstyti 
Jungtinių Valstybių argumen
tus iš 126 kraštų susirinkusių 
delegatų plenariniuose arba vi
suotiniuose posėdžiuose, kai pra
sidės debatai dėl šaltojo karo Ko
rėjoje.

Komunistų kraštai reikalauja, 
kad JAV-bės ir kitos valstybės, 
kurios po Jungtinių Tautų vė
liava tebelaiko kariuomenes Pie
tų Korėjoje, ištrauktų savo ka
rines pajėgas.

Jungt. Valstybės ir kiti Va
karų sąjungininkai remia J. T. 
komisijos rekomendaciją,. kad

_ . Korėjos suvienijimar'liūtų įfįį

Mazewskis prisipažino, kad jis 
atsisakė dienpinigių, kurie jo 
pareigose būtų po $146 dienai, 
ir pats apsimoka savaitgalių ke
lionės tarp New Yorko ir savo 
namų Northbrooke, Dl.

Michigan valstijoj 
500,000 bedarbių

DETROITAS. — Ne tik pats 
Detroito miestas, bet ir visa 
Michigan valstija vis labiau jau
čia General Motors streiko pa
sekmes. Tas streikas yra tiesio
giai palietęs 170,000 darbinin
kų, dirbusių General Motors įmo
nėje. Dar prieš streiką valstijos 
ekonomija buvo pradėjusi šlu
buoti. 'O. tai dėl to, kad naujų 
automobilių pirkimas gerokai 
buvo sumažėjęs. To pasekmėje 
darbininkai buvo atleidinėjami 
iš darbo.

Apskaičiuojama, kad prieš 
streiką Michigan valstijoje be
darbių skaičius jau buvo pasie
kęs pusdevinto nuošimčio. Kai 
dėl General Motors streiko 170,- 
000 darbininkų neteko darbo, 
tai bedarbių nuošimtis žymiai pa
didėjo. Prieš streiką bedarbių 
visoje valstijoje buvo priskaito- 
ma 304,000. Kai prie jų prisi
dėjo dar 170,000 naujų bedar
bių, tai susidarė beveik pusė mi
lijono bedarbių. O kadangi dėl 
streiko diena po dienos vis dau
giau darbininkų yra atleidžia
ma iš darbo, tai, jei streikas 
kiek ilgiau prasitęs, tai bedar
bių skaičius Michigan valstijoje 
ne tik pasieks pusę milijono, bet 
ir gerokai jį prašoks.

ANCHORAGE, Aliaska. -- 
Vidurio Rytų neaiški padėtis 
skatina kaip galima greičiau su
sirūpinti Aliaskos naftos vers
mių eksploatacija. Numatoma, 
jog Aliaskos naftos ištekliai yra 
tiesiog pasakiški.

IŠ VISO PASAULIO

MASKVA. — Užsienio reikalų 
ministerija griežtai paneigė, kad 
prie Suez kanalo įrengimus ra
ketoms leisti kontroliuoja sovie
tų personalas. Tai esąs šmeiž
tas, skleidžiamas tam, kad su
daryti nepalankią nuomonę apie 
Sovietus. Būtent, kad jie nesi
laiko sutarties.

NEW YORKAS. — Abba 
Eban, buvęs Izraelio užsienių

< reik, ministeris, pareiškė, kad 
Jungtinės Valstybės pilnai re
mia Izraelio politiką nesitraukti 
iš Suezo kanalo zonos ir Gola- 
no aukštumų kol nebus pasira
šytas galutinis susitarimas su. 

; arabų valstybėmis. “Kas įvyks 
per keletą ateinančių savaičių 
Egipte, bus lemiama taikos rei
kalui Viduriniuose Rytuose”, pa-

j BONNA. — Willy Brandt va
dovaujama koalicinė vyriausybė 
susilpnėjo, kai trys laisvųjų 
demokratų partijos parlamento 
nariai pareiškė, jog jie pereisią 
į opoziciją. Socialdemokratų ir 
laisvųjų . demokratų, koalicija 

švara sumažėjo iki šešių balsų. 
. PHNOM PENN. — Premje
ro Lon Noi vadovaujama Kam- 
bodijos valdžia panaikino mo
narchiją. Nuo dabarKambodija 
tvarkysią kaipo respublika. Res
publikos paskelbimoproklamaci
ja buvo garsinama visame"įraš-

žuvo 46 egiptiečiai
KAIRAS. — Per prezidento 

Nasserio laidotuves 46 egiptie
čiai neteko gyvybės: buvo mi
nios sutrypti ar kitokiu būdu 
žuvo (pyz., dėl širdies smūgio). 
Jie visi, kaip praneša Al Ahram 
laikraštis, yra paskelbti kanki
niais ir jų šeimoms valdžia nu
tarė išmokti po $120.

Be to, jų šeimos naudosis spe- 
cialia valdžios globa ir joms bus 
mokamos tokios pat pensijos, ko
kios yra mokamos Arabų-Izrae- 
lio karo aukoms.

Skelbiama, kad 80 arabų, ku
rie buvo sužeisti Nasserio laido
jimo metu, dar tebėra laikomi li
goninėse.

Egipto k>ro minlsteris Mohammed 
Fawzi, turėjęs nemažę Įtaka parankant 

Egipto prondontu Anwar Sadat.

* Vienam lakūnui netoli Niu- 
foundlando krantų pavyko pa
stebėti Europon skristi pakilusį 
ir dingusį balioną. Du laivai 

{plaukia į nurodytą vietą. *
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KONGRESAS YRA PASIRYŽĘS 
SUSTABDYTI PASIKĖSINIMUS

Už pastaty sprogdinimus ir pagrobimus baus 
ilgų mėty kalėjimu ir net mirtimi

WASHINGTONAS, D. C. —- JAV kongresas yra paruošęs 
įstatymų projektus, kurie skiria mirties bausmę už valstybinių 
arba privačių pastatų, mokslo įstaigų ir kitų svarbių statybų 
sprogdinimus, rinktų kongreso atstovų pagrobimus ir kitokius 
paskutiniu metu vis dažnėjančius nusikaltimus.

- : KAIRAS, Egiptas.—Anwar Sada^ busimas Egipto prezi
dentas,-iškilmingai-pasižadėjo tęsti mirusiojo prezidento Gamul 
Abdel Nasserio politiką, ypač kovą ’su Izraeliu. - Jis taip pat'pa
brėžė, jog su Sovietų Sąjunga:būsią palaikomi išskirtinai drau
giški ryšiai.

Kaip žinia, Tautinė asamblė
ja nominavo Sadatą prezidento 
postui. Tuoj po nominavimo Sa
dat pareiškė, jog jis pasikvie- 
siąs talkininkus, kad būtų" leng
viau vykdyti Nasserio misiją. 
Tai buvo lyg užuomina, jog ne
trukus jis pasirinks premjerą.

Savo kalboje Sadat neužsimi
nė apie santykius su Amerika. 
Nutylėjo taip pat ir apie paliau
bas, kurių terminas netrukus 
pasibaigs. Paliaubos buvo suda
rytos maždaug trims mėnesiam 
(90 dienų). Už paliaubų atnau
jinimą, nors ir neoficialiai, pa
sisakė Egipto ministeris Riad, 
o taip pat ir Izraelio premjerė 
Meir. i

Kadangi kito kandidato pre
zidento postui nėra, tai, be'abe
jo, negali būti jokios abejonės, 
kad paskelbtai spalio 15 dienos 
referendumas pasisakys už Ša
riato patvirtinimą prezidento po
stui šešeriems metams. Tikima
si, kad jau spalio 17 d. jis bus 
prisaikdintas kaipo naujas Egip
to prezidentas.

Nereiškiama daug vilties, kad 
Vidurio Rytuose reikalai daug 
pagerės ir Sadatui užėmus pre
zidento postą. Gerai pažįstan- 
tieji būsimą prezidentą teigia, 
kad Izraelio atžvilgiu jis gal bus 
mažiau sukalbamas, negu buvo 
Nasseris, O tai reikš, kad įtam
pa ir krizė Vidurio Rytuose tęsis 
ir toliau. Geriausiu atveju ga
lima tikėtis tik tiek, kad paliau
bos bus atnaujintos ir pratęstos. 
O juo ilgiau paliaubos tęsiamos, 
tuo atsiranda daugiau vilčių tai
ką padaryti.

VfllAUSIOS ŽINIOS 0

♦ Penktadieni gerokai nukri
to visa eilė stambesniu akcijų. 
Kritimas skaitomas rinkos sta
bilizacija.

♦ Ketvirtadienį vyravo įsiti
kinimas, kad Bolivijoje gali pra
sidėti pilietinis karas, bet penk
tadienį pasitarimai buvo tęsia
mi. Atrodo, kad neramumus pra
dėję karo vadai stengiasi krau
jo nepralieti. Naujai paskirtas 
gen. Torres nesirengia vartoti 
jėgos. Jis pasmerkė karininkus, 
dar nesutikusius klausyti nau
jos vyriausybės.

♦ Italijoje labai smarkiai pa
kilo Bisagno upės vanduo, žuvo 
30 italų, o nuostoliai siekia pen
kis milijonus.

♦ Atstovu rūmu ir senato ko* 
mitetas atsisakė pratęsti datą 
automobilių dujų kontrolei. Au
tomobilių gamintojai, turės pa
gaminti tokį motorą iki 1975 
metų sausio 1 dienos. Jeigu ne
pagamins gero motoro, tai iš 
viso negalės gaminti automobi
lių. Gamintojai tvirtina, kad to
kio motoro pagaminimas labai 
sudėtingas ir brangus. i

♦ Valstybės departamentas 
kreips daugiau dėmesio į pietų 
Amerikos įvykius. Atrodo, kad 
į pietų Ameriką pasiųstas dides
nis sovietų agentų skaičius.

WASHINGTONAS. —'šerifo 
padėjėjas Kevin Caffery papa
sakojo Senato vidaus saugumo 
■pakomitetui, kad teroristinės 
grupės yra įsteigusios mokyk
lą bomboms gaminti bei viso
kiems teroristiniams veiksmams 
atlikti. Jis pats buvo apmoko
mas kaip visą tai daryti, kai įga
vęs jų pasitikėjimą, jog jis yra 

{vienas “iš jų”. *

Sen. Ch. Percy apie 
sovietų politiką

torius Charles; H, Percy pasakė 
Senate kalbą, paliesdamas So
vietų Sąjungos, politiką. Nėra jo
kio 'pateisinimo,; pareiškė' jis, 
kodėl lOTOįmestlį Sovietų.Sąjun- 
ga turi tęsti trumparegišką pra
eities politiką. ■;.

O kokia^^ tą/trumparegiška 
praatįčš^pplitiką ?. . ,

Sen .' Percy' tai -išdėstė" taip: 
varžymas žydų kultūrinio ir re
liginio gyvenimo; pavergimas 
(per prievartą inkorporavimas) 
Latvijos,'-Lietuvos ir Estijos. 
Priminė'jis taip pat ukrainiečius 
ir armėnus, kuriuos Maskva lai
ko apgožusi ir neleidžia jiems 
nepriklausomai tvarkytis.

Percy kreipėsi į senatorius, 
kad jie paremtų jo pastangas, su
sietas su “paspaudimu” sovietų 
vadų panaikinti žydų ir kitų tau
tinių mažumų varžymus. Esą, 
reikalauti teisingumo visiems 
žmonėms yra kiekvieno pareiga.

PolicijaNEW YORKAS 
padariusi kratą vienoje Brookly- 
no spaustuvėje konfiskavo pen
kis didelius pundus pornogra- 
fiškų iliustruotų knygų. ’

Gen. Mohammed Sadek, mirusio Egip
to prezidento artimas bendradarbis, 
nebuvo pasiūlytas užimti Nasserio 

vieti.

JAV jaučiasi tvirtos 
paliaubom pasiūlyti

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas savo kalboje 
trečiadienio vakarą pirmą kartą 
atskyrė karinę ir politinę situa
cijas pietryčių Azijoje, pasiūly
damas baigti karą visoje Indo
kinijoje. Tą atskyrimą pabrėžė 
oficialus administracijos kalbė
tojas pranešime laikraštinin
kams, diplomatams ir kabineto 
bei Kongreso lyderiams.

Pareigūnas pareiškė, kad 
Jungtinės Valstybės dabar yra 
tokioje militarinėje pozicijoje, 
kad gali rizikuoti karo veiksmų 
paliaubas. Amerikos militari- 
nė padėtis dabar leidžianti ad
ministracijai pasijusti galint 
pasiūlyti sustabdyti žmonių žu
dynes nestatydamos iš savo pu
sės jokių iš anksto sąlygų.

Arai ir balandžiai 
pritarė prezidentui
WASHINGTONAS. — Kon

grese ir “arai” ir “balandžiai” 
bendrai išreiškė pasitenkinimą 
prezidento Nixono naujausiu 
taikos pasiūlymu, tik skyriasi 
nuomonėmis,'ar ir kiek tatai pri
sidės greitesniam konflikto likr 
vi davimui Indokinijoje.

