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CHICAGO. — Franks taver
noje prie 3532 E. 95th st. susi-
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♦ Sirijos karo vadovybė trau
kia tankus į Jordanijos pasienį.

AMMAN, Jordanas. — 12,000 
Irako karių apleidžia Jordaną. 
Tie kariai į Jordaną buvo at
siųsti 1967 m., kai Jordanas ka
riavo su Izraeliu.

va
pa-

kovą, nes ne tik turime gelbėti 
šiuos savo tautiečius, bet dar 
labiau — parodyti ihūsų didžiau-

Kambodžos karys neturi dar unifor
mos, bet jis labai gerai ginkluotas. 
Rankose ils laiko porą minosvaidžio 
šoviniu, o ant kaklo yra pasikabinęs 

kelias granatas. .

ltali|O|e, Genevo|e buvo smarkiai pakilęs vanduo. Aikštėse stovėję automobiliukai pradėjo plūduriuoti, 
vanduo nusekė, tai paliko paveiksle matomą vaizdą, kur automobiliai vienas sumestas ant kito.

kiai sužeistas ir du plėšikai, ku
rie bandė taverną apiplėšti, bro
liai Jefrey ir Barry Leavell,

AMERIKIETIS NORMAN E BORLAUG
OSLO, Norvegija. — Norvegijos “stortingo” (parlamen-
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VLIKO VICEPIRMININKO AUDĖNO

Vliko vicepirmininkas J. Audėnas spalio 17 d., ryšium su 
Bražinskų žygiu,'kalbėjo New Yorke per “Lietuvos Atsiminimų” 
radijo valandą, žodis buvo skirtas ne tik. New Yorko, bet viso 
pasaulio lietuviams. Jo turinys:

“šiomis dienomis Lietuvos ir 
lietuvių vardai nuskambėjo per 
visą pasaulį taip garsiai, kaip 
niekuomet. Tai padarė savo drą
sa ir ryžtu du lietuviai —tėvas 
Pranas ir jo sūnus Algirdas 
Bražinskai, ištremti iš Lietu
vos į Rusiją visam amžiui. Jie 
labai sunkiu keliu iš Sovietų Ru
sijos pasiekė laįsvąjį pasaulį. 
Tai pirmas atsitikimas, kai Ru
sijos lėktuvas buvo priverstas 
nusileisti laisvame krašte — 
Turkijoje. - - • •

Mes gerai žinome, kad šiedu 
mūsų laisvės kovotojai laisvės 
dar neturi. Jie yra policijos prie
žiūroje ir jiems dar gresia la
bai didelis pavojūs. Jie dar ga
li būti išduoti rusams. Tai bū
tų daug didesnė bausmė negu 
mirtis.

Tėvo ir sūnaus Bražinskų žy
gis yra didelis tarptautinis įvy
kis didžioje kovoje — tarp lais
vojo pasaulio ir sovietų, paver
gusių pasaulį jėgų. Mūsų visų

TOKIJAS. — Japonijos gy
nybos agentūros direktorius, ge
nerolas. Yasuhiro Nąkasone, pa
skelbė ; penkių metų- apsiginkla
vimo ' | į^aną. Apsiginklavimui 
per tą:-laiką Japoniją išleisianti 
$14,400^000,000. ‘f.

BONN A. — Buvo paskelbta, 
kad Frankfurto viešbutyje pa
smaugtas asmuo esąs Belkasem 
Krim, buvęs Alžiro diplomatas. 
Tačiau federalinis, tyrinėjimo 
biuras abejoja, kad tai būtų- 
Krim, kuris buvo vienas iš vadų, 
kovojusių už Alžiro nepriklau
somybę.

SANTIAGO. — Rytoj Čilės 
(Chile) parlamentas susirinks 
rinkti prezidentą. Dėl rinkimo: 
pasekmių jokių abejonių neke-
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liama, kai krikščionių demokra- to) ir penkių narių sudarytas komitetas paskyrė Nobelio premi- 
tų partija oficialiai pasisakė už ją už taikos puoselėjimą pasaulyje amerikiečiui Norman Ernest 
dr. Salvador Allende, socialistų Borlaug./ Pasak komiteto, jo didžiausias nuopelnas esąs tas, kad 

jo pastangomis buvo suteiktos priemonės atsihkusiėms kraštams 
išsilaisvinti iš bado ir skurdo.-

Yra gerai žinomas faktas, pa
reiškė komitetas, kad šiandien 
apie pusė pasaulio gyventojų 
badauja. Vadinasi, jie nepasi-

ir komunistų kandidatą.
NEW YORKAS. — Premjerė 

Goldą Meir savo Jungtinių Tau
tų generalinėje, asamblėjoj pa
sakytoje kalboje padarė Įžadą, 
kad Izraelis neribotą laiką lai
kysis Įsipareigojimo nepradėti

Manoma, kad JAV karo lėktuvas paklydo 
ir nusileido rusu teritorijoje

MASKVA, Rusija. — Sovietų žinių agentūra paskelbė, kad 
du JAV generolai mažu karišku lėktuvu įskrido į sovietinės Armė
nijos teritoriją ir nusileido. Abu generolai ir kiti lėktuve buvu
sieji keleiviai yra sveiki.' ' • .

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas spalio 16 d. pasiuntė 
tokią telegramą Turkijos pre
zidentui :

“Politiniai pabėgėliai iš So
vietų Sąjungos, tėvas ir sūnus 
Bražinskai, pasirinkę laisvę jū-

vos-zmomiįkoyai .pneau>kapaxH

Vlikas šią kovą pradėjo spalio 
.16 d. Jis pasiuntė Turkijos pre
zidentui ilgą telegramą ir pra
šė Branziskų neišduoti rusams. 
Vliko Valdybos narys Kezys iš
vyko į Turkiją ir jam pavesta 
paveikti Turkijos vyriausybę.

Visa lietuvių visuomenė nuo 
Kalifornijos iki Vašingtono sū-. 
kelta ant kojų — siųsti telegra- 

■ m as ir prašyti Turkijos vyriau
sybės Bražinskų rusams neiš
duoti. - • / ’ < ... •

Vliko vardu kviečiu nedelsiant 
siųsti Turkijos ambasadoriams 
pasauly telegramas ar laiškus, 
kad pabėgėliai nebūtų išduoti 
rusams. Teigiamu atveju, po to, 
verta siųsti padėkos laiškus.

Ryšium su kelione į Turkiją, 
advokatų samdysiu .ir kt. visą 
eilę išlaidų tenka mums patiems 
padengti. Gelbėkime lietuvius! 
Todėl prašau kuo skubiausiai 
siųsti gausias aukas Tautos Fon
dui, adresu: 64-14 56th Rd., Mas- 
peth, N. Y. 11378, USA.

Tai žūtbūtinė kova, kurią mes 
turime laimėti”. (E)

Slogos vaistai
CHICAGO 

goms (šalčiui) vaistai rasti, de
ja, jų negalima vartoti, kadangi 
nuo slogos pagijęs suserga ki
ta liga

Dr. Raynor Appell, Liberty
ville mokslininkas, pareiškė, kad 
naujas vaistas — bis-benzimida- 
zole — užmuša visas 55 slogos 
virusų rūšis, kokios tik yra ži
nomos, bet tiek sugadina vidu
rius ir sukelia diarrhea (vidurių 
paleidimą), kad nuo slogų pagi
jęs dar blogiau jaučiasi negu 
sloga sirgdamas.

— Arizonos politikai nenori 
duoti 18 metų jaunuoliams bal
suoti. Jiems atrodo, kad jau
nuolių balsavimas gali pakenk
ti visai sistemai. Reikalas eis į 
Aukščiausią teismą.

banditai įėjo į tarveną, kurioje 
buvo trys ne tarnybos metu po
licininkai ir dar keli svečiai. Ban
ditai įsakė visiems esantiems 
sustoti išilgai.barą ir pradėjo vi
sus iš eilės kratyti. • Bekratant 
policininką O’Hara banditas pa
juto jį turint revolverį ir nieko 
nelaukęs šovė pataikydamas! 
O’Hara į galvą. Nors policinin
kai atsišaudė, tačiau banditams 
pavyko sveikiems pabėgti. Jie 
buvo pasivyti ir susišaudyme 
abudu užmušti. Du svečiai ta
vernoje besišaudant sužeisti.

PASO ROBLES, Calif. — Po
licija tebeieško keturių metų 
amžiaus vaiko, kur. piktadariai 
pagrobė pirma nužudydami jo 
tėvus. Motina Betty Barnes, 25, 
rasta peiliu papiauta ir dviejų 
mėnesių kūdikis gyvas bemiegąs 
šalia motinos lavono. Tėvas Ro
nald Barnes, 27, rastas negyvas 
įkimštas į jo paties automobilio 
bagažinę ir nuvežtas dvi mylias 
nuo namų. Policija žmogžudys
tę rado, kai kaimynai paskam
bino, pranešdami kad du įtarti
ni vyrai slampinėja aplinkui jų 
namus.

komunistų tarpe
ROMA, (DP). — Italijos ko

munistų partijos neteko 86 na
rių, kurie demonstratyviai iš par
tijos išstojo, laiške CK protes
tuodami prieš vadovybės ten
denciją “paimti valdžią vien tik 
parlamentariniais metodais”. 
Atskalūnai prisijungę prie “Ma
nifestu” pasivadinusios grupės, 
kuri paskelbė greitu laiku stei
gianti atskirą kompartiją.

J ‘

suteikimas, jiems priemonių nuo 
bado atsiginti yra tikrai dide
lis nuopelnas.

Kokiu gi būdu Norman Bor
laug pasitarnavo žmonijai tai
kos atžvilgiu? Kokie yra jo nuo
pelnai? .
'-Norman Ernest Borlaug yra 
mokslininkas, žemdirbystės eks
pertas. Pagarsėjo jis išvysty
mu naujos rūšies grūdų, ypač 
kviečių ir ryžių, kurie pasižy
mi nepaprastu derlingumu: jų 
derlius yra net šešis kartus di
desnis, negu kitų kviečių ir ry
žių. Be to, naujos rūšies kvie
čiai ir ryžiai yra labai atsparūs 
plėkimui ir kitoms ligoms.

Borlaugo . atsiekimai naujos 
rūšies grūdų išvystyme dažnai 
vadinama “žaliąja revoliucija”, 
kurios dėka, sakysime, Japoni
ja užsiaugina tiek ryžių, jog jų 
turi pakankamai ir eksportui. O 
prieš kelis metus ji turėjo di
delius kiekius ryžių importuo
ti. Indijoje reikalai su maistu 
irgi labai pagerėjo, kai ten pra
dėjo auginti naujos rūšies kvie
čius ir ryžius, žodžiu, visoj ė ei
lėje kraštų pradėta sėkmingai 
kovoti su badu ir skurdu. .

Borlaug prieš 56 metus gimė 
lowos valstijoje netoli Cresco. 
Augdamas farmoje, nuo pat jau
nystės pamėgo žemės ūkį. Stu
dijavo miškininkystę, o paskui 
specializavosi augmenų patolo
gijoje. Daktaratą jam suteikė 
Minnesotos universitetas. Rocke- 
fellerio fondas jam suteikė pro
gos pasišvęsti tyrinėjimui, su
sijusiam su naujų grūdų išvys
tymu. Tyrinėjimas ir naujų grū
dų išvystymas yra atliekamas 
Meksikoje, kur ir yra įsteigtas 
tyrinėjimo ūkis. Ten, Borlaugo 
vadovaujami, dirba 17 tautų 
mokslininkai.

Kai buvo pranešta apie Nobe
lio premijos paskyrimą, tai Bor
laug pareiškė, jog jos ne vien 
tik jis yra užsitarnavęs, bet taip 
pat ir jo talkininkai.

Nobelio premija, kurią gaus

• ♦ Prezidentas Nixonas tris va
landas tarėsi su sovietu užsienio 
reikalų ministeriu Andrei Gro
myko. Prezidentas palietė visą 
eilę klausimų,-kurie skiria dvi 
dideles valstybes.

♦ Bulgarija, Graikija ir Sirija 
uždarė sienas su Turkija. Kai
mynai bijo, kad neplistų Turki
joje pradėjusi siausti cholera. 
Turkijos ligoninėse jau guli tūk
stantis ligonių. Turkijoje gydy
tojai skiepija vaikus ir suaugu
sius nuo choleros.

♦ Čilėje pašautas kariuome
nės štabo viršininkas. Bandyta 
jam atimti gyvybę, bet jis tik
tai sunkiai sužeistas.

’♦ Bolivijoje jaunesnieji kari
ninkai pataria gen. Torres gali
mai greičiau grįžti prie demo
kratinės tvarkos ir leisti gyven
tojams išsirinkti prezidentą.

♦ Sard ini jos karo vadovybė 
atidžiai seka judėjimą Sirijos 
pasienyje. Jeigu Sirijos tankai 
bandys peržengti sieną, tai ka
ralius Huseinas yra įsakęs ka
riams sustabdyti sirijiečius.

♦ JAV policijos ieškoma Ber
nardine Dohm atsidūrė Alžiri- 
joje, kur padarė komunistų re
voliuciją pranašaujančius pa
reiškimus.

♦ San Francisco mieste įvy
ko didelis sprogimas, padaręs 
žalos keliems namams. Išsprog
dinta bažnyčia, kurioje žmonės 
norėjo pasimelsti už nužudytą 
policininką.

