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buvo socia- 
kandidatas, 
baimė, kad 
postą, jis

prastas.
legramomis. kreipėsi į Turkijos 
minister! pirmininką Suleyman 
Demirel, jo politinį patarėją 
Muslim Fer ir užsienio reikalu 
ministerį Ihsan Sabri Caglayan-

— Texas valstijoje San Juan 
miestelyje lakūnas palietė baž
nyčios bokštą, sudaužė lėktuvą 
ir pats užsimušė. Liudininkai 
manė, kad pačioje bažnyčioje 
sprogo bomba, bet tiktai vėliau 
paaiškėjo, kad tai buvo lakūno 
darbas.

Daugiausia trafiko nelaimėse 
žmonių (41 nuošimčiai) yra iš
metamą iš automobilio. Po to 
nelaimingi atsitikimai seka to-

Trys japonai, 
surado

Kelkite lėšas bylai vesti, nes 
reikia ir advokatų. Informuoki
te vietinę spaudą. (E)

CHICAGO. — Michiganb uni
versitetas ką tik paskelbė smul
kiausiai išstudijuotą nelaimingų 
susisiekimo akcidentu statisti
ką, kurios paruošimas, polici
jai ir daktarams padedant, trūko 
keturis metus.

BONN A, Vakarų Vokietija. — 
Kancleris Willy Brandt praeitą 
penktadienį, spalio 23 dieną mi
nėdamas pirmųjų metų sukaktį 
savo pareigose pasisakė su pa
sididžiavimu žiūrįs į savo vy
riausybės iš socialdemokratų ir 
laisvųjų demokratų atliktus 
darbus. Gindamas savo valdžios 
^rekordus prieš kritikus Brandt 
pasakė, kad Vakarų Vokietijos 
ekonomija bendrai dabar esanti 
sveikesnė kaip buvo prieš me
tus. Nurodydamas, kad kainų 
kilimas yra sulėtėjęs, jis pri
dūrė, kad vokiečių markė dabar 
yra antra tvirčiausia valiuta pa
saulyje. Pirma tvirčiausia yra 
šveicarų frankas.

TOKIJAS, 
astronomijos mėgėjai 
naują kometą. Tai jau tryliktoji 

; šiais metais surasta kometa,

šioji prezidento rinkimų kam
panija pasižymėjo neramumais 
ir net kraujo praliejimu: šeši 
žmonės buvo užmušti ir apie 200 
sunkiau ar lengviau sužeisti. Ne
ramumai gali atsinaujinti. Įtam
pa labai padidėjo po to, kai bu
vo pasikėsinta nužudyti armi
jos vadą, generolą Rene Schnei
der, kuris nepritaria tam, kad 
karininkai kištųsi į politiką.
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kitokie dokumentai. Iki šiol įra
šyta 52 pavardės.

Paminklinis kampelis bus iš
kilmingai atidengtas š. m. lapkri
čio mėn., greičiausia mirusiųjų 
dieną. Jis įrengtas žuvusiųjų 
asmenų artimųjų aukomis.
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rio pasekmėje krikščionys pasi
žadėjo jį remti, išgaudami iš jo 
pasižadėjimą, kad jis nepažeis 
demokratinės tvarkos. To dėka 
krikščionims, kurie dabar su
daro valdžią, pavyko priimti 
naują konstituciją, kuri garan
tuoja demokratinę tvarką.

Čilės kongrese (parlamente ir 
senate) yra 200 atstovų. Allende 
šalininkai (socialistai, komunis
tai ir kiti radikalai) turi 80 na
rių. Jie tad jokiu būdu nebū
tų galėję Allendę išrinkti be 
krikščionių demokratų talkos. O 
toji talka susidėjo iš 75 atstb-

vaira, atsitrenkimas į armatū-
* . -k ’ * •

ros lentą. 644 nuošimčiai išme
tamųjų iš automobilio iškrinta

WASHINGTONAS. — Dau
giau kaip 50 bilijonų dolerių mo
kesčių mokėtojų pinigii Ame
rikoje išleista atominei ener
gijai nuo 1940 metų liepos 1 d., 
kuomet prezidentas Franklin D. 
Rooseveltas davė eigą Manhat
tan projektui. Federalinė ato
minės energijos veikla dabar 
kaštuoja, po pustrečio bilijono 
doleriu kiekvienais metais.

Duotą Turkijos prezidentui te
legramą Elta pasiuntė keturiom 
telegramų agentūrom ir didės- 
niem JAV ir Kanados laikraš
čiam. Be to, išsiuntinėtas ir 
spaudai pranešimas (press re
lease) nušviečiant kokiomis są
lygomis Bražinskai pateko Uz- 
bekistanan ir kad lietuvių trem
tinių Sibire ir kitose Rusijos 
vietose yra dar per 100,000. Pa
daryta ir visa eilė kitų žygių.

Viso pasaulio lietuviai kvie
čiami kuo skubiau siųsti .tele
gramas Turkijos vyriausybei tie
siog arba per savo gyvenamų 
kraštų Turkijos ambasadas Tur
kijos vyriausybei ir prašyti Bra
žinskų sovietams neišduoti, nes 
jų žygis buvo iš vergovės į lais-

PARYŽTUS. — Afrkos vals
tybių spaudžiama, Prancūzija 
ketina sustabdyti ginklų parda
vimą Pietų Afrikos respublikai, 
kuri tebelaiko pavergusi neg
rus. '

įdomi statistika
Kokiu būdu įvyksta eismo 

nelaimės

tarnavimo partijai Grečko kar
jerai nebebuvo užtvarų. Jis gan 
anksti ėmė bičiuliautis su kitų 
armijos politrukū, pulkininku 
Leonidu Brežnevu. Taip 1957 rinko daugiau balsų, negu kiti 
mtetais Grečko tapo vyriausiu' du konkurentai, tačiau nesurin- 
sovietų pėstininkų vadu, o 1960 
metais tapo Varšuvos pakto jė
gų viršininku. Chruščiovą nu
vertus, valdžią paėmė kitas se
nas bičiulis *— Brežnevas ir po 
trijų metų Grečko buvo paskir
tas gynybos ministeriu.

Partija siunčia maršalą Greč
ko, kur tik yra pavojus sovie
tų interesams. Jis nepripažįs
ta diplomatinių plonybių ir kar
tais su kitų valstybių preziden
tais ir ministeriais kalba lyg su 
savo pulko kareiviais. Jis vado
vavo Čekoslovakijos “sunorma- 
linimui”, 1968 metais Grečko 
važinėjo į Kubą, Indiją, Pakis
taną, Egiptą, Sudaną, ’Alžirą, 
Maroką. Jo kalbose ir raštuose 
visada pabrėžiama, kad atomi
nis karas yra neišvengiamas ir 
kad sovietai tokį karą rengiasi 
laimėti. Nors senatvėje jis pa
pilnėjo ir išmoko nešioti gerai 
pasiūtas uniformas, jo veidas 
visada rūstus, pilnas neapykan
tos, pralinksmėjo tik gerai pa
gėrus vodkos.

IŠ atominei energijai per mi
nėtą laiką skirtų $50.3 bilijonų 
jau $48.9 bilijonai išleisti, dau
giausia operacijoms, kurių vie
na yra didelių branduolinių -me
džiagų atsargos kiekių kaupi
mas.

Argonne National. Laborato
rijos, esančios netoli Chicagos, 
vien į pastatus, žemę ir įren
gimus įdėjo $385,360,000.

MARŠALAS GREČKO - RUSŲ “VANAGAS”
Vienas galingiausių sovietinės imperijos vyrų yra gynybos 

ministeris Andrei Antonovič Grečko, 67 metų. Nors jis neiįna į 
komunistų partijos piramidės viršūnę 
dai juo pasitiki, jis bent kartą mėnesyje posėdžiauja su pačiu Le
onidu Brežnevu, kuris vadovauja pohtbiuro gynybos komitetui., 
Reikalui esant, jis be jokių tarpininkų pasiekia Brežnevą, nežiū
rint, kur tas bebūtų. Maršalas Grečko yra ne tik vyriausias so
vietų karinių jėgų viršininkas, jis prižiūri nuolatinį sovietų skubų 
ginklavimąsi. Jo žinioje yra visb Varšuvos pakto kariniai rei
kalai. Jis vadovauja sovietų karinei paramai šiaurės Korėjai, 
šiaurės Vietnamui, Kubai, Egiptui ir kitoms sovietų imperialis
tinėms užmačioms reikalingoms valstybėms.

ko tiek balsų, skad būtų išrink
tas. Mat, reikalaujama bent 50 
nuošimčių visų paduotų balsų. 
Todėl, pagal nustatytą tvarką 
prezidentą rinkti teko kongresu.: 
Pasirinkti jis galėjo vieną iš 
dviejų.daugiausia gavusių balsų. 
O tie du buvo marksistas Allende 
ir konservatorius Jorge Alessan- 
dri, buvęs prezidentas.