Senato demokratų vadas sen. 
Mike Mansfield ir respublikonų 
— sen. Hugh Scott pilnai užgyrė 
prezidento pakvietimą tuojau 
pradėti karo paliaubas visoj In
dokinijoje ir šaukti naują tai
kos konferenciją Vietnamo, La
oso ir Kambodijos reikalams.

Senatoriai demokratai Johii 
Stennis ir Fulbright, kurie labai 
retai tesutaria karo klausimu, 
pasisakė nematą nieko naujo 

prezidento pasiūlymuose. “Ge
riau negu niekas”, pripažino Ful
bright.

Solženicinas gavo 
Nobelio premiją

STOCKHOLMAS, Švedija. — 
Rusų rašytojui Aleksandrui Sol- 
ženicinui šiandien buvo paskir
ta Nobelio premija už jo parašy
tus veikalus.

Sovietų Sąjungoje neleidžia
mi rašytojo Solženicino veikalai, 
bet užsienyje išleista visa eilė 
jo darbų. Vieni išleisti rusų 
kalba, o kiti išversti į . anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbas ir 
išleisti.

Pačioje Rusijoje Solženicinas 
išmestas iš Rašyto j ų-Sąjungos, 
sovietų spaudoje, prieš jį varo
ma šmeižtų akcija. Jį kaltina 
Sovietų Sąjungos šmeižimu už 
tai, kad jis, nekreipdamas dė
mesio į patarimus, savo veika
lus vis dėlto leidžia užsienyje.

Antrojo Pasaulinio karo me
tu Solženicinas buvo sovietų ar
tilerijos karininkas, vykusiai 
kovojęs prieš nacius. Vokiečiams 
pavyko apsupti sovietų batarėją

Senatorius John McClellan pa
reiškė, kad paskutiniu metu įvai
rių pastatų sprogdinimai labai 
padažnėjo', veikiantieji įstaty
mai nėra pakankamai griežti ir 
aiškūs, todėl senatas, 68 balsais 
prieš 0, vakar priėmė įstatymo 
projektą, kuris skirs net mir
ties bausmę už didesnius sprog
dinimus. 5 Numatytos 10, 20 ir 
net 30 'm etų-bausmės už pasta
tų sunaikinimą. Bet jeigu sprog
dinimo metu kas nors netektų 
gyvybės, tai nusikaltėlis galės 
būti nubaustas mirtimi arba ka
lėjimu iki mirties.

Senato priimtas projektas 
skaito federaliniu nusikaltimu 
bet kokį pasikėsinimą prieš rink
tą kongreso ar kitokios įstaigos 
pareigūną. Pasikėsinimas nužu
dyti, pagrobti arba sumušti kon
greso narį arba išrinktą Į kon
gresą atstovą bus skaitomas fe
deraliniu nusikaltimu ir jam bus 
pritaikytas-zpats griežčiausias 
federalinis ^įstatymas^' .

' ■ - • - ■ 7* -T-, ?

Prokuroras John Mitchell la
bai patenkintas ruošiamais įsta
tymų projektais. P^kurinj mę< 
tą sprogdinimai padažnėjo. 
Sprogdinimų metu užmušti 23 
policininkai, o 326 sunkiai su
žeisti. Valdžia turi imtis griežtų • 
priemonių prieš visus kriminali
nius nusikaltėlius, bandomus pa
slėpti politine skraiste.

Atstovų rūmai taip pat pri
taria panašiam įstatymui. Jie . 
nori dar pridėti prie federalinio 
nusikaltimo sprogdinamos me
džiagos pervežimą iš vienos val
stijos į kitą.

Uždarė autostrada
BERLYNAS. — Rytų Vokie

tijos sienos pareigūnai trum
pam laikui buvo uždarę autos
trados patikrinimo punktą Ma- 
rienborne. Tai padarė be jokio 
paaiškinimo.

Tas nuolat besikartojąs truk
dymas iš komunistų pusės gali 
pakenkti Bonnos-Maskvos pasi
rašytos sutarties ratifikavimui.

ir paimti kap. Solženiciną nelais
vėn. Jis buvo pasiųstas į prie
vartos darbų stovyklą. Karo pa
baigoje jis buvo išlaisvintas ir 
grąžintas j Kusi ją kartu su ki
tais buvusiais belaisviais.

Stalinas patyrė, kad Solženi- 
cinas, būdamas nelaisvėje, kriti
kavo aukštąją sovietų karo va
dovybę dėl nevykusių karo veik
smų. Solženicinas be jokio teis
mo buvo išvežtas 11 metų į so
vietų prievartos darbo stovyklą. 
Iš nelaisvės jis išėjo tiktai po 
Stalino mirties. Jis aprašė vie
ną kalinio dieną stovykloje. Tai 
vienintelė knyga, kuri Chruš
čiovo laikais Rusijoj buvo at
spausdinta. Antros laidos so
vietų valdžia nesutiko leisti, bet 
Solženicinas jau spėjo pagarsėti 
ne tik Rusijoje, bet ir visame 
pasaulyje.

Laisvasis pasaulis abejoja, kad 
rusai išleistų iš Rašytojų Sąjun
gos išmestą Solženiciną j Šve
diją Nobelio premijos atsiimti.
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SAVINGS AND IOAN ASSOCIATION OF CHICACG
4192 Archer Avenue at Sacramento * Chicago, Illinois 60632 •847-T140 

ASSETS OVER $145/100,000. RESERVES OVER $12^00,000.
OFFICE HOURS:
Monday & Thursday,9 a.m. to 8 pjn. • Tuesday & Friday, 9 am. tb 4 pm.
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business transact*^

UP TO 
N $20,000. .

Chicago Savings
and Loan Association

Jei kuone prieš šimtą metų 
liūdėjo Basanavičius dėl lietu
vių tautos nykimo šimtmečių

^SAFETY Of' 
YOUR SAVINGS

š. m. spalio mėn. 3 d. 232 nu 
meryje “Draugas” įsidėjo tokį 
rašinėlį: “Siūlo 
nemokančių. Spygliuose 
paskelbtas tokio turinio 
raštis:

Passbook Savings 
All accounts com
pounded. daily — 

paid quarterly^

straipsneli, pavadintų *‘Drau 
gas ir tėvo nušovimas** Be

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4840 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

' PHONE: 254-4470

ELEONORA MARČIULIONIENĖ < Vaza (keramika)
Iš šį vakarą atidaromos parodos Čiurlionio galerijoje

n to žodžio neigiamybėms iš
reikšti, o gal “Draugas” su sa
vo Baronu ir turi pakankamai 
žinių apie tėvą šaudančius vai
kus?“ Tai būkit malonus para
šykit. Kiek vaikų tėvus nušo
vė? Kokie teismai juos išteisi
no? Kas juos herojais paskel
bė! Ir pagaliau kokios mer
giotės juos mylėjo?

Juk tai ne nemėgstančio mo 
kytis jaunimo pajuokimas, bet 
labai jau nekultūringas iš 
Amerikos teismų pasišaipy
mas. Toliau savo rašinyje ra
šo, kad Juškėnas “didingai ir 
iškilmingai“ parašęs ir nusis
tebėjęs, kad toks avigalviškai 
sueiliuotas eilėraštukas galėjo 
tilpti kupigų redaguojamame 
laikraštyje. Ir dabar tą patį 
tenka patvirtinti ir priedo pri
dėti: taip negražiai nemeluo
ki!! Juk tikintiems melas — 
nuodėmė.

Jeigu turėjote drąsos, kaip 
jūs patys rašote, jaunimą 
“kurstyti” tėvą nušauti, tai ir 
būkit garbingais nuo savo tei
ginio neišsisukinčt.

Stasys Juškėnas

tautos naikinimą ir lietuviško
sios dvasios žudymą, tai šito jau 
niekas nesupras.

Pažvelkime į Clevelando lie- 
tuviškosiosj- radijo valandėlės 
pranešimus. Daugiausia vis tik 
dainos, šokiai, sukaktuvių mi
nėjimai, pasižymėjusių asmenų 
pagerbimai. Paskutinėje pro
gramoje (spalio 2 d. 1970) tarp 
kitų dalykų buvo perduota ži
nia apie lietuvių dainininkų lai
mėjimus Italijoje ’1969 metais 
įvykusiame festivalyje. . Deja, 
Clevelando: “Tėvynės Garsai” ne
paminėjo, kas buvo to festivalio 
rengėjai ir koks buvo jo visas 
pobūdis. Laiks nuo laiko Cle
velando “Tėvynės Garsai” duo
da ištraukas; iš lietuviškųjų ope
rų Lietuvoje, choro ir paskirų 
dainininkų pasirodymus. Visa 
tai būtų labai malonu, jei tuo 
nebūtų suk ariamas vaizdas, kad 
štai kaip gerai Lietuvoje gyven
ti, kad tuo nebūtų migdoma ko
vos prieš bolševizmą dvasia, at
seit, viskas būtų gerai, jei Cle
velando “Tėvynės Garsai” ne
jučiomis nesekti) Lietuvos oku
panto linijos. Juk tikrai jau ne
reikia geresnės “bolševikinės pro
pagandos už tą, kuria falsifikuo
jama Lietuvos gyvenimo graudi 
tikrovė, taip neteisingai piešia
ma skaičiomis’ spalvomis. Ir tai 
daro ta radijo valandėlė, kurios 
paskirtis yra šaukti pasauliui 
apie lietuvių tautos naikinimą, 
kurstyti patriotizmo ugnelę iš
eiviuose.

nesijuokti iš jiems tėvo nušovimas labai ne 
skaniai skambėjo. Tad tą ra
šinėlį ėmė nekaltu žodeliu ‘‘Re 
zoliucija” pavadiho. ‘ •

O dėl didesnio įspūdžio net 
Clevelando tautinių šokių 
“Grandinėlę” ivėlė. Apie “Gran 
dinėlę” niekur nesu rašęs. Ir 
“Naujienose” neskaičiau, kad 
būtų tas jaunimas įžeistas, pei
kiamas ar šmeižiamas. Prie
šingai, ten “Grandinėlės” jau
nimas buvo giriamas. Ten tik 
buvo rašyta apie kai kurių šo
kių nulietuvinimą ir kažkokio 
pareigūno Lingio iš okupuotos 
Lietuvos pakvietimą. Mano 
rašinėlyje visai nebuvo apie 
joki jaunimą užsiminta.

Ten reiškiau Ir dabar reiš
kiu pasipiktinimą dėl tokio ne
padoraus išsireiškimo kaip: 
“Ilgai nelauk, nušauk.” Juk 
tėvo nušovimas baisiausias 
nusikaltimas. Tai argi negalė
jo toks “Draugo” redaktorius 
Baronas pasiieškoti padores-

Piuo~
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

ševikų sunkų jungą nešą tėvy
nėje likę lietuviai, kurių rankos 
surištos ir burnos užčiauptos! 
Kaip skaudu jiems turi būti, kad 
mes, būdami laisvi, .nesinaudo- 
jame savo laisve jų sielvarto 
pasauliui priminti. Ar ne tra
giška, kad mes, laisvėje išaugę, 
taip greit laisvės palikimą pa
miršome? Ir tik žinojimas, kad 
išeivijoje dar yra likę taurių 
lietuvių, kurie netylės, kada rei
kia kalbėti, leidžia mums tikėti 
į Lietuvos prisikėlimą.

•• Julius Smetona

Velniop visus, 
kunigų pamokslus.
Kas iš prigimties protingas, 
tam joks mokslas nereika

lingas.
Iš tų mokslų jokia nauda, 
Genijai be mokslų išauga.

Šį eilėraštį paskaitę Naujie
nų ponai labai pasipiktino, nes 
pajuokiami nesimoką jaunuo
liai. Esą, jei mokysis, tai Gran
dinėlė susitvers kaip Clevelan 
(turėjo būti Clevelande m. p.) 
ir pradės tautinius šokius šok
ti. Naujienos priėmė rezoliu
ciją, kad jaunimą versti mo
kytis yra kenksminga. Rezo
liucija išspausdinta Naujie
nose rugsėjo 11 d. Jos auto
rius Stasys Juškėnas... ”

Dabar, mielas skaitytojau, 
perskaityk tą eilėraštuką su Ba 
rono nukniaukta užbaiga “Nau 
jienos” jį persispausdino iš 
“Draugo” 209 n r. Tas eilėraš
tukas ten taip skambėjo: 

r .. . ‘ 4 '

“Velniop visus mokslus, 
Kunigų pamokslus,
Kas iš prigimties protingas, 
Tam joks mokslas nereikalin

gas.
Iš tų mokslų jokia nauda, 
Genijai be mokslų išauga. 
Jei tėvas tavo laisvę varžo 

diržu, 
Ilgai nelauk, nušauk! Nėr 

jokio pavojaus...”
Toliau ten parašyta, kad tė

vą nušovęs būsiąs herojus, teis 
mai pasigailėsią ir visos mer
giotės mylėsiančios.

Dabar “Drauge” jau apie tė
vo nušovimą visai nutylima ir 
stengiamasi skaitytojus įtikin- 
ff, kad, girdi, “Naujienųį” po
nai su Juškėnu prisikabinę 
prie jų už toki nekaltą jauni
mą pajuokiantį eilėraštėlį.

