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TURKAI BRAŽINSKU NEISŪUOS RUSAMS
, NEW YORKAS. — šį sekmadienį, spalio 24 d. Jungtinėms Tau
toms sueiną 25 metai. Ta proga sekretoriatas išleidžia medalius, 
kuriuose stiprus vyras kala žagrę iš kardo. Sukaktuvinių metų 
šūkis yra “Taika, Teisingumas ir Pažanga”. Medalyje tie žodžiai 
įrašyti penkiomis oficialiomis Jungtinių Tautų kalbomis: anglų, 
prancūzų, rusų, ispanų ir kinų. Medaliai simbolizuoja JT užda- 
vinius —išgelbėti žmoniją iš pasaulinio karo nelaimės.

Jungtinės Tautos gimė ne
laimingo atminimo Tautų Sąjun
gos šešėlyje. Kaip Tautų Sąjun
gai nepavyko, taip per pirmuo- 

< sius 25 metus nepavyko taikos iš
saugoti ir Jungtinėms Tautoms. 
Pirmajai JT Asamblėją! vos de
vynias dienas paposėdžiavus po 
1945 m. spalio 24 d. JT chartos 
pasirašymo (ją pasirašė 51 vals
tybės atstovai), buvo gautas 
pirmas skundas iš Irano, kuris 
skundė Sovietų Sąjungą, kad ši 
neatitraukia savo kariuomenės 
iš Irano teritorijos ir kišasi į 
Irano reikalus.

Visi 25 JT gyvavimo metai 
buvo pilni įtempimų, konfliktų 
ir karų. Pirmas didesnis kon
fliktas įvyko 1948 metais Pa
lestinoje. Po ilgų pastangų bu
vo čia paskelbtos žydų-arabų pa
liaubos, tačiau Jungtinėms Tau
toms teko atsakomybė rūpintis 
apie milijonu arabų pabėgėlių 
iš Palestinos. Toliau sekė kon
fliktai Kašmire, Tunisijoj, Kip
re, Alžire, Vengrijoj, Korėjoj 
ir su pertraukomis buvo kariau
jama Viduriniuose Rytuose.

1$ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Pra
monės departamento pravesta 
anketa parodė, kąd kiekvienos 
trys iš dešimties Amerikos šei
mų turi mažiausiai po du auto
mobilius, 38 nuošimčiai ameri
kiečių turi spalvotus televizijos 
priimtuvus. Indams plauti ma
šinas turi ‘‘tik” 17.3 nuošimčių.

niį Tautų boikotą 1950 metais į Čekoslovakiją savo gimimų

Baltijos auksas
“East West Digest”, Londo

ne leidžiamas mėnesinis žurna
las užsienio politikos klausimais, 
š. m. rugsėjo mėn. laidoje (9 
nr.) įdėjo svarbų straipsnį “Bri
tanija ir Baltijos auksas”, žur
nalas pabrėžia, kad buv. britų 
min. pirmininkas H. Wilsonas 
1967 m. vasario mėn. su A. Ko
syginu, šiam apsilankius Lon
done, buvo pasirašęs“ gėdingą 
susitarimą” ar sandėrį Baltijos 
aukso Anglijoje klausimu.

žurnalas primena, kad susita
rimas įsigaliojo 1968 m, sausio 
mėn. 5 d. ir kad piniginiams at
siskaitymams reikalingas britų 
parlamento sutikimas. Tačiau., 
buvusioji Wilsono vyriausybė, 
visai parlamento neatsiklausu
si, sovietams, pagal susitari-

DETROITAS. — čia susiorga- sumokėjusi pusę milijono 
nizavusi “labdarybės sistemos svarų sterlingų. Dėl to žurna- 

reformatorių” grupė žada kreip- Ass ir.klausia: kodėl nesiskaito- 
tis į svetimas valstybes, jų tar-;ma su parlamentu? Kodėl Britų 
pe Sovietus ir Jugoslaviją^ su' valdžia tariasi reikalu tų žmo- 
prašymu duoti penkių milijonų' nių, kurie nėra britų piliečiai? 
dolerių finansinę pašalpą De- žurnale ir daugiau svarbių 
troito beturčių šeimoms drabu-‘ straipsnių apie Sovietų Sąjun- 
žių-pirkti. Kun. Norman Tho-gos, Kinijos, Čekoslovakijos įvy- 
mas, kurs tai grupei vadovauja, 
tvirtina atstovaująs 300,000 be
turčių, kuriems Michigano vals
tija 1968 metais paskyrusi dra
bužiams pirkti po $66 metams, 
o 1969 metais tik po- $29.

WASHINGTONAS. — Natū- 
ralizuotas Amerikos pilietis Ge
orge Ipser iš Chicągos, nuvykęs

kius bei apraiškas. Jis siunti
nėjamas kiekvienam britų par
lamento nariui. (E)

Dėl pramiegojimo 
turi aiškintis

, .-y'..,' •’ ■ ■

NEW DELHI, Indija. — Sar-

f A,

ANTANAS RUDIS

INŽINIERIUS J. ANTANAS RUDIS
Bražinskams turkų teismai tikrai pripažino 

politinių tremtinių teises
CHICAGO, Illinois. - Turkų teismai tikrai pripažino nuo 

rusų pabėgusiems lietuviams Bražinskams tremtinių teises, o 
Turkijos valdžia yra pasiryžusi to nutarimo laikytis, — pareiškė 
inž. .Antanas J. Rudis, penktadienio ryte iš ilgos kelionės po įvai
rius Azijos ir Art. Rytų kraštus į'Chicago parskridęs. Inž. Rudis 
buvo Ankaroje, turkų sostinėje, turėjo progos išsikalbėti su at- 
sakomingais valstybės pareigūnais ir įtakingais parlamentarais.
Jis teiravosi apie sovietų keleiviniu lėktuvu į Turkiją atskridusius 
lietuvius Praųą ir Algirdą Bražinskus. (Dėl pirmo Bražinsko, tėvo, 
vardo spaudoje buvo ’įvairių žinių, bet atrodo, kad dokumentas 
sako, kad jis vadinasi Pranas). 

■ ' ■ ■
— Kokia yra dabartinė teisi

nė Bražinskų būklė, — pirmiau
sia paklausėme- Chičagą pasie-
kurį poną Rudį. v t ’ 5

— Turkija nėra policinė vals
tybė, kur įstatymai keičiasi pa
gal valdovo užgaidas, — pareiš
kė p. Rudis. — Turkija yra val
doma įstatymais ir papročiais. 
Ten labai griežtai teismai at
skirti "nuo valdžios. Kada sovie
tų lėktuvas, nešdamas du rusų 
persekiotus mūsų tautiečius, nu
sileido Trobzono aerodrome, tai 
visas reikalas tuojau buvo ati
duotas Trobzono apygardos teis
mui. Trys /kompetetingi apy
gardos teismo teisėjai, labai ge
rai žinantieji veikiančius tur
kų įstatymus — ne kokius pro
jektus arba jau neveikiančius 
senus įstatymus, bet šiandien 
veikiančius turkų įstatymus, 
apklausinėJo -Trobzono pareigu^

Taiwano, kilo Korėjos karas. 
Jungtinės Tautos nutarė komu
nistų agresiją sustabdyti. Pen- 
liolika valstybių pasiuntė savo 
dalinius ar kitais būdais parė
mė Pietinę Korėją. Tai buvo pir
masis JT bandymas organizuo
tai įsikišti pasaulio taikos var
du. Paliaubos buvo paskelbtos 
tik po trijų metų. V

Jungtinės Tautos Įsikišo Kon
go civiliniame kare ir Kipre. 
Abu atvejai: parodė, kad tokie 
organizacijos įsikišimai gali bū
ti naudingi ir reikšmingi. 1956 
metais JT pasiuntė savo kariuo-* 
menę prižiūrėti paliaubų tarp 
Izraelio ir Egipto. Vėliau, so- 

. vietų apginkluotas Egiptas, ap
skaičiavęs kad atėjo keršto Iz
raeliui valanda, pareikalavo, kad 
JT savo kareivius atitrauktu. -- > *■ 
Taip buvo padaryta ir- Egiptas 
gavo dar vieną smūgį per šešių 
dienų karą.

. Jungtinėms Tautoms nepavy
ko sutrumpinti karo Nigerijoje 
ir visiškai nepavyko padaryti įta
kos į Vietnamo agresorių — 
Hanojų.

Jungtinių Tautų sukakties pro
ga Harris viešosios opinijos in
stitutas padarė amerikiečių ap
klausinėjimą. Buvo klausiama, 
ar JT gerai atliko savo pareigas 
saugodamos pasaulio taiką. Tik 
35 nuošimčiai atsakė, kad gerai, 
o 56% galvoja, kad šias parei
gas pasaulio valstybių organiza
cija atliko prastai. Nežiūrint ne
kokios praeities patirties, ame
rikiečių 68 nuošimčiai galvoja, 
kad JT organizacija yra reika
linga, o 66% galvoja, kad atei
tyje gali pavykti padaryti iš jos 
tikrai efektyvų instrumentą pa
saulio taikai saugoti. “Kalbėti 
yra geriau, negu kariauti” —■* 
yra daugumos apklausinėtų nuo
monė. Jungtinės Tautos sudaro 
forumą, kuriame gali išsikalbė
ti ne tik draugai, bet ir priešai. 
Kol kas tokia tik ir buvo Jung
tinių Tautų reikšmė politiniame 
pasaulio valstybių gyvenime. Or-

areštuotas ir kaltinamas tuo, 
kad nepagarbiai išsireiškęs apie 
Čekoslovakijos prezidentą Liu
dviką Svobodą.

LA PAZ. — Bolivijos partiza
nai desperatiškai kovoja, bandy
dami išsigelbėti ir nesusilaukti 
Ernesto (Che) Guevaros likimo. 
Kaip žinia, Guevaro, revoliucio
nierius ir buvęs Kubos ministe- 
ris, buvo Bolivijos kariuomenės 
apsuptas ir žuvo.

BEIRUTAS, Libanas.—Prem
jero Saebo Salamo naujoji vy
riausybė gavo didelį parlamento 
pasitikėjimą ir pranešė, kad ji 
planuoja'greitu laiku pripažin
ti komunistinę Kiniją. “Pripa
žinti ar nepripažinti Kiniją yra 
Libano interesas”, pasakė Sa
lam parlamente. “Aukščiausias 
laikas Libanui susitarti ir už
megzti ekonominius, prekybi
nius, ir diplomatinius santykius 
su tokiais kraštais kaip komu
nistinė Kinija, šiaurės ir Pietų 
Korėja irx šiaurės Vietnamas”.

JOHANNESBURG, Pietų Af
rika___ Jennifer Miles, kuri dir
bo Pietų Afrikos atstovybėje 
Washingtone, buvo policijos su
imta ir išvežtą. Ji įtariama šni
pinėjimu ir palaikymu ryšių su 
dviem kubiečiais, kurie už šni
pinėjimą buvo ištremti iš Ame-. 
tikos.

BEIRUT, Libanas. — Parla
mentas patvirtino naujojo prem
jero Saeb Salam sudarytą vy
riausybę, kuri rengiasi užmegz
ti diplomatinius ryšius su ko
munistine Kinija.

MADRIDAS, Ispanija. — 
Traukinio avarijoje du keleiviai 
buvo užmušti, du labai sunkiai 
sužeisti ir 33 lengviau nukentė
jo. Avarija įvyko netoli Villa- 
verde.

prikelti Jungtinių Valstybių am
basadorių Kenneth B. Kėating 
išlydėti ministerę pirmininkę 
Indira Gandhi, kuri ketvirta-

ganizacija buvo visiškai bejė
gė tokiuose konfliktuose, kur 
buvo įveltos dvi didžiosios pa
saulio galybės: Amerika ar So
vietų Sąjunga

tinių Tautų 25 metines iškilmes 
New Yorke.

Atsikėlęs 6:15 vai. ryto, am
basadorius specialiai nuvažia
vo į Indijos užsienių reikalų mi
nisteriją, kur per protokolų še
fą atsiprašė Mrs. Gandhi. “Prieš 
tą tarnautoją bus imtasi dis- 

pasakėciplinarinės akcijos.” 
ambasadorius.

WASHINGTONAS. — Agri
kultūros departamentas paskel
bė, kad .pagal susitarimą Bra
zilija gaus iš Amerikos $23,700, 
000 vertės kviečiu.

WASHINGTONAS. — New 
Yorke buvo areštuotas Aivaro 
Cordoba, Kolumbijos vicekonsu
las. Jis kaltinamas šmugeliu: 
atgabenimu kokaino.

SHREVEPOT, La. — čia mi
rė John T. Scopes, kuris už evo
liucijos mokslo dėstymą buvo 
teisiamas. Toji byla sukėlė ne
paprastą susidomėjimą. Tai bu
vo 1925 m. Apie bylą, kuri buvo 
vadinama “monkey trial”, laik
raščiai spausdino ilgiausius pra
nešimus.

MEXICO CITY. — šis aštuo- 
nių milijonų gyventojų miestas 
. spalio 22 d. neteko elektros ir 
paskendo tamsoje. Kol kas ne
išaiškinta elektros teikimo su- 
šlubavimo priežastis.

— Policija suėmė John Fra
zier, kuris įtariamas Dr. Ohta 
ir jo šeimos nužudymu. Liudi
ninkai tvirtina, kad Frazier bu
vo Dr. Ohta bute gaisro , dieną. 
Frazier yra vienos hipų sektos 
narys.