Cairo policininkų 
ir pasalūnu karas 
CAIRO, UI. — Policija ir pa

salūnai. užsibarikadavę prie ne
grų apgyvento apartmentinio 
pastato (housing project) per 
tris valandas šaudėsi šiame ra
siniai suskilusiame pietinio Il
inojaus mieste. Niekas neuž
muštas ir nesužeistas. Pasalū
nai pradžioje apšaudė policiją 
prie jos pačios nuovados, esan
čios už trijų bjokų nuo minėto

kų grupė, slinkdama pasieniais 
priartėjo prie tų namų ir pra
dėjo į pasalūnus šaudyti iš re
volverių, karabinų, ir pusiau au
tomatinių, šautuvų. -

Susišaudymai vyko keliose 
miesto vietose , bet tikrasis “ka
ras” vyko prie policijos nuo
vados ir viešojo apartmentinio 
pastato. . ? .

Ugnis staiga sustojo, kaip stai
ga buvo prasidėjusi. Staigių pa
liaubų priežastis liko neišaiš
kinta.

Įtampa ir susišaudymas kilo 
dėl vakarykščio gaisro, kuriame 
sudegė VFW (užsienių karų) 
veteranų salė, kuri, kaip nusta
tyta, buvo tyčia padegta.

sų svetingo krašto keliu, pasau
lio spaudos žiniomis siekia poli
tinės globos.

Lietuva šiuo metu yra Sovietų 
Rusijos okupacijoje ir kaip Jūsų 
Ekscelencija žinote, ji nėra pri
pažinta daugelio nekomunisti
nių, laisvų valstybių vyriausy
bių. Tuo būdu, Lietuva De jure 
egzistuoja.

Bražinskų pastangos pabėg
ti, išvengti politinės bei tautinės 
priespaudos liudija persekioja
mųjų lietuvių ryžtą siekti politi
nės laisvės.

Vlikas, atstovaująs Lietuvą 
ir jos gyventojus, prašo Tams
tą suteikti politinės globos tei
sę tėvui ir sūnui Bražinskams.

Visas .pasaulis su nuostaba 
žvelgia į jų d^ą^i^ojimJjia! 
stačius savo gyvybes laisvės sie
kiant. , ■

Sovietų okupuota lietuvių tau
ta ir lietuviai gyveną visame lai
svame pasauly* bus dėkingi, il
giems laikams, turkų tautai ir 
vyriausybei šių, politinių pabė
gėlių atveju panaudojant 'politi
nės globos dėsnį”.

Telegramos tekstas Vliko bu
vo persiųstas pasaulio spaudos 
agentūroms ir svarbiesiems JAV 
ir Kanados dienraščiams. (E)

Borlaug, siekia $80,000. Ji bus 
įteikta gruodžio 10 d. Berlaug 
yra penkioliktas amerikietis, 
laimėjęs Nobelio premiją. Už 
nuopelnus taikai tą' premiją yra 
laimėję dar šie amerikiečiai: ge
nerolas George C. Marshall, 
Ralph J. Bunche, dr. Linus Paul
ing ir dr. Martin Luther King.

.V*•

Nuo tokios duonos 
ir žiurkės dvesia

HOUSTON, Tex. — Komer
ciniai “pagerinta” duona yra 
tiek nemaistinga, kad net žiur
kės nuo jos badu dvesia, pasakė 
Dr. Roger Williams, Texas uni
versiteto mitybos ekspertas.

Jis pats tokia “pagerinta” 
(enriched) duona maitino 64 
žiurkes; po 90 dienų 40 žiurkių 
padvėsė,. o likusios buvo “bai
siai nusibaigusios”, pasakė Dr. 
Williams.

Kitas 64 žiurkes jis maitino 
paprasta ne “pagerinta” duo
na. Po 90 dienų padvėsė tik 3 
žiurkės, o kitos visos buvo svei
kos ir gyvos.

Daktaras Williams perspėja, 
kad komerciškai reikalaujami v-i 
sokeriopai “pagerinti”, “pratur
tinti” ir “paskaninti” maisto 
produktai, kaip antai duona, 
kepsniai arba įvairūs grūdiniai 
(cereal) pusryčiai maistingumu 
yra žemiau reikalaujamų' stan
dartų ir nemaistingi. Tuos “pa
gerinimus” koųtroliuoja valsty
binė FDA (Maisto ir Vaistų 
Administracija).

“Mes savo šunis ir kates mai
tiname daug geriau negu savo 
vaikus”, perspėjo Dr. Williams. 
“Paruoštas kačių ir šunų mais
tas yra maistingumo atžvilgiu 
išbalansuotas, bet tik ne mūsų 
vaikų maistas”.

= l Turkų radijas rodė didelio su
sirūpinimo dingusių karo vadų 
likimu." Tass praneša, kad visi 
keleiviai yra sveiki. Sovietų po
licija pradės tardyti atskridu
sius generolus ir kitus karius. 
Pasirodo, kad tame pačiame lėk
tuve buvo vienas turkų genero
las.

ANKARA, Turkija. — Turkų 
lakūnai ir pasienio daliniai ieš
ko trečiadienio naktį dingusių 
dviejų Amerikos generolų. Ma
noma, kad jų lėktuvas sudužo ry
tų Turkijos kalnuose.

Lėktuve buvo JAV gen. Ed
ward C. Scherrer ir gen. Claudę 
M. McQuarrie. Jie skraidė Tur
kijos pasienyje ir tikrino turkų 
pasienio. ..apsaugas. Kartu - su. 
dviem Amerikos . karo vadais 
skrido du įtakingi turkų kariai. 
Nedidelis JAV karo lėktuvas, ga
lįs nešti 6 keleivius, skraidyda
mas rytų Turkijos pasienyje, pa
teko Į nepaprastai blogo oro sri
tį. Lėktuvas įskrido į pavojin
gą sritį Ie dingo.

-• Gen. Scherrer nuo 1969 metų 
vadovauja specialiai JAV karo , 
misijai Turkijoje! Jis baigė 
Amerikos karo mokyklą, dalyva
vo Antrajame Pasauliniame ka
re, o jau kelintas metas tar
nauja Turkijoje.

MASKVA, Rusija. — Papil
domas Tasso žinios sako, kad 
Amerikos karo lėktuvas įskrido 
į Sovietų teritoriją ir buvo pri
verstas nusileisti. Pakilę sovie
tų karo lėktuvai privertė nedi
delį Amerikos lėktuvą nusileis
ti sovietų Armėnijoje.

(Turkai paskelbė, kad Ame
rikos lėktuvas su dviem gene
rolais ir įtakingais turkų kariais 
įskrido į blogo oro ruožą, bet 
dabar aiškėja, kad sovietų karo 
lėktuvai laiku pakilo ir pasienyje 
skridusius Amerikos karius pri
vertė nusileisti sovietų teritori
joje).

Kuba ir Alžiras 
moko teroristus

OTTAWA. Kanada. — Kana
da diplomatinėmis notomis per
spėjo Kubą ir Alžyrą, kad jai 
yra žinoma, jog Kvebeko revo
liucionieriai yra veikiami iš sve
timų valstybių, pasakė parlamen
te Kanados valstybės sekretorius 
užsienių reikalams Mitchell 
Sharp.

Sharp buvo paklaustas atsto
vų rūmuose, ar jam žinoma, kad 
F. L. Q. (Kvebeko Išlaisvinimo 
Fronto) veikloje yra įmaišyta 
kuri nors svetimos valstybės vy
riausybė. Sharp atsakė, kad Ka
nados valdžia informavo Kubos 
ir Alžyro vyriausybes apie F. 
L. Q. minifestą, bet, kiek jam 
žinoma, tos valdžios pačios 
sančios įmaišytos.

— Respublikonų partijos 
dai rengiasi Spiro Agnew 
likti dar vienam terminui vice
prezidento pareigoms, o vėliau 
respublikonai statys jį krašto 
prezidento pareigoms.
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Anu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 
. o kietuose viršeliuose už $6.00.

Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

.r įpratifiti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo- 
.■ tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk- 
r’Įėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.
W ‘ NAUJIENOS,
I . 1739 So. HA-l^TED ST- CHICAGO. ILL. 60608.

Patys naujausieji Europos vyry drabužiai. Jiems siūloma nešioti 
labai didelę kapą, kuri galės juos apginti nuo žiemos šatčiy.

rkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų

dinis menas) pirmoje vietoje 
turi reikšmę, temą ir tikslą. 
Radikaliniame mene pirmoje 
^vietoje veiksmas, kuris suke
lia jausmą, čia atsiranda pro
ga politikai, kuri daro įtakos 
“naujojo meno” propagandai. 
Turint politinį kriterijų, este
tinis objektas nepastoja kelio 
pseudo meno gamintojams ir 
j u avangardui, kuris turi opor
tunistų ir su jais daro biznį. 
Bet tokia -praktika dažnai bai
giasi nesėkme. Oportunistai 
(prisitaikėliai ir snobai} tei
gia, jog senasis genijų menas, 
kokį žmonija pažįsta ir gerbia, 
priklauso senajai buržujų epo-

yra ne eilinis jvykis. Tai buvo 
lietuvio tėvo ir sūnaus gilus 
šauksmas pagalbos, kai juodu 
griebėsi to drastiško šuolio į 
laisvę.

Tai parodo, kad rusų okupa 
vimas Lietuvos nėra užmirš
tas. Milijonai vergų Sibiro dar
bo stovyklose tik svajoja, kad 
ir jie galėtų taip padaryti. Ar 
Jungtinės Tautos bent dabar 
norės ką nors daryti dėl Lietu
vos? Tiek daug hipokritiškų 
šūkių girdime tose J. T. apie 
laisvę ir teisingumą visiems, 
bet nieko apie genocidą Lietu
voje.

Viktoras Makiejus 
iš East Čhicagos rašo:

Dviejų J lietuvių Turkijoje 
sovietų lėktuvo . pagrobimas

Intelektualinis žmogus skir
tingai suvokia t modernųjį me
ną ir menininkų individualias 
idėjas, jų formas ir jų emoci
jas, kurias jie paslepia savo me
ne. Jie sąmoningai paslepia' re
gimąjį »r jaučiamąjį pasaulį 
bei jo realybę ir. tiesą. Visuo
menė jaučiasi’ ' atstumta nuo 
šių diemymeno, ųes tas menas 
ne visiems suprantamas ir pri
einamas.' Klausimas kyla meno 
kritikams, muziejų persona
lui, istorikams, kultūros ideolo
gams ir kai kuriems meninin
kams, kurie arba pametė me- 
po profesiją arba buvo auti 
meno hierarchijos išstumti, 
kaip “archaiško” meno ats
tovai? Šio klausimo terenas pla
tus, dėl kurio galima diskutuoti 
£r išvadas daryti.
. • Yra didelis ir vis didėjantis 
susirūpinimas 
no formų bei 
likimu, prieš kurį susidarė or
ganizuota opozicija. Prieš- re
prezentacinį meną pirmieji pa 
sisakė Dada ir abstraktininkai, 
kurių kategorijon įeina Picas- 
šo ir kiti. Suprantama, menas 
arba jo formos turi keistis, nes

K. C. Jučas, M. D. 
iš Chicagos rašo:

Kas įvyko dausose viršum 
Sovietų . Sąjungos praeitų sa
vaitę buvo SSSR dominuoja
mų, prispaustų ir pavergtų 
tautų desperatiškas siekimas 
laisvės.

Lietuvio tėvo ir sūnaus pa
grobimas sovietų lėktuvo turė
tų būti aiškus įrodymas pasau
lio žmonėms, kad komuniz
mas nei . sušvelnėjo, nei išsi
žadėjo savo sistemos neduoti 
prispaustam individui jam pri
klausomos apsisprendimo tei
sės. ’■ . -

DĖDES ŠERNOGYVENIMO BRUOŽAI
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 
galętų\ 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 psL 
kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Ar galį, kas patikėti, kad tė
vas yrą kriminalistas, jei jis 
nori, kad. sūnus studijuotų ir 
gyventų ; demokratinėje sant
varkoje?' Aš nesutinku su žmo 
gaus užmušimu (sovietų lėktų 
vo patarnautoja buvo užmuš
ta), bet te įvykio byla bus eg
zaminuojama. -

Kur yrajpasaulio sąžmey kąd 
leido visa štai įvy kti šiąurėa Ry 
tų Europoj prieš 2š> metas? Męs 
turėjome veikti 1945 metais ir 
išgelbėti 4 Pabaltijo valstybes. 
•Tai būtų buvusi vertesnė prie
žastis kariauti - negu- Vietna
mas. - .

NAUJA TAUPYMO 
BENDROVIŲ VALDYBA

Richard. Friedman, Better 
Government Association direk 
torius, šeštadienį, 24 d., spalio 
mėn., kalbės Lietuvių Taupy
mo Bendrovių Lygos nariams, 
Beverly Country! Club.

šį vakarą bus įvesta Lietu
vių Taupymo Bendrovių Lygos 
nauja vaidyba 1970 — 71 me
tams, būtent: pirm 
Jankowicz iš Universal Sa
vings, vicepirm. Frank Bogdan 
iš St Anthony, vicepirm. Phi
lomena Pake! iš Chicago Sa-

—• Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. Petersortivn*
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems t>eij jaunimui: ...

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKAS, 34 pst su 8 - apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dbl.

2. Vanda Frankienė-Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 pšL, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie {Paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato,- kietais viršeliais, gausiai dail: X Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema, lift psl., $1,00:
- 6. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 

tėvynės pažinimas, dainos. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 217 psl. 
Labar tinkama Vaikamš, kur nėra lituanistinių mokyklų. $3.00

' Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasais 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių, muštruota dari. Z. Sodeitaenės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. S3.00.

»*■ B. Joiias Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 

tų vaikams
> 1 > M T Į V P Jt * f Į..V W L 4 . f 1 1 OFFICE HOCRS
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2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS .50608
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dys: Rastenyte Laima, Lapinskas Darius, Kučėnieiiė Dalia ir Algi 
mantas Grigas.

Bengia Dzūkų Draugija. Bilietus galima įsigyti Marginiuose ii 
prie kasos.