“Naujienų” 214 nr. rašiau

vių išeivijos galias, jas padary
ti nekovingomis. Ir. tikrai. Kam 
gi kovoti prieš okupantą, jei jo 
valdžioje taip gerai viskas se
kasi,

Apie tai, kad jauni, išsimoks
linę žmonės iš Lietuvos iškelia
mi darbams į Sovietų Sąjungos 
gilumą, o jų vieton Lietuvoje 
apgyvendinami maskoliai, Mas
kvos propagandos mašina ne
skelbia. Nemini ji ir baisaus Lie
tuvos kaimo skurdo, negirdėtos 
lietuvių tautos eksploatacijos, 
kuri reiškiasi Lietuvoje paga
mintų gėrybių supirkimu žemo
mis kainomis ir Lietuvoje nesa
mų gėrybių pardavimu lietu
viams aukštesnėmis už tarptau
tinę rinką kainomis.. Nemini ji 
ir apie gausius; areštus už tiesos 
žodžio pasakymą, apie tai, kad 
kai kuriose pradžios mokyklo
se ruskelių jau daugiau negu 
lietuviukų. Maskvos propagan
dos mašina neskelbia ir to, kad 
Lietuva lietuviškojo jaunimo 
gabenimo į Rusijos gilumą pa
sekmėje virsta senių tauta. Kai 
tie seniai išmirs, Lietuva iš kar
to nepaprastai surusės.

Kad juodąją Lietuvos egzis
tencijos dalį slepia bolševikai, 
suprantama. Tačiau, kad bolše
vikų pėdomis seka ir kai kurie 
mūsų informacijos šaltiniai, nu
tylėdami apie fizinį lietuvių

INSURED

INSURED
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Nėra liūdnesnio vaizdo, kaip 
didelės ir garbingos tautos su
gniužimas ir jos vaikų sunyki
mas. Nesunku įsivaizduoti, kaip 
kentėjo Basanavičius, rašyda
mas savo istorinį straipsnį pir
majam “Aušros” numeriui. Kaip 
sunku jam buvo dėstyti, kaip 
kelių amžių bėgyje iš didžiulės 
ir garbingos tautos teliko liūd
nas jos šešėlis — mažutė mas
kolių pavergta, nukamuota tau
telė. Tačiau tos didžiulės lietu
vių tautos tragedijos vaizdavi
mas greta liūdesio kurstė tėvy

UŽSAKYK TIK 
SPECIALAUS RUBLIO 

PAŽYMĖJIMUS

I
: Į LIETUVĄ

Tie Specialūs Rubliai yra ke- 
. tūris kartus vertesni už papras
tus rublius. Su Specialaus Rub
lio Certifikatais Jūsų giminės 

Įgali gauti viską, ką jie tik nori 
is Vneshposyltorgo Svetimos Va
liutos Krautuvių už mažą regu
liarios kainos dalį, — tikrumo
je ūz jos ketvirtadalį ar net dar 1 už mažiau. Kai kurie daiktai 

i yęa .taip pigiai įkainuotu kad 
’1 jnos perkant vieno dolerio ver- 

tė prilygsta 10 rublių.
f j Reikalaukite naujo katalogo; 
■ Jis yra nemokamas. Jūs isiti- 
g kinsite, kad Specialaus Rublio 

- 3 Certifikatai yra geriausia dova- 
., L na Jūsų giminėms, pristatoma 

r į namus laike 3—4 savaičių. Kai- 
c ; na $2.13 už vieną Specialų Rub

lį. Jokių kitokių mokesčių nė
ra. Pilna garantija. 

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
New York, N. Y. 10010

Reikalaukite mūsų nemokamo 
.• /. ■ katalogo.

■ SVARBU: mes priimame užsa- 
; kymus automobiliams ir butams

nainių pasiryžimą gelbėti tai, 
kas dar liko! Ir sujudo taurieji 
Lietuvos sūnūs savo tėvynės 
gelbėti. Įvyko stebuklas! Vos 
trisdešimt penkeriems metams 
nuo Basanavičiaus straipsnio pa
sirodymo “Aušroje” praėjus, 
Lietuva pasiskelbė nepriklauso
ma valstybe. Tačiau daugelis tų, 
kurie dirbo Lietuvos prisikėli
mui, nebesulaukė jos laisvės 
aušros. Kad mes, jų palikuo
nys, galėtume kvėpuoti laisvės 
oru, tie taurieji Lietuvos sū
nūs paaukojo savo žydinčias
jaunystes, talentus ir savo gy
vybes. Taigi už dvidešimt dve
jus Lietuvos laisvės metus mes 
esame jiems labai daug skolingi, 
nes be jų nebūtume galėję savo 
laisvoje tėvynėje išaugti, išsi
mokslinti ir subręsti laisvais 
žmonėmis.

Atvykę į Ameriką, atsivežė- 
me su savimi į šį laisvės kraštą 
didelę skolą tėvynei Lietuvai už 
jaunystėje patirtą laisvės lai
mę. Mūsų rankos čia dar lais
vos, nesurakintos, burnos neuž
čiauptos. Tad naudokimės ta 
laisve, kurią čia turime, skelb
kime pasauliui apie žmogaus 
teisių mindžiojimą Lietuvoje, 
skelbkime pasauliui tiesą, ku
rios Lietuvoje negali-skelbti mū
sų tėvynainiai. Tiesos skelbi
mas šiandien yra stipriausias 
ginklas prieš komunizmą.

Bolševikai gerai supranta, kad 
• tiesa jiems labiausiai pavojin

ga, todėl jie ir stengiasi ją nu
slopinti, iškraipyti, suklastoti. 
Bolševikų propaganda nuolat 
kartoja, kad Lietuvoje labai ge
ra gyventi, kad bolševikų val
džioje Lietuva padariusi labai 
didelę pažangą. Tuo jie nori 
užmigdyti dar tebegyvas lietu-

K A I N A nuo S2.172-“'
25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai, arba 50.000 mylių. 

Pigus leidimas.

PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAD BUNNER, 
GTX, FURY-DUSTER.

BALZEKAS MOTOR- SALES INC.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

•

% PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

Ij %% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

j %% PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
• Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

% PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS



PRANYS ALŠĖNAS

CRANE SAVINGS and Loan Association

im

dar di-

HU

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Taupymo Indilial 
Apdrausti iki $20,000,

nusivylimų, o iš to iš- 
- ir pasisekimų...

investment 
account

Nuo praeito pirmadienio iki 
spalio 21 dienos Windsoro uni 
versiteto Centre,, Assumption 
Lounge, vyksta dail. Anastazi
jos Tamošaitienės vaizdinių 
audinių paroda, kurioje yra

1536 BEDFORD AVE. 
78 SECOND AVENUE 
378 MARKET STREET 

41 WHITEHEAD AVENUE 
963 BLEECKER STREET 

FREEWOOD ACRES 
631 W. GIRARD AVENUE 
126 TILGHMAN STREET

159 So. VERMONT AVENUE 
1241 MO. ASHLAND AVENUE 

1900 FLEET STREET 
701 FILLMORE AVE.

11601 JOS CAMPAU AVENUE 
122-126 HILLSIDE AVE 
219 MONTGOMERY ST.

51S MARCELLUS ST.
1028 KENILWORTH AVENUE 
11339 JOS CAMPAU AVENUE 

396 WEST BROADWAY 
1152 DEUTZ AVENUE
47 E. MILTON AVE.

BROOKLYN, N. Y. 
NEW YORK 3, M. Y- 
NEWARK, N. J. 
SOUTH RIVER, N. J.' 
UTICA, N. Y. 
FARMINGDALE, N. J. 
PHILADELPHIA 23, PA. 
ALLENTOWN, PA. 
LOS ANGELES 4, CAL. 
CHICAGO 2X ILL. 
BALTIMORE 31, MD. 
BUFFALO IX N. Y. 
DETROIT IX MICH. 
HARTFORD 6, CONN. 
JERSEY CITY, N. J. 
SYRACUSE, N. Y. 13204 
CLEVELAND IX OHIO 
HAMTRAMCK, MICH. 
SO. BOSTON, MASX 
TRENTON 10, N. J. 
RAHWAY, N. J

on two 
years 

certificates

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

Pinigai Įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesi.
t ' Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d. ;

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.dėkingumą, ambicijas, lojalumą 
ir nelojalumą ir ’daugelį kitų, 
gerų ir blogų, dalykų. Tik tada 
jis tegalėsiąs suprasti ir pažin
ti didįjį pasaulį ir jo 
desnes problemas.

Tegul, girdi, rašytojas rašo 
gyvenimo prasilenkimus pro jį, 
žiūrėdamas iš tikrojo taško, iš 
savo paties matymo ir patirties, 
tik tada jo rašymas būsiąs tik
ras, skaitytojų įtikimas.

Rašytojas privaląs rašyti žo
džiais ir mintimis, paimtais iš 
savo širdies gelmių ir iš kitų (sa
vo personažų) širdžių. Tada 
žmonės, skaitydami, sakysią: 
“Taip, tai tiesa, tai buvo nuti
kę ir man pačiam"...

Kada William Faulkner buvęs 
paklaustas, ką jis galvojąs apie 
moderniosios kartos rašytojus, 
jis atsakęs: “Jie nepaliks nieko 

neturi ko pa- 
— parašyti".

ŪM-sm

. . - - * ', ’ "Z-

H 7-6463 
R 4-1546 
I 2-2452 
L 7-6326 
E 2-7476 
363-0494 
D 9-4507 
E 5-1654

5- 6550
6- 2818 
24240

TX 5-0700 
365-6780 
249-6216 

HE 5-6368 
475-9746 

PR 1-0696 
365-6740 

AN 8-1120 
EX 24306 

3814997

Anastazijos Tamošaitienės vaizdinis kilimas 
(tapestry) “Saulėlydis"

uz savęs, nes — 
sakyti, tuo labiau 
Girdi, norėdami ką nors parašy
ti, jie privalėtų turėti savyje 
įaugusias įvykių šaknis. Jie, esą, 
turėtų būti patyrę ir susipažinę 
su tuo, ką jie privalo sakyti ir 
rašyti iš savo garbės jausmo, 
kančių ir pergyvenimų. Gi kas 
tokių žinių ir tokių dorybių ne
turi — jų rašytojystė ir rašyti
niai darbai — numirsiu su jais 
kartu...

• . '• K • . < ' - - -

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių Įr dvasiškių išgyvenimai 
ir kit

išstatyti net 23 jos darbai, pa
vadinti “Rugpiūtis’’, “Tolu- 
Aia”, “Vakaras", “Naktis” 
“Lapkritis”, “Saulėlydis”, “Jū 
ros pasaka”, “Žemaitija”, “Ru 
duo”, “Mano darželis” ir tt.

Antrad ir penktadieni 9:00 ryto — 
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos, 
daryta.

kaip rašančiojo, padėtį nusakąs 
dar ir toks faktas, kad jis — ne
turįs jokio namo, jokios savos 
pastogės ir, bendrai, jokio kito 
turto, kuris daugiau kainuotų, 
negu dantims valyti šepetėlis...

Jis nesakąs, kad taip ar pa
našiai privalėtų gyventi ir kiti 
žmonės, netgi — rašantieji, bet 
jam — toks gyvenimas visiškai 
prie veido ir širdies...

Toks gyvenimas jam dubdąs 
pakankamai produktyvumo ir 
idėjų jo rašomai kolumnai šiame 
dienraštyje ir kitiems rašto dar
bams...

Girdi, jei jis turėtų važinėti 
į saVo komfortišką namą ar bu
tą, kur nors gražiam priemies
tyje ir grįžti vėl į savo darbo
vietę, greičiausiai — jis pritrūk
tų žodžių, sakinių ir idėjų sa
vo rašiniams suklostyti.

Tokį gyvenimą vedant, kaip 
jo, kasdien ir kas savaitę padė
tis jam pateikianti pakankamai 
charakterių, situacijų ir, netgi, 
baisių scenų bei garbės,. kurių 
užtenką jam ne vienai kolum
nai ir ne vienai novelei parašy-

dailininkė pabaigoje pasisako 
ir truputį apie savo žanrą:

“Aš ėmiausi vaizdinių kili
mų meno kartu ir kaip daili
ninkė tapytoja ir kaip kilimų 
audėja. Negalėčiau pasakyti, 
kas iš jų arčiau mano širdžiai. 
Labai dažnai aš pati savo ta
pybą įaudžiu į kilimą..- Ma
no tapyba ir kilimai yra pu
siau abstraktinio charakterio, 
vaizduojantys realybės aušrą. 
Aš mėgstu spalvinguš rude- 
nius ir žavingai gražias pava
sario nuotaikas su flora, fauna 
ir vargiai pastebimomis žmo
nių figūromis. Liaudies pasa
kos ir legendos yra mano mė
giamiausios temos”.