— Egipto užsienio reikalų mi
nistras Riad visą valandą kal
bėjosi su sekretorium William 
Rogers.. Manoma, kad jiedu ap
tarė kelis svarbius Artimųjų 
Rytų klausimus.

NIXONO IR GROMYKO PASITARIMAS
Tai buvo ilgiausias prezidento Nixono pasitarimas 

su užsienio diplomatu
WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas ir Sovietų Są

jungos užsienio reikalų ministeris Andrei Gromyko konferavo 
pustrečios valandos su viršum. Tai buvo ilgiausias prezidento 
Nixono pasitarimas, kokį jis kada turėjo su užsienio diplomatu. 
Pasitarime dalyvavo Valstybės sekretorius William IP. Rogers 
ir prezidento patarėjas Henry A. Kissinger. Kartu su Gromyko 
buvoatvykę&-irWvietų ambasadorius Anatoljj Dobryninas. Da- _ _ . .
lyvavo taip pat vertėjai, nors Gromyko ir Dobryninas gerai kalba Ytuš,YPraną ir Algirdą Brazins- 
ąngliškai.

Kokiais < klausimais buvo ve
damas pasitarimas — neskel
biama. Tačiau prileidžiama, jog 
buvo paliesta visa eilė dalykų, 
pavyzdžiui, Maskvos bandymas 
įsitvirtinti -.Kuboje (įsteigti ba
zę povandeniniams laivams), 
susisiekimo su Vakarų Berly
nu, Vidurio Rytų krizė, derybos 
dėl branduolinių ginklų apribo
jimo (tos derybos turės būti tę
siamos Helsinkyje lapkričio mė
nesį) ir Vietnamo karas.

Po pasitarimo jokio bendro 
komunikato nebuvo paskelbta. 
Gromyko tik keliais žodžiais api
būdino pasitarimą, kad jis buvęs 
įdomus ir naudingas.

Kiek jis buvo “įdomus ir nau
dingas”, tai dėlei to komentato
rių įvairiai pasisakoma. Iš vi
so nėra lengva susivokti, kai, pa
vyzdžiui, Gromyko Jungtinių 
Tautų asamblėjoje pasakė ug
ningą kalbą, nukreiptą prieš 
Ameriką, kaltindamas ją viso
kiausiais taikos pažeidimais, o 
praėjus gi keliolikai valandų jis 
vyksta į Baltuosius Rūmus, kur 
menamai turi “draugišką” pa- 
sitarimąr

Stebėtojai yra linkę manyti, 
kad Maskvai kol kas nerūpi su
mažinti įtampą. Ji tik laviruo
ja, kad ta'įtampa nepadidėtų ir 
neišsivystytų vėl į “labai šaltą 
karą” ar net į pavojingesnį kon
fliktą.

Kvebeko teroristai
MONTREAL, Kvebekas. — 

Teroristai pagaliau gali laimėti, 
rašo Sun Times korespondentas 
Tom Fitzpatrick. Jie tebeturi 
pasigrobę įkaitą, britų diploma
tą James R. Cross. Jie jau nu
žudė Kvebeko darbo ministerį 
Pierre Laporte. Jie, atrodo, tu
ri ginklų ir amunicijos kiek rei
kia.

Prieš keletą mėnesių viena 
Kvebeko išlaisvinimo Fronto 
(FLQ) celė pavogė 70,000 laz
delių dinamito...

PARYŽIUS. — Prancūzų ma- 
oistų lyderis Alain Geismar, SI, 
nuteistas 18 mėnesių kalėjimo 
už kurstymą vartoti smurtą 
prieš policiją 1968 metais. Jis 
savo kalboj kurstęs “ginkluotu 
sukilimu atimti valdžią iš bur
žuazijos”.

VERONA (D. P.). — Penki 
vengrai, kurie Italijoje atsisky
rė nuo vengrų turistų grupės, ir 
du skersai Dunojų j Jugoslavi
ją perplaukę rumunai paprašė 
pabėgėlių globos Italijoje. Jie 
buvo apgyvendinti pabėgėlių sto
vykloje.

VARŠUVA. — Poznanėje 
jvyko apie 1,000 specialistų chi
rurgų susivažiavimas iš Lenki
jos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, 
Olandijos, Rytų Vokietijos, Ven
grijos ir Sovietų Sąjungos. Su
važiavime tartasi ir pasidalin
ta patyrimais dėl chirurginių me
todų skilvio ir dvylikapirštės 
žarnos vočių gydymo.

— JAV nutarė parduoti Izra
eliui 200 galingų tankų.

d.Neptmirškit, sekmadienį, spalio 25 
2 vaL ryto atsukti laikrodžius 1 vai. 

atgal.

UJU?—teA-

kus, sovietų lėktuvo lakūnus, 
nustatė faktus ir pripažino abiem 
Bražinskams politinio tremtinio 
teises, šis nutarimas nepakeis
tas. Bražinskai Turkijoje turi 
pilnas politinių tremtinių tei
ses...

— Prieš Bražinskus buvo pa
duotas skundas. Visas reikalas 
perėjo į aukštesnį teismą. Ten 
buvo išklausyti prieš Bražins
kus metami įvairiausi kaltinimai, 
bet teismas patvirtino pirmų tri
jų teisėjų sprendimą. Bražins
kai pripažinti tremtiniais, jiems 
leista laisvai gyventi Turkijoje 
arba išvažiuoti į bet kurią vals
tybę.

— Ar.Jums teko pasikalbėti 
su bet kuriuo iš Bražinskų?

— Ne, neteko, — atsakė p. 
Rudis. — Prašiau, kad turkų vy
riausybė leistų man su jais pasi
matyti ir pasikalbėti, pasakiau, 
kad esu amerikietis, bet lietu
vių kilmės. Aš galėčiau su jais 
išsikalbėti gimta jų kalba ir ga
lėčiau būti naudingas visiems. 
Bet atsakomingi turkų valdžios 
pareigūnai uždraudė bet kam su 
jais tuo tarpu kalbėtis. .Dauge
lis norėtų su Bražinskais pasi
kalbėti. Leidus vieniems, reikė
tų leisti visiems. Tokių pasi
matymų metu blogos valios žin- 
gėiduoliai galėtų pakenkti Bra
žinskams ir juos sužaloti, kaip 
tai ne vieną kartą panašiais at
vejais yra atsitikę. Turkai ne 
tik davė Bražinskams tremtinių 
teises, bet jie garantavo ir jų as
mens saugumą. Jie nenori, kad 
kas galėtų juos sužaloti...

— Ar turkai galėtų atiduoti 
juos rusams? — paklausėme p. 
Rudį.

— Tuo aš netikiu, — pareiš
kė A. J. Rudis. — žinoma, gali
mybių visokių gali būti. Gyve
name nepaprastai didelės įtam
pos laikotarpį. Turime neuž
miršti, kad prieš Bražinskus 
ruošiami juodi kaltinimai. Bus 
daromas ir politinis spaudimas.

Jau dabar svaidomas! grasini
mais. Bet nežiūrint Į tarptauti
nę įtampą, visuomet privalome 
turėti galvoje, kad turkai yra 
vakarų pasaulio žmonės. Turki
ja valdoma įstatymais, o ne val
džios žmonių užgaidomis. Be to, 
turkai labai gerai pažįsta rusus. 
Iš Rusijos ir rusų valdomų sri
čių žmonės dešimtmečiais bėgo 
ir tebebėga. Bražinskai ne pir
mieji. Turkų įstatymai liepia 
valdžiai pripažinti tremtinių 
teises žmonėms, kurie bėga po
litiniais motyvais. Turkų teis
mai tokiems bėgliams pripažįs
ta tremtinių teises, o valdžia tas 
teises respektuoja. Į Turkiją 
bėgo ir tebebėga rusai, bulgarai, 
armėnai ir kiti komunistų pėr- 
sekio  j ami žmonės. Turki j a yra 
laisva ir nepriklausoma valsty
bė- Turkijos gyventojai yra lais- 
vįKrJią.žirnikas darosi Rusijo- 
je. Turkai yra laisvo pasaulio v.- 
draugai. Mail* malonu pasaky
ti, kad turkai yra labai nuošir
dūs lietuvių draugai.

— Kas dar būtų galima pa
daryti Bražinskams padėti?

— Man atrodo, kad dabartiniu 
metu jau yra padaryta viskas, 
kas galėtų jiems padėti. Trob- 
zono teisme Bražinskus gynė 
vienas geriausių turkų advokatų. 
Jis lietuvius gynė nuoširdžiai, 
nereikalaudamas jokio atlygi
nimo. Man teko kalbėti su vienu' 
advokatu, įtakingu parlamen
taru, kuris pasisiūlė Bražinskų 
teises ginti, jeigu jiems dar kar
tą tektų eiti į teismą. Be to, sa
vo asmenišku ir organizuotų 
Amerikos lietuvių vardu atsa- 
komingiems turkų pareigūnams 
pasakiau, kad Amerikos lietu
viai yra pasiruošę ne tik su
mokėti Bražinskų kelionę į Ame
riką, bet ir Amerikoj surasti 
jiems darbo ir sudaryti sąlygas 
apsigyventi. Turime laukti kol 
aprims dabartinis tarptautinis 
triukšmas ir Bražinskai galės 
išvažiuoti iš Turkijos. Tada 
jiems padėsime, — pabaigė pa
sikalbėjimą inž. A. J. Rudis

Cigarečių rūkymo
■ •

grėsmė sveikatai
LONDONAS. — Cigarečių rū

kymas yra didžiausioji, nors iš
vengiamoji grėsmė sveikatai 
Anglijoj, pareiškė viešosios svei
katos viršininkas Dr. George 
Godber. Jis sako, kad nuo rū
kymo sukeliamų ligų Anglijo
je kasmet pirm laiko miršta po 
100,000 žmonių.

Vėžiu miršta vienas trečda
lis rūkorių, o visa kita miršta 
nuo kroniškų širdies ligų ir ko
ronarinės trombozės. Dr. God
ber tvirtina, kad nuo rūkymo 
priežasčių miršta, “gal būt, 10 
kartų daugiau negu nuo trafiko 
nelaimių”.



V

BALTIMORE, MD

CRANE SAVINGS and Loan Association
Duster J-Ooer

25 mylias su vienu galionu. Pigus leidimas

NAUJIENOS, CHICAGO t/ ILL.

kydamas, iiek jau Amerikoje 
gyvendamas V. Krėvė susiraži-

mokama vieny 
metų certifi- 

catams. Mažiau
sią $5,000 
ar daugiau

iškviečia
— Gran-

; on two 
years 

certificates

įAtUMSli

on 
investment 

account

NAUJI PATVARKYMAI
JAU DABAR YRA ĮSIGALIOJĘ DĖL APMOKĖTŲ

. Užmirštas kampelis
Nemaža Lietuvių kolonija Bal

timore. Senųjų lietuvių buvo 
skaičiuojama apie 10,000, D. P. 
apie 600, bet metų bėgyje nei 
vienos žinelės nebuvo, tartum 
čia būtų, susirinkę visi beraš
čiai arba jokio čia veikimo ne
būtų, o vistik kruta kaip ir kiti, 
tiktai tylėdami.

Lietuvių bendruomenės sky
rius turi tris šimtus‘narių. 'Pri
tyręs pirmininkas p. šilgalis jau 
daug metų jį tvarko ir turi vi
suomenės pasitikėjimą. Į su
rengtą vasaros gegužinę atsi- 
lankė apie, 500 žmonių. Matytų 
kad bendruomenės veiklai visuo
menė pritaria.

Atšalus rudenio orui rengia 
dideli koncertą lietuvių svetai
nėj spalio 31 d., pradžia 7:30

demonstracija
Pabaltiečių demonstracija ir 

manif estaci j a New Yorke, n ere
li J. Tautų Pastato, Įvyko spa
lio 18 d. Ji buvo vykusi, nes po
licijos duomenimis, joje daly- 
vavo 2,000-3,000 asmenų. Pa- 
baltįečiąi, atvykę su šimtais tau
tinių vėliavų ir atitinkamais už
rašais, demonstravo ryšium su 
J. Tautų 25 m. sukaktimi. Da
lyvavo ypač gausiai pabaltiečių 
jaunimas. Manifestacija vyko 
tvarkingai ir atkreipė televizi
jos dėmesį. Tą patį vakarų šim
tai tųkstančių newyorkieciu 11 
kanale stebėjo demonstracijos 
vaizdus, dviejų sovietų vėliavų 
deginimą ir latvės studentės 
Žane Ozolinš pareiškimą apie 
Baltijos kraštus bei- .jų laisvės 
siekius. '

Demonstracijoje, kurioje įžan
ginį žodį tarė BATUN pirminin
kas dr. H; Ainso ir vykd. vice
pirmininkas K. Miklas, kalbėjo 
Lietuvos gen. konsulas A. Si
mutis ir karštu»žodžiu j ą tųžda- 
rė prel. J. Balkūnas. Trumpas, 
ryškias kalbas pasakė pabaltie- 
čių. jaunimo atstovai, lietuvių 
vardu Vyt. Radzivanas. Daly
viai sugiedojo JAV ir visų Bal
tijos valstybių himnus.