▼ings, įtas. Eugene Pietkiewicž 
iš» Žrane Saviągs, feisių pat 
Fratįfc Zogas iŠ JfidJatfd Sa
vings^ fašt. France* Sadauskas 
-Buszek Iš Bansfey and Kiener, 
CPAs.

Prasidės 6:90 p. m., vakarie
nė 7:30 p.m. tikrai laiku. John 
Evans ir William Drevanį Ren 
jpmo Komisija, rūpinasi, kad 
vakaras būtų ne tik įdomus, 
bet ir linksmas su maloniais 

Norbert draugais, skani® vakariene ir 
smagia muzikai šokiams. Ti
kėtus galima gauti pas Eugene 
Pfetkifewicz, LA 9: 3600.

Take stock in An
Bųr US. Savings Bonds

DADA SĄJŪDŽIO TĘSINYS BAIGIASI 
ANTI MENU

per amžius taip buvo,-kad me
no kūrybinis procesas keitėsi, 
•kai ką {pasiimdamas iš senų 
elementų, iš kurių prasideda 
nauja kūryba dailėje, architek
tūroje, net literatūroje. Mes 
‘matome, kaip kelių šimtme
čių tarpsnyje pasikeitė žmo
nijos dvasinės kultūros for
mos. Matome skirtumą tarp 
klasiškojo graikų periodo, — =

■ skirtumą tarp romaninės ir go 
tikos architektūros, tarp baro
ko ir mūsų laikų suprastintos 
architektūros, kartu ir supras
tintos plastinės dailės.

■ Moderniosios dailės formo
se taip pat yra gerų elementų,-• 
jeigu kas moka juos realizuoti ■ 
geram tikslui — duoti jiems j 
naują gyvenimą, bet ne mirtį, 
kokią siūlo dauguma šių die
nu dailininkų.

Technologijos išsivystymas 
žymiai paveikė mūsų galvose
ną visais atžvilgiais, staiga ir 
konkrečiai savo naudai — pef 
mur ir visuomenės gerbūviui. 
Tačiau technologija nebuvo ikt 
šiol žinoma dvasinės estetikos 
istorijai. Technika ypatingai 
pribloškė jaunuosius dailinin

kus, kurie tikisi surasti “ma
gišką’’ įkvėpimą ir jėgą iech-> 
nikoje. Studentai ir dailinin
kai su- panieka žiūri į buvusių 
'gentkarčių meno kūrybą ir. tuo 
pačiu karta įrodo savo silpny
bę. Technologija yra moks
las, užsiangažavęs vystyti ir to 
bulinti logiškas, realias formas 
bei formules, kuomet meninin
kas tampa tiktai pseudo tech
nikas — objektyviosios realy
bės deformuo tojas, blogesnis 
už dadaistus, kurie po I Pasau
linio karo paskelbė šūkį: “An 
ti”, t. v. toliau už meno ribų! 
Jų didelės pretenzijos “eiti to 
Hau už meno ribų” ilgai ka
bojo ore,, kol pasibaigė anti 
menu, kitais žodžiais — “me
nas” prieš meną.

Mūsų laikų menininkui ge
riau tiktų pseudomenininko var
das. juk jis-yra kalvis^, “plum- 
beris”, dėžių gamintojas, skar
dos šlįfuotojas, geležies virin- 
tojas, plastikos plokštelių bei 
stiklo pjaustytojas, dekoraty
vinio’ darbo kombinatorius ir 
fe t. Kadangi tapyba (ne tradi
cinė) baigė savo amžių, tai 
vienas'kitas, psėūdo meninin
kas iš nuobodumer. už drebią 
keletą prizmatinrų dažų plėt- 
jhū arba lazdų ant drobės. Kul 
tūrinė revoliucija plačiai de
monstruoja degradacijos ir 
vulgarizmo anatomiją vardan 
meno. “Mes netikime menu 
dėl meno. Mums reikalinga at 
skirų dalių harmonija. Tapy
ba buvo gretinama.su muzika, 
bet mes netikime į uodų zirzi
mą”, sako jie.

1969 m. pabaigoje Chicagoje 
parodoje matėme daugiau negu 
kas čia pasakyta. Muziejuje ant 
sienų buvo prikabinėta baltų 
drobių, ant piedestalų supil
tos smėlio krūvelės, pribarsty
ta virvagalių, vielų ir t. t Prie 
eksponato ant kortelės parašy
ta-: pasiskolinta iš tokios ir to
kios galerijos ar. kolekcionie
riaus... Dadaistų šposų mu
ziejuose daug buvo, ir ^seniau, 
o paskutiniais metais' aįvirai 
daromas pasityčiojimas iš kul
tūros - ir žmonių įžeidimas. 
Ačiū Dievui, literatūra dar nė
ra sugadinta. Ji sveika — tari 
save reikšmę. Pabandyk suko- 
neveikt literatūrą 
Babelio bokštas.
buvo ir tebėra gyvenimo veid- chai šit visomis jų priviiegijo- 
rodis. Realistinis menas (vaiz-
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GIRDĖTI NEW YORKE
Lietuvių, latvių, estų 

. — demonstracija

Spalio 18 prie Jungtinių Tautų 
būstinės įvyko nusisekusi lie
tuvių, latvių estų sambūrio Ba- 
tuno suruošta demonstracija. 
Toje eisenoje dalyvavo gal arti 
dviejų tūkstančių žmonių. Ma
tėsi daug jaunimo, ypač latvių 
ir estų. Buvo gausu tautinių 
vėliavų, nes veik kiekvienas de
monstracijos dalyvis nešė savo 
tautos vėliavą. Lietuvių vėlia
vos savo gausumu pranešė, lat
vius ir* estus..

Kaip dera tokia proga, buvo 
ir jautriai pasakytų praneši
mų. Pagrindiniais pranešėjais 
nuo kiekvienos tautos buvo jau
nuoliai. Jų pasakyti žodžiai buvo 
turiningi ir trumpi, klausovų ne
vargino. Be to dar, lietuvių var
du tarė jausmingą žodį preb J. 
Balkūnas, žymusis Batuno vei
kėjas. O trumpai kalbėjo Lie
tuvos generalinis konsulas ši-

susilaukė daug policininkų: pės
čių, raitų ir automobiliuose dežu- 
ruojančių. Jų buvo gal keli šim
tai. Vienas automobilių buvo 
skirtas su įvairiais susižinojimui 
įrengimais dežuruojąnčios polici 
jos štabui. Buvo keliose vieto
se matyti ir ant stogų po pora 
policininkų.

Policija elgėsi mandagiai, ne- 
priekabingai ir net nesikišo, kai 
buvo dvi Sovietų Sąjungos vė
liavos demonstracijos dalyvių 
sudegintos.
- šią demonstraciją rėmė Vli- 

kas ir Altas.
Smulkiau apie jos metu pa

darytus pranešimus ir kas juos 
darė — bus Eltos paskelbta.
Bražinskų šeimos pasiryžimas

f

Vos spėjo pasklisti žinia apie 
tėvo ir sūnaus Algirdo Bražins
kų priverstiną iš Kaukazo skri-

ūmai buvo padaryta visa, kas 
galima apsaugojimui tėvo ir sū
naus nuo jų grąžinimo rusams.

Iš nuskridusio Turkijon Vli
ko valdybos nario Kezio buvo 
gautas telefonu pranešimas, kad 
Bražinskai jau esą laisvi.

Iš spaudos ir įvairių radijo 
pranešimų iš Anglijos, JAV, V. 
Vokietijos sužinota, kad rusai 
daro didelį spaudimą į Turki
jos vyriausybę išduoti Bražins
kus Sovietų teismui, kuris juos 
teistų už ginklo turėjimą, už ap
galvotą pasikėsinimą nušauti 
lėktuvo palydovę ir kartu jo vai
ruotojus. X

Turkijos atitinkamų įstaigų 
rusams buvo pranešta, kad at
skridusieji bėgo politiniais su
metimais ir tik gindami savo 
gyvybę šovė, o be to, tarp Tur
kijos. ir Sovietų Sąjungos nesą 
sutarimo nusikaltėlius išduoti.

Pagerbti tarnautojai
Cook County School of Nur

sing — Slaugių mokykla Chi- 
c a goję, esanti Polk — Win
chester ir Wollcat gštvių kam
pe . penkiolikos aukštų name, 
spalio 8 d. turėjo nepaprastą 
šventę. Tą dieną, buvo pagerb
ti ilgamečiai jos tarnautojai, 
•ištarnavę po 10, 15, 20, 25, 30, 
35 ir net 40 metų. Tokią grupę 
ilgamečių tarnautojų šioje mo
kykloje sudarė riet 1<!S asmens, 
kurie bendrai išternavo 2.880 
mėtų laikotarnį.

Jiems būvi surengti nendri 
pietūs. Vadovybės nariai pass 
kėr sveikinimo kalbas. Pasi
džiaugė, kad tiek daug asme
nų, vyrų ir moterų, sąžiningai

1

ir pastoviai ėjo savo pareigąš. 
Visi buvo apdovanoti bronzine 
špilkų te ir pažymėjimu apie 
nueitą kelią. Buvo apdovanoti 
orchidėjomis ir kitokių gėlių 
puokštėmis, o pati salė ypatin
gai papuošta. Buvo ir meninė 
programa. ,

Pati šventė buvo gerai suor
ganizuota ir- puikiai pavyko, 
šioje mokykloje darbuojasi 
daug lietuvių, kai kurie iš jų 
jau yra čia ište.rnavę arti J20 
metų, nes yra gera darbovietė.

A; 'Gintnerisi

SKAITYK PATS IR FARAGING

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS -ę

inutįs. Jis pranešė, kad iš So
vietų Sąjungos “atskridusieji” 
tėvas ir sūnus Bražinskai Tur
kijoje jau paleisti iš kalėjimo. 
Visų demonstracijos, dalyvių to
ji žinia buvo sutikta gausiu del
nų plojimu ir šauksmais: va
lio, vivat!

■ Toji demonstracija šiuo kart

dusį lėktuvą su keleiviais nusi
leisti Turkijoj, tuoj Vliko pirmi
ninkas K. Valiūnas telegrafavo 

■Turkijos prezidentui, prašyda
mas neišduoti jų rusams. Kitas 
Vliko valdybos’ narys Kezys tuoj 
išskrido Turki jon, kad vietoje 
galėtų ištirti dalyką ir, reika
lui esant, tuoj atbėgėliąms su
teikti teisinę paramą. Taip pat 
buvo susižinota su Turkijos pa
siuntinybe Washingtone. Taigi,

O tokie politiniai atbėgėliai 
kaip Bražinskai nėra pirmieji 
Turkijoje. -Nemažai Turkijoje 
atsirado iš Sovietų Sąjungos žve- 
jotojų, o taip pat iš Bulgarijos 
yra atbėgėlių.

Mūsų žiniomis, iš Bulgarijos 
bėga bulgarai, magometų tiky
bos išpažintojai.

Suprantama, kad toji žinia 
apie rusų lėktuvo nuskraidinimą 
Turkijon ūmai -pasklido New 
Yorko lietuvių tarpe. Ji buvo
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LIE VIA

perduodama telefonais ir nea
bejotinai, kad tas įvykis paska
tino lietuvius gausiai dalyvauti 
ruošiamoje Batuno demonstra
cijoje prie Jungtinių Tautų būs
tinės.

Gerai padarė Vliko valdyba 
ūmai susimetusi mūsų tautie
čiams Bražinskams padėti apsi
ginti nuo atidavimo rusams.

Bet byla dar nėra baigta.
J. Vlks.

Amerikos lietuviai pagarbiai gos Sanitarinio District© patikę 
įsiveržė ir įsipilietino šio krašto 
mokslinėse institucijose, didžio
sios pramonės atradimuose ir 
planavimuose. Amerikos lietu
viai mokslininkai šio krašto yra 
siunčiami į pasaulines moksli
nes konferencijas, suvažiavi
mus, jiems pavedami didžiosios 
pramonės uždaviniai visuose pa
saulio kontinentuose.

1 Atėjo laikas su ta pačia ener
gija, pasiruošimu ir , pasitikSji-

tinius parinko ir čia gimusį lie
tuvį finansininką Teodorą Ale- 
šauską - Alien. Parinkimas ge
rai apgalvotas ir lietuviams tei
kia garbę ir pasitikėjimą. Lie
tuvio parinkimas į atsakingą ir 
svarbų politinį postą lietuvių 
tautinei grupei uždeda ir atsako
mybę — visiems rinkimuose da
lyvauti, atiduoti balsus už lietu
vį kandidatą ir laimėti.

Kandidates į Sanitarinio Dis- 
trikto patikėtinius Teodprąs Ale- 
šauškas - Allem dar jaunas vy
ras, išsimokslinęs, gabus ir verž
lus organizatorius. Jis gimė 
1940 m. Su žmona Diane augi
na 4 sūnus.. Jis savininkas “Ted 
Alien Real Estete Insurance and 
Management Co. Builder and 
General Contractor”. Priklauso 
Knights of Columbus ir yra Illi
nois gubernatoriaus patarėjų ta
rybos narys. ’ •

Būti išrinktu į Sanitarinio 
Distrikto patikėtinius reikia gau
ti apie pusantro milijono balsų. 
Laimėjimas bus tikras, jei visi 
lietuviai vieningai j ungsimės Į 
didžiąją talką Teodorui Alešaus- 
kųi - Allen remti.