Kas nepavydėtų tokiam mo
tinos gamtos tikrosios dukters 
gyvenimui? Gaila, kad Mani- 
toana (dievų žemė, kur Anta
nas ir Anastazija Tamošaičiai 
gyvena) perdaug toli, o Chi- 
cagoje jų darbai tiek reti sve
čiai. J. Pr.

mokama vieny 
mėty certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Įimti — audinių pradininkai. 
Vaizdinių kilimų pavyzdžių 
yra išlikę iš Romos imperijos 
laikų. Viduramžiuose ir goti
kos gadynėje vienuolės savo 
vienuolynuose padarė daug to
kių kilimų religinėmis temo
mis. Tūkstančiai pavyzdžių 
yra Europos muziejuose — kai 
kurie gana dideli. Baroko lai
kotarpyje egzistavo daug au
dinio dirbtuvių, kuriose dirbo 
tūkstančiai audėjų. Imperato
rių ir karalių rūmai ir bajorų 
salės būdavo išdekoruo tos go
belenais — vaizdiniais kili
mais, vaizduojančiais jų poky
lius, iškilmes ir medžiokles, 
ekspedicijas. Vaizdinių kili
mų audėjai paprastai kopijuo
davo savo gadynės didžiųjų 
dailininkų paveikslus arba 
sekdavo specialiai tokiems’ki
limams piešinius, vadinamus 
kartūnais.

Nupasakojusi kilimų — go
belenų istoriją ir evoliuciją,

nęs vieno, bet ant daugelio ra
šančiųjų. štai, pažiūrėkime, ką 
pasakoja apie tai torontiškio 
dienraščio “The Globe and Mail” 
kolumnistas, Richard J. Need
ham. Kadangi jis rašo be “co- 
pyringht”, tai jo skiltį čia no
riu atpasakoti.

Pirmiausia jis pabrėžia, jog 
Šekspyro Macbethe yra sakoma, 
kad saugumas — ėsąs mirtingų
jų ypač. rašytojų pagrindinis 
priešas. Ir tai esą tiesa, ypač 
toji tiesa tinkanti rašantiesiems.

Somerset Maugham pirštu pa
rodęs į tą patį punktą, tik iš skir
tingos pusės, tardamas, jog kom
fortas — esąs rašančiųjų karš
čiausias priešas. Ir R. J. Need
ham sakosi tiems teigimams vi
sa širdimi pritariąs, nesigirdi, 
rašytojo gyvenimas — priva
ląs būti pilnas pavojų, nepato
gumų bei netikrumo, kiek tik 
sąlygos galėtų tai leisti.

Šis jo teigimas, esą, ,ir galė
tų išaiškinti paties Needhamof 
padėtį bei klausimą, kodėl jis 
“The Globe and Mail” dienraš
tyje dirbąs be jokios rašytinės 
sutarties. Tai, girdi, dėl to, kad 
jis turėtų laisvas rankas pa
likti laikraščio redakciją tada, 
kada tik panorės. Be to, jo,

Nedėkingas tai darbas, ir vi
si tai žino! Geriau juo ir nebū
ti... Rašančiam šias eilutes — 
yra tekę susidurti su daugeliu 
nemalonumų ir visi tai... už ra
šymą. Ankstyvojoj jaunystėj, 
už parašymą “Rytų Lietuvon" 
žinutės apie mūsų kaimo seną 
paną, kuri mylėjosi su bernu dvi
dešimt penkeris metus, o tas
— pykšt ir apsiženijo su kita. 
Senmergė žadėjo man akis išpli
kyti su karštu vandeniu už... 
“valkiojimą po laikraščius Bar
boros vardo"... Būta ir dar daug, 
o daug visokiausių kitų nesusi
pratimų. štai, kad ir neseniai
— rašo vienas lietuvis iš St. 
Catherines, Ont., šimtaprocen
tinio žinovo tonu teigdamas:

“Beskaitydamas Sveikojo pa
rašymus įvairiuose mūsų laik
raščiuose pastebėjau, jog labai 
dažnai vartoji išsireiškimus: 
“Tarybinė Lietuva”, “sovietinė 
Lietuva”, tarybinis ūkis” ir 
pan.”

Tuo tarpu ne tik “dažnai”, bet 
ir niekad nenaudoju tokių žo
džių, kaip: “tarybinė”, “tarybi
nis”. Ir ką gi gali žmogus to
kiam užmetinėtojui atsakyti? 
Nieko neatsakiau — tylėjau.'

Tokios bėdos gula ne ant ma-

The iron Curtain 
Isn't soundproof.

SIUNTINI - DOVANAS J LIETUVA K USSR DALIS
' NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, Illinois 60608,

KILIMAI IR GOBELENAI

Savo žodyje parodos katalo
ge “Hand — Woven Tapest
ries’’ dailininkė rašo: Tapes
try — kilimų audimas — vie
na seniausiųjų meno ir rank
darbių šaka, yra seniausias 
pritaikomojo meno atstovas, o 
gobelenas yra tapybos sesuo. 
Muralai Egipto senkapiuose ir 
piešiniai Graikų vazose yra ki-

Pas įpus 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.

Dėl tos tad priežasties jis ir 
patariąs rašytojams (esamiems 
ir būsimiems) nepasįnerti gyve
nimo komfortan ir vengti bent 
kokio (labai patogaus) gyveni
mo, bet, gyventi — gyvenimu: 
pilnu pavojų, gundymų, vien
kart - 
einant

Rašytojas, girdi, privaląs vis
ką žinoti ir, svarbiausia, žinoti 
gyvenimą, anaiptol, ne iš gero
sios, bet iš visų pusių. Jo dar
bas — rašyti apie dalykus ne 
tokius, kokie jie turėtų būti, 
bet tokius, kokie jie yra dabar...

Ernestas Hemingway’us esąs 
pasakęs, jog rašytojo problema 
—niekad nesikeičianti, nors jis 

pats keičiąsias. Pasaulis gi — 
taip pat, jeigu ir keičiąsis, tai 
labai pamažu...

Rašytojas privaląs nuolat 
maišytis tarp žmonių. Jo mai- 
šymąsis tarp šimtų ir tūkstan
čių žmonių suteikiąs dažnai jam 
daugelį nemalonumų, bet duo
dąs ir daug gerų, gražių ir ne 
tokių gražių (bet tikrų) idėjų 
rašymui. Maišymasis tarp 
žmonių ■— padiktuojąs jam ir ra
šymo temas bei padedąs tas te
mas išpildyti ir išpildyti ne fan
tastiškai, bet tikroviškai.

Rašytojas, girdi, privaląs pats 
— savu kailiu patirti viską, kaip: 
meilę, neapkantą, pavydą, ne-

She etn*l eome to yoū for the 
truth, but you cm reach her. 
Re4io Free Europe does get the 

xVuth through.
ew 10 RMM FPW fSTOM 
Ml 1HX Mt YBrtMM. XT.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC 
(LICENSED BY VNEŠPOSYLTORG)

C . VYRIAUSIA ĮSTAIGA

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St' Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

YRA GERIAUSIA DOVANA
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 Gyvenimą - 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 pšL, 
kaina 2 doL

UNIVERSAL

3 — NAUJIENOS, CHICAGO 3, ILL, — SATURDAY, OCTOBER 10, 187fr

f



THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian New» Pub. Co, Inc. 

1739 So. Halsttd Streot, Chicago, III. 60608. Telephone HA 1-8100

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
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.

trims mėnesiams _________ $5.00
vienam mėnesiui ___ _____  $1.75

Kanadoje:
metams _________________ $20.00
pusei metų .   $11.00
vienam mėnesiui___________$2.00

10 cents per copy. 10 c. on Saturday Užsieniuose:
metams _________________$21.00
pusei metų  _____________ $11.00
vienam mėnesiui _____  ,,.r $2150

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Dienraščio kainos:
Jhicagoje ir priemiesčiuose
metams______ $20.00
pusei metų___________ $11.00
trims mėnesiams __________ $6.00
vienam mėnesiui_________  $2.00

Kitose JAV vietose:
metams---------------------------$18.00
pusei metų______________$10.00

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus Rekmadienin^ nuo 
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai,

J. J AKšTAS

ST. SEIMAS ISTORINIO ĮVYKIO PRASME

Naujienos komunistams yra sunkiausios
Pirmą šio mėnesio dieną Naujienose buvo įžanginis, 

pavadintas “Erškėčiuotas lietuviškos knygos kelias”. 
Buvo paminėta prieš 400 metų Vilniuje įsteigta lietuviška 
kolegijos biblioteka, kuri tapo Vilniaus Universiteto bib
lioteka. Per keturis šimtmečius į šią biblioteką buvo krau 
namas kultūrinis lietuvių tautos lobis, čia buvo atiduo
damos privačios Lietuvos didikų bibliotekos, čia pateko 
svarbesnieji Lietuvos valstybės dokumentai, čia buvo 
siunčiami įvairiausi rankraščiai ir lietuvių tautą liečian
ti istorinė medžiaga.

Taip pat nurodėme, kad per tuos 400 metų lietuvių 
tautos priešai visą laiką vogė kultūrinį Lietuvos palikimą 
Daug svarbių dokumentų išsivežė rusai Lietuvos — Len
kijos valstybių padalinimo metu, dar daugiau jų išvežė 
rusai Pirmojo Pasaulinio karo metu, o biblioteką'dar 
•nuodugniau išvalė bolševikai, besitraukdami iš Vilniaus 
Antrojo Pasaulinio Karo metu. Ką komunistai darė Lie
tuvos valslybinėm ir privačiom bibliotekom pirmos oku
pacijos metu — nėra reikalo kartoti, nes kiekvienas 
tremtinys atsimena, kaip buvo valomos visos skaityklos 
ir knygynai; kaip buvo grobiamos ir vežamos Rusijos gi- 
lumon senos privačios lietuvių bibliotekos. Nepalikta 
ramybėje ir Vilniaus Universiteto biblioteka.

Okupantas leido gandus, kad po karo specialus emi
saras važinėjo po didžiausius 'Rusijos plotus ir bandė 
surasti ir grąžinti į Lietuvą raudonosios armijos ir če
kistų išvogtus istorinius lietuvių dokumentus, bet niekad 
nepaskelbė kas jam pavyko surasti ir ką jis pajėgė par
vežti į Vilnių. Dar gyvas Leninas buvo prižadėjęs grą- 
žinti lietuviams svarbius valstybinius -ir administraci 
nius dokumentus, bet visų niekad negrąžino.

“Vilnis” labai greitai atsiliepė į “Erškėčiuotą lietu
viškos knygos kelią”. Ji nepaneigia įžanginiame iškeltų 
faktų, bet stengiasi bėdą versti Naujienų redakcijai, 
šitaip rašydama:

. “Iš visų emigracijoje einančių laikraščių sun
kiausias skaityti yra Chicagoje išeinantis neva so
cialistų laikraštis Naujienos. Skaitant šį laikraštį, 
žmogus nežinai, kur prasideda ir km* baigiasi melas. 
Ypač sunku suvokti, kai rašo susijusiais su Tarybų 
Lietuvos kultūros, ekonomikos, mokslo bei žmonių 
gyvenimo klausimais”. (“Vilnis1 
2psl.).

(Tęsinys)
Vystant St. S. kilimo mintį, 
teko paliesti ir jo rinkimų ruo
šą. čia ir įvelta stambi klaida, 
kai po Panemunės maišto vy
riausybės išleistas kovo 2 d. atsi
šaukimas į tautą, kur kalbėta 
apie rinkimus į St. S., palaiky
tas pirmu jo rinkimų paskelbi
mu ir datos nustatymu. Taip 
mano suklysta todėl, kad neži
nota Vyriausybės žiniose jau 
vasario mėn. 6 d. paskelbto po
tvarkio dėl St. S. rinkimų bal. 
14-15 d. Gan platoka kalba ta
me kovo 2 d. atsišaukime apie 
rnkimus ir įneštas pakeitimas 
net į 1919 lapkričio 20 d. išleis
tą rinkimų įstatymą, kur leista 
balsuoti kariams ir nuimta ka
ro padėtis (paliekant ją vien 
palei demarkacijos liniją), da
rė man įspūdį, jog tai esama

i”, 1970 m. sp. 8 d.,

Kodėl komunistams Naujienos yra pats sunkiausias 
lietuviškas laikraštis? Todėl, kad Naujienos komunistus 
geriau pažįsta, negu kas kitas, ir Naujienos turimas ži
nias drąsiai perduoda savo skaitytojams, nieko neslėp- 
damos. Komunistai tvirtina, kad Naujienos rašo melus 
apie ''’tarybų” Lietu zos kultūrinį, ekonominį ir moksio 
gyvenimą, bet iki šio meto komunistai nesudarė sąlygų 
tiems “mokslo pasiekimams” ir žmonių gyvenimo “ger
būviui” patikrintu

Naujienos tvirtina, kad nepriklausomą Lietuvą rusų 
karo jėgos okupavo, tuo tarpu komunistai tvirtina, kad 
Lietuva pati savo noru įsijungė į Sovietų Sąjungą. Nau
jienos žino, kad nacių valdoma Vokietija susitarė su ko
munistų valdoma Rusija pasidalinti Pabaltijo valstybes, 
komunistai apie Stalino ir Hitlerio pįktą prisiminti ne
nori, bet kalba apie nebuvusias komunistų kovas prieš 
fašizmą. Naujienos tvirtina, kad jokių tarybų Lietuvoje 
nėra, nes niekad rusai neleido okupuotų kraštų gyvento
jams pravesti laisvų rinkimų. Lietuvėje kelis kartus bu
vo pravesta rinkiminė komedija, kurią dirigavo komu
nistų partijos pastatyti pareigūnai ir jų užnugaryje sto
vėję specialiai atsiųsti sovietų imperijos agentau Nau
jienos sako, kad komunistų pavergtoje Lietuvoje siaučia 
didelis vargas ir skurdas, tuo tarpu komunistai giriasi 
apie nepaprastą gerbūvį, bet to gerbūvio nenori parody
ti. Jie įsileidžia turistus tiktai į Vilnių, kad atvykusieji 
nepamatytų didelio vargo. Jeigu vienas kitas vis dėlto 
pajėgia pasprukti į kaimą, tai tam uždraudžia apie ma
tytus vaizdus kalbėti. Iš viso, Lietuvoje ilgiau pabuvu
sieji ir Amerikon sugrįžusieji nekalba- apie dabartinį 
gyvenimą Lietuvoje.