'Demonstraciją ’baigiant pri
imtoje rezoliucijoje priminta, 
kad nors J t Tautų Gharta pabrė
žia visų tautų teisę turėti lais
vę ir nepriklausomybę, tuo tarpu 
Baltijos tautos dar negali nau-. 
dotis žmogaus teisėmis bei lais
vėmis. Rezoliucijoje pasmerk
ta Rusijos politika, kuria pažei
džiama žmogaus teisių deklara
cija bei visi J. Tautų dėsniai, 
prašoma, kad J. Tautos ištirtų 
rusų kolonijinę politiką, prašo
ma visų J. Tautų narių paskelb
ti Rusiją kolonijine valstybe bei 
moraliai paremti Baltijos kraš
tų gyventojus, pagaliau, tie J. 
Tautų nariai skatinami reikalau
ti panaikinti Sovietų S-gos ko
lonijinę imperiją, atstatant lais
vo apsisprendimo teisę ir laisvę 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

V. Krėvė laiškuose
K. Abr. (Kazimieras Barėnas) 

Europos Lietuvis Nr. 34 straips
nyje “V. Krėvė laiškuose” be 
kitko rašo:

Paskutiniojo karo frontui iš 
rytų vėl artėjant į Lietuvą, tarp 
išbėgusiųjų į vakarus buvo ir 
rašytojas 'Vincas Krėvė, šiau
dinės pastogės, Dainavos šalies 
senų žmonių padavimų,- Šarūno, 
Skirgailos ir kitų kurinių auto
rius. Karo pabaigos sulaukęs 
Austrijoje^ ten dar ir po karo 
pagyvenęs^ stovykloje, anksčiau 
negu daugumas kitų, pabėgėlių 
išvažiavo '-f JAV, nes prof. A. 
Senas išrūpino jam darbą uni
versitete.

PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAD BUNNER, 
‘ G T X, FURY-DUSTER.

v. v. Yra pakviestas vyrų cho
ras iš N. Y. ir daug kitų praš
matnybių. Gros geras orkestras, 
tai bus kojų palankstymas. Bi
lietus patartina iš anksto įsigy
ti, nes salėj tik keturi šimtai 
sėdimų vįetų, gali pritrūkti.

Stipriai veikia tautininkų sky
rius, parengimams 
stambesnes meno jėgas 
dįnėlę, Čiurlionio ansamblį, į ku
riuos atsilanko ir iš tolimes
nių kolonijų daug svečių. Deja, 
šį rudenį susirgo jų pirmininkas 
p. Bačanskas, tai ir veikla susto
jo. Po sunkios operacijos dabar 
sveiksta namuose. Linkime ko 
greičiausiai pasveikti ir-vėl sto
ti į visuomenės darbą.

Turime, vadovaujamą ponios 
Liuberskienės, vyrų chorą, ku
lis daug kartų naujomis daino
mis palinksmina baltimoriečius

Dar yra ateitininkų sendrau
gių skyrius, bet jų veikla tik po
pieriuje.

Turime ir lietuvišką radijo 
valandėlę, kuri kas sekmadienis 
nuo 10 iki 11 v. praneša visus 
vietos įvykius ir gražių plokšte
lių dainų, kur su pasišventimu 
dirba Albertas Juškus ir Kasty
tis Laskauskas.

Nemažas skaičius yra ir jau
nuolių, baigusių aukštąjį moks
lą,Yi- d'Sf stiidįjuoj ančių,bet.tąrp 
lietuvių > tik" kėli pasirodo, nes 
nėsusigieda — mėtosi Į dešinę, 
iš dešinės į kairę, ir nut upia vie
toje, č ; ? Kelmukas

— per didžiąsias šventes ir baž
nyčioj giedą. Parapiją didelė, 
aptarnaują .du senos kartos lie
tuviai Jcunigai. Praeitais metais 
buvo atkęjtas jaunas ką tik Ro
moje įšvęntintas p. P. kunigas, 
kurį parapbiečiai dėl laikomų 
lietuviškų pamaldų ir turiningų 
pamokslų .buvo labai pamilę, bet 
klebonas pavarė,nes naujos idė
jos su senomis atgy ventomis tra
dicijom^, kurių čia vis dar prL 
silaikomą, nesiderina.

Veikia ir Balto skyrius, ku
riam . nenuilstamą .visuomenės 
veikėja -Dr. Armonienė vadovau
ja surinkdama stambią sumą au-

_ Gruvaldas tik mažas kai
melis. Jame nėra nieko įdomaus.

Tik garsi datą -— 1410. Jokia 
data nėra taip tvirtai įrašyta 
lietuvių ir lenkų tautų atminty, 
kaip Grunvaldo pergalės data.

Joks mūšio laukas nevaidino 
tokio didelio vaidmens tautinei 
dvasiai kelti, kaip tikrasis Grun
valdo Laukas, po šimtmečių 
(1945) atitekęs nugalėtojų pa
likuonims.

Toliau aprašomas muziejus, 
kuriame yra ir reljefinis mūšio 
lauko planas.

— Turistai apžiūrinėja mu
ziejaus eksponatus, fotografuo
ja, domisi, kur stovėjo Jogaila, 
ir kur raitas šuoliais jodinėjo vy
riausias
riuomenės vadas Vytautas, ku
rioje vietoje krito didysis kry
žiuočių magistras:..

Grunvaldo Laukas esąs kas
dien aplankomas vidutiniškai 
bent dešimties ekskursijų. Nuo 
šių metų pradžios iki birželio 
mėnesio apsilankė apie 35 tūks
tančiai turistų. Sandara

AMERIKA 2,000 METAIS
Du autoriai: Herman Kahn 

ir Anthony Weiner savo kny
goje “The Yęąr 2000” prana
šauja, kokia bus Amerika ir koks 
bus gyvenimas už 30 metų.

Jie tvirtina, kad gyventojų 
Amerikoje bus 318 milijonų, ta
čiau darbininkų bus tik 122 mi
lijonai. Jie per metus dirbs po 
1,100 valandų.

Darbo dięna visur bus 7.5 va
landos, keturios dienos savai
tėje. Per metus bus 39 darbo 
savaitės. Darbininkai turės per 
metus 13 savaičių atostogų, sa
vaitgaliai susidės i| trijų dienų, 
legalių šventadienių bus 10.

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS *

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO , 
4192.Archer Avenue at Sacramento ‘ Chicago, Illinois 60632 * 847-1140 

ASSETS OVER SUSJXXUXX). RESERVES OVĮR $12300^)00.
OFFICE HOURS: 7 .
Monday & Thursday, 9 am. to 8pjn. • Tuesday & Friday, 9 a.m. tt> 4 pjn. 
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.

riausias balsas buvo vysk. V. 
Padolskio straipsnis Aidų žur
nale. Vyskupas reiškė nuomos 
nę, kad katalikui Krėvės kūri
nys bus nepriimtinas ir gali bū
ti įtrauktas į katalikui neskaity- 
tinų knygų sąrašą, šitaip nutei
kus visuomenę, Krėvė susilaukęs 
antro smūgio: matyt, tos kriti
kos įtakoje jam už tokį kapita
linį darbą nebuvo paskirta lite
ratūros premija, kaip buvę ga
lima tikėtis.

V. Krėvė mirė 1954 m. Po jo 
mirties svetur J. Kapočius išlei
do V- Maciūno redaguotą jo raš
tų penkiatomį. Palaipsniui . jis 
vėl pasidarė patogus minėti ir 
Lietuvoje (literatūros istorijoje, 
jo kūrybą nagrinėjančiuose 
straipsniuose), ir ten pasirodė 
keli jo raštų tomai.

Balzeko li«tuviv kultūras d®p«rMm»nty direktoriai, iš kairės: p. Kazimieras Baltramaitis — meno d. d.,
Konstantinas Fftrauskjs spaudos jr foto d. <L P Liudas Kairys — Filatelijos d. d., p. Leopoldas Mūrelis ir 
p. Jurgis Kasakaįfis — pirmas bibliotekininkas, antras bibliotekos direktorius, abu dipl. teisininkai (buvę tei

sėjai). Visi po b*n4ro pasitarimo rengiamos filatelijos parodos reikalu.
Foto Jurgio Kasakaičio

CRAfSsw

ŽALGIRIO LAUKAS
PO 560 METŲ ’

Vilniaus lenkų komunistinio 
laikraščio atstovas, aplankęs 
Grunvaldą (Žalgirį), paskelbė 
tokius savo įspūdžius:

redaktoriais, knygų leidėjais. Po 
rašytojo mirties prof. V. Maciu 
nąs nemaža tų laiškų surinko ir 
laiko juos Filadelfijos universi
teto rankraštynuose. N eseniai, 
tais laiškais naudodamasis, jis 
parašė ir darbą “Vincas Krėvė 
savo laiškuose”. Tas V. Maciū
no- darbas dabar pakartotas at
skiru leidiniu (49 psl., kaina 1 
dol.).

Karo meto laiškai pirmiausia 
rodo, ko V. Krėvė bėgo iš Lie
tuvos — jis nujautė, kad pasi
likęs nebūtų glostomas. Krėvė 
gi dar vokiečių okupacijos me
tais iš Maskvos buvo apšauktas 
išdaviku, nes 1942 m. atskleidė 
kai kuriuos faktus iš bolševikų 
okupacijos metų, kada jam te
ko kurį laiką eiti ministerio 
pirmininko pareigas.

V. Krėvei paskutiniaisiais sa
vo gyvenimo metais teko pakęs
ti įr skaudžių dalykų, Ana, kai 
pasirodė jo “Dangaus ir žemės 
sūnus”, pasigirdo ir Veikalą 
smerkiančių balsų. Toks sti^-

PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street 

WA 5-8878 
BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

D! 2-2374 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broadway 

AN 8-8764 
CHICAGO, ILL. 60632 
4192 Archer Ave. 
K - 254-4144 •
BRANCH: 
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 W. Chicago Ave. 

BE 5-7788 
CLEVELAND, OHIO 44119 
787 East 185th Street 

486-1836 
DETROIT, MICH. 482l6 
6460 Michigan Avenue 

TA 5-7560 
ELIZABETH, N. J. 07201 
956A Elizabeth Avenue 

354-7608 
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos - Campau Avenue 

365-6350 7^

KANSAS CITY, KANSAS 66102 
18 še. Bethany 

ATI-1757 - 
■AUAMI, FLA. 33138 
6405 Biscayne Blvd. 

FR 9-87J2
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Ave. N. E. 

Tel.: (612) 7884545
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave. 

: 224-0829
• Globe Parcel Service, Inc. , w_________________ r ___ r_____

dovapų užsakymus Sovietų gamybos prekėms: automobiliams, šaldy
tuvams. televizijoms, motociklams, drabužiams ir t. t.

BOSTON, MASS.
• • f**.-*-■ ' -*

J. LęKys sjiląųkė 80 m. amžiaus

žinomam organizacijų veikė
jui —į- visuomenininkui Juozui 
Lėkiui,, iš Dorchester, Mass'., 
spalio 2 d. sukako jau 80 metų.

Jis Amerikos krantan išlipo 
iš laivo 1907 m. bal. 24 d. Nors 
ir būdamas jaunutis, bet buvo 
judrūs vaikinas. Tarnavo Dėdės 
Šamo laivyne. Parvykęs iš tar
nybos, vedė mylimą mergaitę — 
Izabelę Treigytę, iš Brooklyn, 
N. Y., su'kurią susipažino, bū
damas laivyne. Jiedu išauklėjo 
sūnų ir .dukrą. Nors sūnus už
augęs,'bet nevedęs. Dukra ište
kėjusi. Vaikai, Juozo anūkai, 
vaikaičiai yra yra baigę kolegi-

Suprastinta daiktų klasifikacija, pakeisti muitai kai ku
riems dalykams ir kt.

patikima firma
TAR??Oa^R TOLIAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI'

KUJENTŪRAI 40 METŲ EGZISTENCIJOS 
TRADICIJOSE

Jei Jūs esatee vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijęn- 
tų, mes dėkojame Jums už palaikymą.

Jei nesate, mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą ii 
Jūs būsite mums dėkingi.

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams 
Dėl naujausių katalogu ir paskutinių nuostatų kreipkitės į

GLOBE PARCEI, SERVICE, INC. 
723 WALNUT STREET, PHILADELHIA, PA. 19106

' Phone (215) 925-3455 *

NEW YORK CENTRAL OFFICE: 
220 PARK AVENUE SOUTH, NEW YORK, N. Y. 10QQ3 

TELEPHONE (212) 982-8410 - -
arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:

• B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

1971 Plymouth-Duster

Pinigai Įdėti prieš mėnesio 15 d.'-duoda .'dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokausi sausio ir -liepos 31 d. ■ 

Prašome aplankyti naują mūsų namą. jt.

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 

OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd Št. ' ‘
- 731-8577 
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Ąve.

GR 1-3712
LOS ANGELES, CAL1F. 90026 
2841 Sunset Blvd.

382-1568
SAN FRANCISCO, CĄLIF. 94122 
1236 — 9th Avenue

LO 4-7981 
TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty Street 

LY 9-9163
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-3347
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

749-3033
ROCHESTER, N. Y. 1#21 
683 Hudson Ave.

BA 5-5923
VINELAND, N. J. 08360 
Parish Hall
West Landis Ave.

(609) 691-8423
SEATTLE, WASH. 98103 
1512 N. 39th St.