Kadangi Allende 
listų ir komunistu 
tai reiškiama buvo 
užėmęs prezidento 
bandys pamedžioti Castro ir pa
vers Čilę antrąja Kuba.

Socialistų ir komunistų atsto
vai kongrese sudarė mažumą, to
dėl išrinkti Allende jie negalė
jo. Jo išrinkimas priklausė nuo 
krikščionių demokratų, kurių 
balsai galėjo rinkimus nusverti. 
Todėl iki pat įvykusių rinkimų 
kongrese tarp partijų vadų ėjo 
pasitarimai ir derybos. Kiek ži
noma, prieš dvi savaites tarp Al- 
lande ir krikščionių demokratų 
susitarimas buvo padarytas, ku-

KENT, Ohio. — Kent univer
sitete, kur pereitą pavasarį įvy
ko kruvinos riaušės ir keturi 
studentai buvo nušauti, vėl nera
mu. Viename pastate eksploda- 
vo bomba, padarydama nema
žai nuostolių.

VATIKANO MIESTAS (NC). 
— Kunigų klausimas, įskaitant 
ir “celibato vertę”, bus svar
biausia diskusijų tema sekan
čiame vyskupų sinodą kurs 
susirinks ateinančių metų rug
sėjo mėnesį, pranešė vyskupų 
sinodo sekretariatas. “Visa ku
nigija, kaip ji randasi aktualia
me socialinio ir kultūrinio gy
venimo kontekste, su, visomis

Naujasis prezidentas pasižadėjo nepažeisti 
konstitucijos, kuri tik šiomis dienomis buvo priimta

SANTIAGO, Chile. — Čilės (Chile) kongresas didele balsų 
dauguma šeštadienį išrinko prezidentu senatorių Salvador Allende, 

jos impliacijomis, turėtų būti j kuris yra marksistas ir kuris rinkiminės kampanijos metu pasi- 
rimtai išstudijuota Universali
nės Bažnyčios oficialių įstaty
mų šviesoje”, pareiškė sekre
tariatas.

sakė už įvedimą krašte įvairių reformų, susijusių su nusavinimu 
kasyklų bei įmonių. Už Allende balsavo 153, o prieš — 35. Tokiu 
būdu jis buvo išrinktas prezidentu šešiems metams ir savo parei
gas pradės eiti lapkričio 3 d.

Salvador Allende yra 62 metų 
amžiaus. Jis visiškai neslepia 
savo simpatijų Kubos diktato
riui Fidel Castro.. Rugsėjo 4 
d. prezidento rinkimuose jis su-

Daug žinių apie maršalą Greč
ko į vakarus atėjo per pabėgusį 
Čekoslovakijos gen. Jan Senjną. 
Jo žiniomis, Grečko pats plana
vo ir amerikiečių povandeninio 
laivo ‘'Pueblo” pagrobimą prie 
Š. Korėjos krantų.

Maršalas Grečko gimė valstie
čio šeimoje 1903 m. spalio 17 
d. pietinėje Rusijos Rostovo pro
vincijoje, Golodajavskoje, dabar
tiniame Kuibyševo. Prasidėjus 
civiliniam karui jaunas Grečko 
įstojo į bolševikų dalinius, bū
damas 16 metų. Po sunkių ko
vų pietiniame fronte komunis
tų partija priėmė jauną sava
norį į kavalerijos mokyklą, ku
rią baigus, Grečko buvo paskir
tas į ištikimų komunistų 61-mą- 
jį kavalerijos pulką, netoli Mas
kvos. Tas pulkas buvo vadina
mas Stalino brigada. To pulko 
karininkai priėmė Grečko nepa
lankiai. Jo amžinai paniuręs 
veidas, šiurkštus būdas, nusi
statymas prieš bet kokius juoka
vimus ar pasilinksminimus, nu
statė prieš jį daugumą karinin
kų. Jis būdamas 6 pėdų 6 colių 
ūgio, plonas, palinkusių pečių, 
labai juokingai atrodė ant ark
lio ir už taibūdavo pravardžiuo
jamas savo kolegų “gandru”.

Nežiūrint jo nepopuliarumo 
pulko vidaus gyvenime, partijos 
vadovybė pastebėjo leitenanto 
Grečko kitas savybes: ištikimy
bę partijos politrukams, rimtą 
užsispyrimą daryti karinę kar
jerą ir norą mokytis. O kada 
1928 metais Grečko įstojo į par
tiją, netrukus jis buvo koman
diruotas į Frunzės Aukštesniąją 
Karinę akademiją. Ją jis baigė 
pirmuoju, buvo pakeltas į ma
joro laipsnį ir po keturių metų 
divizijos štabe buvo nusiųstas 
į Vorošilovo Generalinio štabo 
akademiją, kurią jis baigė labai 
gerai. *

Karui prasidėjus, Grečko ga
vo darbą maršalo Georgi Žukovo 
štabe, tačiau po kelių savaičių 
buvo pasiųstas vadovauti divi
zijai Ukrainos fronte, čia pasi
rodė tikrieji Grečko sugebėji
mai. Tur būt, jokia kita sovietų 
divizija tiek nenukentėjo dėl ne
apgalvotų, savižudiškų puolimų 
prieš vokiečius. Menkai ginkluo
ti Grečko pulkai prarado daug 
kareivių. Partijai, kuri nesiskai
to su žmonių gyvybėmis, pati
ko Grečko atkaklumas ir jis bu
vo pakeltas generolu. Kada vo
kiečiai traukėsi iš Kievo, Greč
ko vadovaujamai armijai teko 
garbė pirmai įžygiuoti į išląis- 
bintą miestą. Jis tačiau visą 
garbę perleido tuometiniam Uk
rainos fronto vyriausiam politru- 
kui, generolo laipsnio Nikitai 
Chruščiovui, šis niekada ne
pamiršo Grečko gesto 1943 me
tais. Tapęs Kremliaus valdoj 
vu, Chruščiovas paskyrė Grečko 
vyriausiu sovietų karo' jėgų va
du Vokietijoje.

čia Grečko pasižymėjo 1953 
metais su savo tankais kruvi
nai numalšindamas vokiečių dar
bininkų sukilimus. Po šio pasi

darytos, automobiliui susidūrus 
su kitu objektu, dažniausiai at
sidaro; 15% yra išmetami pro 
atidarytą automobilio stogą; 
10% per pryšakinį langą, 6% 
pro šoninį langą ir 4% pro nu
plėštą stogą.

64 nuošimčiai nuopuolio aukų 
miršta nuo galvos susižeidimo 
automobiliui atsimušus (į medį, 
į stulpą, sieną ir t. t.). Gydy
tojų nuomone, visi žuvusieji čia 
suminėtuose nelaiminguose atve
juose galėtų tebebūti gyvi, jei 
būtų užsidėję saugumo diržus.

67 nuošimčiai fatališkų nelai
mių įvyksta nakties metu tarp 
8 vai. vakaro ir 4 vai. ryto. Ant
roje vietoje seka dienos valan
dos tarp 12 ir 3 valandos,

75% atvejų esama rimto įta
rimo, kad dėl fatališkų trafiko 
nelaimių yra vairuotojas kaltas, 
nors ne visais atvejais esą ga
lima vairuotojo kaltę tikrai nu
statyti.

50% nelaimingų atsitikimų su 
žmonių aukomis pasitaiko vai
ruotojams esant jaunesniems 
kaip 2*5 mėtų amžiaus. Daugiau 
kaip 50% fatališkų nelaimių at
sitinka kai vairuotojas savo 
kraujuje turi alkoholio.

Daugiau kaip 60 nuošimčių 
sunkių susižeidimų būtų galima 
išvengti užsidedant apsaugos 
diržus.

ši žinia spalio .16 d. pasiekė 
visą pasaulį ir tą pačią dieną Vit
kas ėmėsi žygių gelbėti tremti- 
nius-pabėgėlius. Pirmiausia bu
vo kreiptasi į Turkijos prezi
dentą ir prašyta suteikti jiems 
egzilų teisę ir buvo pasiųstas 
Vliko atstovas Romas Kezys į 
Ankarą. Vliko atstovas kas
dieną informuoja Vliką apie sa
vo pastangas Turkijos vyriausy
bėje.