Šitos tiesos. komunistams yra labai sunkios. Jos ko
munistus nutrauks į bedugnę. Komunistai stengiasi šias 
tiesas paneigti, jas melais apšaukti, bet jiems tai nepa
vyko padaryti iki šio meto, nepavyks padaryti ir ateity
je. Prieš šiuos melus jau ir pačioje Rusijoje pradeda
mas kelti balsas. Pirmieji drįso pakelti balsą keli rašyto
jai ir poetai. Dabar tą balsą kelia Jau ir mokslininkai.

Naujienos komunistams yrą sunkios, nes jos komu
nistų melus kelia viešumon ir parodo kur sukta jų poli
tika veda. / -M’ Sic: ’

jų aiškinime. Kalbama apie dve
jopą istorijos rašymo būdą. Vie
nas jų nusakomas lotynišku po
sakiu sine ira et studio (be rūs
tybės ir šališkumo) kitas — eum 
ira et studio (su rūstybe ir ša
liškumu) . Istoriniai veikalai ra
šomi abiem būdais. Pastarasis 
būdas net įdomesnis, nes jame 
jaučiamas autorių asmeninis 
įnašas į dėstomuosius dalykus. 
Dr. Misiulio rašiniui taikytinas 
antrasis rašymo būdas — eum 
ira et studio. Su tuo būdu jis 
pasiliks originaliu paminklu šių 
jubiliejinių St. S. metų.

Paprasta istorinė St. S. vei
klos apybraiža yra K. Škirpos 
pranešimas š. m. SLA suvažia^ 
vime Niujorke (Naujienos, 1970. 
VII.3, 4, 6. 7). Pranešėjas, pir
mas savanoris kūrėjas ir St. S. 
narys, pasakoja daugiau savo 
atsiminimus. Jis nesigilina į 
St. S. darbus, leistus įstaty
mus. Jam savanoriui kūrėjui 
daugiau rūpi Lietuvos kūrima
sis ir ypač kariuomenės organi
zavimas. Škirpa papildo istori
jos mokslą, kuriam brangus kiek 
vienas naujas faktelis, žinutė, 
kad jis pats buvo autorius to 
jausmingo, patriotiško atsišauki 
mo, kuriuo naujoji Sleževičiaus 
vyriausybė pirmą kartą kvietė 
savanorius tęvynę nuo priešų 
gintL Dabar darosi suprantama, 
kodėl tas atsišaukimas alsavo 
tokiu jaunystės entuziazmui 
Mat, jo autorius K. Škirpa tada 
buvo vos 24 metų jaunuolis.

Be' kariuomenės organizavi
mo Škirpai dar rūpi iškelti pir
mosios pradėjusios Lietuvą tik
rai kurti vyriausybės (Sleževi
čiaus) darbai, ypač socialinių re
formų užmojai. Atkreiptinas 
dėmesys į Škirpos cituojamą ra
dikalioj žemės reformos planą: 
“Vyriausybė pasirūpins, kad 
bežemiai ir mažažemiai turėtų 
žemės... žemė turi priklausyti 
tiems, kurių rankomis ji dirba
ma”. Samprotavimas — to lai
ko dvasios ženklas, iš rytų į 
Lietuvą įsibrovęs šūkis.

Perbėgęs St. S. išleistus Įsta
tymus, pasikliaudamas daugiau 
atmintimi ir nurodęs jų reikš
mę sekusiam nepriklausomybės 
laikmečiui, Škirpo persikelia į 
1940 m., atseit, papasakoja apie 
savo veiklą pirmosios bolševikų 
okupacijos metu, čia skaityto
jas randa atskleistą mažai ži
nomą faktą — jo labai rizikin
gą atvykimą į Kauna birželio 
pabaigoje “asmeniškai susipa
žinti su padėtimi”. ;

L Pranešimas baigiamas pasa
kojimu apie Aktyvistų Fronto 
Įkūrimą Berlyne ir apie 1941 m. 
sukilimą.

Aplamai, Škirpos paskaita yra 
memuarinio pobūdžio. Tai dau
giau kronika nei istorija. Atei-

pirmo valdžios potvarkio dėl 
rinkimų. Kadangi jame kalbėta 
ir apie tik ką užgniaužtą maiš
tą, tai šis ir sujungtas priežas
tingumo ryšiu su paskelbtais St. 
S. rinkimais. Tai nemaloni klai
da, kurią man pirmas atitaisė 
prof. Z. Ivinskis, paskaitęs tik 
ką gautą jam pasiųstą kalbos 
tekstą ir prisiuntęs man laišką. 
Antras atitaisytoj as dr. Misiu- 
lis. Skirtumas tarp jų abiejų 
tik toks, kad pirmasis nediskre
ditavo mano logikos, nei istori
nės metodologijos, kaip padarė 
pastarasis. Esu abiem dėkin
gas, gavęs iš jų perspėjimą sau
gotis ateityje panašių klaidų.

Baigiant kiek ištįsusį Dakta
ro rašinio perkratinė j imą, .ten
ka itin pabraukti jo originalu
mą, jo asmeninį pobūdį, glūdin
tį ne tiek dalykų dėstyme, kiek 

ties Si. S. istorikui ji bus tin
kama medžiaga.

Ne istorija, o visiška kroni
ka galima laikyti L. Šmulkščio 
straipsnį “Lietuvos Steigiama
sis Seimas” (Sėja, 1970,1,2 nr.). 
Atidžiai suregistruotos datos, 
suminėti asmenys, turėję ryšių 
su' rinkimais ir pačiu St. S. ir 
duodamas net vardinis sąrašas 
visų 112 S. narių). Tai daro be 
Šmulkščio dar ir kiti S. apraši
nėtojai). Kronikos rašymo bū
du apžvelgiami St. S. darbai, 
paliečiant kiek ir vyriausybės 
veiklą jo kadencijos metu. Tuo 
būdu St. S. kronika išplečia
ma į valstybės kūrimosi laikme
čio kroniką. Ypač pabrėžiami 
nuopelnai antro ministrų kabi
neto pirmininko Sleževičiaus, 
šiais žodžiais: “Ministras pir
mininkas Sleževičius pašaukė 
prie ginklo karius savanorius, 
organizavo mūsų tautos pasi
priešinimą visiems Lietuvą puo
lusiems priešams —- rusams bol
ševikams, lenkams, bermonti
ninkams, peoviakams ir Lietuvą 
išgelbėjo iš visų grėsusių pa
vojų, ’ praskynė kelią tikrajam 
Lietuvos šeimininkui — St. S. 
Lietuviai amžiais budėję laisvę 
laimėjo per aukas ir pasišven
timą!” Kruopštus L. Šmulkš
čio darbelis yra vertinga me
džiaga St. S. istorijai, kaip ir 
kiekviena gera kronika. Bet ji 
pati nėra istorija, t. y. nėra įvy
kio vaizdavimas. '

Kai jau šiam rašiniui pasirink
ta tema apžvelgti straipsnius 
apie St. S., tai negalimą ap
lenkti ir dr. K. Griniaus straips
nio “Steigiamojo Seimo metai” 
(Aidai, 6 nr. 1970-V). Iš tokio 
mūsų žymūno, tautos veterano, 
St. S. nario, ministro pirminin
ko ir net prezidento būtų pa
grindo laukti daug geresnio 
straipsnio; Stovėjusiam valsty
binio gyvenimo viršūnėje būtų 
tikę esmingiau išdėstyti St. S. 
veiklą, t. y. atvaizduoti jį isto
rinio Įvykio prasme. Deja, to 
pasigendama. Jo rašinys — dau
giau atsiminimai, ypač iš jo pus
antrų metų ministro pirmininko 
laikų. Atsiminimai matyt, ra
šyti paskutiniais gyvenimo mes
tais jau sirguliuojančio ir nusil
pusios- atminties autoriaus. To
kioje padėtyje buvusį tą mūsų 
garbingą veteraną rodytų kad 
ir pačioje rašinio pradžioje užsi
mintas Panemunės maištas ir 
apsilankymas pas prezidentą A. 
Smetoną, štai jis rašo: “Atva
žiavęs iš Marijampolės į Kauną 
su inž. Silvestru Grinkevičium... 
nuėjome pas prez. A. Smetoną 
pasikalbėti, ką vyriausybė ma
nanti daryti dėl augančio gy
ventojų nepasitenkinimo. Pata
rėme kiek galima greičiau pas
kelbti rinkimus į St. S. A. Sme
tona sutiko. Netrukus buvo pa-

skelbtas rinkimų įstatymas irtSKeiDULS rumunu ** j
įvyko pilnai demokratiški rin- < 
kimai”.

Pagal dr. Grinių išeitų, kad; 
iki Panemunės maišto apie rin- 
kimus vyriausybės net nebuvo 
galvota ir dar įstatymo St. S. 
rinkti nebūta. Kaip matome, 
ne mano vieno suklysta.

Tokiam asmeniui, kaip dr. Gri
nius, visai nederėjo pabaksnoti 
prez. A. Smetoną, priskyrus jam 
pareiškimą, jog jis nedalyvavęs 
sodinant medį St. S. prisiminti 
ir kad jis ketinęs pasivadinti 
Mindaugu III. Taip pat pigia 
partine agitacija dvelkia jo tau-| 
tininkų režimą smerkiantieji iš-| 
sireiškimai, kaip “pataikūnų! 
seimas”, “oligarchinės savival-| 
dybės”,, “suklastoti prezidenti-| 
niai rinkimai”. Pareiškimai peri 
aštrūs, šališki. Aplamai, dr.g 
Griniaus straipsnis nieko ne-1 
duoda St. S. istorijai. Jam ge-| 
riau būtų tikęs pavadinimas, | 
pvz., “Dr. K. Griniaus vyriau-g 
sybės veiklos apžvalga”, nes g 
apie tai daugiausia kalbama.

Lieka paliesti dar specialų | 
“Tėvynės Sargo” nr. skirtą St. | 
S. Jame sudėta net 13 straips-1 
nių apie jį. Tai būtų lyg ko-1 
lektyvinis leidinys. Tokiam lęi-| - 
diniui būtų tikę turėti koks iš į 
anksto išdirbtas planas, pagal g 
kurį parašyti straipsniai duotų | 
daugiau ar mažiau vieningo da-1 
lyko vaizdą. Deja, šiame rin-i 
kinyje jokio plano nėra. Kiek-1 
vienas autorius rašo ką nori ir g 
kaip nori. Eilė straipsnių labai | 
bendro pobūdžio ir nieko daik- | 
tiško nepasakančių; kiti ir Št. | 
S. aprašantieji kartoja tuos pa- g 
čius dalykus. Atrodo, redakci- | 
ja pakvietė asmenis duoti straip- g 
snius apie St. S., nesiūlydama I 
pagal planą sudarytų'' temų. I

siečta mdnbra ir neduoda St. f 
S. istorinio įvykio vaizdo.

Išskirtinas visame rinkinyje t 
yra J. B. Laučkos straipsnis | 
“Lietuvos parlamentarinė sau- s 
tvarka”. Straipsnis daro akade- | 
minės studijos vaizdą, lyg ma- | 
gistro tezė ar net daktaro di- - 
sertacija. (Išnašoje pasakyta, 
jog rašinys padarytas iš angių 
kalboje parašytos studijos). 
Laučkos studija apie St. S. yra 
tikras istorinio įvykio pavaiz
davimas.

Studijinis straipsnis yra ir ži
nomo teisininko, Fordhamo pro
fesoriaus Konstantino Račkaus
ko antrašte:’ “St. S. ir jo dvi 
konstitucijos”. Rašinys, — gili 
moksliška analizė dviejų St. S. 
išleistų konstitucijų, vertinga iš
karpa iš S. istorijos.