Tęskime“ Amerikos lietuvių 
išbandytą tradiciją: visi lietu
viai respublikonai, demokratei, 
ir neutralieji, visi lietuviškų or
ganizacijų nariai ir pavieniai 
asmenys balsuoja ir kitus rągi- 
naf* balsuoti už lietuvį kandidatą, 
nežiūrint kurios partijos sąraše 
jiš bebūtų;

Gausus lietuvių dalyvavimas 
rinkimuose ir Teodoro Alešaiis- 
ko - Allen laimėjimas bus įtiki
nantis. priminimas respubliko
nams ir demokratams plačiau 
atverti duris ir kitiems lietu
viams kandidatams kitų 
mų proga. -i ;

rinki

hį gyvenimą, kuris gal labiau- 
siai reikalingas naujų idėjų, 
s^ųjų<vafdųnr . veidų. Politi
nėm darbui pąširuošusių žmo- 
nįų turime, energijos mums ne- 
stinga, kiekvienais meteis Vis 

‘(^dėsnis; lietuviu kaičius daly
vaują, vienokiuose ar kitokiuo- 

rinkimuose. ■' Tai geras žęnk- 
ląs, rodąs mūšų didėjančią jėgą.
.'iRespiiblikonųparfijaį Chica-

X' ■ I. ' Marta Babickienė
. / ;/.yiia“Brieišytė-'^-:^

C IdL Eugenijus Bartkūs .
•- JCazys Barzdukas

Dr. Kazys Bobelis 
Kostas Bružas .
Antanas Būga
Pulk. Karolis Dabulevičius 

‘ Zig:mas Dailidka
Stasys Daunys
Gen. Stasys Dirmantas 
Adv. Gabrielius Gedvilą 
Vladas Išganaitis
Inž. Jonas Jurkūnas

I Vincas Kačinskas 
Emilija Kielienė 
Dr. Petras Kisielius 
Prel. Mykolas Krupavičius 
Tėvas Jonas Kubilius, S. J. 
Antanas Kučys 
Bruno Macianskas 
Gen. Kazys Musteikis

Pulk. Matas Naujokas
Inž. Bronius Nainys -
Inž. Pilypas Narutis
Kazimieras Oksas

Kun. Jonas Pauperas 
Levas Prapuolenis

Dr. Antanas Razma 
Gen. Mykolas Rėklaitis 
Juozas Skorubskas 
Antanas šantaras 
Kun. Adolfas Stasys

Dr. Vladas Šimaitis 
Valerijonas Šimkus 
Kun. Ansas Trakis 
Mečys Valiukėnas 
Dr. Algis Valiūnas 
Jonas žadeikis

Mūsų spaudoje
Ką atsakyti sovietiniams parei
gūnams iš pavergtos Lietuvos

i Europos Lietuvis Nr. 36 
straipsnyje “Bendravimas ir sa
vigarba” cituoja' “Varpo” re
daktoriaus A. Kučio straipsnį 
dėl bendradarbiavimo su Lietu
va. Straipsnio ^pabaigoje auto
rius siūlo sovietiniams pareigū
nams iš pavergtos Lietuvos duo
ti tokį atsakymą:

“Jūs atstovaujate’režimui, ku
ris bestiališkai nužudė poetą 
Kazė Jąkūbėną. 0 Jūs kalbate 
vardu tų, kurie yra^kalti dėl dau
gelio mūsų rašytojų pergyven
tų fizinių bei dvasinių tortūrų. 
Visa lietuvių tauta per daug iš
liejo kraujo ir ašarų, kad mes, 
būdami laisvi egzilėje, galėtume 
su jumis kalbėti _su užčiaupto
mis burnomis. Jūs galite įsi
leisti pas save tik tai, kas nepa- 
kenkia jūsų atstovaujamai sis
temai ir jūsų pavergėjams — 
bolševikams rusams. Jūs neįsi- 
leidžiate. raštų, kuriuos paverg
ta tauta priimtų kaip balzamą. 
Jūs pasirenkate iš mūsų kūry
bos ne tai, kas yra geriausia, bet 
kas yra priimtina jus pavergu
siai komunistų partijai — klus
niai Maskvos įsakymų vykdyto
jai. Ne, mes negalime su ju
mis tartis, kol tokia kalba reiš
kia lūpų užantspaudavimą žo
džiui, dėl kurio mes pasirinkome 
egzilę. Grįžti su savo kūryba į 
tautą yra mūsų svajonė, tačiau 
mes negalime išduoti savo egzi- 
lės prasmės. Rubrikoną mes jau 
seniai esame ‘ perėję. Egzilėje 
pasiliko didelė mūsų gyvenimo 
dalis. Ateities vizijoje mes ma
tome geresnį pasaulį ir jame 
laisvą Lietuvą, į kurią grįš mū
sų kūrimai”.

Kalifornija gaudo 
5 žmonių žudikus
SANTA CRUZ, Calif. — Še

rifo policija rado automobilį, ku
riame pirmadienio naktį pabėgo 
piktadariai, nužudę akių dakta
ro Victor Ohta 5 asmenų šeimą, 
lavonus sumetę į kieme esantį 
maudymosi baseiną ir pabėgda
mi uždegė apie $300,000“ kaš
tavusią daktaro rezidenciją. 
Rastas už 15 mylių nuo nusikal
timo vietos automobilis priklau
sė nužudytai Mrs. Virginia Ohta. 
Kiti nužudytieji yra daktaro 12 
ir 11 metų amžiaus sūnūs ir se
kretorė. Dvi daktaro Ohta duk
terys, 18 ir 15 metų, šiuo metu 
buvo mokyklose ir išliko gy
vos.

Policija apsupo plačias apy
linkes ir apklausinėja visus pra
važiuojančius bei praeinančius.

Visi nužudytieji šilkiniais 
raikščiais surištomis rankomis 
ir peršautomis galvomis išvilk
ti į kiemą ir sumesti į vandens 
baseiną. Atrodą, kad ne plėši
kų darbas. “Panašu į egzekuci
ją”, pareiškė šerifo .policija.

Jokių žudynei motyvų neran
dama,tik be kitko atkreipiamas 
dėmesys į tai, kad' akių daktaro 
Ohta nemokamai gydydavęs 
“hipių” tipo pacientus.

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

knygas Įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui, čia'. 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 dolerį: ... . .' ■ ;

Čikagietė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ..
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis- ' 
tines klastas ir melus. 95 psl. f..- * J . U <

L. Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE.,. Būtini 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. > 
Tik 35 psl., bet juose daug pasakyta. ' . -į:

Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo- J 
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psl • >

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir Įdo- , 
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psl. ■*<! . -

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl. ' . . ' 'į'£

Dr. agr, A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psl - ’ \ ; . : ; . "

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

Vincas Žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. -140 psL V - 'i

šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun-;': 
tus pinigini .orderį. . >

NAUJIENOS, ’
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 ' 0

. ' .. , 1, i . .< L-

Su dideliu-susidomėjimu yra perkamas ir; skaitomas; 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas į ; ' g

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

Knygoje randame gyvai if^vąiždžfai aprašymas tiėlu< 
vos krašte^Įnuęstieltių^jkaimįęfių^E
W kit . t-< ■ /

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.V.
. V'-- ■<' . " ‘ ; 2 -**’•. “Y :**'**•• * .-X' • .5;*

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tekiu adresu; • £
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, ČhįęagĄ

..... I į! B

TI --------- ------- ---- ------’-------- *

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite! 

i ' ' ’_ L ' .'

i\ ! 
r:; i 

R ** ►

MPO
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 narnama Įidigytf.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos priei 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė- 
uesio pirmos.

INSUiU

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

Ką kiti atsakė

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūąienes knyga

100 didelio formato psl, daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čeki ar Money orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608

Prisiminkime žymiuosius eg- 
zilus. Jų tarpe kad ir Pablo 
Casals ir Pablo Picasso. Ispani
ja būtų laiminga, kad jie grįžtų 
į savo tėvynę. Bet didieji egzi- 
lai atsako Franco rėžimui: “Ne! 
Jūs egzekucijos šūviais nužudėt 
Garcia Lorca. Jūs ant savo są
žinių turite daug pralieto kraujo 
ir kentėjimų. Laisvė pas jus ir 
dabar supančiota”.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS '

Taupymo indėliai 
Apdrausti IU $20,000.

UNIVERSAL
■ ■ MAITH UttO 

NAUJIENAS«ran rn.ni —J
(JghmM t»ip0 ptrki c 

r jrogis tirtai per

NAUJIENAS

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

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais TeL 421-3079

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Dienraščio kainos:
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metams _____$20.00
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trims mėnesiams__ __  $6.00
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trims mėnesiams, . $5.00
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Aštuoniolikto amžiaus Lietu
vos didžiausioji blogybė buvo 
didikų (magnatų) sauvaliavi
mas. Didikų savanaudiškumas 
nusmukdė Žečpospolitą. Kara
liaus valdžia, ypač Saksų dinas
tijos viešpatavimo metu (1696 
—1763 m.) visiškai nusilpo.

Po Didžiojo šiaurės karo Sa- 
piehų Įtaka ir valdžia Lietuvoje 
nupuolė. Deja, neatsirado stip
rių asmenybių didikų tarpe, ku
rie būtų galėję užimti kritusio 
Kazimiero Sapiehos vietą. Dėl 
įtakos valdžioje atkakliai var
žėsi didikų šeimos; mažėjant 
Sopiehų ir Radvilų Įtakai, kilo

Potockiai, Čartoriskiai, Sanguš- 
kos ir Oginskiai, o su jais kilo 
ir kivirčai. Didikai laikė stam
bius nuosąvos kariuomenės da
linius, savo rūmų prabanga ir 
šalininkų skaičiumi nenusileis
davo karaliui. Didikų savitar
pio varžytos dėl valdžios daž
nai priversdavo prie žemvaldžių

mųjų konfederacijų. Atsakin
gos valstybinės vietos, imtinai 
iki karaliaus sosto, buvo užima
mos papirkimų keliu, išleidžiant 
tam tikslui milžiniškas pinigų 
sumas. Moralinis daugumos di
dikų lygis buvo nepaprastai že-

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

Turkai - šalto kraujo žmonės
Visa sovietų imperijos propagandos mašinerija šian

dien nukreipta prieš dabartinę Turkijos vyriausybę, vei
kiančius turkų Įstatymus ir gyventojų žmohiškumo jaus
mus. Panašių spaudimų Į Turkijos vyriausybę ir krašto 
gyventojus jau buvo ne vienų kartą. Jeigu turkai nebū
tų šalto kraujo žmonės, jeigu jų valdovai nemokėtų at
skirti pelų nuo grūdų, tai šiandien jie nebūtų nepriklau
somi ir negalėtų savo reikalų savarankiškai tvarkyti

Visi prisimename, kad tuojau po Antrojo Pasaulinio 
karo “galingoji” Sovietų Sąjunga iš turkų pareikalavo 
atiduoti Karšo ir Adrahano provincijas. Stalinas pasa
kojo, kad tos vietos ne turkų apgyventos. Jeigu ne tur
kai, tai provincijos priklauso rusams, rašė sovietų spau- 
da. Jam reikėjo Įrodyti, kad Kars ir Adrahan provinci
jose gyveno rusai, bet tokiais dalykais Sovietų Sąjungos, 
valdovai visai nesirūpino. Stalinas sutraukė dideles karo, 
jėgas Į turkų pasienį, pradėjo pasienio provokacijas, siun
tinėjo laivus Į Dardanelus, bet turkai nenusigando. Tur
kai nepasidavė pačiam didžiausiam sovietų spaudimui, 
todėl jie ir šiandien tebevaldo ne tik Kars ir Adrahaną, 
bet jie ir Dardanelus kontroliuoja.

Dabar sovietų valdžia vartoja visas priemones tur
kams nugąsdinti. Jie net grasina diplomatinių ir kitokių 
santykių paaštrėjimu, jeigu turkai neleis patiems rusams 
teisti Karolio ir Algirdo Bražinskų. Ne tik Turki jon nu- 
vykusieji sovietų diplomatai grasina turkų valdžios pa
reigūnams, bet komunistų valdžios kontroliuojama spau
da tuos grasinimus nedviprasmiškai rašo.. Be tiesioginio 
spaudimo, rusai naudoja ir netiesioginį. Jie prieina prie 
visos eilės “bendradarbių” — “kultūrinių” ir “nekultū- 
rinių”, užsienio valiuta apmokamų ir dirbančių iš kvailo 
“pasišventimo”, kurie tuojau suranda Įvairiausių pre
tekstų “nusileisti rusams”. Jie net ištraukia nepasirašy
tų ir nepriimtų Įstatymo projektų, kuriuos jau vadina 
Įstatymais ir reikalauja, kad turkai keistų savo nuomp-. 
nę ir atiduotų Bražinskus Į rusų nagus.

Bostone einančio “Christian Science Monitor” ko
respondentė Charlotte Saikowski, davusi nepaprastai 
Įdomių reportažų apie dabartini gyvenimą “komunisti
niame” rojuje, parašė gana Įdomią korespondenciją apie 
nuotaikas Sovietų Sąjungoje. Ji rašo ir apie lietuvių Bra
žinskų pabėgimą Į Turkiją. Nespėjo korespondentė pa
siekti Maskvos aerodromą, patys muitinės-ir Įvairūs aero-

dromo tikrintojai pradėjo jos klausinėti, koks yra kelei
vinio sovietų lėktuvo lakūnų likimas. Pasirodo, kad Ru
sijon sugrįžo visi keleiviai ir vienas lakūnas. Du lakū
nai dar ir šiandien tebėra Turkijoje, Trabzono ligoni
nėje. Jie klausinėja, kas pačiupo sovietų lėktuvą ir ku
riais sumetimais tas lėktuvas buvo nukreiptas Turkijon? 
Sovietų valdžia apkaltino Karolį ir Algirdą Bražinskus, 
bet nepasakė, kad jie rusų buvo ištremti į Uzbekistaną. 
Sovietų spauda paskelbė, kad Bražinskas mušė savo žmo
ną, bet tyli, kad Bražinskas buvo išsiųstas be teismo, 
bausmę jam paskyrė čekistai, besivadovaudami tiktai 
komunistų skundais.