Teismui pasisakius, Bražins
kų likimą spręs Turkijos vy
riausybė. Jų byla iš Teisingu
mo Ministerijos buvo perduota 
ministeriui pirmininkui, o toliau 
ji perduodama ir į kitas minis
terijas.

Pavojus būti grąžintiems dar 
yra di

RUSIJA SPAUDŽIA TURKIJĄ IŠDUOTI 
I LAISV? PABĖGUSIUS BRAŽINSKUS 
Iš Teisingumo Ministerijos Bražinskų byla perduota 

ministeriui pirmininkui Demrel
NEW YORK Times sekmadienio laidoje iš Ankaros, Turki

jos, pranešama, kad Bražinskų bylos sprendimas visiškai priklau
sys nuo teismo. Vadinasi, teismui priklauso paskutinis žodis. Tur
kijos valdžia taip pat pareiškusi, jog Amerikos dviejų generolų 
paklydimas ir nusileidimas Sovietų teritorijoje nieko bendro ne
galės turėti su Bražinskų byla. f

Laisvės kovotojai, tėvas Pranas ir sūnus Algirdas Bražins
kai, iš Lietuvos į Uzbekistaną ištremti negrįžtamai, spalio 15 d. 
sovietų lėktuvą, skridusį iš Batumi. į Suchumi,’privertė nusileisti 
Trabizondo aerodrome Turkijoje. Jie pasidavė vietinei policijai. 
Kitą dieną buvo teisiami ir teismas pripažino juos politiniais par 
bėgėliais. >

Pirmą kartą Kanados istorijoje taikos metu buvo pašaukti kariai saugoti valdžios pastatus. Prem
jero Trudeau paskelbtas nepaprastas stovis suteikia teises policijai daryti kratas ir areštuoti įta
riamus asmenis be teismo įsakymo. Žemutinėje nuotraukoje imigracijos ministeris McEachen 
eina kartu su premjeru Trudeau. Juos lydi civiliais drabužiais apsirengęs valdžios agentas. Deši

nėje pusėje stovi sargyboje karys Ottawoje prie parlamento rūmų.

JERUZALĖ. — Centrinis sta
tistikos biuras paskelbė, kad Iz
raelis dabar turi beveik 3 mi
lijonus gyventojų. Iš viso gy
ventojų esą 2,977,000. žydų 
skaičius siekiąs 2,542,’000.

NEW YORKAS. — Jugosla
vijos premjeras Mitha Ribicic 
pareiškė, jog prezidentas Tito 
ketinąs atvykti į Ameriką 1971 
metų pavasari.

NEW YORKAS. — Angela 
Davis, kaltinama parūpinimu 
ginklų, kuriais buvo nušautas 
teisėjas Kalifornijoje, 'paskelbė 
bado streiką. Ji laikomą New 
■Yofko kalėjime, iš kur bus iš
gabenta į Kaliforniją ir ten tei
siama.

Lietuvos vokiečiai
Antrojo pasaulinio karo me

tu žuvusiems savo tautiečiams 
paminėti Tėviškės pirkioje, esan
čioje Neheim-Hūsten, Lietuvos 
vokiečiai įrengė paminklinį kam
pelį, kurį puošia iš medžio drož
tas reljefas su įrašu: “Prisimin
ti visiems Lietuvos vokiečiams, 
kurie 1939—1945 karo lauke, 
bėgdami ar nelaisvėje neteko 
gyvybės”.

Kampelyje yra knyga, kurio
je įrašyti žuvusiųjų vardai, gi
mimo diena ir vieta, o taip paį 
žuvimo diena ir vieta. Prie įra
šų pridedamos nuotraukos, 
krikšto, jungtuvių, mirimo ir

■. ..' -i
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J. KREGŽDE

PAMINĖTA BIRŽŲ GIMNAZIJA
Biržų gimnazijos auklėtinių 

suvažiavimas, paminėti gim
nazijos 50-ties metų jubiliejų, 
įvyko 1970 an. spalio, mėn. 3 
d. Pamniėjimą surengė ir pra
vedė Biržėnų Klubas. Chicago 
Savings and Loan Association 
banko, 62 45 So. Western Ave., 
prezidentų salė su kaupu buvo 
užpildyta dalyviai.

; Vaišių stalai, dr. Paulinos 
Vaitaitienės pastangų dėka 
buvo gražiomis gėlėmis pa
puošti, o siena už prelegentų 
piupitro E. Gerulio meniškai 
dekoruota stilizuota vytimi ir 
stambiu įrašu: “Biržų Gim
nazija! 50 metų.”

Nuo 6 vai. vakaro prasidėjo 
dalyvių registracija. Ne t visi 
suspėjo punktualiai atvykti ir 
dėl to minėjimas, vieton skelb- 

•? to 6:30 v. v..prasidėjo 7 v. v.
Biržų gimnazijos auklėtinių, 

įskaitant ir negausų skaičių 
svečių susirinko apie 120. Ne

- . visi Biržų gimnazijos auklėti
niai, net Chicagoje gyvenan
tieji, minėjime galėjo daly-

' VaUti, nors kai kurie ir iš anks 
ž<^i^W^?apsirųpinę kvietimais.

'ištikusios ligos, kiti 
j^šąkių priežasčių ar su-

v Nemažai Biržų gimn. auklė- 
tiilių.;^)uvo 'atvykę iš tolimes- 
-niu J. A. V. ir Kanados vieto-

v vių, pvz.:
- .’-Marija Krisiukėnaitė — Pe- 

■ sienė iš Fairfield, Conn.;
Dr. Danutė Yčaitė —- Kregž- 

’ dienė iš Cincinnati, Ohio; 
r ■ Petrai ir Emilija Klybaitė — 

eigai, Rima Koškulytė — Pet- 
rąuskienv, mok. Petras Balčiu 
nas, Povilas ir Magdalena Mo
tiejūnai, Edvardas Variakojis, 
Kazys ir ~Jonė Zaronskiaf, 
Visi iš Clevelando. Ohio;

Skulptorius Jokūbas Dagys 
ir Ona Yčaitė — Beresnevičiai, 
dr. Klemensas Liutkus ir Jo-

H
nas M ak rick as, — visi iš To
ronto, Canada;

Liucija Balčiūnaitė — Tar
vydienė iš Edina, Miss.;

diplom. Mykolas šimavičius 
iš Boston, Mass.;

Motiejus ir Ida Tamulėnai iš 
Racine, Wis.;

Adomas ir Edita šernai; 
farm. Ona Dubraitė, — visi iš 
Rockford, 111.;

Petras ir dr. Olšauskaitė — 
Aušiūros iš Union Pier, Mich.;

teis. Silvestras Balčiūnas iš 
Michigan City, Ind.;

Elena Kalinauskaitė — Gied 
raitienėiš Elgin, Ill.;

.A mok. Jonas Kavaliūnas iš Be 
verly Shores, Ind.;

Ona Palionytė — Puzinaus- 
kienė iš Oak Park. Ill.;

Kazys Balčiūnas iš Lemon t, 
III., ir kiti.

Iškilmių programą, pasvei
kindamas susirinkusius, pra
vedė Eugenijus Gerulis. Minė
jimas pradėtas Tautos Himnu. 
Invokacijas sukalbėjo kun. 
Fabijoną Kireilis ir Lietuvos 
Ev. Reformatų Bažnyčios ge
neralinis superintendentas kun. 
Stasys Neimanas. Susikaupi
mu ir tylos minute buvo pagerb 
ti Biržų gimn. mokytojai ir au 
klėtiniai mirusieji, žuvusieji 
kovoje už Lietuvos laisvę ir iš
tremtieji Sibiran.

Biržų gimnazijos minėjimo 
žodinę dalį pradėjo buvęs šios 
gimnazijos nuo 1940-41 m. mo
kytoju ir nuo 1941 - 44 m. di
rektoriumi pedagogas Stasys 
Rudys, panevėžietis, atvykęs 
iš Michigan City. Indiana. Sa
vo kalboje prisiminė neužmirš 
tanią pedagogų tarybos posėdį 
pirmos Sovietų Rusijos okupa 
cijos pradžioje. Tuolaikinis 
gimnazijos direktorius J. 'Vai
tiekūnas referavo skirtus mo
kytojams komunistų partijos 
prievartinius reikalavimus, tar

Biržšny klubo Biržy Gimnazijos 50-ties moty Jubiliejaus paminėji
mui rengimo komisija, surengusi Biržy gimnazijos auklėtiniy šuva, 
žiavima 1970. X 3. H kairės j dešinę: klubo pirm. Angelas Motuzas, 
Kazys Mačiukas, dr. Daina Variakojytė - Fricke, Jokūbas Kregždė, 

Petras Bružas ir Jonas Jokubonis.