čia mano duota 8 didesnių 
straipsnių apie St. S. apžvalga.
Be jų dar buvo paskelbta ne- -1 
maža trumpesnių, kaip laikraš- '

(Nukelta į 5 psk)

ŠIŲ DIENŲ EUROPOJE 
PASIDAIRIUS

Rašo DAN KURAITIS

LUGERNO EŽERO KRANTAI

Lucerno ežeras nėra “išsipūtęs”, kaip 
dauguma ežerų. Jis siauras, bet ilgas. Tu
ristas, plaukdamas laivu, turi progos pa
matyti puikias ežero pakrantes ir uostus. 
Ežeras prikalinėtas Įvairiausios rūšies mie
tų.

Laivas visą laiką-sukinėjasi tarp mies
tų. Vienur jis užsuka į uostelį ir paima 
laukiančius turistus, kitur išmeta kelis 
pašto maišus. Man buvo nepaprastai Įdo
mu sekti pačius šveicarus, važinėjančius 

. iš vienos vietos Į kitą. Vis šveicarai vežio
jasi kailinius. Kalnuose šalta. Kol saulė 
šviečia, tai gerai, bet kai pasislepia už 
kalno, tai pasidaro šalta. Jeigu dar pa
traukia šaltas vėjas, tai be kailinių nuo jo 
neapsiginsi.

Be sveikų ir stiprių kaimiečių, kalnai 
apsodinti nepaprastai gražiais nameliais. 
Iš laivo matosi namai, mokyklos, bažny
čios ir kiloki pastatai. Vietomis net iš lai
vo matyti nepaprastai gražių kalnų gėlių. 
Jų spalvos tokios ryškios, kad gražu žiū
rėti. Matyti ir gražiai Įrengtų viešbučiu, 
kuriuose matosi žmonių. Vieni sėdi lauke 
ir šnekučiuojasi, o kiti vaikščioja aplinkui 
paruoštais takais. Tenka stebėtis, kaip 
Šveicarijos vokiečiai moka visą tą sritį 
gražiai užlaikyti.

Laivui aplinkui ežerų apiplaukti reikia 
penkių valandų. Vietomis jis sustoja 15 
minučių, bet neilgiau. Penkios valandos, 
rodos, ilgos, bet jos labai greitai praeina 
Lucerno ežere. Viską paskubina nuolat 
besikeičiantieji kalnų vaizdai, gražūs lau
kai ir labai gyvi žmonės.

Buvau šiame ežere prieš 19 metų. Man 
atrodo, kad tais laikais oras buvo dar šva
resnis ir sveikesnis. Oro užteršimas jaučia 
mas ir pačioje Šveicarijoje. Tas nešvarus 
oras slėgė. Patys šveicarai yra susirūpinę 
oro teršimu. Jie imasi priemonių orui ne
užteršti. Prieš 19 metų ežeras buvo be dū
mų ir be’jokios ūkanos, o'šiandien buvo 
jaučiamas toks slegiantis oras. Šį kartą trjs 
dienas buvau Lucerne, saulė švietė, bet aš 
jaučiau, kad jau Europos oras yra užterš
tas. Pas mus visi suskato apsivalyti nuo 
užteršimo, bet apsaugos priemonių imasi 
ir šveicarai.

ŠVEICARIJOS DEMOKRATIJA

Buvau Graikijoje, išvaikščiojau Akro
polį ir mačiau patį pasaulio demokratijos 
lopšį. Akropolyje stovintieji stulpai ir 
šiandien kiekvienam sako, kad čia tris 
tūkstančius metų protingi žmonės pradėjo 
demokratiškai tvarkytis.

Graikijoje demokratija buvo, bet Švei
carija yra toks kraštas, kuriame demo
kratija anksti įgyvendinta dar ir šiandien 
gyvuoja.

— Šveicarija pati valdosi nuo dvyliktojo 
šimtmečio, — mums pasakė gidas.

Šveicarijoje yra vokiečių, prancūzų ir 

italų, bet jie visi moka gražiai sugyventi... 
Sugyvenimo, pagrindas yra demokratinis
valdymosį būdas. Ar visi tie, kurie grobia nereikėjo.
svetimas žemes ir pavergė svetimas tautas, 
negalėtų pasimokyti iš Šveicarijos? Ar I leido. Greitai, lengvai ir saugiai.
Šveicarija negalėtų būti pavyzdys, kaip 
galima kelioms tautoms taikiai ir gražiai 
sugyventi? Ar izraelitai su arabais, gero
kai pastudijavę šveicarų gyvenimą, nega
lėtų taikiai išspręsti savo problemų?

Buvo Napoleonas, buvo kaizeris Wil- 
helmas, buvo Hitleris. Visi labai dideli 
karo vadai. Kiekvienas laimėjo didelius 
mūšius, bet kur šiandien yra Vokietija? 
Kur šiandien yra Europos saugumas. Ar 
bent viena Europos tauta jaučiasi saugiai?

Atėnuose vienam vokiečiui turistui pa
sakiau:

— Geriausia būtų Jungtinės Europos 
valstybės.

— Kaip gali būti Jungtinės Europos 
Valstybės, —* nuo kėdės pašokęs vokietis 
tarė, — jeigu Europoje yra įvairaus tikė
jimo žmonių ir įvairių tautų? Jos negalės 
sugyventi...

—Pas mus Amerikoje taip pat yra įvai
rių tikėjimų ir Įvairių tautų žmonių, bet 
jie visi gražiai gyvena ir dirba, — paaiški
nau aš vokiečiui. Amerikoje yra laisva 
spauda ir laisvas žodis...

šveicarai per kelis šimtmečius mokė
jo apsiginti, bet Europa dieną ir naktį tu
ri rūpintis savo saugumu, kad viena 
valstybė kitos nepagrobtų ir nepavergtų.

VOKIEČIŲ - JlARBšTUMAS

Iš Šveicarijos lėktuvas labai lengvai nu

nešė Į Frankfurtą, vieną didžiausių poka- diplomatai, bet visi vokiečiai. Jiems tū
rinės Vokietijos miestų. Lėktuvui ir kilti

Iš aerodromo jis pakilo, bet
vėliau visą laiką leidosi žemyn, kol nusi-

pėjo atstatyti karo metu išgriautus mies
tus, -pravalyti gatves, padėti pagrindus 
naujiems namams.

Frankfurte keturias dienes' žiūrinėjau, 
kaip vokiečiai lygino, kasė ir taisė karo 
metu išdaužytas duobėtas gatves. Stiprios 
bombos gatves padarė neįvažiuojamomis 
ir neišvažiuojamcftnis. Gerokai buvo ap
daužyti ir namai. Dažnai nugriauti namai 
užblokuodavo gatves. Pirmiausia jie pra- 
sikasė gatves, o vėliau stojo prie namų 

e

Mes visi mėgstame kalbėti apie žmonių 
daromą ir jau padarytą pažangą, apie pa- 

. skirų žmonių arba net tautų gabumus, apie 
žmonių norą siekti geresnio gyvenimo, bet 
mes jokio palyginimo negalime daryti ne
pasižiūrėję kaip vokiečiai gyveno ir tebe
gyvena. Man atrodo, kad vokiečiai yra 
pati kultūringiausioji tauta Europoje. Ne- valymo. Dirbo visi, pas ką tiktai buvo dvi 
kalbėkime apie nacius, apie'dalį vokiečių, 
bet kalbėkime apie didelę vokiečių tautos 
dali. Man atrodo, kad nėra kitos tokios 
kultūringos tautos, kaip vokiečiai.

Pasibaigus Antrajam Pasauliniam ka
rui, man jau teko ketvirtą kartą atvažiuo
ti Į Frankfurtą. 1951 metais buvau susto
jęs šiame vokiečių pramonės ir kultūros 
centre. Man ašaros riedėjo, bežiūrint į 
išgriautą miestą. Tada Frankfurte nieko 
nesimatė, tiktai griuvėsiai, griuvėsiai ir 
griuvėsiai.

Tada žmonės gyveno urvuose; kuriuo
se jie galėjo išsaugoti savo gyvybę. Na
muose ar paviršiuje gyvenantieji žuvo nuo 
bombų ir ugnies. Išlindę iš urvų, jie pra
dėjo atstatydinėti karo melu išgriautą sa
vo šalį.

Buvo gražu pro viešbučio langą žiūrėti 
į vokiečius 7 vai. ryto einančius į darbą. 
Kelnės neprašytos, marškiniai darbiniai, 
rankovės paraitotos. Kiekvienas nešėsi- 
savo portfeliuką. Ten buvo darbo piršti
nės, maisto, kavos. Skubėjo į darbą ne

g 
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rankos ir kojos. Tai buvo visuotina kiek
vieno vokiečio prievolė. Jie dirbo primi
tyviškai, neturėjo galingesnių darbo Įran
kių. Točkutėmfs vežiojo plytas ir akme
nis, rankomis juos dėliojo, kad galėtų pa
daryti pravažiuojamas' gatves, praėji
mus. O sugrautų namų vieton krovė di
džiausias apvalytų plytų ir tašytų akmenį 
krūvas...

Šiandien, po 19 metų, Frankfurto 
griuvėsiai — liktai sapnas.- Patys vokie
čiai apie juos neužsimena. Naujai išaugęs 
jaunimas nieko apie tai visai nebežino. Už 
Hitlerio ir nacių klaidas vokiečiai labai 
brangiai užmokėjo. Menu, kad jie niekad 
to neužmirš. Naciams Vokietijoje jau bus 
sunku pakelti savo galvas ir primesti savo

V?
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(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “Nauji e ri a s”
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9R. ANNA BALIONAS 
akių, ausų, nosių 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso tolefu PRoepect 8-3229 

Razii telef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto 

nuo 7 iki 9 yaL yak. Tree, uždaryta.’ 
Ligonius priima tik susitarus.

Rex. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
609 So. Pulaski Ri (Crawford 

Medical Building), ToL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susi ta rimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. B1EZ1S
felef.: PRospoct 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL;. kas dieną po pietų 1-3; vak, 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiai ir sekmai ofisas uždarytas.

Rex.: 3241 WEST 66th PLACE
Phono: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rexidu 388-2233
OFISO VALANDOS, 

r’irmad^ ketvirtai nuo 1—4 ir 7—9, 
anLrau., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštai tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E C1ARA
2709 W. 51st STREET

Tel.: GR 6-2400
vaL pagal, susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—9, antrai, penkt. 10—4, ir 

šestad. 10—-2 vaL

DR. W. M. EISIM - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS 
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

ŠT. SEIMAS...
(Atkelta iš 4-to psl.)

čiij vedamųjų, atsišaukimų to
kių organizacijų, kaip LPB, Vil
ko, net buvusių S. narių ir trum
pų atsiminimų. Jei mes turėtu
mėm kokį dokumentacijos cent
rą ir jis surinktų tuos visus ra
šinius, susidarytų gerokas fo
liantas. Jis, išsaugotas ateičiai, 
būtų gyvas liudininkas ir po 50 
metų išlikusios gyvos nepriklau
somos Lietuvos idėjos lietuviš
koje tremtyje. Jis akivaizdžiai 
liudytų, jog ekzilinė Lietuva bu
vo tęsėja (žinoma, ideališka 
prasme) nepriklausomos Lietu
vos, kurios atminimas pačioje 
Tėvynėje slopinamas arba mai
tojamas, jei kartais apkalbamas. 
Foliantas būtų taip pat raštiš
ku paiųinklu šiems jau prie ga
lo artėjantiems auksiniams St. 
S. sukaktuviniams metams. O 
šis apžvalginis rašinys derėtų 
užsklanda tam įsivaizduojamam 
foliantui.

(Pabaiga)

CHICAGO S i M 
APYLINKIŲ J

♦

Skelbia naują vaistą 
prieš tuberkuliozę

■■

Patiriama, kad Chicagoje iš
bandomas naujas vaistas prieš 
džiovą, vadinamas rifampin, 
skaitomas dar geresniu už iso- 
niazidą. Nors 1952 metais iš
radus isoniazidąf džiova buvo 
žymiai apnaikinta, vis dėlto ji 
tebėra trečioji eilėj kaip viena

iš svarbiausių mirties kaltinin
kių. Dar šiemet džiova JAV- 
bėse mirsią apie 30,000. žmonių.

Jei FDA tą vaistą iki 1971 
metų leis, tikimasi, kad rifam- 
bin bus vartojamas kombinuo
jant su isoniazidu, streptomy- 
cinu ir ethambutoliu.

Rifampin esąs sfektingas ir 
kovoje prieš kitų rūšių germus.

automobilį 
rd., ketvir-

Kūdikiai baty dėžėse
Dvi mergaitės 

užkandinės į savo 
prie 2001 Marquette
tadienio rytą rado prie automo
bilio padėtą rudame popieriuje 
įvyniotą batų dėžutę ir toje dė
žutėje ką tik pagimdytus dvy
nukus.

Nugabenus Į šv. Kryžiaus ligo

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 
Chicago, III. 60632. Tol.

COMPLETE REMODELING
Porches • Roofing & Siding.

Bldg, violations corrected.