Chorlotte Saikowski apie turkų padarytus nuta
rimus ir rusų spaudimą šitaip rašo:

“Visi trys Juodosios Jūros Uosto Trobzono, 
kur lėktuvas nusileido, teisino teisėjai ketvirtadienį 
priėjo išvados, kad tėvo ir sūnaus elgesys yra politi
nis nusikaltimas. Turkų baudžiamasis kodeksas sako, 
kad užsienietis, apkaitintas užsienyje padarytais nu
sikaltimais, turinčiais politinių motyvų, nebus tei
siamas arba išsiunčiamas” (“Christian Science Mo
nitor”, 1970 m. sp. 21 d., '6 psl.)
Ta pati korespondentė toliau rašo, kad turkų teis-' 

mas ir teisingumo ministerija pripažino Karolį (kartais 
dabar vadinamą Pranu Stasio sūnumi) Bražinską ir jo 
sūnų Algirdą tremtiniais ir davė jiems tremtinių teises, 
bet rusai ir toliau daro spaudimą. Turkai pasielgė pagal 
veikiančius turkų Įstatymus ir pagal baudžiamojo kodek
so taisykles, bet rusai neąpiimsta. Vienas žingeiduolis 
korespondentei net nurodė,! kad Amerikoje lengva gink
lus Įsigyti, Į lėktuvą Įlipti ir vėliau lėktuvą nukreipti pa
geidaujama kryptimi. Dabar panašus dalykas padarytas 
ir Sovietų Sąjungoje, bet “mes rusai niekad nepasiduo
sime be kovos”.

Rusai kovos Bražinskams .atgauti. Jeigu į jų rankas 
kokiu nors būdu Bražinskai patektų, tai kiekvienam aiš
ku, kad teismas būtų labai žiaurus. Rusai Bražinskus 
nužudytų. Rusai Bražinskų bausmę padarytų pavyzdi
ne, kad niekas niekad nebedrįstų lėktuvais bėgti iš di
džiosios sovietų koncentracijos stovyklos. Turkai nėra 
tokie žiaurūs. Turkų Įstatymai žmoniškesni. Pavojaus 
metu turkai yra šaltakraujai. Reikia manyti, kad turkai 
sugebės atsispirti sovietų-valdžios spaudimui ir žiau
rius rusus pamokys žmoniškumo. Jeigu Sovietų Sąjungoj 
būtų gerbiamos kiekvieno piliečio -teisės, tai Bražinskams 
nebūtų jokio reikalo bėgti. k ’

mas.
Didikai paprastai nežinodavo 

krašto tikrųjų poreikių ir nesi
rūpindavo jo gerove bei ateiti
mi, o neretai tiesiog išduodavo 
jo interesus svetimoms valsty
bėms. Turbūt, geriausias- XVIII 
amžiaus išdidaus Lietuvos mag
nato pavyzdys buvo Karolio Sta
nislovo II Radvilo asmenybė ir 
darbai. Pramintas “Panie Ko
chanku”, kunigaikštis Radvilas 
iš pradžių buvo stačiai visų di
duomenės ydų įsikūnijimas. Jo 
tragedija buvo XVIII a. Lietu
vos didikų tragedija: siekdamas 
įgyvendinti grynai savanaudiš
kus tikslus, jis išdavė savo val
stybę, o per vėlai suvokęs savo 
veiksmų pavojų kraštui, stengė
si be pasisekimo atitaisyti sąvo 
išdavikišką klaidą.

Tėvo pėdomis
Mirdamas Jeronimas Florijo

nas Radvila paliko savo broliui 
Lietuvos didžiajam etmonui M. 
K. Radvilui savo turtą ir dva
rus. Tuo būdu Mykolas Kazi
mieras Radvilas (1702—1782 
m.) tapo Lietuvos turtingiausiu 
žemvaldžiu. Būdamas didžiuoju 
etmonu ir Vilniaus vaivada Rad
vilas turėjo ir-politinės galios. 
Pramintas “Rybenko” (žuvelė) 
Radvilas buvo didėlis nenuora
ma ir ištvirkėlis.

1720 m. Nesvyžiaus ordinaci- 
ją paėmė žuvelė Radvilas. Dvi
dešimt metų bėgyje, jis iškėlė 
Nesvyžių iš griuvėsių, lengva-, 
tomis miestelėnams. Jėzuitai 
pastatė kolegiją su bažnyčia. 
Radvilos pirmoji žmona, Pran
ciška JJršulė Višnioveckaitė, bu
vo tikra Nesvydžių dabinto j a. 
Jos iniciatyvąPalosnė j e atsira
do drobės fabrikas, pirmoje ei
lėje vienuolių habitams austi. 
Kunigaikštienė Pranciška Uršu
lė buvo kultūringa ir raštinga 
moteris. Nesvydžiuje ji įrengė 
teatrą ir pati rašė, nors men
kos vertės, scenos veikalus. Jos 
pastangomis, buvo atnaujinta 
spaustuvė, padidinta biblioteka.

Užmiestyje jos pastangomis 
buvo įrengti parkas ir .žvėrynas. 
Parke buvo vasaros rezidencija 
su gražiomis .altanomis, šiltna
miais- ir šiltųjų kraštų auga
lais. 7X-VDI amžiaus pusėje Nes- .
vydžius garsėjo koncertais, vai-1 
dinimais, baliais, medžioklėmis. 
Radvilų pilyje buvo Didžiosios 
Lietuvos kunigaikštijos senųjų: 
aktų archyvas', karalių ir didžių
jų kunigaikščių privilegijos,' 
svarbių dokumentų nuorašai, Ho
rodlės ir Liublino unijos origi
nalai, įvairių svetimų valstybių 
valdovų raštai, valstybininkų. 
Radvilų gausi korespondencija.

Tokioje aplinkoje 1734 m. 
Nesvyžiuje gimė Karolis Stanis
lovas Radvilas. Jis buvo pa
krikštytas savo senelio, DLK 
kanclerio vardu? Deja, pas jį

buvo užsimezgę daugiau tėvo, 
negu motinos charakterio bruo
žų. Mažas mokėsi Bioloj ir Nes
vyžiuje. Jis buvo taip lepinamas, 
kad iki 15 metų dar nemokė
jo skaityti. Pagaliau susirūpi
nęs žuvelė Radvilas paskelbė, 
kad dovanos porą kaimų tam, 
kuris Karolį greit išmokytų skai
tyti. Vienas bajorėlis sugalvo
jo gudrų būdą.: parašęs lento
je raides, liepė jaunam kuni
gaikščiui ir keliems jo mokslo 
draugams Į išvardintą raidę sau-, 
ti iš muškietos. Rezultatai pasi
rodė puikūs, ir mokytojas kai
mus gavo.

Bet pati Nesvyžiaus aplinka 
įkvėpė Radvilų šeimos bei Lie
tuvos valstybingumo šlovės ^va
šią į Karolį Stanislovą. Jis pil
nai įsisąmonino, kad Radvilai 
dar prieš Liublino uniją buvo 
Lietuvos galiūnai. Jis pastebė
jo, kad net ir jo laikais Radvi
lai kartu su Sanguškomis ir Čar
toriskiais valdė Lietuvą. Sako
ma, kad Radvilas apvažinėjo 
mašrutą nuo šiaurės į pienus, 
nuo Vilniaus vaivadijos ribų ;iki 
Kijevo ir taip pat per Ukrajną, 
neišeidamas iš savo valdų!

Jau 13 metų būdamas, jis da
lyvavo teismuose ir seimuose. 
Jis buvo Lietuvos turtingiau
sio tęvo, turtingiausias vaikas, 
mėgęs pinigus švaistyti ir ūžau
ti. Šis “Nesvyžiaus Bachas” bu
vo visiems vaišingas, dėlto bajo
rų mėgtas. Dėl jo nuolat var
toto išsireiškimo bepilstant -bu
telį: “Panie Kochanku” (Pone 
mielasis), buvo pramintas Panie 
Kochanku”. “Mielasai pone, 
prašom gerti” — ir svečias blai
vas negalėjo apleisti Radvilo sta
lą. “ .

Karolis Radvilas užaugo pa
skutinio Augusto valdžios gady
nėje. Jo santykiai su Augustų 
III buvo geri. Bet jau nuo jau
nystės jis sirgo didžiąja mani-1 
ja, siekdamas magnato valdžios. 
Jis apie Lenkiją dažnai atsiliep
davo su panieka. Kartą Augus
to III pakviestas į Varšuvą su
šuko;

— Ko aš eisiu medžioti pelių- 
ir žiurkių Lenkijoje, jei aš vi
suomet randu meškų Lietuvo
je?

tribunolo kovas - -
Augusto III laikais Lenkijoje-1 

Lietuvoje susidarė dvi partijos,; 
vienai vadovavo Potockiai, ki-< 
tai Čartoriskiai. Čartoriskių: 
partija, pavadinta “Familija”,- 
siekė paimti Į savo rankas sei-I 
mus, seimelius ir tribunolus re- 
.formoms pravesti. Po 1752 m. 
Fąmilija kreipėsi Į rusus pagal
bos. Antroji partija buvo vadi
nama Patriotų partija, kurios 
didikai nariai kovojo prieš Čarto
riskius ir jų Įtaką reformoms 
pravesti. Patriotu partijos ya-t

dovybę perėmė lenkų etmonas 
Branickis. Kadangi Branickiai 
susigiminiavo su Radvilais ir 
kadangi Patriotų partija atsto
vavo magnatų interesams, Ka
rolis Radvilas buvo uolusis Pa
triotų partijos šalininkas.

Čartoriskių šalininkai siekė 
užgrobti Lietuvos tribunolą. Mat, 
tribunolo maršalka buvo Žuvelė 
Radvilas. Būdamas Lietuvos et
monu, žuvelė Radvilas nekartą 
panaudojo kareivius mtimiduoti 
tribunolo posėdžius. Bendrai žu
velė Radvilas Lietuvos politi- > 
koje rodė blogą pavyzdį, štai 
ištrauka Iš Martyno Matuševi- 
čiąus atsiminimų apie žuvelės 
sauvaliavimą: _ *

“Po 1754 m. Lietuvos seime
lio, tribunolo maršalka kuni- 
gaikštis Radvilas pasikvietė sei
melio atstovus, kanceliarijos pa
reigūnus ir gimines pavakarie
niauti. Aš (Martynas Matuse
vičius — A. B.) irgi buvau pa
kviestas... Tuojaus kunigaikš
tis tribunolo maršalka pasigėrė. 
Kai kunigaikštis pasigeria, tai. 
jis dažnai būna žiaurus (violen- 
tus). Kunigaikštis atsistojo, 
kviesdamas 12 dragūnų įžengti 
Į salę, _prieiti prie stalo ir iš
gerti puotą su juo. Tada jis 
jiems įsakė šauti į orą. Minsko 
seniūnas staiga šoktelėjo, užtat 
kunigaikštis dragūnams įsakė 

šauti į seniūną.. Tai išgirdę, mes 
baliaus dalyviai išsibėgiojome. 
Pakol dragūnai užtaisė savo ka
rabinus, nurodyta auka buvo iš
bėgus pro langą”, (žr. M. Matu- 
szewicz, Pomiętniki magnaci a 
szlachtą).

Apie jKarolĮ Radvilą Matuse
vičius rašė: “kunigaikštis mė- £ 
go^uštiSjjr sunku.aprašyti, ko
kias kvailybes jis darydavo bū
damas girtas: šaudydavo Į žmo
nes, jodinėdavo raitas arba vyk
davo Į bažnyčią ir ten tol giedo
davo šventas giesmes, kol išsi- 
blaivėdavo”, '' .
, Liaudyje išliko nemaža nema

lonių atsiminimų apie jį. Sykį 
,ųųpbo(ižiaųdamas liepę valątie- 
.čiui įlipti į medelį ir kukuoti 
kaip gegutė. Valstietis vykdė 
jomylistos įsakymą _ir įsikabinęs " 
į šaką ėmė kukuoti. Radvilas 
ėmė kvatotis. Jis ištraukė pisto
letą .ir nušovė yalštiętį, tarda
mas, i— ar .nę blogas šaulys ? Vie- ,,
.nu šūviu nukoviau gegutę!

Sūnus “Painė Kochanku” tik
rai ėjo tėvo pėdomis. Jis Vil
niaus vaivados pareigas gavo už 
pinigus 1762 m. iš Brūhlio, Au
gusto III ministerip  J Pinigų pa
kišti jam nestigo. Sau Į pavaiva
džios pasikvietė tėvo gabų ad
vokatą, ukmergiškį Igną Baužą. '• 
.Bąužas jiko prie Radvilo .dvaro 
ir buvo jo artimas draugas be
veik per visą jo politinę karje-

.(Bus daugiau)

JURGIS JAŠINSKAS (

SPAUDOS PABIROS
Vienos knygos kilmės istorija

8
Per tą patį laikotarpį, Įskaitant 

ir nepriklausomybės karo — 1919 - 20 me
tus, kai buvo kovojama su Rusijos raudo
naisiais į Lietuvą įsibrovusiais daliniais, 
komunistų Lietuvoje buvo mirties bausme, 
nuteistų ir toji bausmė Įvykdyta — 18 as
menų. Nuo 1919 iki 1910 metų. Nė po vie
ną žmogų kasmet.