Cholesterola galima
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pe kurių buvo i’eikalavipias, 
kad mokytojai viską niekintų, 
purvais drabstytų kas laisvoje 
Lietuvoje buvo atsiekta, sukur 
ta ir šlovintų Sovietų Rusiją, iš 
laisvės išvaduotoją, nenugali
mąją raudonąją armiją, gar
bintų ir dievintų mokytoją, 
tėvą Staliną ir visažinančią, 
neklaidingą j ę komunistų par
tiją ir visa tai skiepytų savo 
auklėtiniams. Apie Biržų gim
naziją, biržiečius ir Biržų kraš 
tą, anot prelegento, daug ką 
reikšmingo ir vertingo būtų 
galima pasakyti, deja, api
brėžtas laikas nepavelinąs. 
Bendrai imant, biržiečiai esą 
per kuklūs ir daug svarbių da
lykų nutyli. Palinkėjo ir toliau 
būti ištvermingiems, patva
riems ir nepalūžti kovoje už 
Lietuvos laisvę.

Inž. Jokūbas Kregždė pada
rė pranešimą apie “Biržų ku
nigaikštijos gimnaziją” Šioji 
gimnazija buvo įkurta Biržų 
— Dubingių reformatų šakos 
kunigaikščių Kristupo I Per
kūno ir'Kristupo II Radvilų. Ji 
buvo išlaikoma ir globojama 
reformatų ir kasmet turėdavo 
teikti savo veiklos apyskaitą 
Sinodui! šios gimnazijos ve
dėjai — direktoriai tais laikais 
vadinosi rektoriais. Praneši
me buvo suminėta keliolikos 
rektorių, buvusių žymių mo
kytojų pavardės su datomis. 
Prelegentas pabrėžė, kad dar

iki šiai dienai lietuvių istorikų 
Biržų kunigaikštijos gimnazi
jos istorija tebėra netyrinėta ir 
išsamiau neaprašyta.

Prof. Gediminas Galva ilges 
niame žodyje^ darydamas pra
nešimą apie Biržų gimnazijos 
kultūrinę reikšmę, prisiminė 
ir apie savo klasės kai kuriuos 
draugus.

Įdomios prelegentų paskai
tos nebuvo užrėkorduotos; Jas 
atpasakojaut paklaidos būtų 
neišvengiamos. Rengimo ko
misija prašo prėlęgentas savo 
paskaitų mintis surašyti ir pa
skelbti spaųdoję. Tuo būtų pa
informuoti ne tik tie, kurie su
važiavime negalėjo dalyvauti, 
bet kas svarbiausia, žinios lik
tų Biržų krašto ir Lietuvos is
torijai.

Tarp prelegentų paskaitų bu 
v o deklamuojama Biržų gim
nazijos auklėtinių poetų kūry
ba. Deklamuotojai Lydija 
Juodviršytė, pasipuošusi gra
žiais tautiniais .Tūbais, ir muzi
kas Petras Armonas buvo ge
rai pasirengę. Atskirai ir abu 
kartu padeklamavo B. Braz
džionio, K. Binkio, L. Žitkevi
čiaus ir E. Matuzevičiaus poe
tinės kūrybos.

Buvęs operos solistas Anta
nas Sprindys perskaitė Biržų 
gimnazijos suvažiavimui skir
tą, vietoj espasveikinimo šį Ber
nardo Brazdžionio sukurtą ei
lėrašti:

Tyrimai su beždžionėmis parodė, 
kad arterijose riebalinių nuosėdų 

sumažėjo iki 70 nuošimčių

Grupė lowos medikų tyrinėto
jų darydami eksperimentus su 
beždžionėmis pirmą kartą nu
statė, kad pakeitus dietą gąlima 
atgal pasukti arterijų sukalkė- 
įimą. Evoliucijos raidoje bež
džionės skaitomos artimiausios 
mogaus giminaitės.

Arterijų sukietėjimas (arte- 
riosklerozė), kurs iššaukia šir
dies atakas ir smūgius, yra pro
cesas, kur arterijose atsiranda 
balzganų riebalinių nuosėdų. Tos 
nuosėdos sumažina, o neretai vi
siškai' sulaiko kraujo tekėjimą 
ir veda prie širdies atakos ar 
smūgio.

Iowa valstijos medikų patyri
mai davė daktarams naujų ir 
padrąsinančių vilčių, kad mažai 
cholesterolo ir kitų gyvulinių 
riebalų turinti dieta ir vaistai, 
kurie efektingai sumažino tuos 
riebalus kraujuje, galės apsau
goti nuo arterijų kietėjimo ar
ba net sukietėjimą sumažinti.

“Aš tikiu, kad šis patyrimas 
reiškia, jog žmonių arterioskle- 
rozė bus galima padaryti atgal 
pasukamu procesu”, pasakė loį 
wa universiteto tyrinėtojas Dr. 
W. E. Connor”, arba arterios- 
klerozės išvengti vartojant ma
žai cholesterolo turintį maištą”.

Bandymai buvo daromi su 40 
beždžionių, iš kurių astuonios 
buvo maitinamos paprastu gy
vulių maistu, o kitos 32 beždžio-. 
nės gavo dietą, turinčią aukštą 
cholesterolo kiekį* kiaušinių gel- 
tonymuose. Kaip žinoma, gy- 
vylių taukai ir pieno produktai, 
yra didžiosios cholesterolo vers
mės.

Po 17 mėnesių visos 32 bež
džionės turėjo labai aukštą cho
lesterolo lygį; jų kraujo choles-’1

terolas pakilo iki 700 miligra
mų šimte mililitrų kraujo. Nor
malus cholesterolo kiekis bež
džionių kraujuje yra apie 130 
miligramų. Nuo šiol pusė tų 
beždžionių buvo pradėtos mai
tinti žemo cholesterolo dieta ir 
jų kraujuje cholesterolo kiekis 
nukrito iki normalaus. Kita pu
sė buvo ir toliau maitinama auk
što cholesterolo dieta.

Po 3 metų tos beždžionės, ku
rios pradžioje buvo gavusios 
aukštą cholesterolo kiekį ir vė
liau perkeltos ant mažai choles
terolo dietos, pasirodę tiek pa
gerėjusios, kad riebalinės nuo
sėdos jų arterijose buvo suma- 
žėjusios net 70 nuošimčių ir 
kraujas tekėjo netrukdomai. Ki
ta beždžionių pusė, kuri per vi
są laiką buvo palikta ant aukš
to kiekio cholesterolo dietos, tu
rėjo arterijas jau beveik užblo
kuotas riebalinių nuosėdų.

Daugelis ekspertų tiki, kad 
arteriosklerozinis procesas pra
sideda ankstyboje jaunystėje, 
galbūt net kūdikystėje, kuomet 
vaikai yra maitinami daug gy
vulinių riebalų turinčiu maistu

MARijUANl kenkia 
BŪSIMOMS MOTINOMS

Dr. Vincent Depaul Lynch iš 
Johns universiteto New Yorke, 
pranešė kad eksperimentais nu
statyta, jog 20 nuošimčių žiur
kių, kurios buvo “maitinamos 
marihuana, vaikai apsigimė su 
rimtais defektais, Daugeliui to
kių žiurkiukų nasrai buvo iš
kraipyti. Nors žmonės ne žiur
kės, tačiau profesorius pataria 
moterims, norinčioms būti mo
tinomis, marijuanas nerūkyti.

MAŽĖJA CEILONAS
Jūrų platybėse retkarčiais pa

sirodo naujos, daugiausia vulka
ninės kilmės salos. Tačiau ne 
rečiau žemės plotus išplauna van
duo. Taip pat yra ir su Ceiionu. 
Neseniai atlikti topografiniai 
tyrimai parodė, kad salos pavir
šius per pastaruosius 30 metų 
sumažėjo 72 kvadratiniais kilo
metrais. Tiek Ceilono sausumos 
prarijo audrų bangos ir srovės.

1

ŠLA — jau 80 metu tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraua- 
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy- 
bes apdrauda ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SySIVIE- 

’ NUIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpines 
pagalbos pagrindu.
jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra Ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali

— * _ 2 “L - .-.a r .. -'SK'’ • ____ -<■-_____ t___-^1 ATI

iki $10,000.00.
SLA —- jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą - Endowment in- 
' . : surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi- 

'J ~joms ir gyvenimo pradžiai
pi.a — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 

' .S.už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.
— AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme

nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ Ir draugijų na- . 
riams. Už $1,000.00 akddentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus. ‘

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbui.

gausit .spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET. NEW YORK, N. Y. 10001

SLA

gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100*00

SLA

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

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

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

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

Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psl.