Treč. ir šeštai uždaryta 
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebkf. telefd GArden 3-7278

T.L ofiso: PR 3-7773; rou PR 64732

DR. A MACIŪNAS

_ p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTASWr Aparatai • Protezai, Med. Ban- 

dažai Speciali pagalba koloms
x (Arch Supports) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieruaiš 9—1
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, iii. 60629
'Tolefu PRospoct 66084

Priima tik susitarus.
Valandos: pirmai, ketvirtai,

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vai.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses” r , 
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
, OFISAS 2454 WEST 71 St ST.

VaL: antrai nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtai nuo 6—8 vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujės rėz. telef.: 448-5545

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

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

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadieni 
, 10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak.

Sekmadieniais ir trečiadieniais 
Uždaryta.

Rez. tek WA 5-3099

PERK KAUSTYMAI

M 0 V I N G
L«idim*i — Pilna apdraud*

ŽEMA KAINA 
R. š 6SĖ NAS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063I - - * Of

ninę vyriškos lyties kūdikis mirė, 
o mergaitė yra gerame stovyje, 
nors daktarų nuomone dvynukai 
pagimdyti dviem mėnesiais pirm 
laiko. Policija bando surasti mo
tiną.

• Ir gandas buvo, kad vargai 
pražuvo, durniai patikėjo ir 
džiaugtis pradėjo.

< Varna nuo mieto — kita į 
jos vietą.

— A. Pužauskas, Naujienų 
redakcijos narys, trečiadienį 
staiga susirgo ir buvo išvežtas 
į Central Community ligoninę 
(5701 S. Wood), kur jam teks 
praleisti kelias dienas, kol bus 
patikrinta jo sveikata. Jis yra 
219-me kambaryje.

— Anita, Kristina ir Marija 
Giedraitytės, muziko Antano 
ir solistės Alvinos Giedraičių 
dukterys, yra jau plačiai pasi- 
reiskusios kaipo meninė gru
pė, išpildanti lietuvių liaudies 
ir savo ? kūrybos dainas. Jos 
taip pat groja Įvairiais muzi
kos instrumentais. Šis gražių 
ir gerai išlavintų lietuvaičių 
trio yra koncertavęs Amerikie 
čių parengimuose ir labai ge
rai įvertintas ne tik publikos, 
bet ir vietinės spaudos.

—• William Neberieza, Sou
thern universiteto studentas, 
yra paskirtas mokytojo prak
tikai į Jonesboro mokyklą.

—t Adolfas Pohlis pakviestas 
mokytoju suaugusių lavinimo

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

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd St
Tet GR 6-3134 arba GR 6-3353

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

dr. v. p. tumasonis
CHIRURGAS

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai teleL GI 8-8195

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

kursuose, kurie veikia penk
tus metus prie Kennedy aukšt 
mokyklos. Pamokos prasidės 
spalio 18 d. ir bus vaakarais. 
A Pohlis mokins komputerio 
aptarnavimo kursą. Jis taip 
pat yra Tilden aukšt. mokyk
los mokytojas.

— SIV Community For De
cent Literature, neseniai įsis
teigusi organizacija kovai prieš 
pornografiją Čikagos pietva
kariuose, pirmadienį, spalio 12 
d. 8 vai. vak. First Christian 
bažnyčioje, 3600 W. 79 St 
ruošia mitingą, kuriame kalbės 
valst. gynėjo padėjėjas James 
Rooney. Apylinkės gyventojai 
bei organizacijų, atstovai yra 
kviečiami dalyvauti. Į

— Jaunimo Centre antradie' 
nio ir ketvirtadienio vakarais, 
7 — 9 vai. yra anglų kalbos ir 
Amerikos pilietybės pamokos, 
ruošiamos ir išlaikomos Chi- 
cagos Švietimo tarybos.

■NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS 
cuznxxnuxxxxxxxxxiiiij

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Lietuviy Motery Draugija "Ap- 
svietą" baigė savo atostogas ir pirma“ 
susirinkimas įvyks spalio 11 diem 
1:00 vaL po pietų Lietuvių auditor: 
joj, 3133 So. Halsted St. Narės praše 
mos gausiai susirinkime dalyvauti. B 
girsite komisijos pranešimus ir aptai 
site Draugijos reikalus. Po susirinki 
mo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rašt

— Garsaus Vardo Lietuvaičiu Drai 
gystės 60-tų metų sukakties banket; 
ir šokiai įvyks sekmadieni, spalio 1 
d^ Vyčių salėje, (K of L Hail), 2451-5 
West 47th St., Chicagoje. Pradžia 
vai. vak. Dėl rezervacijų arba bili 
tų skambinkite p. Jasaitis — tele 
LA 3-1138 ar Naujienose pas Mr 

'Austin.

■_? t- ... - z.-,

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 228 
kuopos -pirmininką

ANTANAS VILIMAS

Tek FRentier 6-1882

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš jyairip atstūmę.
Call: Frank Z

HOME INSURANCE

STALINIS
RADIJAS - PATEFONAS

TIK 26 INC. PLAT. i

2512 W. » ST. — FR 6-1998 į 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! 1 
................- - —---------^>'

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. AL

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.'

Vakaruškos:' Pirmadieniais 7 v. v.
Tel.: HEmlock 4-2473

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
, CHICAGO, ILL. 60629

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

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

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

L

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
RUDIS Tel. CL 4-1050

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
' visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 4344660

APDRAUDŲ AGENTŪRA: .
namų automobi
lių, gyvybes, svei- 

į kaios ir biznio.
Patogios išsimoki 

jimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So. kedzie Avė. . PR 8-2233

Atminčiai vienų metų 
mirties sukaktis

Spalio 10 d. 1970
Brangiausios Mamytės

VALERIA MANKUS

October brings a holloiv 
sadness #

Memories and heartfelt
As daily thoughts* tears do 

wander
To two graves not far 

away
Where Mom joinerf Dad in 

eternal rest
Just one year ago today.

Sūnus Edvardas ir šeima

Lietuvoj: Brolis Juozas Grušas 

ir* šeima.

JONĄ DREVINĄ,
Jo motinai mirus, nuoširdžiai užjaučiame.

Kuopos Valdyba ir nariai

SARAH G. SAMULLS - KACHINSKAITĖ
Gyv. Flossmoor, III. Anksčiau gyveno Roselando apylinkėje.

Mirė 1970 m. spalio 8 d., 1:00 vai. popiet, sulaukusi 76 metų am
žiaus. Gimusi Baltimore. Md. • _.... . ...

Paliko nuliūdę: duktė Palmyra Samulis, du broliai — Roger Ka- 
chiiiskas, jo žmona Catherine ir John T. Kashins, jo žmona. Pet, gyy. 
Californijoje, sesuo Julia Masco, jos vyras Matthew ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami. ‘

Kūnas pašarvotas Tews Funeral Home, 18230 Dixy Highway, Ho
mewood. HL

šešttadienį, spalio 10 dieną 9:15 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
i Visų Šventųjų “parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus laido
jama Queen of Heaven kapinėse.

Visi a. a. Sarah G. Samulis giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Duktė, broliai, sesuo, giminės.
Laidotuvių Direktorius Gustaw Tews. Tel. SY 8-5300.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1970 m. spalio 8 dieną 1:00 vai. popiet mirė mano mylimas 
vyras

KONSTANTIN ANDRIJAUSKAS
Gyv. Marquette Parko apylinkėje.

Gimęs Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Vaiguvos parapi-
joje. £

Amerikoje išgyveno 57 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Marijona, pagal tėvus Jurkšai- 

tė, ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Priklausė VFW postui 7188, Amerikos Legiono Dariaus 

- Girėno postui 271, Suvalkiečių klubui, Tauragės klubui, 
Marquette Parko Namų savininkų organizacijai, Šakių aps
krities klubui ir Upytės Draugiškam klubui.

šeštadienį, 2 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus 
Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 SI.

Vietoje gėlių prašoma paaukoti American Cancer So
ciety.

Pirmadienį, spalio 12 dieną 9:00 vai: ryto bus lydimas 
iš koplyčios į šv. Panos Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, o po gedulingų pamaldų bus laidojamas Lietuvių Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Konstantin Andrijausko giminės, draugai; ir 
pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. '

Nuliūdusi lieka žmona.
Laidotuvių Direktorius Donaldas Petkus. Tel. 476-2345

(PUTRAMENTAS)
Linksm’imo' arba Liūdesio r*lendo> 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai Ir sezoninės 
kapams gėlė*.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1229

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 lr PR 8-0634

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME | 
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRoovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS I
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

BUDEIK
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIG 4

Laidotuvių direktoriai:

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

Tek: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
/ -t ■ : ■■ j... • ■ >. ■

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIFNĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE • Virginia 7-6672

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

SKELBKITĖS NAUJIENOSE

s — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— SATURDAY, OCTOBER 10, 1970



Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

Kur grožis ir reikšme yra viskas

Pompeo Batoni. 1775, Venecija “Tapytojo alegorija”

5 Chicagos Meno Institute(Italijos mokyklų. 'Paroda tęsis
^Morton Wing) dabar vyksta iki lapkričio 1 d. 
italų 18-to šimtmečio tapybos
paroda. Išstatyta 100 paveiks-] peruojant užsieniu muziejams 
lų, 80 dailininkų ir 6 skirtingų ir meno kolekcionieriams, ku-

Paroda suorganizuota koo-

Kas tik turi gera skoni/
Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875

Vedėjas J. LIEPOMS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

A. G. AUTO REBUILDERS
ČIA AUTOMOBILIAI IŠLYGINAMI IR NUDAŽOMI

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

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

rie teikėsi šiai parodai pasko
linti turimus senųjų meno 
meistrų kūrinius. Nors inuzie 
jus ima po $1.50 nuo asmens 
Įėjimo mokesčio, tačiau visų 
išlaidų nepadengs. John Ma
xon kuratoriaus dėka, paveiks 
lai sugrupuoti pagal buvusių 
mokyklų centrus: Florencijoje 
(Tuskanija), Bologna ir Emi
lia, Venecija, Popiežių vals
tybės ir Neapolis pietuose. Pri 
dėti ir žemėlapiai, kuriais nu
rodytos. meno centrų vietos. 
Kiekviena grupė turi bendrų 
ryšių, bet stiliais bei siužetais 
skirtingos. Yra paveikslų at
vežtų iš Švedijos, Austijos, 
Lenkijos ir Čekoslovakijos, ku
rie šioje šalyje dar nebuvo pa
rodyti. Paveikslų spalvos aiš
kios, šviežios, kaip naujos 
Laikas jų nepaveikė, kaip dau 
gelis mūsų laikų tapytų pa
veikslų nuėjo niekais.

Žiūri ir stebiesi, piešinio 
tobulumu, rūbų grožiu, o iš 
galvos neišeina klausimas: ar 
mūsų menininkai sugebėtų, 
taip gerai tapyti ii- ar turėtų 
tiek kantrybės ir ištvermės? 
Architektūros detalės išspręs
tos preciziškai, šimtai žmonių 
figūrų kompozicijose sugru
puota, modelių veidai ir dra
bužiai ne “šios žemės”. Yra ke 
lėtas ir miestų apylinkių gam
tovaizdžių pvz. Venecijos ir kt.

Antonio Pellegrini žavingas 
paveikslas, kur “Sophonisba 
priima taurę nuodų”. Josios 
purpurinė suknia papuošta 
auksu dar labiau nušviečia jo
sios veidą ir perlo spalvos ran
kas. Ne vien tiktai religinio tu
rinio, bet ir alegorinio bei 
portretų apstu. Itališko tauti
nio elemento labai mažai, 
daugiausia “bajoriško” luomo 
ročoco ir romantikos išraiškos 
periodas. Renesanso manie
rizmo dvasia 18-tam šimtmety 
baigėsi su dekadansu. Po to 
prasidėjo Italijos tautinio me
no tarpsnis, kuris pasikeitė į 
moderniųjų meno mokyklų 
formas. Kaip žinome, 1918 m. 
Italijos futuristai, įskaitant ir 
patį Mussolinį su Marinetti, pa 
skelbė manifestą —? šalin sena
sis menas! Ateina nauja era 
Skandinti meną, deginti kny
gas! Tokią pat dainelę dainuo 
ja ir mūsiškiai hipiai bei stu
dentai.

Kaip ten bebūtų, ši paroda 
atgaivina ištroškusią siela.

■M". Š.

MISCELLANEOUS 
jvakfis Dalykai

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

BILL’S
. • PAINTING

• DECORATING
• INTERIOR A EXTERIOR

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

work,

REIKALINGA
NAMŲ ŠEIMININKĖ 

gyventi kartu su maža šeima, priva 
name kambaryje. Geras atlyginimas 

reikalingos rekomendacijos.
Skambinti Mr. ROLE

WH 4-5600

Call 631-3663 
“I DO MY OWN WORK”

SIUNTINIAI I LIETUVA "
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

V 2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halstad St., Chicago, Hl. 60608. — Tel. 254-3320 __

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES QUARTERLY

$5,000 minimum
2 year certificate

NSURED

$1,000 minimum
1 year certificate

Passbooks

5M 

Investment 
bonus plan 

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

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

...................... 1 ',■ ■■ .

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 
ATSIMINIMAI 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:

NAUJIENOS, .
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

— Duchamp kolažas pats 
radikališkiausias. Jo kombi
nacijos pilnos ironijos ir vul
garizmo.