Ir aš tariu, giliausiu sielos įsitikinimu,' 
jog būtų geriau buvę, jeigu nė viena mir
ties bausmė politiniams priešams nebūtų 
ivvkdvta. Tačiau... 18

Esu taip pat giliausiai Įsitikinęs, kad 
mirties bausmei asmenims už politinius ar 
tautinius įsitikinimus skiriamai, neprita
ria ir’gerb. Ponia Meškauskienė... Taipgi 
esu įsitikinęs, kad loji Ponia, rašydama

• Amerikos “pažangiesiems” lietuviams 
apie visokius žiaurumus ir persekiojimus, 
vykusius nepriklausomos Lietuvos laiko- 
tąrpyje, turęjo mintyje:

dnu(j genesnę, daug žmoniškesnę ir 
daug .daug lobuiesnę visuomeninę ir politi
nę santvarką, kuri joje gyvenantiems žmo- 

■ nėms garantuoja tas savaime suprantamas 
ir būtinas sąlygas — Laisvę, Lygybę, ger
būvį. žmoniškumą ; įstatyminę ir prakti
nę garantiją nebūti nekaltai persekiotam 
ir nekaltai masiniu skaičiumi į mirtinas 
klimatines ir priežiūros bei gyvenimo sąly

gas tremiamam; garantiją nekaltai nebūti 
nuteistam ir nugalabintam, o po kurio lai
ko, kai žemėse esi sudūlėjęs, būti paskelb
tam — reabilituotam nekaltu — išteisintu.

O ką pamatėme, kai, pagal p. Meškaus 
kienę ir kitus lietuvius komunistus naivė
lius, “vargingąją liaudį smaugusią buržua
zinę santvarką” pakeitė “darbininkų ir 
valstiečių” globotinė bei lygybės ir laisvės 
“garantijas” nešanti komunistinė santvar
ka? Ką?

Čia vėl statistika, susidariusi trumputė
liu — vienerių pirmosios rusų Lietuvoje 
okupacijos laikotarpiu — 1940 birželio 
mėn. iki 1941 m. taip pat birželio mėnesio 
vidurio. Tik vienerių metų laikotarpyje:

“Pirma, masinio suėmimo banga buvo 
1940 m. liepos mėnesio 11 —12 naktį. Bu
vo suimta 2,000 veikėjų pagal A. Sniečkaus 
patvirtintą 1940. VII. 7 slaptą “Priešvals
tybinių partijų: tautininkų, voldemari- 
ninkų, liaudininkų, krikše. demokratų, 
jaunalie.tuvių, trockistų, socialdemokratų, 
eserų, šaulių ir k. vadovaujančio sąstato 
likvidacijos paruošiamųjų darbų ir opera
tyvinį likvidacijos planą”, Įvykdytą “vie
nu laiku visoj Lietuvoj, naktį iš liepos 11 
į 12, 1910 m. “Suimtieji buvo laikomi kalė
jimuose, o paskiau nuteisti už akių sun
kiausiems darbam į Rusijos tolimuosius 
rytus ar šiaurę daugumas 8 melam. Toliau 
suimtųjų skaičius buvo didinamas indivi
dualiai.

Antrasis masinis suėmimas ir jau tie
siog deportavimas į Rusiją buvo VI. 
74 — 18, išvežęs .3//,260 įvairaus amžiaus 

j vyrų ir vaikų bestiališku žiaurumu...

Buvusio komisaro Glušausko liudijimu, 
Maskvą buvo pareiltalavusi išgabenti (pa
gal ponios Meškauskienės išsireiškimą tų 
trėmimų metu — šiukšlių — 700,000 lietu
vių. Naujas deportacijų bangas nutraukė 
užėjęs Vokiečių karas su Sovietais. Tačiau 
karo pradžioje kalėjimuose ir koncentra
cijos stovyklose laikomus kalinius bolše
vikai (be jokių dtkaro Jauko ar kariuome
nės teismų”..; ) ėmė masiniai žudyti — 
Kretingoje, Petrašiūnuose, Pravieniškėse, 
Panevėžyje,'Raseiniuose, Sargeliuose, Rai
nių miškelyje, ^Smėlynėje prie Červenės 
rasta nužudytų lietuvių... ”

Ir tai toli nepilna statistika, nes kitose 
Lietuvos vietose, pavienių lietuvių (pavyz
džiui Biržuose buv. nepriklausomybės ko
vų dalyvis — raudonbarzdis Kairys šlykš
čiausiai nužudytas, lavonas išniekintas, 
nupjovus lyties organus ir juos sugrūdus Į - 
burną) išžudyta nenustatytas skaičius . Jr. 
tai tiktai yięnų vienerių komunistinės val
džios viešpatąvimo laikotarpiu — 1940 — 
1911 nn : ’ ’

1. Pirmu masiniu areštavimų suimta, 
kalintą ir už akių neteista 2,000

2. Antruoju masiniu suėmiipu ir trėmi
mu į Sibirą vyry, ąnoterų ir niekuo dėtų 
vaikų, be jokio Teismo ir be jokios kaltės 
įrodymo ištremta — 3^,260.

3. Be jokio teismo sprendimo, vien 
komunistinės valdžios pareigūnų valia ir 
veiksmu, toli gražu nepilnais duomenimis 
ir nepilnu skaičiumi, lietuvių 1940 — 41 m. 
nužudyta 1,114.

Palyginkime statistikas:
1919 — 1910^metais, valdant Lietuvą

“buržuaziniams jiacionalistąms” arba “dar 
bininkų ir valstiečių” “priešams” nuken
tėjo: kalintų 2324 asmens, .mirties bausme 
nubaustų — 18 Visų 2342 asmens;

Vien pirmosios ^komunistinės Rusijos 
okupacijos Lietuvoje metu,— 1940 metais 
Lietuvoje žmonių suimtą ir už akių neteis
ta— 2,000;

b., antrosios mąsįnių suėmimų bangos 
metu 1941 m. birželio mėn^tremtinių į Si
birą ir kitus “broliškus Rąstus” — 34,260 
asmenų.

c) karo Sovietinės Rusijos su nacine 
Vokietija pradžioje kalėjimuose ir kon- 
centracijos stovyklose komunistiniu parei
gūnų išžudyta, tikrai dokumentuotais da
viniais, nors išžudytųjų skaičius tikrumo
je didesnis, viso — 7,774 žmonių.

Palyginkime:
-1. 7,97.9 — 4h metais, ‘ valdant Lietuvą 

“nacionalistams”, nukentėjo 23i2 komu-, 
nistai:

2. Vien vienerių melų laikotarpyje, 
19iO — 47 m. — valdant Lietuvą okupan- \ 
tams rusams ir jiems talkininkaujant lie
tuviškiems komunistams nukentėjo tos 
valdžios nuopelnu —lietuviai.

Jeigu patiektume nukentėjusių lietuvių' 
(išžudytų, “liaudies teismu nusmerktų: 
miriop”, areštuotų, kalintų ir, ypatingai, 
ištremtųjų į mirties stovyklas Sibiro ir ki
tose nepakenčiamo klimato ir gyvenimo' 
“plačiosios tėvynės vietovėsna per tokį pat; 
(nepriklausomo Lietuvos gyvenimo 20-ties> 
metų ir komunistų valdomos .Lietuvos 20- ■ 
ties metų) laikotarpį, susidarytų neginči
jamai ir statistiniai paremtas klaikus, skir- ’

tumas ir siaubą keliąs drebulys dėl tokio 
komunistinės santvarkos elgesio ir to el
gesio rezultatų. Net .pati Ponia Meškaus
kienė, jeigu ji {dąr turi kiek lietuviškos 
dvasios ir Širdies, turėtų imtis už galvos ir 
raudoji dėl jos garbinamos santvarkos 
žvėriškumo ir ‘^klasių kovos” apgaulin
gumo.

O; tačiau komunistiniai fanatikai, ne
atsižvelgdami j tokius klaikius jų siekia
mos (čia Amerikoje) ir pasiektos (Rusijos 
ir jos okupuotoje mūsų tėvynėje Lietuvo
je) sistemos bjaurumus, ras, galima sutik
ti, pasiteisinimą: matai, sakys, Lietuvoje 
komunistįiiė santvarka pareikalavo tiek 
aukų ir kančių, kadangi reikėjo iš pagrin
dų pertvarkyti visą socialinį ir visuomeni
nį bei politinį gyvenimą. Sakys, be aukų 
neįmanoma sugriauti savo amžių “atgyve
nusios” sistemos ir įkurti naują, laisvą, 
demokratiškiausią pasaulyje ir visos žmo
nijos istorijos būklę...

. šitoks argumentavimas, jeigu jis ,kam 
,liptų “prie širdies ir lūpų, tebūtų biaui-iau 
stos šlykštynės dangstymas alksnio arjsyy— 
ruonėlio berželio lapeliu.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
D i e n r#š t į
“N A H JIE N A jS" 

los visad rašo
T F I S Y B t
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ŽINOMOJI ŠERMENINĖ
Leonard Funeral Home

Turime šermenims vietos

Skambinkite telefonu COmmodore 4-2228

10821 S. Michigan Avenue 

Chicago, Illinois

Apdraustas parkraustymaa 
Is Įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
823 W. 34 Place

TaLr FRontier 4-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,

VaL:
ORTHOPEOIJOS TECHNIKOS LAfi.

2850 West 63rt Sr.. Chicago, Iii, 6042$
Telefj PRospaci 6-5084

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai • Protezai, Mcu 
dažai. Speciali pagalba ko Į ©m* 
(Arch Support*) ir t t,
—4 ir Š—8. SešUdien^h 9—1.

kitose Chicagos dalyse ir prie
miesčiuose. Jei norite gero ir patyrusio patarnavimo, 

dieną arba naktį.

NAUJOJI ŠERMENINĖ
De Young • Vroegh Funeral

Home
649 East 162hid Street
South Holland, Illinois

Leidimai — Pilni apdraudė 
ŽEMA KAINA 

k. i E R £ N AS 
2047 W. 67fh PI. WAIbrook 5-8063

DR. ANNA BALKIU 
akių, ausų, NOSICS 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiio tel*fd PRospect 8-3229 

Rezid. t*l«f4 WAIbrook 5^076 
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
io ? iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Ligonius priima tik susitarus.

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

Medical Building). TeLLU 5-6444
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, .skambinti 374-8012

DR. S. BIEZ1S
Tstefcr PRospoct 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais. 
Ireėiad. ir sekmai ofisas uždarytas. 

Ret: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. PITER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisu: HEmloek 4-5849 

Reridu 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmai, ketvirtai nuo 1—4 ir 7—9, 
antrai, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštai, tiktai susįtarus.
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BALFAS VERTINGAI

DARBUOJASI
Ralfas yra vienintelė ben

drinė organizacija, kurioje su
telpa visų pažiūrų, įsitikinimų 
ir nuomonių žmonės. Taigi, 
šita šalpos organizacija, kuri 
rūpinasi tik į vargų patekusiais 
savo tautiečiais, nežiūrint kur 
jie būtų: okupuotoje Lietuvo
je, Sibire, Lenkijoje ar kito
se pasaulio šalyse.

Balfas nėra jokia pelitinė oi 
ganizacija. Jis negauna jokių 
pinigų iš valdžios įstaigų. Ame 
rikoje tai aišku, bet Lietuvoje 
Batfo organizacija pristatyta 
visuomenei, kaip reakcinė ir 
kaip apie tokią ten ilgokai bu
vo rašoma ir kalbama. Tai nė
ra tiesa. Tai gali paliudyti tūks 
tančiai Balfo darbuotojų, di
rektorių bei buvusių pareigū
nų. šioje organizacijoje vis
kas padaroma pasiaukojant, 
veltui, išskyrus Balfo vedėją ir 
porą tarnautojų, kurie ten už
sidirba kasdieninį pragyveni-

Petrauskas interpretavo anek
dotus.

Programos atlikėjai buvo pa
lydėti aplodismentais.

Salėje stalai buvo gražiai pa
puošti ir apkrauti įvairiais už
kandžiais ir skanumynais. Vė
liau buvo patiekta karšta vaka
rienė. Vakarienė ir užkandžiai 
buvo labai skaniai pagaminti. 
Šis nuopelnas priklauso vakaro 
šeimininkei Stasei Cecevičienei 
ir pagalbininkėms sesėms šau
lėms.

šokiams grojo Balio Pakšto 
kapela. Vakaro dalyviai turėjo 
progos skaniaipavalgyti, pašokti 
ir padainuoti.

Džiugu ir malonu, kad šau
liai gražiai tarpusavyje bend
rauja ir tokiais rengiamais po
būviais vis daugiau ir daugiau 
įsigyja naujų draugu.

ne, bei pasigendu kaujieniį, 
kai jas paštininkas man pavė-į 
luotai atneša, kartais tik se
kančią dieną.

'Jums visiems gero velintis 
tikra pagarba

Martynas Sinkevičius 
Rockford, DI.

optometristM

DR. EDMUND L C1ARA
2709 W. 51sf STREET 

Tol.: GR 6-2400

šeštad. 10—1 vaL

Rez. GI 84873

DR. W. M.HSM - EISINAS 
AKUŠERIJA irt MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
So. Kedxi« Ąv«^ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 30001. į

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Treč. ir šeštad. uždaryta

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. f Jofa GAcdon 3-7278

ToL ofiso: Pk 8-7773; rez.: PR 6-4732

DR. A MACIŪNAS
CHIRURGAS 
priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtad.į. ,5—8,

Lietuvių 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. y.
Tel.: HEmloek 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ

Ofiso tol.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Roridenciįos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ttt CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71 st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki-8 v. p.- P-.; antrai ir ketvirtad. 
nuo 9 iki it ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vak- 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
UPT0METR1STAS

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

■ “contact lenses”
VaL: pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSL8S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd ST.

VaL: antrad.. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo- 5—1 vaL vak.