ME 3-1853
SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

257-2113 x 
HARTFORD, CONN. 06103 
11 Charter Oak Ave.

249-6255
yra Įgaliota Podarogifts, Inc. priimti

yMi saveottering yv« two iwoj< important ingredients for any 
ratt^ ^tte^ and tng» earnings. W« pay Ae behest (Merest rates permitted 
w aMf no sanuos inslttution in the coontry has a better record where
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Frank Zogas, President

Chicago Savings and Loan Assn

Taupymo indilM 
Apdrausti IU $20,000,

UP TO 
$20,000.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa-

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

A. Juškevičius, vicepirminin
kas, švietimo reikalams atsto
vas, pristatė apygardos švieti
mo reikalą. Jis pateikė Litua
nistinio švietimo konkrečius da
vinius, išvardino apygardos ri
bose ir žinioje veikiančias Li-

ROCKFORD, ILL
Ir vėl mirtis pas mus

Ilgai sirgusi mirė ligoninėje 
Stella žolynienė, išgyvenusi 73 
metus amžiaus. Ji gimė ir au
go Lietuvoje, su tėvais atvyko 
i šią šalį jauna tebebūdama, 
apsigyveno angliakasių mies-

Chicago Savings
and Loan Association YOVK SAVIWS

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ ■NAUJIENAS*

Passbook. Savings 
All accounts com
pounded daily —-' 

paid quarterly

~ L. B. C. V. pirmininkas Br. 
Nainys pasveikino suvažiavu
sius, pasiskųsdamas, kad apy

linkės nesilaiko statuto — ne- 
prisiunčia C. Valdybai įnašinio 
ir parengimų nuošimčio. Pasa
kė, kad C. Valdyba laišku, raš
tu kontaktavo Turkijos vyriau
sybę ir jos konsulatą-Chicagpje, 
prašė Alg. ir Kar. Bražinskus 
pripažinti politiniais bėgliais ir 
juos paleistu

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-307®
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

2 Years Savings
- Certificate 

(Minimum $5.000)

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

čekj ar Money orderį tokiu adresu:

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE: 2544470

Bet kaip “besigalabija”
Septyniolikametis bernas ir 

jo 15-nietė draugė, Wilber 
Bruce Palmer iš 3717 W. Ohio 
St. ir Mary Hills iš 627 S. Rid
geway Avę., susimanė “palošti 
rusiška rulete”. Bernas atsine
šė revolverį ir įdėjęs 5 kulkas 
padavė mergiotei Šauti sau-į 
galvą. Revolveris kirto į tuš- 
čiąjį vamzdelį ir nieko. Po to 
bernas revolverį pridėjo sau 
prie plonimo, paspaudė ir k'ul 
ka perėjo kiaurai per galvą dar 
pataikydama mergiotei į rah-

Nuo
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

jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti, 

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

PODAROGIFTS, Ine.
220 PARK AVE. SOUTH, NEW YORK, N. Y. 10003

* TEL.: (212) 228-9547
PERSPtJIMAS! Del savo saugumo Ir'greito užsakymu išpildymo, už

sakykite TIKTAI per viriuje išvardintas firmas ar iv skyrius, 
kurios yra oficialiai, pripažintos atstovauti Podarogifts, Ine.

strand. Palaidota Greenwood 
kapinėse, kur velionę palydė
jo daugybė artimųjų ir pažįs
tamų. - - - •

Reiškiu giliausią užuojautą 
likusiems jos . vyrui, dukre
lėms, seseriai ir visiems gimi
nėms, o tau, miela dainininkė, 
ilsėtis ramiai šios laisvos ša
lies žemelėje. Žvalgau.

X- Y.; ,.-.

Apygardos valdybos pranešimas
J. Jasaitis pristatė organizaci

nius reikalus, kalbėjo solidaru
mo mokesčio išrinkimo reikalu, 
aptarė apylinkių organizacinę 
padėtį, pastebėjo, jog penkios 
apylinkės yra apmirusios, jas 
reikia prikelti. Kvietė apylinkių 
atstovus dažninti susirinkimus, 
bent 3-4 į metus. Aptarė ir ki
tus reikalus.

lėlyje Spring Valley, Ill., kur 
jos tėvelis Kazimieras Cirvins- 
kas gavo darbą anglis kasti, o 
dukrelėms darbu nebuvo. Tad 
Stela ir jos jaunesnė sesutė at
vyko į Rockfordą, kur gavo 
gerus darbus — kojinių mezgi
mo fabrike. Vėliau jos ir tėvus 
atsikvietė į Rockfordą. Tuo
met lietuvių kolonija Rockfor 
de augo kaip grybai po lietaus.

Stela, turėdama gerą balsą 
įstojo į Kanklių chorą, daina
vo, dalyvavo teatrų lošimuose, 
buvo linksmo būdo ir meno sri 
tyje buvo tikra pažiba.

Susipažino su Juozu žolynu, 
sukūrė šeimą, užaugino dvi 
dukreles, priklausė prie Lie
tuvių klubo moterų skyriaus. 
Rockforde išgyveno 56 metus. 
Buvo labai draugiška, palaikė 
gerus santykius su pažįsta
mais. Paliko dideliame nuliū
dime savo vyrą Juozą ir duk
reles. Koplytėlėje patarnavo ir 
kapuose atsisveikinimui pas
kutinį žodį pasakė liuteronų 
kunigas D r. Garfield Bęk-

tuonistinio švietimo instituci
jas. Kalbėjo finansinės para
mos reikalu. Apygardos vardu 
pažadėjo finansinę paramą ma
žesnių kolonijų Lit. mokykloms. 
(Chicagos apygardos ribose vei
kia: keturi vaikų darželiai, 16 
žemesnių Lit. mokyklų ir 4 
Aukštesnės, na, ir Lituanistikos 
katedra Chicagos Universitete).

J. Vaičiūnas, vicepr., spaudos- 
informacijos atstovas, kalbėjo 
apie spaudos mėnesio įvedimo 
reikalą primindamas, kad lapkri
čio mėnuo yra paskirtas spau
dos vajui ir pateikė konkre
čius, gyvenimiškus siūlymus, 
kaip daugiau išplatinti lietuviš
ką spaudą, knygas, laikraščius, 
žurnalus. Siūlė vesti akciją, kad 
dovanoms būtų perkama tik lie
tuviška knyga arba užsakomas 
lietuviškas laikraštis. Siūlė 
stumti lauk iš gyvenimo kalė
dines biznieriškas prekes — ver
čiau pirkti dovanoms knygą, laik
raštį, žurnalą.

A. Būga, apygardos iždinin
kas, pateikė finansinę kasos pa
dėtį: kasa apytuštė. Kvietė apy
linkių atstovus nedelsiant siųs
ti jai- priklausomą solidarumo 
mokesčio ir parengimų nuošimtį.

L. B. Chicagos Apygardos 
apylinkių atstovų pranešimas
Apie apylinkių organizacinę 

veiklą ir padėtį pranešimus pa
darė dešimties apylinkių atsto
vai. Brighton parko — Žadei
kių; Jis^.atstovavo 600 narių; 
Bridgeport© — A. Būga (120 
narių) , Roselando — Br. Mace
vičius (120 šeimų) ; Cicero — St. 
Ingaunis (600 narių); Melrdse 
Parko — K. Juknelis (80 šei
mų); Kėnošos — Z. Lukauskąs 
(103 narių); Lemonto — K. Ka- 
mantas (180 narių), Gage Parko 
— J. Laukaitis (180-200 na
rių). Visi šie išvardinti apy
linkių atstovai-pirmininkai kon
krečiai pateikė savo veiklos ap
žvalgą, vieni Jų pasidžiaugė 
sklandžiu darbu, kiti — pa
siskundė lietuviškų kolonijų ny
kimu, prieauglio mažėjimu, so
lidarumo mokesčio išrinkimo 
sunkumais, o kai kurie apgailes
tavo, kad yra lietuvių, kurie ne
nori būti lietuviais, su savo vai
kais nekalba lietuviškai ir vai
kus neleidžia į Lituanistinę mo
kyklą. šis pranešimas buvo pats 
skaudžiasias: daugumas gyvai 
reagavo ir tuojau darė pasiū
lymus, kaip tokius tolstančius 
susigrąžinti prie tautinio kamie
no.

Kalbėjo ir tarybos nariai: dr. 
K. Bobelis, K. Kamantas ir kiti. 
Tarybos nariai paprašė apylin
kių atstovus duoti veiklos su
gestijų, daryti siūlymus Tary
bai, susirenkančiai į sesiją šį sa
vaitgalį spalio mėn. 25-26 die
nomis develande.

Z. JUŠKEVIČIENĖ

PAVYZDINGAS

Šiam rudeniui fabrikantai paruošė labai dideles milines skrybėles madas besilaikančiom mote
rim. Paveiksle matome tris naujos mados skrybėlės, kurias bus labai sunku ginti nuo stipraus 

rudens vėjo. .

Konkrečios pasitarimo 
išvados ir "siūlymai

1) Solidarumo įnašą siekti iš
rinkti: asmeniško kontakto ke
liu, pasitelkus kolonijos lietuvių 
krautuvininką, kad šis paleng
vintų — patarpininkautų išrink
ti solidarumo įnašą. Pas krau
tuvininką palikti solidarumo įna
šo kvitų knygelę. Solidarumo 
įnašo mokėjimo mėnesį pasiskir
ti gruodžio mėn. Apygardos val
dyba pasižadėjo apylinkes aprū
pinti senai turimomis sold. įna
šo kvitų knygelėmis. 2) Apylin
kėje sustiprinti socialinį patar
navimą nariams. Suorganizuoti 
teisinį patarimą, šiuo reikalu 
kreiptis į vietos Real Estate. 
3) Sustiprinti apygardos valdy
bos ir apylinkių valdybų tarpu
savio koperaciją — pagalbą, pa
ramą vieni' kitiems,- ypač rei
kalingą talką teikti vieni ki
tiems rengiant šventes, minėji
mus, ar šiaip organizuojant pla
tesnio masto parengimus. 4) 
Dažninti apylinkių susirinkimus, 
šaukti bent 3-4 į metus. 5) Lie
tuviškas šeimas, atplyšusias nuo 
organizuoto lietuviško gyveni
mo, siekti susigrąžinti pasitel
kus brolišką meilę, nuoširdumą 
ir taktą. 6) Siekti, kad visi lie
tuviukai lankytų Lituanistinę 
mokyklą. Dėtį visas galimas pa
stangas, kad"jauni tėvai jaustų 
tautinę pagarbą ir pareigą savo 
vaikus leisti į .Lit. mokyklą. 6) 
Pasirūpinti iki mokyklinio am
žiaus vaikų organizuoto litua
nistinio švietimo reikalu. Suor
ganizuoti— parengti radijo pro
gramos vaikams, įvesti pasto
vias vaikų radijo valandėles. 7) 
Apygardos valdyba dės visas ga
limas pastangas ir finansiškai 
rems 'Lit: mokyklas mažesnių 
kolonijų, nepajėgiančių jas iš
laikyti; 8.) spaudos mėnesį pa
skelbti lapkričio mėn. 9) Apy
linkių archyvą perduoti apy
gardos valdybai.
Apylinkių atstovų sugestijos— 

pageidavimai JAV Lietuvių
Bendruomenės sesijai develande

1) Apylinkių nominuoti at
stovai turėtų dalyvauti Tarybos 
sesijose.

2) Statutu griežtai neaprėžti, 
nenustatyti apylinkei metinio 
susirinkimo laiką; palikti lais
vai, kaip kuriai patogiau.

3) Pakelti L. B-nės solidaru
mo įnašą

4) Prie apygardų įsteigti Gar
bės teismus.

Visa šita, kas čia parašyta, 
liudija, jog šis įvykęs Chicagos 
apygardos apylinkių atstovų pa
sitarimas buvo tikrai retas, darr 
bingas ir sėkmingas. Tenka pa
stebėti ir pasidžiaugti, kad pasi
tarimas vyko bė partinio gin
čo tended jos ir ambicinio išpuo
lio, kas taip dažnai pasitaiko ir 
kas alina bendruomenininkus 
bei pačią L. B-nę. Tad Chica
gos apygardos veikėjus reikia tik 
sveikinti!...

B-NES ČIKAGOS 
APYGARDOS ATSTOVU SUVAŽIAVIMAS 
L. B. Chikagos apygardos val

dyba organizacinei veiklai ska
tinti š. m. spalio 18 dieną su
šaukė apylinkių atstovų pasi
tarimą, kuriame dalyvavo tris
dešimt asmenų. Tai buvo apy
linkių atstovai, spaudos -žmo
nės ir Tarybos nariai, gyveną 
Chicagos Apygardos ribose./

Pasitarimą atidarė, pasveiki
no ir įžanginę, trumpą kalbą pa
sakė apygardos pirmininkas J. 
Jasaitis! Pirmininkas pastebė
jo. jog šiandien visas organi
zuotas pasaulis yra lenkiamas 
į didesnius junginius, negali at
silikti ir lietuvių išeivija. Jei no
ri išlikti ir neatsilikti, turi bur- 
tis-jungtis į L. B-nę ir ją visaip 
stiprinti. Pasakė, kad Apygar
dos valdyba yra pasirengusi dė
ti visas galimas pastangas, da
ryti žygius gelbėti iš sovietų iš
sigelbėjusius A. ir K. Brazins-

DOVANAS
■ ' : . savo giminėms į Lietuvą ir USSR, yra

nupirkti Jiems.
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Pasikeitimas negalimas
Trečiadienio vakarą Amerikos karo lėktuvas, vai

ruojamas Turkijos ir Armėnijos sieną mažai pažįstan
čio Amerikos lakūno, dviejų sovietų sprausminių lėktu
vų buvo nulydėtas į Leninakamo aerodromą ir nutupdy
tas. Turkai skelbė, kad tuo metu Kars provincijos pasie
nyje buvęs blogas oras, ten siautusi audra ir lėktuvas 
galėjo kalnuose sudužti. Bet pasienyje ramiai žemę dir- 

’ bęs turkų ūkininkas labai aiškiai matė pasieniu ramiai 
skridusį Amerikos lėktuvą, matė pakilusius sovietų 
sprausminius lėktuvus, kurie privertė Amerikos lėktuvą 
keisti kryptį ir nusileisti sovietinėje Armėnijoje.