♦

— Jausmo ir reikšmės ele
mentai gali būti kartu arba 
tiktai vienas.

♦

— Religiniame mene pirmoj 
vietoj yra reikšmė ir tikslas. 
Radikaliame mene pirmoj vie 
toj veiksmas, kuris kelia jaus
mus. Todėl ambicingi žmonės 
veržiasi moderniojo meno sri- 
tin arba vadovauja kitiems, 
piešdami savo įsitikinimus.

— Yra “formalus” menas ii 
“intelektualus” menas. Yra ir 
seklus menas — diletantjka, at
seit,mažos vertės dailė ir lite
ratūra.

— Lengviausias dalykas yra 
pradėti piešti, bet išmokti pa
baigti. piešinį trunka visą gy
venimą. Nebaigtų paveikslų 
yra milijonai.

• ■Gyvenam kaip meška lau
že, tik pilvas valgyti prašo, o 
sriubos — nė lašo.

>■ 1 . ................. <

SIUNTINIAI
I LIETUVĄ

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chlc.go, Illinois 60629
WA 5-2787

Didelis pasirinkime* {vairių pro- 
kių. Automobiliai, Šaldytuvai, 

maistss, pinigai.
---------------------------- --- ---------------------------

A. & L. INSURANCE & REALTY

- ------—----- žff « ----
SYVORY REMODELING 

a
Painting &.Carpentery.

Cement; — Brick, * ?

FL 2-1410 arba 735-5517

Building in Area For 23 Yrs. 
IRWIN E. JOHNSON CO.

' ARTISTS IN CARPENTRY
Complete Home Remodeling 

Service. f
NE1-1200

• RE-ROOFING. • RĖCOATIN0
• HOT ASPHALT * TAR & GRAVEL

BONDED and INSURED
ROOFING CO.
A-ACCURATE

' Industrial-Residential-Commercial. 
“Repairing Roofs Our Specialty” :-

FREE ESTIMATES
Call 345-5880

SHAMROCK DECORATING
Don’t waste your money!

Get sensible prices — 
And get a profesional. •

863-0672

PAINTING
AND PAPER HANGING, 

finest workmanship, no job 
too small. '

AVANART 
544-7788

ROOFS REPAIRED
& NEW ROOFING

Kelpsas Roofing & Siding 
DAY OR NIGHT 

652-9381
Aluminum siding -1 Soffit & Fascia 

Chimneys Repaired-Rebuilt _______________ '__ ____

GENERAL CARPENTERY 
Recreation rooms. 
Room additions. 

Offices. Free estimate. 
Call PATRICK 

728-5276

CHIMNEY REPAIR,
GUTTERS. ROOFING

Bonded, Insured .
No job toe-small 

772-5449

PAINTING
• Decorating • Carpentry 

Interior & Exterior
Free Estimates. Guaranteed.

Also carpentry, Plastering & Plumbing 
and general maintenance.

Call for app’t 
784-4028

Ar Jus nepadaro ligoniais gaunami ap- 
kainavimo skaičiai už namų pataisy
mus — apkalimą, sudėjimą vandens 
nutekėjimo ar porčių pataisymo dar
bu?

' PASKUTINIAIS PAŠAUK MUS 
Apskaičiavimas veltui.

BALTALĖNAS CONSTRUCTION CO. 
Skambink Anthony Galdikas, 

‘ tel. 925-8153.

PERFECTION REMODELING
Kitchens, baths, base., Rec. rms., 
Custom cabinets, Bar., Counter Tops 

Our Specialty. 
Call Denny at

548-2743 1 '

INDUSTRIAL JOBS 
outside & inside.

(Tool crib & stock areas).
637-3590

Call anytime.
All types of fences, repairs, dog runs 

kennels, free estimates.

•wm vvowiiiwvii way 
A. T V ERAS

LAIKRODŽIAI l» WRANGFMYBtR 
PardavfmM fr Taisymas 
UM WIST STR«rr

‘ Telj Rtwublte y-HAI
wawwwaaaaaawwi

INCOME TAX 
4645 Sa. ASHLAND AVE.

LA 3-1775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Plg0< autamobllių draudimai.

RAG SORTERS 
New Material.

Steady employment.
S. HELFAND & SON 

615 W. PERSHING RD. 
927-3333

HOUSEKEEPER
5-Day week, cleaning and laundry. 
No Children. Good pay. Age under 
55 years. Northwest Lincolnwood.

-Must Speak English.
225-2130

DEPENDABLE WOMAN ; 
WANTED

1 day week. General housework. 
References requested. Good tran
sportation. Lincolnwood.

OR 4-1865

1 GENERAL OFFICE 
*’ -Must be good at figures.

‘ Some typing.
6Ž55 So. Wabash

BU 8-8222

AssemblyForeman....... 160—190 wk.
Punch Press Foreman 180—225 wk. 
Machine Shop Foreman 185—250 wk. 
Welding Foreman .. .... 150—20Q wk. 
Maintenence Foreman 180—250 wk. 
Plastics Supervisors to $18,000 Yr, 
Foreman  ........... 140—230 wk.
Processor Food Foreman to $13,000 Yr.

Call al’ just at SiT—4639 
For more information call till 8 PM.

All jobs free! — 
AN EMPLOYMENT AGENCY

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS šviesus kamba
rys su visais patogumais bungalow 
name geroje apylinkėje.

Tel. WA 54161.

IŠNUOMOJAMI viengungiam kamba
riai. Visi patogumai, pirmas aukštas, 
1409 So. 49th Avė.. Cicero. Teirautis:

Tel. 652-5121.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui į

'J K
1% AUKŠTO modernus ; mūrai , 5 

.ir 4 kamb. butai-po^*2”miegamus.; 
Geras namas ir vieta. Teirautis 2-ram 
aukšte iš kiemo 3300 W. 63 PI.

CICERO, lietuvių apylinkėje prie 
19-tos ir 49tos Avė., 5 miegamųjų, 
bungalow su įrengtu poilsio ir žai
dimų kambariu rūsyje. Gazo šilima, 
2 masinu garažas. i. .

SVOBODA, 2134 So. 61st. Ct.
Tel. BI 2-2162 arba LA 1-7038

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TAVERNA IR 
LIKERIU KRAUTUVĖ 
PARDUODAMA ARBA 

NUOMOJAMA
Gage Parko apylinkėje. Savininkas 
išeina pensijon. 6 kamb. butas ir 

pelningas biznis. 
Skambinkite 434-2082

Venecuelos Lietuvių Draugijos Val
dyba jus kviečia atvykti į visuotiną 
narių susirinkimą, kuris įvyks š. m. 
spalių mėn. 11 dieną, (sekmadienį), 
3 vai. po pietų, Hollywood© salėje, 

•2417 W: 43 gatve, Chicagoje. Dieno
tvarkėje bus aptarti įvairus svarbūs 
klausimai.- Po susirinkimo kavutė.

Valdyba

♦ “Dainavos” ansamblis nau
jos operetės pastatymu atšvęs 
savo 25 metų veiklos jubiliejų. 
Repeticijos vyks antradieniais, 
8 vai. vakare, Jaunimo Centre. 
Maloniai laukiami ir nauji cho
ristai. ■ (Pr.)

Prekės brangsta, kainos kyla, 
Poleriuko aiški byla.
Laikas pirkti daiktą gerą, 
Parduotuvėje pas Tverą.

TVERAS — JEWELRY, 
2646 W. 69 Street.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tvera.

' (Sk).

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

■ DĖL VISŲ INFORMACIJŲ,. KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
t 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.

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.

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 
INSURANCE '

2737 W. 43rd STREET

BRIGHTON PARKE prie Archer Avė. 
2 aukštu 3 butų mūrinis. - Geros paja
mos. Kaina $18.500. Skambinkite 

savininkui tel. 254-5084.

PRIE 51-os IR KEDZIE 5 kambarių 
mūrinis. 2 miegamieji ir valgomasis, 
šildymas gazu. karštu vandeniu. Už
dari užpakaliniai porčiąi. vielų tvora, 
grįsta‘alėja. Virš 20.000. Vakarais, 

po 7 vai. telefonuoti savininkui 
LU 5-5133

6846 W. 95 PLACE.
Aukštos kokybes, puošni ir erdvi 
ranch tipo rezidencija, statyta sulig 
specialiu užsakymu. 3 didžiuliai mie
gamieji, 2 puikios vonios, stiklinės 
durys, vedančios į patogų natio. pri
statytas 2 mašinų garažas. Prašomoji 
kaina yra žema — tik $31,900. Tam 
jūsų laimės raktui skambinkite ste
bukladariui,

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

PARDUODAME dideli mūrinį narna 
patogioj vietoj. Atskiri gazu šildy
mai. 10 gyventojų patys apsimoka už 
šilimą. Nuomos no 1000 dol. į mė
nesį. Visi butai švarūs, šeima eali 
patogiai gyventi. įmokėjusi $15.000. 
Dėl smulkesniu žinių ir kainos telefo- 

nuokite 737-7202. '

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

BUSINESS PROPERTY: 2 stores and 
4% room modem apartment. Stores 
occupied by beautv shoo and barber 
shoo. Owner retiring, nricpd reason

able Marquette pk. Tel. BE 8-2161.

BY OWNER
Beautiful modern frame sided two 
flat. Central heated, w/w. carpet

ing. 220 wiring, aluminum s/s.,' large 
untility room, enclosed rear porch. 
1% car garage, $18.000. Vicinity 
56th & Paulina. Call 436-1042.

BY OWNER
10 yr. old 5% rm., brk. home. 3 
bedims. New Custom drapes. Full 
base. Excellent cond. Nr. 55th & 
Hoyne.

Call 436-0962

BY BUILDER
2 new homes. 3 bedrms. 1% baths.
Oak trim. Oak cab. Many extras.

Nr. 65th Keating.
Call 582-8860.

Open houre Sun. 1-5 PM.

OAK LAWN geroje apylinkėje sa
vininkas parduoda 6 miegamųjų mū
rini namą tik 6 metų senumo. 2% 
vonios, įrengtas pramogoms ir po
ilsiui kambarys, 2% auto garažas. 
Kaina $45,000. Susitarimui apžiūrėti 

skambinkite 423-4775.
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TEL. 925-6015

RUDENS TURTAI
• 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.
1 9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19,600. ’

BEVĖRLY WOODS 14 metų gelsvų 
plytų apartamentinis. Patogūs butai, 
yra rūsys apie $14,000 pajamų. Na
mas išsimoka per 6 metus.

PAJAMŲ MŪRAS. Švarūs ir gražūs
2 butai. 5 ir 3 kambariai, garažas, 
arti 71-mos ir California. Kaina tin
ka — $25.000.
2 AUKŠTŲ MŪRAS. 2 po 5. Nauja 

gazu šilima, garažas, prie Maria HS. 
$27.500.

MEDINIS APKALTAS. Geri 6 ir 3 
kambariai. 2 vonios, kabinetų vir
tuvės. prie “Paramos”. Su nuolaida 
$14.900.

2 BUTU 18 metų mūras. Ąžuolo me
dis, modernios kabinetų virtuvės ir 
ceramic vonios. 2 šildymai, garažas, 
arti mūsų — naujam Marquette Par
ke. $37.800. -

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200 
-------- ■ — ------- -—•
PERKAME, PARDUODAME, MAI

NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

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 vieta. 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 butu namui 
eeroie Marquette Parko vietoje. Tei
raukitės.
4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mūrinis. 
Alumin. langai, šildymas gazu. gara
žas, Marquette Parke; $52.000

6 KAMBARIŲ MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma gazu. Aliumfriiiaus lan
gai. 2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette Parke. $21.000. _ '

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

3009 WEST 63rd STREET
TeL: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nemv Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi- , 
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-condltionlng J naujus ir senus na
mus. 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., 
CHICĄGO, ILL. ,60609 ' 

Tel.: VI 7-3447

Tik ką išėjo iš .spaudos 
Vandos Frankienės-Vaitkevičie- 
nės ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, 
pasaka mažiesiems.. Jūratės Ei- 
dukaitės iliustruota. Didelio for
mato, Dviejų spalvų, 24 psl. 
Gaunama pas autorę — 7311 So. 
Talman Avė., o taip pat Nau
jienose, Marginiuose ir pas Pū- 
kelevičiūtę. (Pr).

BARGENAS
Nuostabus 5% didelių kambarių mūro 
bungalow su 3 dvigubo dydžio mie
gamaisiais. Patogi ir ištaiginga virtu 
vė su valgomuoju joje, žavinga Hol
lywood vonia, paneliuotas beisman- 
tas, 2 mašinų garažas su dengtu pa
togiu priegonkiu. Puiki apylinkė Į 
pietus nuo 55 St. ir į vakarus nuo 
Natchez Ave. Atidavimo kaina yra 
stebuklingai žema — tik $29,900. 

skambinkite MICHAELS dabar.
Kalbame lietuviškai. 

254-8500

A. ARAI A.j ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

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

Skambinkit

Jkalnavlmaa veltui. krelx>Htėe bet kada