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

Jeigu ateinančiais metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, kad nebūtų- 
sutrukdymu ir grupinė kelionė būtu 
ilgesnė;

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau* 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje Įstaigoje dabar dir
ba dvilietuvaitės — Josephine _Mile- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės Į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

' Tel. 238-9787-8

Nežiūrint stipriaus ir netei
singo Balfo, kaip šalpos orga
nizacijos puolimo ir šmeižimo 
Lietuvoje už tai, kad jis sušel
pia vieną kitą kalinį Sibire, ar 
kitur, Balfas ir toliau nuošir
džiai padeda visiems lietu
viams patekusiems į vargą, ne
žiūrint, ar kadaise buvęs par
tizanas, valstybės tarnautojas, 
kariškis, policininkas ir kitas 
valdžios pareigūnas, ūkinin- 
kas* ar paprastas darbininkas.

Žmonės Lietuvoje ilgai nie
ko nežinojo apie Balfą ir jo 
veiklą užsienyje.^.- Dabar apie 
Balfą patys pareigūnai tėvynė
je tiek daug prirašė, ir Balfą 
išgarsino pačioje Lietuvoje, Si
bire ir kitur. Todėl Balfo veik
la kasmet žymiai auga ir ple
čiasi.

Po 25 metų veiklos BAL
FAS auga dar stipriau, o į 
pačią Lietuvą siuntinių, pav. 
1969/70 m. jau buvo pasiųsta 
dvigubai daugiau. Taigi, BaL 
To vajus: vyksta gerai. Visokie 
neaiškumai galima išsiaiškinti 
pas Balfo skyriaus darbuo to
jus ar Balfo direktorius, ku
rie apyskaitas ir kitas infor
macijas gauna iš Centro Val- 
dvbos. A. G in t ne r is-

G. Dunne pas lietuvius
Cook apskrities pirmininkas 

Georgę Dunne spalio 16 d. ap
lankė lietuvius Marquette Par
ke. Jis, lydimas lietuvių orga
nizacijų ir spaudos atstovų, ap
žiūrėjo lietuvių mokyklas, baž
nyčią, ligoninę ir įvairias kitas 
lietuviškas ’ įstaigas. Jis stebė
josi ir jam labai patiko šie lie
tuvių pastatai: naujai pastaty
ta lietuviško stiliaus bažnyčia, 
šv. Kryžiaus ligoninė ir naujai 
statomas vięnulynas.

Lietuvių Plazoje aplankė Da 
riaus-Girėno paminklą, Marijos 
aukšt. mokyklą ir t. t.

George Dūrine yra geras lie
tuvių draugas. Jis visokiom pro
gom su jais bendrauja.

šios kelionės maršrutu jis bu
vo labai pataikintas. Kelionei 
vadovavo arch. Alb. Kerelis ir 
St. Balzekas.

Nuteista 11 “sultininkų
Federalinis distrikto teismas 

nuteisė vienuolika kriminalo i 
sindikato pinigų skolintojų —* 
“sulčių spaudikų”. Tai yra toks 

raketas* kur turtingi gengste- 
riai paskolina kam nors kiek 
pinigų ir lupa nežmoniškus 
procentus* o kai skolininkas 
nebeišgali, jį muša, terorizuo
ja ir net nužudo. Kalėjimo 
bausmes tiems 11 “sultininkų” 
teisėjas paskirs tik gruodžio I 
dieną.

JAV prokuroro asistentai 
Ąlan Adlestein ir Anton Valu
kas pareiškė, kad tai yra pir
mas nuteisimas einant naujuo
ju Kongreso priimtu įstatymu. 
■ “Sulčių spaudikų” gaujai 
priklausė Steve Annoreno ir 
jo brolis Reno, George Vertue- 
ci, Louis DeRiggi, John Koby- 
larž, Anthony Delgallo, Spil- 
lone, jo brolis Vito, Sam Piilia, 
Martin Bucaro ir Albert Mil- ( ...
stein.

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
. Telef.: GRoovehill 6-2345-8

1410 So.' 50th Ave^ Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNISMS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

LEONARDAS BUKAUSKAS IR SŪNUS
1 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

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

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

uždaryta.
Rex. feCt WA 5-3099 4

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek: PR 8-1223
Dr. Vi Tauras išvyko atostogų

................... iki XI.- 2- d.- -
Ligoniai gali kreiptis pas

Dr. P. Strimaiti.

DR. V. P. TUMASONIS 
C H IR U RGAS 

2454 WEST 71 s* STREET 
Ofiso telef.: HEmloek 4 - 2123 

- Rezid. telef.: Glbson 8-6195 
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-212; 
jei neatsiliepia tai telef GI 8-619!

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS*. 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

ai bud

Susirinkimą ir parengimų

— Chicagos' Lietuvip Suvalkieciy 
Draugijos eilinis susirinkimas įvyksta 
penktadienį, spalio-mėn. 23 dieną, Hol
lywood Inn svetainėje, 2417 W. 43rd 
St, & vai. vak. Nariai prašomi atsi
lankyti, nes yra svarbių reikalų aptart, 
ir pasiruošti parengimui, kuris įvyks 
'spalio mėn. 24. dieną.

Eugene Strungys, nut. rast.

— Saki y Apskr. Klubo narių susi
rikimas įvyks spalio 25 d; 1 vaL po
piet, Vyčių salėje, 2455 West 47ttr St, 
Chicagoje. Visus narius ir norinčius 
Įstoti i klubo narius, prašome gausiai 
dalyvauti. Bus daug svarbių reikalų; 
įstatų pakeitimo - priėmimas, ruošia
mos vakarienės lapkričio 21 d. pasi
tarimas ir daug kitu reikalų. Po su
sirinkimo — kavutė.

Klubo Valdybą

. — Lietuvių Žagarės Klube susirin
kimas įvyks spalio 25' dieną 1:00' vai. 
popiet, Hollywood salėje, 2417 West 
43rd St. Visi nariai ir narės malonė
kite dalyvauti susirinkime, nes yra 

Idaug svarbių reikalų aptarti.
J. Keturakis, rast.

SKAITYTOJAI . RAŠO

Gerb. Naųjieniečiai,
Ilgai negalėjau parašyti,, nes 

kovo 21 d. susirgau ir išbuvau 
ligonbutyje ,5 savaites. Po to 
teko ilsėtis Slaugymo namuose 
iki rugpjūčio. 25 dienos. Dabar 
esu namuose1 ir pr adė j au jaųsį- 
tis daug geriau. Nors dar esu 
silpnokas, bet jau nereikia vi
są laiką gulėti lovoje. Noriu 
judėti ir krutėti j kaip ir visą 
savo gyvenimą, skaitydamas 
Naujienas^ rkurių pasiilgau, 
kaip ir savo draugų Naujie- 
niečių.

Spalio 1 d. turėjau gimta die
ni. Suėjo 86 metai. Aš visai ne 
sirūpinu, ar ilgai gyvensiu ar

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGAm?

Laidotuviy direktoriai:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742
Pavykęs šaulių vakaras
Vytauto- Didžiojo kuopos šau

liai spalio 17 d. Balio Pakšto 
svetainėje, Chicagoje, buvo su
rengę rudens vakarą Salė bu
vo pilna svečių ir šaulių.

-Meninėje dalyje šaulė sol. Te
odora Serapinienė padainavo 3 
dainas: “Kad galėčiau” — A. 
Dirvianskaitės, “Dovanojo” — 
M. Petrausko ir “Aš Anyta” — 
J. Gruodžio. Akompanavo pia
nistas Mindaugas Mačiulis.

Kupletus dainavo — Salomė
ja Petrauskienė ir Albertas Kve- 
čias. Akompanavo muz. Spač- 
kauskas. Vytauto Didž. šaulių 
kuopos meno vadovas Juozas.

030-34 So. CALIFORNIA .AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIFNĄ 

IR NAKTf

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

■r
' Kalifornijoje mirus, -

jo seseriai šaulei Antaninai Markuzienei 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Vytauto Didžiojo Šaulių Kuopa

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

BEVERLY HILLS GttINYCIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-083*

OVERSEAS PACKAGES 
CHRISTMAS DEADLINE

(PUT RAMENT AS). .
Linksmumo arba liūdesio valandoj 
gražiausios gėlės ir vainikai, antkr 

pių papuošimai ir sezoninė* 
kapams gėlės '' ”

ROY R. PETRO (PUT RAMENTA 5
5525 So. Harlem Ave. — 586-122:

Air AH The Way 
30-lb. Limit

i Paskutinė data kalėdiniams- siunti
niams į užsienius siusti yra lapkričio 
28 d., jei jie siunčiami oro paštu. Vė
liau išsiimtus, paštas 'negarantuoja, 
kad siuntiniai pasieks adresatą laiku.

M H

ALEKSAS AMBROSE
Chicagos Lietuvi v istorijos autorius, ilgus metus gyvenęs- Chicagoje, Bridgeporter bet paskutinį mete 

gyvenęs Cicero, Illinois, 1412 So. 48th Court.
Mirė 1970 metų spalio mėn. 21 dienos rytą, Loretto ligoni

nėje, sulaukęs 78 mėtį amžiaus. Gimęs 1892 m. birželio 10 d. 
Lietuvoje, Liudvinavo vis., žvynaičių kaime. Amerikoje išgy
veno 58 metus.

Paliko nuliūdę; svainis Adolfas ir jo žmona Ona Saliukai, 
pas kuriuos jis paskutinį metą gyveno ir kurie jį sergantį pri
žiūrėjo; Saliukų dukros: Silvija Mikulėnienė ir jos vyras, ir 
Melanija Barkarienė su vyrū; Vokietijoje gyvenanti sesuo Liu
bomirą Schaefer su šeima; brolis ir seserų vaikai Lietuvoje, ir 
daugelis drkugą' bei pažįstamų Amerikoje.

Velionis pašarvotas Povilo J. Ridiko koplyčioje, esančioje 
3354 So. Halsted Street.

Penktediėni, spalio- 23 .dieną 8 vai. vakaro, koplyčioje ve
lioni atsisveikins organizacijų atstovai ir ilgamečiai bendradar
biai.*

Šeštadieni, 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios į Lie
tuvių Tautines kapines ir palaidotas Ambrose šeimos sklype.

Visi a. a. Alekso Ambrose - Ambrazevičiaus giminės, drau
gai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
ati-Velioniu atsisveikinti 9 'I1

Nuliūdę lieka: •
Gimines ir draugei. '

Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas. Tel. YA 7-1911.

NARIAI:
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių
Direktorių 
Assecseijos

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
• 2344 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia £6672

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

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

3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

IMOHENOS, CHICAGO 8, ILL,— FRIDAY, OCTOBER 23, 1970 . 
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* Call: Frank Zapclls

GA 4-8654
t re anc Issuaftv Co<”oaa*

Estijos sostinėje Taline 8 mėnesiu amžiaus Patrick Ruttar plūdu
riuoja vandens baseine. Tėvas seka plūduruojantį vaiką, kuris pra
moko vandens paviršiuje laikytis vos dvieju mėnesi y būdamas. Tė
vas, matydamas plūduriuojantį sūnų, pats rengiasi išmokti plaukti.

įNamie daugiau nelaimių
■ --j 

* Sveikatos draudimo institu
tas nustatė, kad daugiausia 
Jnelaimingų nuotykių pasitai
ko namie. Surinkta statistika 
parodžiusi, kad kiekvienas ket 
girtas nelaimingas atsitikimas, 
•daugiausia susižeidimai, Įvyks 
ja namuose.
<■ - . ■■ '-Zty • •

e Spėjama, kad apie 50 mili
jonų šiais metais žmonių bus 
lengviau ar sunkiau susižeidu
sių, iš jų daugiau kaip 20.4 mi

HOME INSURANCE'

» I*. K H I 11 v I J
F CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Z Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
j tune-ups ir t. t.
f 4824 So. CALIFORNIA AVE. 
Chicago, ill. tel. vi 7-9327

lijonų namie, 9.3 milijonai 
darbe ir apie 17.4 milijonai dėl

t

DAŽAU NAMUS 
tsgis VIDAUS IR LAUKO 

7^Valau kilimus ir baldus. 
J _ Pilna apdrauda. 
į. RUDIS Tel. CL 4-1050

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairiu pre- 
kiy. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

i Įvairiausių kitokių priežasčių.
Dėl susižeidimų per metus 

netenkama virš 553 milijonų 
darbo dienų, 139 milijonai die
nų praleidžiama lovoje. Dau
giausia. susižeidžia vyrai — 
apie 30 milijonų, moterų apie 
20 milijonų.

Nušovė moterį
Mrs. Izabelle Perez iš savo 

namų 7184 S?. Cornell Ave. išė
jusi i prieangi buvo pasalūno 
nušauta. Vyras išgirdęs šūvį 
išėjęs pro duris rado žmoną 
peršautą per širdį.

i

MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ
’ .. ORGANIZACIJA RENGIA

karis įvyks šeštadieni, spalio mėn. 24tą dieną 7 vai. 
vakaro, Marquette Parko parapijos salėje,

va

6820 So. WASHTENAW

. Bilietai parduodami Marginiuose, 
valdybos narius.

Jūsų laukiame

AVE.

prie Įėjimo ir

RENGĖJAI

pas

ČIA AUTOMOBILIAI IŠLYGINAMI IR NUDAŽOMI

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

Savininkas lietuvis.

Varantai- areštuoti
10 gaujos vadeivų

Federaliniai agentai su 
rantais ieško dešimties “Black
P. Stone Nation” gaujos vadei
vų su vyriausiuoju vadu Jeff 
Fort priešakyje. Jie yra šau
kiami pasiaiškinti prieš grand 
jury dėl S927,000 sumos, kurią 
jie gavę per Woodlawn orga
nizaciją sunaudojo savo gau
jos naudai.

Jeff Fort be to ieškomas kaip 
pasislėpęs nuo teismo dėl pasi
kėsinimo nužudyti.