Niekad į sovietų bučių nebuvo įvarytos tokios "dide
lės žuvys, kaip trečiadienio vakarą. Iš nusileidusio Ame- 
rikos lėktuvo išlipo gen. Edward Scherrer, kilęs iš Illi
nois, JAV karišką turkams pagalbą teikiančios misijos 
vadas; gen. Claude McQuarrie, atsakbmingas pareigūnas, 
gen. Scherrer pavaduotojas; Amerikos aviacijos majoras 
James P. Russell, kuris vairavo nelemtą lėktuvą. Tame 
pačiame lėktuve buvo ir turkų pulk. Cevat Denli, kuris 
buvo šios misijos ryšininkas ir vertėjas.

Amerikos konsulatas Maskvoje paprašė leidimo tuo
jau pasimatyti su sovietų teritorijoje laikomais Ameri
kos kariais. Oficialus sovietų pranešimas sako, kad Ame
rikos karo lėktuvas pažeidė sovietų Armėnijos erdvę, bu
vo sulaikytas ir priverstas nusileisti pasienyje esančia- 

< me aerodrome. Atsakomingi Amerikos pareigūnai nori 
pasikalbėti su lėktuvo lakūnu ir tame lėktuve buvusiais 

Ir karo vadais. Konsulato tarnautojai nori patirti, ar lakū- 
nas paklydo ir nenoromis įskrido į sovietų valdomą sri
tį,. ar sovietų karo lėktuvai privertė Amerikos lėktuvą 
ten nusileisti. Sovietų valdžia atsakė, kad tuo tarpu Ame
rikos konsulas dar negalės kalbėtis su sovietų žinioje 
esančiais Amerikos kariais, nes sovietų policija ameri- 

/ kiečius tardanti. Patys rusai nori patirti, kuriais sume
timais Amerikos generolai skraidė sovietų pasienyje.

Oficialiai dar nepaskelbta, bet sovietų žinių agen
tūros jau platina mintį, kad Armėnijos teritorijon įskri
dusius du Amerikos generolus rusai sutiktų iškeisti į Pra
ną ir Algirdą Bražinskus, pabėgusius iš sovietų valdomų 
sričių. Amerikos agentūros, perduodamos žinią apie 
dviejų generolų sulaikymą sovietų teritorijoje, taip pat 
kartoja mintį, kad rusai bandys iškeisti generolus į pa
bėgusius Bražinskus.

Šiuos žodžius, pasipiktinęs 
netvarka ir visišku suirimu, 
pasakė dr. Z. Rekašius, pasi
žiūrėjęs Santaros — Šviesos su 
važiavime bandyto parodyti iš 
okupuotos Lietuvos atsiųsto 
filmo “Laiptai į dangtį”. Neži 
nia ar kapitalistinis kino apa
ratas sustreikavo ir nutarė ne-, 
rodyti bolševikinio filmo, ar 
tiesiog neatitiko filmo ir apa
rato mm. Kol rodę, visi žmo
nės ir vaizdai buvo ištempti, 
pailgi, susiaurinti, o galop, 
aparatas visai sučirškė ir su
negalavo. Suvažiavimas liko 
be filmo.

Dar prieš keleris mętus^San 
tara — šviesa buvo viena veik
liausių jaunosios kartos orga
nizacijų. Ši federacija 
mokslą^ meną, literatūrą. Ren
gė meno parodas, dalino rašy
tojams premijas, ruošė litera
tūros vakarus, Naujųjų Metų 
sutikimus ir reiškėsi visose 
kultūros srityse. Prieš trejis 
metus federacijos suvažiavi
mas išrinko valdybą, kurioje 
matėsi veiklių ir atsidavusių 
visuomenininkų: Valdas Adam 
kus, Gabrielius Gedvilą, Rai
mundas Mieželis, dr. Jonas 
Valaitis ir kt. Taip išėjo, kad 
ši valdyba ir liko paskutinė 
daugiau žadėjusi nuveikti. 
Adamkus tapo aukštu JAV vai 
dininku, Mieželis išvažiavo į 
Kolumbiją, Valaitis užėmė 
Grigaičio vietą Amerikos Lie- 
vių Taryboje. Be jų federaci
jos vadovybė susilpnėjo, vai-

rėmė

Jau 1967 metais Santaros — 
šviesos suvažiavime mestas 
šūkis “Veidu į Lietuvą” ir nau
jai pradėtas kelias į organizuo 
tą išeivijos bendravimą su oku 
puota Lietuva, pasireiškęs pir 
miausia krepšininkų kelione, 
atbaidė gerą dalį federacijos 
narių- ir rėmėjų. Šįmetinis fe
deracijos suvažiavimas kaip 
tik ir parodė didelį organiza
cijos nuosmukį. Tiesa, jaunie 
ji Santaros — šviesos .vadai, iš 
augę Amerikoje per paskutinį 
dešimtmetį ir gerokai p risi uos 1 
tę nihiKstinės to laikotarpio 
universitetų dvasios, berods 
per ištisus metus net savo val
dyboje piireigomis nepasis- 
kirstę, veikė, taip sakant, ko
lektyviniu būdu. Jie turėjo ne 
blogą sumanymą pasikviesti 
suvažiaviman du stambius 
okupuotos Lietuvos teatralus: 
Juozą Miltinį ir Donatą Banio-

Šie tačiau del nežinomų 
aplinkybių į suvažiavimą ne
atvyko ir taip suvažiavimas li
ko be rimtesnės programos ir 
be egzotiškesnių atrakcijų. 
Jaunos poetės paskaitė eilęx ne
tikusių eilėraščių, suvažiavi
me pasikalbėjo, pasilinksmi
no ir taip viskas baigėsi. Jau
nasis Dranga (pats, rodos, “vai 
dybiuinkas)- net iškėlė liūdną 
klausimą “ar iš viso mums ąp 
simoka turėti šitą organizaci
ją?” Visiems dalyviams tačiau 
liko aišku, kad reikia ką nors 
daryti, nes toliau tuo keliu žy-*

ras pateko į jaunesnės kartos giuoti nebegalima.
rankas. *5?.' 4* Vąrpntis

Toks pasikeitimas negalimas, nes kalba eina apie vi
sai skirtingus žmones. Amerikos generolai galėjo paklys
ti. Mandagumas reikalauja, kad jie be jokių tardymų 
ir klausinnėjimų, būtų tuojau paleisti. Bet kuri laisvojo 
pasaulio valstybė paleidžia paklydusius lakūnus. Anks
čiau panašiai yra padariusi ir Sovietų Sąjunga, bet pas
kutiniu metu rusai tardo kiekvienų i sovietų valdomas 
sritis patekusį užsienietį. Reikią manyti, kad ilgai tardys 
ir į jų rankas patekusius Amerikos karius.’

Pranas Bražinskas ir jo sūnus Algirdas nieko ben
dro neturi su Amerikos kariais. Bražinskai bėgo iš So
vietų Sąjungos, siekdami laisvės ir prųgps mokytis. Bra
žinskai yra politiniai tremtiniai,’ Strigę iš sovietų - prie? 
vartos darbo stovyklų. Bražinskams turkų teismas pri
pažino tremtinių teises. Jeigu Sovietų Sąjungoje būtų 
gerbiamos pilietinės teisės, jeigu kiekvienas gyventojas 
būtų apsaugotas nuo valdžios atstovų sauvalės, jeigu 
teismai būtų atskirti nuo administracijos ir policijos, tai 
tada niekas iš Sovietų Sąjungos nebėgtų.

Sovietų Sąjunga turi paleisti Amerikos karius be jo
kių sąylygų. Ji negali versti Turkiją išduoti Bražinskus, 
Esame tikri, kad nei JAV, nei Turkija nesutiks tartis 
su rusais šitokiu pagrindu. Sovietų valdžia bandys šan
tažuoti, bet būtų didžiausia gėda, jeigu bet kuri valsty
bė galvotų apie panašų pasikeitimą.

Ir kinų komunistai 
rekrutuoja Čikagoj

Ronald Koziol rašo Chicago 
Tribune, kad viena pogrindi
nė komunistų organizacija 
slapiai visamė krašte vykdo re 
krutavimo kampaniją, ieško
dama narių, įvairių Į smurtą 
linkusių radikalų tarpe.

Ta organizacija — Revoliu
cinė unija arba Raudonoji uni
ja, kinams simpatizuojanti ko
munistų grupė, suorganizuota 
1968 metais San Francisco 
mieste, prieš trejetą savaičių 
turėjo ir Chicagoje veikiantį 
savo rekrutavimo vienetą, ku
riam vadovavo Robert Svakian 
iš Oakland, Calif. Jie rekrutų 
ieškojo Chicagoje Elmhurste, 
Melrose Parke ir Waukegane.

Ta “unija”, skaitoma labai 
kenksminga, yra panaši “Weat 
hermenams”. Chicagos mieste 
jie neturėjo pasisekimo, bet 
palankiai buvusi sutikta už
miesčio radikalų, kas vėl paro 
do, [kad “radikalai” ne tiek 
dygsta skurdžiuose lūšnynuo
se, kiek pasiturinčiuose už
miesčiuose.

Per Kanados dykumas
Fieldo Gamtos istorijos mu

ziejus šio spalio ’ mėnesio 31 
dieną nemokamai rodys spalr 
volą filmą, pavadintą “Skersai 
Kanados dykumas”. Tą filmą 
pagamino D r. John D. Bulger, 
apkeliaudamas 50,000 mylių 
nųp Newfoundland© iki Britų 
Kolumbijos, po Yukono kraštą 
ir šiaųryąkarių Teritorijas. Vi
sa kelionė truko trejus metus. 
Jis fotografavo baltuosius ban 
giniųs ii- karibų briedžius iš 
helikopterio, elnius žygiuoda
mas laukinėmis šiaurės tund
romis, o šiaurės gamtą dau
giausia plaukiodamas indė
niškomis valtimis (canoe) 
srauniomis upėmis ir kanalais.

Filmas bus rodomas James 
Simpson teatro salėje nuo 2:30 
vai. popiet. . .: '--T-- /
Nutraukė bylą prieš Ccdį

■ *

Chicagos pietinės dalies na
mų pagal kontraktus pirkimo 
lyga (Gontract Buyers League) 
buvo Apygardos teismui ap
skundusi Chicagos arkivysku
pą kardinolą John Cody ir Chi
cagos katalikų arkidioceziją, 
iškeldama 10 milijonų dolerių 
ieškinį, kaltinant kad katali
kių pareigūnai tebėra savinin
kai tų žemės sklypų, kuriuose 
pastatyti minėtos lygos perką- 

’mieji namai.

Teisėjas Nicliuias j. Bua by
lų išmetė kai arkidiocezijos 
advokatas Sįevep Ęashwiner 
įrodė,, kad arkidiocezija kal
bamųjų žemę pardavė Univer 
sal Builders, Inc. firmai jau 
1959 metais. Ta žerriė buvo ar- 
kidiocezijai užrašyta 1930 me
tais.

PiliečiŲ klubas
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klubo susirinkimas įvyko šio 
spalio mėnesio 18 dieną. Susi
rinkimą pradedant pagerbta 
narė Mary Gimbut, kuri sirgo 
ir negalėdama pasveikti turė
jo pasišalinti iš gyvųjų tarpo. 
Jai buvo nupirktas gėlių vai
nikas ir buvo klubo garbės 
grabnešės, o šeimai išreikšta 
užuojauta.

Pranešta, kad narė Martha 
Masulis buvo ligoninėje, bet 
dabar yra savo namuose, 2713 
West 96th Place. Ji pranešė, 
kad ji nenorinti imti ligos pa
šalpos. klubas jai linki greitai 
pasveikti.

Klubo metinis susirinkimas 
įvyks šeštadienį, spalio 31 d. 
Hollywood Inn. Pradžia 7 vai. 
vakaro.

Į komisiją sutiko įeiti Mrs. 
Jeannie Povilaitis, John Didž- 
galvis ir Natt Povilaitis, šiam 
parengimui kvietimai visiems 
nariams išsiunčiami atvirutė
mis. . Kurie nariai nedalyvaus 
savo klubo parengime, turės 
sumokėti už bilietą, kaip klu
bo įstatai reikalauja.

Klubo zsusirinkime buvo ap 
tarta daug įvairių dalykų, de
ją nedaug narių tedalyvavo, 
dėl to kai kurie, klausimai bu
vo atidėti tolimesniam laikui 
arba užmiršti...

Kitas susirinkimas bus' lap
kričio 15 dieną. E. McNameę

Aplankė savo sūnų '
Mūsų lietuviškų organizaci

jų veikėjai Stasė ir Benediktas 
Jurėnai,- 4720 So. Hamlin Ave., 
buvo išvykę į Kentucky valsti
ją aplankyti savo sūnų Edmop 
dą, kuris tarnauja Dėdės Ša
mo armijoj ir ten stovyklauja. 
Ponia Jųrėnienė papasakojo 
mačiusi . daug visokių įdomy
bių, . kuriąs sūnus jiems apro
dė ir tuos didelius laukus, ku
riuose kareiviai paruošiami 
savos šalies gynėjais. Sako sū
nus gražiai atrodo ir puikiai jau* 
čiasi. v

Nors Jurėnai sakosi šiek tiek 
pavargę bevažinėdami bet grį
žo labai patenkinti kad tu
rėjo progos su savo sūnumi pa
simatyti. Kelionė į abi puses 
buvusi sėkminga.

Benediktui Jurėnui'sugaišus 
kiek laiko kelionėje dabar ten

19 mėty gimnazistė laimėjo “tarptau
tinės japonės" grožio kontestą. Pane
lė Reiko Jonejama atstovaus Japoniją 
ruošiamame tarptautiniame grožis 

konteste.

ka skubėti, kad patenkintą 
savo klijentus, kurių turi g^ 
na daug. Jis yra Certified 
Public Accountant ir kaip tos 
srities specialistas, atlieka daug 
įvairių darbų savo raštinėje, 
6430 So. Pulasky Rd. A. Jusaa^

• Į Pietų Vietnamą atvyko 
jaunas karo kapelionas. Vieną 
diena jo batalioną ėmė apšaudy
ti priešo minosvaidžiai, “šok į 
apkasus, kunige”, patarė paty| 
ręs seržantas iš savo bunkerio^.

“Dievas mane apsaugos”, at| 
sakė kapelionas.

“Aš žinau, Jis įr mąne ap| 
saugos”, atsakė seržantas, “tai 
čiau aš noriu, kad Jis matytų| 
jog aš kooperuoju”. |

UŽSAKYK TIK 
SPECIALAUS RUBLIO 

PAŽYMĖJIMUS

Tie Specialūs Rubliai yra ke-v 
turis kartus vertesni už ^papras
tus rublius. Su Specialaus Rub
lio Certifikatais Jūsų giminės 
gali gauti viską, ką jie tik nori 
is Vneshppsyltorgo Svetimos Va
liutos Krautuviy už mažą regu
liarios kainos dalį, — tikrumo
je už jos ketvirtadalį ar net dar 
už mažiau. Kai kurie daiktai 
yra taip pigiai įkainuoti, kad 
juos perkant vieno dolerio ver
te prilygsta 10 rublių.

Reikalaukite naujo katalogo. 
Jis yra nemokamas. Jūs įsiti
kinsite, kad Specialaus Rublio 
Cėrtifikatai yra geriausia dova- 

’ na Jūsų giminėms, pristatoma 
į namus laike 3—4 savaičių. Kai
na $2.13 už vieną Specialų Rub
lį. Jokių kitokių mokesčių nė
ra. Pilna garantija.

- L. - ~ - . •
UŽSAKYKITE DABAR 

UŽSAKYKITE TIK PER ž

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

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

> *V * ’ '-M < /

Reikalaukite mūsų nemokamo 
katalogo.

SVARBU: mes priimame užsa
kymus automobiliams ir butams

JURGIS JAŠINSKAS X

SPAUDOS PABIROS
Vienos knygos kilmės istorija

9
Gal būl tokia argumentacija pasidžiaug 

tų ir gerb. Ponia Meškauskienė. Bet tuo 
pačiu atmoju ji privalėtų atsiminti ne tik 
Lietuvoje nuo 1940 m., su pertrauka iki 
1941 m. rusai, iki šios dienos kerojančią 
komunistinę arba sovietinę santvarką ir 
jos padarinius gyventojams, bet taip pat, 
kaip ištikima ir skaisti komunistinė dok
trinos dukružėlė, visoje plačioje “tėvynė
je”, uno 1917 metų vykusius tos santvar
kos kruvinus faktus, kuriuos galima ap
tarti jos pačios, p. Meškauskienės žodžiais, 
tartais buvusiai laisvos Lietuvos santvar
kai:

“... sunkūs išmėginimai, persekioji
mai, koncentracijos stovyklos, kankini
mai, karo lauko ir kariuomenės teismai, 
mirties ir ilgų kalėjimo metų nuospren
džiai”. .. visą laiką lydėjo komunistinės 
Rusijos ir jos pavergtų tautų gyventojų 
muses. Ir šiandien tebelydi. Nes komunis
tams žmonių kančios ir'masinis jų naikini
mas yra tik paprasčiausia pakopa ateisian
čiai, idealistinei tobulai santvarkai” bū
davo ti”. ..

Ir jie juodųjų viduramžių gadynę ir jos 
metodus savindamiesi, beatodairiškai ku
ria dvidešimtojo amžiaus raudonuosius 

viduramžius.
Kas nėra girdėjęs apie tuos “juoduosius

viduramžius”, kai dvasiški valdovai gau
dė ir Įvairiausiomis bausmėmis, neišski
riant sudeginimų ant laužo baudė “ereti
kus”, tai yra nukrypusius nuo “teisingo
jo”, vyriausybės adoruojamo ir visiems 
pasauliečiams bei dvasiškiams privalomo 
krikščioniško kelio? Ir kas nėra girdėjęs 
apie tais tamsiaisiais viduramžiais nukan
kintųjų, o paskiau nekaltais paskelbtų ir 
net šventaisiais iškeltųjų “eretikų” vardų? 
Tai yra istoriniai faktai, dėl kurių šiandie
ninė Romos Bažnyčia prisipažįsta tada 
klydusi.

O komunistinėje Rusijoje toji viduram
žių dvasia visą laiką bujojo ir dabar tebe- 
bujoja (dabar tai santvarkai drįsę priešin
gai pasisakyti intelektualai, tyčiojantis iš 
jų, sodinami Į beprotnamius!...).

Tuojau po 1917 m. spalio revoliucijos 
komunistai, laimėję valdžią, buvo labai 
užimti “buržujų ir. buožių” masiniu nai
kinimu. Vardan “liaudies” gerovės. Iš- 
skerdę milijonus tų “liaudies .priešų” ir 
“siurbėlių”, pradėjo dairytis tarpusavyje: 
o kuris iš mūsų yrą komunistinės santvar
kos eretikas? Acha, tu!

Tarp, tu: pasiutęs šuva, išnara gyva
tės, šliužas, šlykščiausias visame pasauly
je padaras!... Tau šūvis į pakaušį, o tau, 
bjauriausias niekše ir komunistinės sant
varkos išdavike, ilgametė katorga Sibire 
ar kitame pasvietyje, ir t. t.

Tokių Rusijos Komunistų Partijos na
rių, Įvairiausio rango kariškių ir civilinio 
gyvenimo pareigūnų, 1917 m. spalio mė
nesio revoliucijos dalyvių ir didvyrių , 

I “genialiausiam ir išmintingiausiam” pa

saulyje liaudies vadui Juozapėliui Stalinui 
valdant Rusiją, ten atsirado ne šimtai, ne 
tūkstančiai, ne dešimtys tūkstančių, ne; 
šimtai tūkstančių, bet, pagal esamus statis
tinius <Įuomenis, su dideliu, dideliu kaupu 
du milijonai, iš kurių tik apie 50,000 teis-' 
gelbėjo savo “išdavikiškas” gyvybes. Visi 
kiti buyo arba nužudyti, arba ištremti Į 
koncentracijos stovyklas Sibire, arba kaip 
nors kitaip “sutvarkyti”. Ir jie visi (virš 
dviejų milijonų !į buvo ir, pasirodo, nie
kada nebuvo nuklydę nuo to kelio, pasili
ko ištikimiausi komunistinio pasaulio na
riai, Komunistų Partijos dalyviai ir darbi
ninkiškos bei valstietiškos santvarkos kū
rėjai. Jie buvo nekaltai nužudyti. Tuos 
milijonus pavyzdingų komunistų išžudė ne 
kokie nors “liaudies priešai”, ne buržuazi
niai nacionalistai^ ne kokie nors tautiniai 
“banditai”, bet juos išžudė jų pačių ge
riausi draugai ir tos pačios komunistinės 
ideologijos išpažinęjai... /

O paskiau tie patys žudikai Į kapo duo* 
bes sugrūdę nekaltai nužudytųjų savo drau 
gų ir bičiulių lavonus, pradėjo juos atka
sinėti ir reabilituoti — skelbti, jog nekal
tai nužudyti.

Tokių “reabilituotų” yra masės. Rusų, ir 
kitų, dabar po didžiarusių valdžia esančių 
tautų nekaltai nužudytųjų komunistų lar- 
pe'yra gausus skaičius ir lietuvių komu
nistų. Į Rusijos gilumą nuo to karo pasi
traukusių, o tam karai pasibaigus, negrį
žusių. Tokių lietuvių, komunistinėmis 
idėjomis persiėinusių ir komunistinės sant 
varkos kūrimui nuoširdžiausiai ir sąžinin

giausiai dirbusių, buvo šimtai, o gal ir tūks 
tančiai. ;

Aišku savaimę, jog “asmenybės kulto 
gadynėje”, kar komunistai masiniai žudė 
pačius komunistus ir savo bičiulius, lietu
vių tautybė, pasitraukiant i Rusiją arba 
Lietuvoje gyvenusių asmenų buvo išskers
ta šimtų šimtai. Ir nekaltai!

šį nenuginčijamą faktą ir teisybę labai 
gerai žino dabartiniai Lietuvos okupantų 
pakalikai (Paleckis, Baltušis, šumauskas, 
Michalina Meškauskienė ir net mizetniau- 
sias konumislinės santvarkos dabartinėje 
Lietuvoje garbintojas, tuos garbinimus
nuolat skelbiąs Amerikoje einančioje ko
munistinėje Laisvėje, J. Paliukonis’ ir visi 
kiti, komunistinėje gūžtoje išperėti ir Lie
tuvoje apie jos žmonių “laimingą” gyveni
mą čiulbantieji komunistėliai.

Todėl ir Ponia Meškauskienė, kalbė
dama apie nepriklausomos Lietuvos gyve
nimo laikotarpį ir apie tai, kaip “žiauriai 
buvo persekiojami kovotojai už liaudies 
reikalus”, t. y. komunistai, privalėtų tuo 
pačiu ruožtu neužmiršti faktų ir įvykių, 
tuo pačiu laiku vykusių tarybinėje Rusi
joje. •

Ponia Meškauskienė turėtų žinoti, kad 
tuomet Lietuvoje komunistai buvo perse
kiojami kaip tuolaikinės santvarkos ir kar
tu nepriklausomos Lietuvos priešai, šni
pai, diversantai ir svetimos valstybės (Ru
sijos) beigi santvarkos agentai. Su tokiais 
padarais kiekvienas kraštas, kiekviena 
valstybė kovojo, kovoja, ir ateityje kovos. 
Tai yra gyvenimo ir tautų egzistencijos 
pagrindas, r'' ■

Į
O kaipgi Ponia iš Lietuvos paaiškinsi 

nenuginčijamą teisybę, jog tuo laiku, kai! 
Lietuvoje komunistams, kaip svetimos* 
valstybės (Rusijos) agęntams buvo skiria-g 

Į mos skaudžios bausmės ( nuo jų nukentė-g 
jo virš 2000 komunistuojančių Lietuvos pi|’ 
liečiu, jų tarpe net 18 mirties bausme nug 
baustų) tarybinėje Rusijoje beatodairis& 
kai, nekaltai, vien provokaciniais davC 
niais ir sumetimais buvo mirtin ar lė|orn 
kančioms ir, savaime, mirčiai siunčiami 
šimtai tūkstančių nekaltų komunistų ir tos 
Partijos narių? Juos siuntė ton pražūtiri 
gerb. Ponia Meškauskiene, patys jų drauf
gai, patys los pačios komunistinės idėjos 
išpažinėjai, pati dvidešimtojo amžiaus 
viduramžių sistema — santvarka! r..

Ir kiek kartų, reikalų verpiamam, te-g 
ko vartyti “Mažąją Tarybinę Lietuvos EnA: 
ciklopediją”, tiek pat kartu tekdavo atsil 
■minti Kunigo Domazo Macocho prieš I-jf 
pasaulinį karą (1909 - 1912 m.) Čenstakaf 
voje (Lenkijoje) vykusią istoriją. Ten, t<f 
miesto katalikiškoje bažnyčioje kunigavę! 
Domazas Macochas, pamaldų metu įsižiū
rėjęs į jo parapijos choro smuikininkę — 
Eleną Križinauskąitę. Įsimylėjo vyras.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
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AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiąp telef.: PRoepoct 8-3229

_ Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 1 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta 
Ligonius priimu tik susitarus

d c mwK n p
! ORTHOPEDASPROTEZISTAS 

Aparatai - Protėjai, Med. Ban
dažai. Speciali pažiba koloms

ų (Arch Supports) ir t t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St, Chicago, III. 60629 

Telef u PRospcct 6-5084

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

Medical Building). TeL LU 5-644« 
Pnima ligonius pagal susitarimą 

Jei. neatsiliepia, skambinti 374-8012

Apdraustas perkrauztymez 
ii įvairių atstumv- 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Piece 

TeL: FRontier 8-1882

pervežamų žnokytlai pastatų 
statybos. Miesto potvarkis 
draudžiąs demonstracijas ar
čiau kaip per 150 pėdų nuo 
mokyklos nuosavybės.

Piketuotojai, kurių buvo 
daugiau kaip 500, tariamai 
prasilaužė per policijos užtva
ras ir kliudė .darbininkams 
statyti tuos perkeliamus mo
kyklos barakėlius.

Iš suimtųjų trys senos mote
rys paleistos, o likusieji, jų tar

DR. S. BIEŽ1S
f«l«f.: PRospecf 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždaryta*. 

R®u: 3241 WEST 66fh PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

■1 ....... ..
PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraud* 
ŽEMA KAINA 

R. š E R Ė N A S 
2047 W.‘67th PL WAIbrook 5-3063

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233 
OFISO VALANDOS.

STALINIS 
RADIJAS - PATEFONAS 

TIK 26 INC. PLAT.

ir šeštad. tiktai susitarus.

Pr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometria ta*

DR. EDMUND L C1ARA 
2709 W. 51st STREET 

Tel4 GR 6-2400
/ai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—9, antrad, penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EiSiN - E1SINAS

s

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. 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 a
OFISO VALANDOS:

Treč. ir šeštad. uždaryta 
Ofiso tol.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: G Arden 3-7278

TeL ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad, ketvirtad.,' 5r—8,

Ofiso toL: HE 4-1818 .rbe RE 7-97OO 
Rezidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. P-; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11. ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vai. ' 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
UPTOMET RISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st SL — Tel. 737-5149 
Tikrina airis Pį-itaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd ST.

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

jįfiao toiff-i 776-2880
Naujas rcz. toief.: 448-5545

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LI ETŲ VJl

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

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

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

v.

L

KELIONĖS Į LIETUVĄ

SŪėMe KUN. LAWLOR^
Priešinosi juodžių 

smeUcimuisi j Marquette Pk
Ketvirtadienį buvo suimta 

dvylika asmenų, jų tarpe ku
nigas Francis X. Lawlor, pa
garsėjęs kovotojas prieš negrų 
smelkimųsi į vakarus nuo Ash 
land Avenue. Jie buvo areš
tuoti bepiketuojant kilnojamų 
mokyklinių barakų statybą 
prie OToole elementarinės 
mokyklos, 6550 S. Seeley Ave.

Policija sako, kad areštuotie Pe kunigas Lav>lor apkaltinti 
ji atsisakė klausyti policijos .v.
įsakymo pasišalinti iš mokyk- netvarkingu elgesiu, 
los nuosavybės ir netrukdyti

/■

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tek REpublic 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY

“kriminaliniu prasižengimu ir 
Miesto 

pietvakarių gyventojų Associ
ated Block Clubs nariai jau 

t kelinta diena demonstruoja 
prieš tų papildomų kilnojamų 
namukų prie O’Tooley mokyk
los statymą.

privers juos keltis lauk iš tos 
apylinkės. '

Krasovskis pasakė, kad kun. 
Lawlor ir kiti suimtieji tik no
rėjo, kad statybos kompanija 
parodytų, ar turi leidimą sta 
tybai, kadangi jokio leidimo 
viešai nebuvo iškabintą.

Kun. Lawlor paleistas už 
užstatą pareiškė: “Mes tęsime 
kovą dėl O’Toole mokyklos, 
kol tik visas pasaulis išgirs kas 
čia darosi.”

Senatorius Krasauskis 
užtaria

Illinojaus valst. senatorius 
Joseph Krasowski — Krasaus
kis ;(R. 25), kurs ir pats kai 
kuriose demonstracijose daly
vavo, pareiškė, kad žmonės 
yra sujudę, kadangi tų kilno
jamų namukų statymo tikslas 
yra dirbtinai padauginti neg
rų mokinių kiekį mokykloje 
Blokų klubų narių nuomone, 
toks į baltuosius spaudimas

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapoils 
32WH W. 95th St.

GA 4-8654

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj) 

Pigūs automobilig draudimai.

. nueUtv Comor ,

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL/VI 7-9327

Jeigu ateinančiais metais rengiarės- 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, kad nebūtų 
sutrukdymų ir grupinė kelionė būtų 
pigesnė.

Vladas Rasciauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones' į Lietuvą ir jau 
nuvežė virs 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujami)] e Įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Luneckiene. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

(PUTRAMENTAS)

Linksmumo <rb* liūdesio valandoj 
gražiausius gėlės ir vainikai, antfc 

piu papuošimai ir' sezoninės 
kapams gėlė*

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS
5525 So. -Harlem Ąve. 586-122*

SKAITYK PATS IR PARAGINS
KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS-

Susirinkimų ir parengimų

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

I. RUDIS Tel. CL 4-1050

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West ,69th Street

Chicago, Illinois 60629
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairiu pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

jimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So, Kędzie Ave. PR 8-2233

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 
Bendre praktika ir chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rez. fek WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tok PR 8-1223
Dr. V. Tauras išvyko atostogų 

ūki XI. 2 d.
Ligoniai gali kreiptis pas 

Dr. P. Strimaiti.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

PriLrtia ligonius pagal suatarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
Jei neatsiliepia, tat telef GI 8-6195

SKAITYK ■NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
teisingiausias ZINIAS

-

1
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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
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

i

— šakių Apskr. Klubo narių susi
rikimas įvyks spalio 25 d. 1 vaL po
piet, Vyčių salėję, 2455 West 47th SL, 
Chicagoje. Visus narius ir norinčius 
stoti į klubo narius, prašome gausiai 
dalyvauti. Bus daug svarbių reikalų, 

’ eitimo priėmimas, ruošia- 
ienės lapkričio 21 d. pasi-mos vakarienės lapkričio 21 <L pasi

tarimas ir daug kitų reikalų. Po su
sirinkimo — kavutė.

Klubo Vaidyba

— Lietuvių Žagarės Klubo susirin
kimas įvyks spalio 25 dieną 1:00 vai. 
popiet, Hollywood saįėję, 2417 West 
43rd St. Visi nariai ir narės malonė
kite dalyvauti susirinkime, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti.

J. Keturakis, rašt.

JUOZAS ŠLIAŽAS
Gyv. 7009 So. Paulina Street

Mirė 1970 m. spalio 22 dieną, 9:30 vaL vakaro, sulaukęs 71 metų
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Rokiškio apskr. ' t -

Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Marcelė (Petravičiūtė), giminąitis Vladas 

Vilimas su Šeima, gyv. Washington, D. C. ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika -Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue. '

Pirmadieni, spalio 26 dieną 9:00 vaL ryto bus lydimas iš koplyčios 
į §v. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų 
bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Juozo šliažo giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse jr suteikti jaip pąškutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
* ...- -žmona, gimines.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika r Evans. Tel. RE 7-8600

LEONARDAS BUKAUSKAS IR SŪNUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NAUJOJI ŠERMENINĖ

De Young - Vroegh Funeral 
Hume

649 East 162nd Street

ŽINOMOJI ŠERMENINĖ

Leonard Funeral Home

10821 S. Michigan Avenue 

Chicago, Illinois

2
z
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South Holland, Illinois

kitose Chicagos dalyse ir prieTurime šermenims vietos 
mięsčiuose. Jei norite gero ir patyrusio patarnavimo, 

dienų arba naktį.

Skambinkite telefonu COmmodore 4-2228

gI i
III
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EUDEIKIS
AUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO 1STAIG 4

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

Laidotuvių direktoriai:, tj

ROSE JACOBS - JAKUBAUSKAS
i/. Pagal tėvus Pelviliūtė

Pagal pirmą, vyrą Esonis
Gyv. 109 Sommer Ave., Hot Springs, Ark.

Mirė 1970 m. spalio 21 d., 4:00 vai. ryto, sulaukusi 70 metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoje. _

Paliko nuliūdę: vyras John Jącobs, du sūnūs — Alex Esonis, 
marti Loretta ir Tony Esonis, duktė Nelly Pady, žentas Adolph, du 
posūniai — Algerd Jacobs, jo žmona Dorothy įr Louis Jacobs, jo 
žmona Tille, 9 anūkai, 6 proanūkai .ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami. ' . ' - ■-> ■ •

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. Western Ąvę.
Pirmadienį, spalio 26 dieną 1:30 vai. popiet bps Įydiipa iš koply

čios Į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a., a. Rose Jacobs giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pasJęūtįnĮ patarųavimą 
ir atsisveikinimą. " '•• •• •

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnūs, duktė, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. TeL RE 7-8600.

DOVYDAS P. GAIDAS GERALD AS F. DA1MID 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIFNĄ 

IR NAKTĮ

-

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

gyvenęs

ALEKSAS AMBROSE
Chicagos L je tuvi y Istorijos autorius, ilgus metus gyvenęs Chicagoje, Bridgeperte, bet paskutinį metą 

Cicero, Illinois, 1412 So. 48th ..Court.

Mirė 1970 metų spalio mėn. 21 dienos rytą, Loretto ligoni
nėje, sulaukęs 78 metų amžiaus. Gimęs 1892 .m. birželio 10 d- 
Lietuvoje, Liudvinavo vis, ŽvynaiČių kaime. Amerikoje išgy
veno 58 metus.

Paliko nuliūdę: svainis Adolfas ir jo žmoną Ona Saliukai, 
pas kuriuos jis paskutinį metą gyveno ir.kurię jį sergantį pri
žiūrėjo; Saliukų dukros: Silvija Mikulėnienė ir jos vyras, ir 
Melanija Barkarienė su vyru; Vokietijoje gyvenanti sesuo Liu
bomirą Schaefer su šeima; brolis if sęsąrų vaikai Lietuvoje, įr 
daugelis draugų bei pažįstamų Amerikoje.'

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

Penktadienį, spalio 23 dieną 8 vaL vakaro, koplyčioje ve
lionį 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 
su velioniu atsisveikinti. ~ •

Nuliūdę lieka: .,
Gjminės ir draugą!.

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

BEVERLY HILL? GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 84)83*

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, Volvus, Mercedes, Porsehus ir 
kitas uis. 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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

COMPLETE REMODELING 
Porches -• Roofing & Siding. 

Bldg, violations corrected. 
Free Est. 

Ask for AL 465-1517

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

i

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avę., Cicero, Ill. .Phone: OLympic 2-10C?

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 .WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

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

3319 So. LITUANICĄ AVĘ. TeL: YArds 7-1138-1139

f
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v. Sustiprino Chicagos 
teismų apsaugą

Po incidento kriminaliniame 
geisme. 2600 S. California Ave., 
Jahai sustiprinta to teismo rū- 
Jmų apsauga. Praeitą pinna- 
/lieni bemaž nepabėgo už dvi 
ssmogžudvstes nuteistas ir už 
įtteėią žmogžudystę teisiamas 
įpiktadaris Gene Lewis, kuriam 
jjo trys “draugės” lankytojos 
<buvo įšniugeliavusios knygoje 
įtaisytą revolverį, skutamąjį 
^peiliuką ir namų darbo rakteli 
pančiams nuo rankų atrakinti. 
^Policijai Lewis nušovus, da
lant skrodimą, raktelis buvo 
pastas paslėptas jo burnoje. 
:Lewis buvo keliais šūviais nu- 
-'dėtas teismo rūmų koridoriu
je, kai jis prisidengdamas 
jdviem įkaitais" bandė pabėgti. 
(Lewis draugės Miss Debra Du
gnas, 22 metų, Miss Lee Verne 
įjones, 22, ir Miss Verma Hin- 
;ton, 22, už talkininkavimą 
^žmogžudžiui pabėgti suimtos 
į>o $100,000 užstatu.

<

— Pašto ženklų paroda vyks 
Utis dienas paeiliui — penkta
dieni, spalio 23 d. nuo pietų iki 
JO v. v. šeštadieni, spalio 24 d. 
įiuo 10 v. r. iki 10 v. v. sekmad., 
Spalio 25 d. nuo 10 v. r. iki 6 v. 
!yak. • Įėjimas nemokamas. Pa 
•rodą rengia Lietuvių Filateli- 
Įijos Draugija. Bus išstatyta 
Ž00 rėmų su pašto ženklais, 
pietoje veiks JAV pašto sky- 
& tt- ......— .■ ■ — ... , , . - ----

rius. Publika galės pirkti paš
to ženklelius ir ten pat išsiųsti 
laiškus — “Lithpex” kolekci
jas.

Paroda įvyksta Balzeko Lie 
tuvių Kultūros muziejuje.

— Šiaudinių ornamentų Ka
lėdinėm eglutėms papuošti 
pamokos bus duodamos ne
mokamai lapkričio 6 d. 7:30 — 
9:00 v. vakaro Balzeko Lietu
vių Kultūros muziejaus patal
pose, 4012 Archer .Avė. Ponia 
Helen Pius, ornamentų speci
alistė, bus instruktorė. Dėl in 
formacijų bei registracijos ga
lima paskambinti į muziejų 
tel. 847 - 2441 — 9:00 ryto iki 
4:30 v. popiet.

— Ted Alien — Ališauskas, 
kandidatas į Sanitarinio Dist- 
rikto patikėtinius, lydimas ži
nomo visuomenės veikėjo Leo
no Prapuolenio, lankėsi Nau
jienose. T. Allen kalba lietu
viškai ir jam yra žinomi oku
puotos Lietuvos ir lietuvių rei
kalai.

— Kazys Oksas Lietuvių res
publikonų lygos pirmininkas, 
dalyvavo Respublikonų tauti
nių grupių konferencijoje, 
Washingtone. Jis ten susitiko 
su kitų vietovių lietuviais de
legatais. O

— Brighton Parko Namų Sa 
vininkų d-jos valdyba kviečia 
visus Brighton ir Gage Parkų 
namų savininkus ir nuominin 
kus dalyvauti sueigoje š. m. 
spalio 25 d. 11 vai. ryto sekma
dienį, Marijos Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčios parapijos sa- A -

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

PIGIAI IŠNUOMOJAMAS KAMBA
RYS pavieniam asmeniui — vyrui 
Bridgeport© apylinkėje. Kreiptis 1.

RUMCZIKS, 916 W. 32 St;

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIU BU
TAS 1-me aukšte su 2 miegamais su
augusiems. nerūkantiems, be įnamių. 

Šildomas dieną ir naktį.
Arti krautuvės ir transportacija. 

3330 West 63 PL.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS suau
gusiai moteriai ar vyrui 59-tos ir Ar- 

i tesian Avė. apylinkėje. TeL GR 6-5920

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS^ vyres
nio amžiaus vyrui prie mažos šeimos. 

Tel. GR 64435

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su vi
sais patogumais moteriai ar vyrui vie

no asmens bute. Tel. LA 3-7050.

WANTED TO RENT 
Ieško buty

)VIEM SUAUGUSIEM lietuviams rei
kalingas nuomoti atskiras namas arba 

4 kambarių butas. Siūlyti 
tel. 922-5507.

DVIEJŲ ASMENŲ vyresnio amžiaus 
šeima ieško buto su 2 miegamais Mar
quette Parko apylinkėje. Tel. 778-0090 

po 7 vai. vak.

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

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

Vedėjas J. LIEPON1S
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

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

ČIA AUTOMOBILIAI IŠLYGINAMI IR NUDAŽOMI

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

ji Savininkas lietuvis.

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

Įėję, Brighton Parke. Sueigoje 
bus nagrinėjami aktualūs rei
kalai: kaip pagelbėti mūsų 
tautiečiams Bražinskams, esan 
tiems Turkijoje ir aptarti š. m. 
lapkričio 3 d. rinkimus. Visus 
lietuvius kviečiame sueigoje 
dalyvauti.

— Stefanija ir Kostas Rūkai 
persikėlė iš Hartford, Conn. į 
Hot Springs, Ark. Stefanija 
yra mokytoja ir ilgai buvo Si
biro tremtyje. Parašė apie tai 
knygą “Vergijos kryžkeliuo- 
se”, kuri yra verčiama į anglų 
kalbą. Yra paruošusi antrąją 
knygą “Sugrįžimas Į laisvę”. 
Pirmoje knygoje autorė ramiu 
stiliumi aprašo Sibiro tremties 
baisenybes.

— Dr. Rimgaudas Nemickas 
pakviestas Į Chicago Heart 
Assn., Reumatinių širdies ligų 
komisiją. Jis yra šios srities ligų 
specialistas ir skyriaus direk
torius Loyolos universiteto li
goninėje, taip pat konsultan
tas šv. Krvžiaus ir Cook Coun
ty ligoninėse. *

— Joana M. Vizgirdaitė, Ma 
rijos aukšt. mokyklos studentė, 
mokytojų rekomenduojama ga 
vo stipendiją studijuoti neor
ganinės chemijos kursą Mun-, 
delein kolegijoje.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
*: (Licensed by VNESHPOSYLTORG)
y MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES — PAID

—Alvudo Vaikų Teatras šven 
čia veiklos dešimtmečio su
kaktį. Ta proga yra kartoja
mas A. Kairio 3 veiksmų mu
zikinis vaidinimas “Du broliu
kai”, kuriame dalyvauja 38 
jaunieji artistai. Muziką šiam 
vaidinimui parašė kompoz. 
Juozas Bertulis, miręs prieš 
metus laiko. Režisuoja Alfas 
Brinką, nuolatinis teatro vado 
vas. Spektaklis įvyks lapkričio 
8 d. Jaunimo Centre.

INSURED
IF TO

$5,000 minimum 
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

Passbooks

51/2%
Investment 
bonus plan 

$1/000 minimum

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

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

h-----------------------------------------

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSMINIMAI Įš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- 
; šia 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
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HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Relkle

TRUCK MECHANICS 
(Journeym e n) 

For nights 4:00 P. M. to 12:30 A. M
AH Company benefits.

DODGE TRUCKS, INC. 
,815 West Pershing'

" . Tel.: 927-4949 
Ask for BOB

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

--------- -  ■ -........................--I- 1.1 ■.!*«. -O

BILL’S• PAINTING
• DECORATING
• INTERIOR & EXTERIOR

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

work,

NEAT APPEARING MALE 
To work in Loop Snack Shop. 

Hours 11 A. M. — 2 P. M. 
Choice of Days. 

No experience necessary. 
Must speak good English 

CALL 527-3177
Between 9:30 — 11 A. M. or 2—4 P.M.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

Call 631-3663
‘■I DO MY OWN WORK”

RE-ROOFING • RECOATTNG 
HOT ASPHALT • TAR & GRAVEL

BONDED and INSURED
ROOFING CO.
A-ACCURATE

Industrial-Residential-CommerdaL
“Repairing Roofs Our Specialty”

Call 345-0880

SYVORY REMODELING

Painting & Carpentery. • 
/ -

Cement — Brick.

FL 2-1410 arba 735-5517

PAINTING .
• Decorating • Carpentry
_ Interior & Exterior
Free Estimates. Guaranteed.

Also carpentry, Plastering & Plumbing 
and general maintenance.

Call for app’t
784-4028 :

CHIMNEY REPAIR, 
GUTTERS, ROOFING

Bonded; Insured '
No job too small

’772-5449’ ,

GENERAL CARPENTERY 
Recreation rooms.

> x Room additions. -j į
Offices.. Free estimate:’

Call PATRICK i 
'728-5276 ’^l?’

‘ & NEW ROOFING f 
Kelpšas'Roofing &-Siding 

DAY OR NIGHT 1 
652-9381 ' ;

Aluminum siding - Soffit & Fascia 
Chimneys Repaired-Rebuilt

NO EXPERIENCE 
NECESSARY

Work in pleasant surroundings. 
Good salary. L C.^ bus transpor
tation. We want a mature neat 

i;. appearing person in good 
health.

Apply in person only.

2427 EAST 72nd STREET

Across 
from Illinois Central.

STENO —
LIGHT BOOKKEEPING

Light dictation and general office 
work. Congenial, attractive small 
air-conditioned office. Good salary 

and benefits.

METAL POLISH CO.
840 West 49th Place 

924-1515

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III. 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

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.

MŪRINIS BUNGALOW, 10 metų, 43 
pėdų sklypaas, naujas garažas, erdvūs 
kambariai, Brighton Parke.

U 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

? 55-TA IR AUSTIN
Reta saliono ir valgomojo kombinaci
ja beveik naujame 6 kambarių, pa
keltame ranch name. 40 pėdų skly- 

_______ pas su šoniniu įvažiavimu. Centrinis 
for gourmet cooking & light house- oro šildymas ir šaldymas, įrengtas 
work. ^Private, room & bath. Lake beismantas su moteris užvaduojančia 

lėkščių plovimo mašina. Klauskite 
’stebuklingos kainos stebukladarį. 

Skambinkite, MICHAELS dabar. 
, Kalbame lietuviškai.

254-8500

HIGH TYPE 
MIDDLE AGE WOMAN

Shore Drive hi-rise; good references, 
excellent salary 

346-2233 
Monday thru Friday

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

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

NATIONAL SECURITY COMPANY 
Typing 45 WPM. 

Excellent benefits. 
Salary based, on experience.

Call WELLS FARGO
, 661-4058 or 661-4000

STENOGRAPHER - 
TYPING AT HOME 

PHONE 733-3494.

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 gerų rankų. Marquette Par
ke. $44,000.

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

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

sys,. pastogė, platus sklypas.

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

' PAINTING
AND PAPER. HANGING, 

finest workmanship, no job’ 
too small.

HELP WANTED .— MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky tr Darbininkiy

544-7788

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

Priimsiu rimta pasiulyma. 
7339 So. TALMAN AVĖ. 

Tel. 434-5126

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname - paskolą, visokeriopą .'ap- 
draudą, veikia notariatas. < '

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

’ Tel. PR 6-0028

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59tb STREET 

PRospect 8-5454

44-TA IR CALIFORNIA
2 aukštu namas su 3 miegamų butu 
savininkių. 4 kambariai pajamoms ir
3 gražūs kambariai uošviams. Pilnas 
rūsys. įkainuota virš 20.000 dol. Būk 
atidus ir gudrus paskambinti stebuk
ladariui. Skambink MICHAELS dabar.

Kalbame lietuviškai.
254-8500

♦ Dėmesio Cicero Lietuviai! 
Dalyvaukite J. F. Kimbarko pa
gerbime rytoj, sekmadien, 5 vai. 
vakaro Šv. Antano parapijos sa
lėje. 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. Pakvietimus galima gauti 

j 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. 
Juos taip pat bus galima gauti 
prie įėjimo. (Pr).

SHAMROCK DECORATING

Don’t waste your money! 
Get sensible prices — 
And get a profesional.

863-0672

REIKALINGA MOTERIS, 
VYRAS ARBA 

PORA LENGVAM DARBUI

Geras atlyginimas
509 ISLAND AVĖ.. 

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

LIETUVIU APYLINKĖJE, prie 49 ir 
13-tos gatvės, gražus ir švarus 3 butu 
namas, gazu šildomas. 6—3 ir 3 kam
bariai. Š auto garažas. S180 uaiamu 
ir 6 kamb. butas. Kaina tik $22.500. 
SVOBODA. 2134 So 61st Ct.. Cicero 

BI 2-2162 arba LA 1-7038

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI

All

INDUSTRIAL JOBS 
outside & inside".

(Tool crib & stock areas).
637-3590

Call anytime.
types of fences, repairs, dog runs 

kennels, free estimates.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

HOT DOG TRUCK 

FULLY EQUIPPED ;

6 miegamųjų mūrinis namas su 2% 
vonios, irengtu poilsiui ir svečiams 
kambariu. 2% auto garažu. 6 metu 
senumo, žemi mokesčiai. Savininkas 

parduoda ni $40.000.
10440 So. KTT DARE AVĖ., 

OAK LAWN

PALIKIMAS. 7 kamb., 4 ^miegamų 
mūrinė rezidencija. Nauja šilima gazu. 
2 automobilių mūro garažas. 50 pėdų 
sklypas, i vakarus nuo Kedzie.' Tik 
$20 000 --

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. ŠUi- 
ma gazu. alumin. langai, platus skly
pas, graži nuosavybė Gage Parke. 
$44.500

GRAŽUS SKLYPAS 2 butų namui, 
geroje Marquette Parko vietoje. Tei
raukitės.-

4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū
rinis. Alumin. langai, šildymas gazu, 
garažas. Marquette Parke. $52,000.

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET 

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

CALL

774-9249
MARO UETTE PARKE mūrinis 17 me
tų. 4 kambariai ir gražus bnteHs beis- 
mante. Geras. Pigus. Tel. 778-6916

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

TVERAS — JEWELRY, 
2646 W. 69 Street.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tverą.

(Sk).

Nepamirškit, sekmadienį, spalie 25 d, 
2 vai. ryto atsukti laikrodžius 1 vai. 

atgal.

PERSONAL 
Asmeny Mko

MARQUETTE PARKO CENTRE 5 
kambariu murin’* btmMlow. Gazo 

Slims. Tik $17.500. 
LISKUS. TeL 434-8786

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.

17366 So. OLEANDER TINT EV PAP
KEI Atdarai; anžiūMjimui
ir sekmadieni 12—5 vai. Naujas 3 
miegamųjų vieno aukšto mūro namas. 
Ąžuolo medis, nilnas rūsys 30 min.

iki mieste TC franMnin. $24,750z 
CT.ATR KOMES 

teL 34«4)nn5 dienomis ir 
532-2471 vakarais.

HEATING CONTRACTOR
Irengib naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Aoskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

. CHICAGO, ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447

VIENGUNGIS, persiritęs pusę am
žiaus. turi savo namą ir labai gerais 
tikslais nori arčiau susipažinti su gero

’ FOR SALE BY OWNER
--------------- --- su 7 rooms. 4 bedrooms. Fi.ll,basement 
būdo lietuvaite. Mandagiai atsakys i recreation room oĮns full baths. 2 
kiekviena gauta laišką. Prašome ra- ™r carace. Viclmtv 47fh A Morvan.

švti: NAUJIENOS. Box Nr 18fi Can bo s«*on evening onl- for 
appointroA’it* Daw 523-1901, 

Ask for GAIL 
Evenings 247-3543.

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

CHICAGO, ILL. 60608

’NAUJIENOS* KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

BTZNTERTAL KURTE GARSINASI
•NAU.TTENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 

t PASISEKIMĄ BIZNYJE

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

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

Skambinkit
LA’1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada