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP 
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. - 

’ 3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608.
Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 

maistas, doleriniai Certifikatai.
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Tel. WA 5-2737 
— Tel. 254-3320

HIGH RATES — PAID QUARTERLY

Prokuroras prašo 
sušvelninti bausmes

Ulinojaus yalst prokuroras 
Edward V; Hanrąhan, liudy
damas Kriminalo investigaci- 
jos komisijai, rekomendavo 
sušvelninti bausmės už mari- 
juanos vartojimą ir pardavinė
jimą, bet padidinti bausmes už 
amphetaminus ir barbitūratus.

“Marijuana yra netiksliai 
priskaitoma prie narkotikų”, 
pasakė jis. “Moksliniai mari
juana nėra narkotikas, nors 
Illinojaus Įstatymai ją tokiu 
skaito. Įstatyme turi būti skir
tumas tarp marijuanos ir he
roino.’’ ,

Passbooks 

51/2% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

INSURED
$5,000 minimum 
2 year certificate

Pagal Įstatymus bausmė už 
narkotikų pardavinėjimą 
10 metų kalėjimo.

yra

$1,000 ^minimum 
1 year certificate

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

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., ty CHICAGO, ILL. G0632

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. .. Ilgu metų patyrimas. 

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

Teršalai ateityje 
bus pragaištingi

Mūsų ateinančioji gentkartė 
paveldės liguistą nesveiką pa
saulį, kuriame vaikai mirs ne 
be tiek nuo bakterinių ligų, 
kiek nuo užteršto oro ir aplin
kos, perspėjo tos srities auto-

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Jš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.

iZ- 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:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
Nepamirškit, sekmadieni, spali# 25 d.
2 vai. ryto atsukti laikrodžius 1 vai. 

atgal.
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TRUCK MECHANICS.1'

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

REAL ESTATE.
All Company benefits, 

v DODGE TRUCKS, INC 
815 West Pershing Road 
■ Tel.: 927-4949

Ask for BOB

ritėtas Dr. Bertram Carnow su 
sirinkimeį sušauktame pasi
tarti dėl Kalėdinių ženklelių 
platinimo.

Kalėdinių ženklelių kampa
nija, kurią kasmet- praveda 
Chicagos Tuberkuliozės Insti
tutas, prasidės lapkričio 10 d. 
šiais metais numatyta sukelti 
$1.1 milijoną.

Maine apsnigo bulves
Kai Chicagoje ir bendrai Vi 

dūriniuose Vakaruose oras sta 
čiai pavasariu dvelkia,. Maine 
valstijoje prisnigo visą pėdą
sniego, kurs apdengė dar 
nenukąstų bulvių apie 22,000 
akrų plotą. Prie Deboulie kai 
no prisnigo net 13 colių.

| TRUMPAI |
&____ _ ___ . - - m

— 'Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopos, Ligoniui Lankymo Ko
miteto nariai — Stasė Cecevi- 
čienė, Marija Dapkienė, Pra
nas Beinoras ir šaulių S-gos
garbės narys Vladas Išganaitis 
buvo nuvykę Į Kankakee Vals
tybinę Ligoninę aplankyti ser
gančių šaulių.

♦ Čikagos Lietuvių Golfo Klu
bas rengia vakarą - banketą Li- 
tuanus žurnalui paremti.

Banketas Įvyksta lapkričio 
mėn. 21 dieną, šeštadienį, Holi
day Inn svetainėje, 4410 W. 
95th Street, Oak Lawn. Pradžia 
6:45 vai. vak. su cocktails ir va
kariene. . Meninę programą iš
pildys mūsų iškilieji daininin
kai: solistė Danutė Stankaitytė 
ir solistas Stasys Baras.

Laimingiesiems yra paskirtos 
vertingos dovanos: a

1. Spalvota televizija,
2. Encyclopedia Lituanica,
3. Dail. Zitos Sodeikienės pa

veikslas. - • •
šokiams gros Alfonso Mar

kausko orkestras. Įėjimas — 
$12.50 asmeniui. Rezervuokite 
staliukus iš anksto. Dienos me
tu skambinkite tel. 922-6684; 
vakare — 778-6723.

Malonioji visuomenė kviečia
ma atsilankyti ir praleisti nuo
taikinga vakarą. Rengėjai

(Pr).

♦ Senator Ralph T. Smith, Il
linois Senator J. C. Soper, State 
Representative Henry Klosak ir 
kiti žymūs svečiai atvyksta į Ci
cero Lietuvių Namų Savininkų 
jubiliejinį balių, kuris įvyks šį 
sekmadienį, spalio 25 d., 5 vai. 
vak., šv. Antaną parapijos salė
je. Pakvietimus galima gauti 
Cicero Liquor House, 4916 W. 
14 St, p. Ambrozienės maisto 
krautuvėje, 1439 So. 49 Ave., 
arba galima užsisakyti pas p. 
Galvydienę telefonu OL 6-4654. 
Paskambinkite! šeimininkės no
ri žinoti tikslų dalyvių skaičių 
nevėliau kaip penktadienio va
kare. (Pr). 4 -

♦ Dėmesio Cicero Lietuviai! 
j Dalyvaukite J. F. Kimbarko pa
gerbime šį sekmadienį, 5 vai. 
vakaro šv. Antano parapijos sa- 
lėie. Kai pagelbos reikia, pas 
jį kreipiamės. Nejaugi jam spe
cialiai pagerbti parengime ne
dalyvausime? Jonas F. Kimbar- 
kas yra vienintelis lietuvis Cice
ro miesto savivaldybėje. Namų 
savininkų klubas budi kolonijos 
sargyboje jau 64 metus, ginan
tis nuo nepageidaujamų Įsibro
vėlių. Įsigykite pakvietimus dar 
šiandien. (Pr).

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

NO EXPERIENCE
. NECESSARY

Work in pleasant surroundings. 
Good salary. I. C., bus transpor
tation. We want a mature neat
- appearing person in good

health.
Apply in person only.

- 2427 EAST 72nd STREET

Across ‘ 
from Illinois Central.

HIGH TYPE.
MIDDLE AGE WOMAN 

for gourmet cooking & light house
work. Private room & bath. Lake 
Shore Drive hi-rise, good references, 

excellent salary 
346-2233

Monday thru Friday 
9 A. M. til 5 P. M.

V

BEAUTICIAN •

with some following,
- oh Northwest side. -

Bus. 286-9179
Home 453-7916

GENERAL OFFICE

Part time— typing essential 
Hours 10 A. M. till 2 P. M.

1610 E. 87th STREET 
. TEL. 734-5600

BILLER - CLERK
NATIONAL SECURITY COMPANY 

Typing 45 WPM. 
Excellent benefits.. 

Salary based on experience.
. Call WELtS ČČARGO 

661-4058 or 661-4000

HELP WANTED - 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui 
~ t

PASKOLOS PERKANT-NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į X

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS —BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS ■ PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

RESTORANAS - VALGYKLA. Nau
jas namas, labai geras biznis, inteli
gentiška klijentūra, labai gera vieta.

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marquette Parke. $43,000. 

Į MŪRINIS BUNGALOW, 10 metu, 43 
pėdu sklypaas, naujas garažas, erdvūs 
kambariai, Brighton Parke.

11 BUTŲ MŪRAS, 10 metų. 60 p. 
sklypas, geros pajamos, puiki vieta.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

. CL 4-2390

SAVININKAS PARDUODA 3 BUTU 
po 5 kamb. su 3 miegamais mūrą prie 
34-tos ir Love Ave. Gazo šilima, .rū 

sys, pastogė, platus sklypas.

SAVININKAS PARDUODA Marquette
Parke 5 kambarių su 2 miegamais mū
rini namą, gazu apšildomą. Namas ir 
2 mašinų garažas yra gerame stovyje. 
, Priimsiu rimtą pasiūlymą.

7339 So. TALMAN AVĖ. 
Tel. 434-5126

SAVININKAS PARDUODA 4 kamba
rių mūro bungalow su įrengtu por- 
čiūm, Įrengtu rūsiu ir garažu Mar
quette Parko pietvakariuose. $26,200. 

Tel. PR 6-0028’ . - - I

RUDENS TURTAI
PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 

Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $30,000. x

4 BUTU ant kampo mūras. Sausas, 
švarus, iš gerų rankų? Marquette Par
ke. $44,000.

2 BUTU. 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36.000.

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

BEVERLY WOODS 14 metu gelsvų 
plytų apartamentinis. Patogūs butai, 
yra rūsvs. apie $14.000 pajamų. Na
mas išsimoka nėr 6 metus.

PAJAMŲ MŪRAS, švariic ir gražūs 
2 butai. 5 ir 3 kambariai, garažas, 
arti 71-”mc ir California. Kaina tin
ka — 000.

2 ATTKŠTU MŪRAS. 2 po 5. Nanto 
šilima, garažas, prie Maria HS. 

<S27fton
MEOTNIS APKAITAS Gari 6 to 3 

kambariai. 2 vonios, kabinetu vir
tuvės. prie “Paramos”. Su nuolaida 
$14.900.

2 BUTU 18 metu mūras. Ąžuolo me
dis. modernios kabinetų virtuvės ir 
ceramic vonios. 2 šildvmai. parašas, 
arti mū<m ~~ naujam Marquette Par
ke. $37,800.

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

perkame; parbuodame. mai- 
N’OME įvairaus dvdžio n Amus visur. 
Varurrinam* paskola visokeriopą ap
drauda. veikia notariatas.

NORVILĄ
RE AT. ESTATE AND RTHT DERS 

265R west 59th STREET
PRospect 8-5454

17366 Sb. OLEANDER. TINLEY PAR
KE. Atdaras apžiūrėjimui šeštadieni 
ir sekmadienį 12—5 vai. Naujas 3 
miegamųjų vieno aukšto mūro namas.

iki vidurmiesčio TC traukiniu.
CLAIR HOMES 

tel. 346-0005 dienomis ir 
532-2471 vakarais.

XKA Al A VAJ VAVAXU VASAAlLKyW AAA

-MALE-FEMALE Ąžuolo medis, pilnas rūsys. 30 min.

REIKALINGA.. MOTERIS,
- VYRAS ARBA < 

PORA LENGVAM DARBUI

Geras atlyginimas
509 ISLAND AVE.. 

ROCKFORD. ILL.. 61102, 
Tel. 968-8489

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

HOT DOG TRUCK

FULLY EQUIPPED

CALL

774-9249

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
r Namų, automobi

lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė- 
jimo sąlygos.

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

WANTED TO RENT 
Iftlko butų

)VIEM SUAUGUSIEM lietuviams rei
kalingas nuomoti atskiras namas arba

4 kambarių butas. Siūlyti 
tel. 922-5507.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 

i ' ■ ■■■ —>

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL: REpublic 7-1941

5^ KAIME MŪRINIS šilima 
*>Į"min: langai nn«ė rūsio jungta 2

Garažas, labai gera vieta. Tik 
500.

2 PO 5% TR 4 KAMR. RŪSY. SHi. 
ma gazu alumin. landai nlatus sklv- 
nas. eraži nuosavybe Gage Parke. 
^44.500 ■

GRASUS SKLYPAS 2 hutu namui, 
crprm’p Marquette Parko vietoje. Tei
raukitės. '

4 PO 5 TR 1 RITTA5,RŪSYJE. mfi- 
Abimin. landai sildvmsc «mzu, 

crpra^^S 'MarrmotfA "Do-rko S59 000
A KAMPARUI MŪRTNTą RTTMCĄ. 

T,OW šiluma Aliuminnans 
<rai 9. antnmobnbi muro garažas. Mar- 
qppf-fo Rsrke S91.000

GRAŽUS 4 RUTTT MŪRAS, kabi- 
virtuvė, ricina šiluma 

A’liM’vjiniiDnc I^cr^l autn
Cnvns pajamos. Marquette 

^arke. S54500.

W.TR prat; kqtatr
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

PERSONAL 
Asmenų Ieško

IEŠKAU VYRIŠKIO, geriausiai pen
sininko iš naujųjų ateivių, kuris nu
simano staliaus darbuose. Galėtų pas 
mane gyventi ir dirbti visą žiemą ir 
pavasarį. Duosiu maistą ir kambarį 
bei atlyginimą, pagal atlikta darbą. 
Rašykite: Mrs. GRACE BUKOFF, 

34 So. BERRIEN STREET, 
NEW BUFFALO. MICH. 49117.

VIENGUNGIS, persiritęs pusę am
žiaus, turi savo namą ir labai gerais 
tikslais norį, arčiau susipažinti su gero 
būdo lietuvaite. Mandagiai atsals į 
kiekviena gauta laišką. Prašome ra

šyti: NAUJIENOS. Box Nr. 166 
1739 So. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL. 60608

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimla ir Išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 64421
1 » 6200 So. WESTERN AVE.

/ ----- -- -------- S
A. & L INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE. 
r LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

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

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd SL

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

BUH D15RC AMO CONTRACTORS 
ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Trenin nauius ir n°r«fatau senus vi
en rv^i’ namo aoSildvmo r>eMus ir 
air-conditmmng i ugnius iv sauuc na
mus. Trpn^Hu vandens boilerius it 
stumi rinoc (oHttersl Darbas atlie
kamas $mmt šakningai ir Garantuotai. 

AiSsV*»W*H7imai nemokamai.
Turiu leid^mns Htrhti miestu ir 

nžmi^^biosA

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEET METAL

4444 So. WESTERN AVE. 
CHICAGO. ILL. 60609 
' TEL.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinss ir nute- 
kamuos5"* vamzdžius sutaisome arba 
na”i”s įdedame

KAMILUS IŠVALOME to pataiso
me. Nudarome narntus i? lauko ir at
liekame “tncknolnfin?" darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada