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

Ksav.ras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOJ NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl.

■ Qr. agr. 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 jr 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl.

Šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia • Jas ir kitus lei-' 
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba pasiun
tus piniginį orderį.

*. 1 A* V A* V ,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 450608
——
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• Niekas tau negali geriau pa
tarti, negu tu pats sau. .

» Ciceronas

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, lit S0608

Kiekvieną dieną ?t- Petersburg laiškanešys Ed. Bom išvežioja lalš* 
* kui, > šunytis Brindle jaučiasi Įpareigotas kiekvieną dieną laiške- 

< nešj palydėti. Nespėja laiškanešys pasirodyti, Brindle prie jo pribėga 
(r išsitraukiu kpl jis neapvažiuoja viso miesto*

■ • k > .'a-Ai' k * k J - - t 2 - NAUJIENOS, CHICAGO •, ILtl— MONDAY. OCTOBER T9TO

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽIU
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
dūs ir pasiskalbti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, -jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti šu mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla. , ,

Antąnas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikosLietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, 

■ kaina 2 dol. ‘ r '
GAUNAMA “NAUJIENįr ADMINISTRACIJOJE

ALYVOS PRIE BIRŽŲ PiLIJES
Tegu žydi krūtinėj dainą ir draugystę. 
Kaip afyyy kerai ten prie Biržy pilies — 
Daug greičiau, daug greičiau šitoj žemėj ims vysti 
Mūsų dienos,, nei žiedas gegužio gėlės 9
Daug greičiau, daug greičiau vertę auksas praranda, 
Negu dangišką grožį lauku lelija. 
Ir, kaip Radvily soduose gimus legenda, 
švies ir gaus, lyg dangaus palaima širdyje:

Neužgesus pagairėje mirštančiu metu, 
Nepaklydus per naktį pasauKo kelkio^ 
Nenugrimzdus bedugnėje skausmo verpety, - 
širvėnos — gimto ežero — lendrėm liūliuos.
Amžinę idealę daina ir draugystė
Daug dąiliąu, nei drabužis gegužio gėlės, 
Daug ilgiau, nei alyvos, kaip gyvos, ims vysti 
Atminimuos -pražydę prie Biržę pilies

(Bus daugiau)

KARINGI BABUINAI
Vakarų Somalyje beždžionių 

babuinų kaimenės pradėjo vogti 
valstiečių ožkas. Kai kurios bež
džionės taip įsidrąsino, kad už
puldinėja ir žmones. Vienas gy
ventojas buyo rimtai sužeistas. 
Valdžios organai iškvietė poli-

ei ją, kuri turėjo išvyti 
nūs iš fermos netoli Berberos.

Beždžionės priešinosi ir .poli
cijai, tačiau, pasiėmųsios su sa
vimi sužeistuosius, pasitraukė.

• Geometrijoje nėra atskiro 
kelio karaliams. Euklidas

3MdoV<^0ngl^gfl|E 
needs more than just a 
closet full bfKomes 
io dali her own

BottWafefub.
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VL BAKCHAS

PASTABOS Iš TOLO
Kalifornija drebėjo, degė — dabar 

politinių pažadų juroje
Maždaug prieš mėnesį laiko 

Kalifornijoje, ypačiai Los Ange
les miesto ir apylinkių srityje, 
drebėjo žemė — net gana stip
riai; mano paties lova (tai bu
vo apie 5 vaL ryto) atrodė, kad 
slankioja pirmyn ir atgal, ne
kalbant jau apie palubėje ka
bančias lempas, kurios svyra
vo dar geroką laiko tarpą že
mės drebėjimui sustojus. Pagal 
prof. Richterio (geologijos — 
seismologijos mokslininko) nu
statytą skalę — tas žemės dre
bėjimas buvo vos poros laipsnių 
silpnesnis, kad padarytų didė
lius fizinius nuostolius (kai. griū
na namai, žemėje atsiranda di
deli grioviai ir t. t.).-Vadinasi, 
buvome labai netoli katastrofos, 
kurią, ne tik prof. Richter, bet 
ir kiti mokslo žmonės pranašau
ja, kad tokia katastrofa Kalifor
nijoje neišvengiama ir kad tai 
gali įvykti bet kurią dieną da
bar — arba... už 10 ar 50 me
tų- Tai mokslininkų pastabos.

Ta žemės drebėjimo proga 
pasinaudojo žemiškieji pranašai, 
kurie jau daug anksčiau skel
bė/ kad Kalifornija labai neto
limoje ateityje, sudrebėjus že
mei, nugramzdės į Pacifiko van
denyną ir iš to, kas dabar vadi
nama Kalifornija — neliksią net 
žymių... Juokai — juokais, bet 
kai dabar namai gerokai “palin
gavo” — niekas iš tų “pranašų” 
nedrįso pasijuokti... Juo labiau, 
kad po stipriausiojo smūgio — 
jį sekė net keliolika silpnesnių. 
Kas mane stebina ir ko nerandu 
geologų literatūroje — kodėl tie 

> žemės drebėjimai įvyksta dau
giausia nakties metu?

Lietuviai pasižadėjo paremti Frank Savicką senatoriaus — 27 rajono pareigoms. Pirmoje eilėje: Arnold Brazis, 
Steve Gay, Chris Seckus, Alberta Brazis, Frank D. Savic'cas, Ronald Gregg, Dr. Joseph B. Jerome ir Anthony Gu- 
žauskas. Antroj eilėj: Joseph Dauparas, Bruno Gramont, Fred Paukšta, A. Jaksta, Stanley Balzekas, Jr., ir Al

bertas J. Kerelis.

jaunimo

ideališ- 
svajonė jra paprasta — 

prie-
Nedaug laiko prabėgo, kai po 

tų žemės drebėjimų Kaliforniją 
užpūtė karštas oras, sudaryda
mas pavojų krūmokšnių ir miš
kų gaisrams. Tai čia yra įpras
ta, bet šiemet gaisrai išėjo iš bet 
kokių ribų, Kalifornijos gaisrų 
istorijoje, pridarę apie du šimtu 
milijonų dolerių nuostolių, ži
noma, įskaitant; arti 700 sude
gusių brangių namų (35 iki 100 
tūkstančių dolerių vertės), pa
statytų kalnagūbriuose, nuo ku
rių matėsi puikūs apylinkės vaiz
dai. Dabar krūmokšniams ir 
namams sudegus, valdžios pa
reigūnai susirūpino kita tų gais
rų pasekme — žemės slinkimu 
kai prasidės žiemos lietaus lai
kotarpis... Nudegus -krūmokš
niams, lietus paplaus kalnagūb
rius, kuriuose iki šiol namai sto
vėjo, bet po lietaus sezono ten 
jau nebus galimi bestatyti...

Ir taip, mes čia, tuose auk
siniuose Vakarų krantuose, ne
spėjame apsižiūrėti, iš kurios 
pusės visuotinės pavojus mums 
ateina, kai žiūrėk— esame pate
kę beveik į dvikovos areną rin
kiminę audrą, nes lapkričio 3 
d. rinkimuose turėsime pasisa
kyti ne tik kas mus “valdys” 
čia . Kalifornijoje (gubernato
riaus rinkimai), bet, ir kas, bent 
dalinai, atstovaus sostinėje — 
Washington, D. C.

“Dnkova” (žodinė) svarbiau
siuose frontuose eina d vie jomis 
kryptimis: dėl gubernatoriaus 
posto — dabartinis respubliko
nų gubernatorius (buvęs Holly
wood© aktorius) Ronald Reagan 
ir veteranas demokratų parti
jos Kalifornijos seimelio dau-

se- 
ir-

Prbf. Vaclovo Biržiškos

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

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokia adresą:

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

&

;. 'Apie senus laikus,
. v. /•-':/ ' Kai aitvarai ir laumės

/ - - \ ' .• Skrajojo po laukus...
-M. .• . ' 'Z'-.• S. Petersonienė ■

■■ • •. ; ■ w ■■ . ...

, . Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui: -
’•į 1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL
/ y 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. Dafl. V. Siman- 
kėvičiaus: iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, Įdėtais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 doL

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psL $lj)0.

6. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 
tėvynės pažimmas, dainos. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 217 psL 
Labai tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. $3.00

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didėlio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. $3.00.

8. Jonas 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 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

gumos pirmininkas Jess Unruh 
—- dabar norįs paveržti aukš
čiausią Kalifornijos valdžios pos
tą iš buvusio aktoriaus Ronald 
Reagan, kuris išbuvęs vieną (4 
metų) kadenciją — nori pasi
likti tame poste dar kitus 
turis metus...

Kita “ffronto” linija — 
natorių “dvikova”, kurioje
gi buvęs Hollywood© aktorius, 
respublikonų atstovas senate 
George Murphy mėgina, lyg jū
roje skęstantis graibstytis už 
šiaudo, kad galėtų patekti ant
rai (6 metų) senatoriaus kaden
cijai, kas atrodo labai abejoti
na, nes jo konkurentas yra jau
nas, aktyvus, niekada nevaidinęs 
scenoje, demokratų kandidatas 
— kongreso atstovas! (teisinin
kas) John V. Tunney (pasauli
nio bokso čempiono Gene Tunney 
sūnus).

žodinė dvikova — gana aštri, 
ypačiai, kad respublikonų admi
nistracijos laikotarpiu padėtis 
visuose “frontuose” — politikos, 
ekonomijos ir vidaus socialinėje 
srityse — labai pablogėjo, ly
ginant su tuo,' kas buvo demo
kratų valdžios laikotarpiu. Ak
torių Reagaho ir Murphy rinki
miniai “lozungai”, anais rinkimi
niais metais buvo pagrįsti ‘flaw 
and order” šūkiu— čia, Kali
fornijoje, nedavė jokių rezūl- 
tatų ir dėlto dabar jų politiniai 
oponentai visai teisėtai priki<- 
ša rinkiminių pažadų* netesėji
mu... Respublikonų šulų (gu
bernatoriaus Reagan ir senato
riaus Murphy) perrinkimas atro
do yra taip abejotinas, kad jų 
rinkiminėn kampanijon įsijun
gė ne tik respublikonų partijos 
“gražbylys” viceprezidentas Spi
ro Agnew, bet ir pats preziden
tas Richard Nixon. Stebint iš 
šalies atrodo, kad pradžioje la
bai kandžiais posakiais vicepre
zidentas Spiro Agnew daug pa
sitarnaus savo (respublikonų) 
partijai, ypačiai rinkiminiais 
metais. Bet dabar reikalas at
rodo kiek kitaip: gelbėti sena
torių G. Murphy, kad jis vėl 
būtų respublikonų kėdėn sena
te įsodintas kitiems šešiemš me
tams — buvo numatytas vice
prezidentas Spiro Agnew su savo 
“kandžiu leksikonu” lankytis 
spalio mėn. gale, čia Kaliforni
joje. Bet dabar, pasirodžius 
(tur būt), kad Spirow Anew 
“gražbylystė” vargiai ar “suko- 
lektuoja” naujų balsuotojų res
publikonų kandidatams — stai
ga jo vizitas čia “nubrauktas”

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608.

Jau išėjo seniai laukta
Juozes Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ 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.
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čeki ar Money orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, Ill. 60608 .

ir vieton (spalio 30 d.) atvyks
ta pats “bosas” — prezidentas 
R. Nixon. Iš to darytina išva
da, kad respublikonų partijos 
reikalai Kalifornijoje nėra pa
tys geriausi'ir kad lapkričio 3- 
čiosios rinkimų proga čia galima 
laukti kai kurių siurprizų — tu
rint galvoje labai išpopuliarin
tą (bet nepopuliarią) respubli
konų administraciją...

Nekalbant apie visą eilę ma
žesnės svarbos turinčių postų 
•perstatymą ar papildymą lapkri
čio 3 d. rinkimuose, pačių svar
biausių (gubernatoriaus ir se
natoriaus) perrinkimo galimy
bių atveju, kaip stebėtojas iš 
tolo, darau tokius, prielaidinius, 
tų rinkimų rezultatus: guber
natorium (turbūt) bus perrink
tas dabartinis Ronald Reagan 
(respublikonas) -dėl to, kad jo 
oponentas Jess , Unruh (demo
kratas) buvo kiek perdaug libe
ralių pažiūrų (kurias — spėju, 
kad .pakeitė paskutinėmis dieno
mis, pervėlai). Kai dėl senato
riaus (respublikono) G. Mur
phy — vargiai ar galima būtų 
abejoti, kad jis dar pasiliktų ki
tam terminui tame (senatoriaus) 
.poste. .Yra beveik tikras spėji
mas, kad jo vieton bus išrinktas 
demokratas kongresmanas John 
V. Tunney — kuris kaip labai 
retai yra pasitaikę Amerikos 
rinkiminėje kampanijoje — at
sisakė bet kokios pagalbos — 
propagandos “iš šalies”"— net 
kad ir pačių didžiausių demo
kratų partijos šulų... Tuo tarpu 
respublikonų “kėdėms” gelbėti, 
čia yra įkinkyta visa jų (respu
blikonų) partinė hierarchija — 
nuo paties žymiausio (šiuo me
tu) politinio asmens — prezi
dento R. Noxono, iki paties men
kiausio — jokioje .politikoje ne
žinomo — prezidento žento Do- 
vyduko. Respublikonų partija 
šiemetiniuose rinkimuose yra iš
vysčiusi iki šiol negirdėtos apim
ties kampaniją, kuriai nesigaili
ma nei pinigų, nei priemonių. 
Daroma viskas, kad kur tik pa
sitaiko proga — demokratus iš
versti iš kėdžių... Bet — vargu 
kad tai pavyks, štai, pavyzdžiu,! 
Kalifornijoje respublikonai la
bai garsiai šaukia, kad nepapras
tai daug demokratų pereina į 
respublikonų eiles, kitaip sakant 
— keičia partiją. Yra tiesa, kad 
tokių tikrai esama. Bet yra ir 
priešingai: esama respublikonų, 
kurie pereina į demokratų ei
les.

Nežiūrint vienų ar kitų pasi
gyrimo, labai reikalingo rinki
minėje kampanijoje, Kaliforni
jos gyventojų politinis veidas, 
šiuo metu (prieš porą dienų 
mano paties patikrintas valdi
nėse įstaigose) - atrodo šitaip: 
Kalifornijos apskrityje (coun
ty) yra užregistruota — 1,753,- 
229 demokratai ir 1,193,254 res
publikonai. Visoje Kalifornijo
je šiuo metu yra užregistruota: 
4,388,052 demokratai ir 3,274,- 
967 respublikonai. Kaip mato
me demokratai toli gražu virši
ja respublikonų skaičių. Bet 
tai, žinoma, dar nenulemia rin
kimus, nes užsiregistravimas 
demokratu ar respublikonu dar 
nereiškia kad esi tos partijos'

“IDEALISTŲ” 
SVAJONĖS

Rūpestis dėl meno vertybių 
su nostalgija iškyla ir baigiasi 
iš kito šaltinio — iš centrinio 
paradokso — dėl paties moder 
niojo meno pasimetimo. Meno 
rinka parodo, jog anti menas 
pagaliau yra tiktai antroji me
no rūšis. Yra faklasl kad aspi 
racijos, kurias remia ekstremis 
tai, yra priemonė likviduoti tik 
rąjį men^, o kartu ir meno kul 
turą. O kad būtų patogiau lik
viduoti tradicinį vaizdinį meną, 
reikia glaustis po technologi
jos sparnu, kur prieinamos vi
sokios kombinacijos. “Naujo
sios jaunimo kultūros” politi
kai. Tačiau ir ši “magiškoji” 
kombinuotė patvirtina jų nu
sivylimą. Meno revoliucija,

kuri prasidėjo prieš 50 metų, 
pilnai sutampa su
kultūros revoliucija, viską da
ryti atvirkščiai. Jų 
ka
kelias i primityvizmą:
sintis autoriteto struktūrai, ne
klausyti tėvų, nebendrauti su 
vyresniąja karta, nes ji var
žanti savo “pasenusiais” pap
ročiais jaunimo laisvę, žmonės 

1 turi gyventi laisvai: palys pri- 
. j valo tvarkyti savo gyvenimą. 
IĮ (Taip ir yra— Š.) Amerika 
J’esanti laikina; Josios organiza- 

^BN.cijos ir įstatymai pilni visokių 
i. į | rih ; potvarkių ir suvaržymų, ku

riuos verčia pildyti ginkluota 
policija. Gyvenimas turis būti 
paprastas, kaip galima — pri
mityvus ir natūralūs, kaip 
nuogas kūnas. To esą galima 
atsiekti per spiritualizmą ir 
narkotikus. (Ir sprogdinant 
universitetus!— Š.)

Dadaistai atsiekė savo tikslą: 
perdavė antikultūros sąjūdžio 
vadžias jaunimo kultūros są
jūdžiui, kurie siekia sugriauti 
socialinę santvarką ir civili
zaciją.

Baigiant norėtųsi patarti pa

matyti dabar vykstančią Chiea 
gos Meno institute italų 18-to 
šimtmečio dailės parodą, kur 
yra išstatyta per 100 paveikslų, 
6 skirtingų mokyklų, 80 daili
ninkų tapyba. Gal būt, ir di
džiausias heretikas nulenks 

> galvą prieš didingą visais at
žvilgiais kūrybą. Paroda par
baigs lapkričio .1 diehą. Įėji
mo mokestis suaugusiems .$1.50 
studentams 50 c.

.V. 5.

AUKOS... PIRANIJOMS
Brazilijos upėse yra nedide

lių, vos 15-35 cm ilgio žuvų pi
ranijų. Jos būriais puola savo 
aukas. Per keletą minučių" iš 
žmogaus arba gyvulio telieka ge
rai nuvalyti griaučiai.

Kai per tokią upę reikia per
varyti bandą, gyvulių auginto
jai priversti aukoti piranijoms 
“auką”. Jie išrenka patį blo
giausią gyvulį ir, sužeidę jo odą, 
nustumia į vandenį. Pajutę 
kraują, tuojau pat atsiranda bū
riai rajų žuvų. Jų puota tęsiasi 
maždaug 15 minučių. To laiko 
pakanka pervaryti per upę 200- 
300 galvijų bandą.

Pradėtas Balto tradicinis vajus Chicagoje jau yra įpusėjęs. Iš kai
rės j dešinę sėdi: kun. dr. J. Pauperas, vajaus globėjas Jonas Evans, 
J r.. Alto atstovas kun. A. Stašys, A. Dzirvonas, V. Kasniūnas, A. Bi

liūnas ir V. Šimkus. . <

a

narių ir privalai laikytis tos par
tijos linijos visur ir visada. Ta
me ir yra tikroji laisvė, kad nie
kas tave politiniai neprievartau
ja — būdamas registruotu de
mokratu gali balsuoti už. res
publikonų kandidatus arba prie
šingai.' Kaip jah daugelio rinki
kių, čia Aihėrikojėr rfeultatai 
yra parodę — nemažai balsuoto
jų tomis laisvės privelegijomis 
ir pasinaudoja, rinkimus pa
kreipdami, kartais, visai nelauk- 
tina kryptimi. Tokių netikėtu
mų galima laukti ir lapkričio 3- 
čiosios rinkimuose.

Su dideliu susidomėjimu yra periamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas 1

Kieti viršeliai — $4.00, minkšti —- $3.50. 404 puslapiai.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu? 
vos kraštas, miestiečiu; kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.
f--*,/ ‘’j . -y/ -JC. • • <

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresut

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois.-60608.-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

INSURED
%, t cc Ji i

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $5,000. OR MORE, 
1 YEAR MATURITY
• ■ ė ■ • * * * ■ ^ ■•

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo indillal 
ApdraurH iki $20,000,

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos. _ "Ot ■„ ... ' - ■ j

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

ll■lllllll^Hlll .1.1..lį
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10 cents per copy, 10 c. on Saturday

ww

SPAUDOS PABIROS

{fins daugiau)

$18.00
$10.00

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

The Iron Curtain 
teal soundproof.

Kanadoje: 
metams ____
pusei metų 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose;
* metams _______

pusei metų____

represuota. 1953

joje ir rusų pavergtose tautose paprastas gyventojas ne
turi jokių teisių, tuo tarpu Turkijoje gerbiamos kiekvie
no piliečio pagrindinės teisės.

Kad pavergtų rusų tautų, o vėliau ir pavergtas kai
mynines tautas komunistai galėtų valdyti, jie pagal pa
sieni nuleido nepaprastai gerai saugojamų geležinę už
danga. Labai mažai ką rusai komunistai įsileidžia, dar 
mažiau jie išleidžia į užsienius. Tuo tarpu turkai ne tik 
patys laisvai važinėja po pasaulį, jie nebijo ir kitataučių

bevaldo, tuo tarpu turkai yra padarę nepaprastai didelį 
žingsnį pirmyn. Lenino, laikais kraštų valdė čekistai, o 
dabar jį tebevaldo tie patys policininkai, vadinami An
dropovo pasiuntiniais. Tuo tarpu šiandieninė Turkija yra 
valdoma įstatymais. Rusijoje policininkas krašto gyven
toja apskundžia, policininkas jį ištardo ir policininkas 
nuteisia, tuo tarpu Turkijoje įstatymų leidimas, valdžia

SECOND • CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, n.T.TNCHS

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.
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nas, davė dvasišką nuodėmių atleidimą ir 
pomirtini palaiminimą... Tolimesnė šitos 
istorijos tąsa nereikalinga, nes būtų ne į. 
tema.

12. Kunigėlis Jonas, 1938 melais netei
sėtai represuotas, mirė 1911. XII. 26. Ar
changelske (koncentracijos J.) lageryje. 
1956 reabilituotas.”

13. Kurklietis Kostas, 1938. VI. 3. Mins
ke nužudytas. 1957 reabilituotas. ”

14. Labutis Kazys, 1938. I. 7. ištremtas 
mirė Sverdlovsko srityje. Reabilituotas...

15. Lesčinskis - Lenskis Julijonas 1939 
m. nužudytas Maskvoje, Reabilituotas... ”

16. Levinskas Edvardas nuo 1945 iki 
1955 tremtinys Tadžikijoje. 1955 m. reabi
lituotas.

17. Lickevičius - Levandovskis Jonas

rosi pasaulyje, negu rusai arba rusų pavergti žmonės.
Kada Pranas ir Algirdas Bražinskai nusileido Trob- 

zono aerodrome; turkai Bražinskus labai gerai suprato. 
Turkai žino, kų reiškia policinė valstybė. Sultonų laikais 
jie patys kentėjo, Po revoliucijos jie įsivedė įstatymais' tų valdoma įstatymais, o ne policinėmis priemonėmis.

$20.00
$11.00

$2.00

9. Kopka Vincas, 1938. XI. 27 nužudy
tas Minske, 1959 m. reabilituotas.

10. Krivickiene Ona (Motiejūnaitė) 1938 
m. asmenybės kulto sąlygomis neteisėtai 
ištremta į Krasnojarsko kr. Nuo 1949 na
mų šeimininkė Vilniuje. 1956 reabilituota 
t— pripažinta nekaltai kentėjusi ir nekaltai 
nubausta..., 4

11. Kubiliūnas Antanas- (Kubilius) 
1937. XH.1L nužudytas Maskvoje. 1963 re
abilituotas.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
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1937. X. 8. nužudytas Maskvoje. 1959 m. 
reabilituotas.

18. Lickevičius Juozas, 1938. XL 27 nu
žudytas Minske. 1965 m. reabilituotas.

19. Mackevičius Antanas 1939 m. mirė, 
kaip tremtinys, Derelioche — (Magadeno 
srityje; 1956 m. reabilituotas.

20. Maiskis Michailas 1938. IX. L nužu
dytas. 1959 reabilituotas;”

21. Malinovskis Antanas 1942 m. netei
sėtai represuotas — nužudytas. 1958 rea
bilituotas.

<22. Matulaitis Stasys 1937 m. neteisėtai 
ištremtas Į Kazakstaną. 1945 m. reabilituo
tas”. Tai buvo lietuvis mokslininkas — is
torikas. Iš jo paruošto “Lietuvos istorijos 
vadovėlio” ir šių eilučių autorius mokėsi 
Biržų gimnazijoje 1921 - 26 m.

23. Matulaitytė Katrė (St. Matulaičio 
duktė) 1938. IV. 12 nužudyta Minske. Re
abilituota — pripažinta nekaltai nužudyta,
1956 metais.

24. Matusevičius Baltrus (pirmojo pro
letarinio lietuvių poeto — Juliaus Janonio 
asmeninis draugas J.) (nuo 1923 m. Vo- 
linskis Vladimiras) 1938. II. 10 nužudytas 
Maskvoje. 1956 m. reabilituotas”.

25. Merkytė Aleksandra (Lavenos Liu
da— poetė) 1938. VII. nužudyta Minske.
1957 m. pripažinta nekaltai nužudyta — re 
abilituota;

26. Meskupas Borisas 1937. X. 19 nužu
dytas Brianske, 1958 th. reabilituotas;

27. Mickevičienė Felicija (Dokalskaitė 
— Kapsuko Mickevičiaus žmona? J.) 1938 
m. nužudyta 
abilituota;’’

$21.00
$11.00
$250

Per išpažinti, kurios prie Domazo klau
syklos ateidavo ir jo parapijonė Elena Kri- 
žinauskaitė, kunigėlis pasisakė Elenutei 
ją mylis, o po to reikalai klostėsi iš pra
džių romantiškai, o vėliau — realistiniai: > 
kunigas pradėjo baimintis, kad juodvie- 
jų užsimezgusi draugystė neiškiltų viešu
mon, lodė! pasišaukęs savo pusbroli, Įkal
bėjo jam vesti Elenutę. Pusbrolis, nieko 
blogo neįtardamas, tą Elenutę vedė ir vy
riškai pradėjo su ja, kaip nuosava žmona 
gyventi. Elenutei vyriškas kunigo Doma
zo pusbrolis patiko ir net pats Domazas 
pajuto, jog jis gali vieną gražią dieną ne
tekti savo mylimosios dėl to pusbrolio vy- 
riškuirio. Jis, pasišaukęs pas save į sve
čius tą pusbroli, pradėjo ji įkalbinėti va
žiuoti Amerikon. Pusbrolis, kaip jauna- 
vedis ir nuosava žmona patenkintas vyras, 
kunigo Domazo siūlyftiui nepritarė, bet 
tą pat vakarą pasiliko pas jį nakvoti...

Ir kai tas kunigo. Macocho pusbrolis, 
pasivaišinęs, - miegojo ant sofos, vidumak 
ti atslinko prie jo pusbrolis kun. Domazas 
Macophas ir keliai kirvio , kurį iš anksto 
buvo pasirūpinęs, smūgiais į galvą nužudė 
savo pusbrolį. Po to, kunigas Domazas 
apsirengė kunigiškais — bainytiniais dra
bužiai, ir atėjęs i salionėli, kur ant sofos 
gulėjo jo paties nuduobto pusbrolio lavo-

Užsieniuose:
metams ______
pusei metų __ 
vienam mėnesiui

Tačiau tą Domazo Macocho istoriją ne
tiesiogiai , bet labai vaizdžiai pratęsia 
“Mažoji Tarybinė Lietuvos Enciklopedi
ja”,, kurios iki šio laiko yra pasirodę du 
tomai, šioje enciklopedijoje, leidžiamoje 
dabartinėje — Tarybinėje Lietuvoje, ryš
kiausiu bruožu eina čenstachavos klebono 
kun. Donazo Macocho istorija: kuone kiek 
viename jos puslapyje randama pačių ko
munistų nužudytų ----- nekaltai tam nu
žudymui pasmerktų ir tą bausmę Įvykdy
tų, o paskiau nekaltybės nuodėmių atlei
dimą gavusių vardai ir pavardės... šiuo 
atžvilgiu “Mažoji Tarybinė Lietuvos Enci
klopedija” yra neįvertinamas dokumentas, 
liudijąs komunistinės santvarkos ir siste
mos biauruiną.

Tik prabėgomis perverčiau tos enciklo 
pedijos II-jį tomą ir iš jo padarytus doku
mentinius duomenis čia pat pateikiu: 
(alfabeto eile) viskas vyko Rusijoje.

tikimą, kad jis priimsiąs Žečpos
politos amnestiją ir vadovaus 
konfederantų jėgoms, vykdyda
mas Kotrynos įsakymus. Sušilau-^ 
kus Radvilo sutikimą, Rusiją ga
lėjo sudaryti konfederacijas 
Žečpospolitoje.

Rusų kariniai daliniai prisi-j 
dėjo prie disidentų dalinių. Di—; 
sidentai irgi sudarinėjo konfe-j 
deracijas. 1767 m. kovo inėn.1 
20 d. Slucke pravoslavai paskel
bė konfederaciją. Konfederaci
jai vadovavo vyskupas Koniskis. 
Slucko sukilėlių maršalka buvo 
kalvinas, generalmajoras Jonas 
Grabauskas.

1. Kaganas Simonas — 1938. XI. 12 nu 
žudytas, 1959 m. reabilituotas,

2. Kahnanovičius Moisiejus 1937 m. nu
žudytas Maskvoje, 1956 m. — reabilituotas,

3. Kaspėraitis Jonas 1939 m. nužudytas 
Minske, 1956 m. — reabilituotas,

4. Kazlaučiūnas Pranas, 1942. XI. 9. 
čkalovo srityje neteisėtai represuotas; 1959 
m. reabilituotas;

5. Kernovičius Konstantinas (Kapsuko 
-Mickevičiaus vyriausybės narys J.) 1938

bunolą. Katedrą rado uždary
tą, nes vyskupas Masalskis, et
mono sūnus, neatsirado nė vie
no Čartoriskių žmogaus tribu
nolo tarpe. Tribunolas praėjo 
ramiai, tik lauko etmonas Ma
salskis atsisakė duoti garbės 
sargybą.

Kai netrukus ’ Piotrkove rin
kosi Lenkijos tribunolo sesija, 
Čartoriškiai ir Branickiai ten 
patraukė su didelėmis kariuome
nėmis. Atrodė, kad vjdaus ka
ras prasidės. Bet staiga atėjo 
žinia, kad karalius mirštąs. 
Šlėkta išbėgiojo, namuose lau
kė naujo tarpuvaldžio ir nau
jų neramumų.

valdomą valstybę. Turkijos gyventojai išsirenka parla
mentą, kuris leidžia įstatymus. Turkai turi parlamentui 
atsakomingą vyriausybę. Turkai turi Įstatymus saugo
jantį nepriklausomą teismą. Komunistinėje Rusijoje taip 
pat yra “parlamentas”, “teismas” ir “valdžia”, kuri kraš
tą valdo “proletariato diktatūros” vardu, bet tikrovėje 
viską valdo komunistų partijos pirmasis sekretorius Brež 
nevas policijos generolo Andropovo ir maršalo Grečkos 
pagalba.

Turkų vidaus reikalų ministras, gavęs žinią apie nu
sileidusį svetimos valstybės lėktuvą Trobzono aerodro
me, tuojau paprašė vietos teismą ištirti reikalą 
spręsti, kas atsitiko. Trys patyrę teisėjai bylą svarstė ir 
nutarė Praną ir Algirdą Bražinskus pripažinti politiniais 
tremtiniais, o kitiems leisti grįžti į Sovietiją, jeigu jie 
nori. Teisėjai vadovavosi seniai veikiančiais turkų įsta
tymais, kurie kiekvieną politiniais motyvais iš savo 
krašto bėgantį žmogų skaito politiniu emigrantu ir duo
da jam prieglaudą. Rusai apskundė Trobzono teisėjų 
sprendimą. Jie aiškino, kad teismas vadovavosi ne tais 
įstatymais ir prašė, kad “nusikaltusiam” Bražinskui 
būtų pritaikyti kiti turkų įstatymai, bet aukštesnis teis
mas vis dėlto patvirtino Trobzono teisėjų sprendimą.

Rusai negali suprasti, kaip turkų teisinai gali pana
šiai elgtis. Jiems taip pat nesuprantama, kaip turkų teis
mai gali nekreipti dėmesio į kitos valdžios pakištus ar
gumentus. Rusas komunistas negali įsivaizduoti, kaip 
teismas gali neklausyti valdžios arba policijos. Sovietų 
imperijoje toks dalykas neįmanomas. Joks teisėjas ten 
nedrįs neklausyti policijos. Jeigu jis nepaklausytų, tai 
nebūtų teisėjas. Policija tuojau jį čiuptų ir išsiųstų į Uz
bekistaną, kur Bražinskas su sūnumi buvo išsiųstas.

Protingiems žmonėms dviejų teismo sprendimų tu
rėtų užtekti, bet rusai komunistai to nesupranta. Jie 
pranešė turkams, kad ruošia didelę “juodą bylą: 
zinskams ir kreipsis dar į aukštesnį teismą. Komunistai 
tikisi paveikti aukščiausią turkų teismą, kad jis atimtų 
Bražinskams suteiktas politinio tremtinio teises. Jie ne
supranta, kad turkų teismas,, kad ir aukščiausias, nega
li keisti turkų įstatymų. Aukščiausias teismas galės 
spręsti tiktai vieną dalyką, būtent: ar Trobzono teisėjai 
tiksliai pritaikė turkų įstatymus. Jeigu teisėjai elgėsi pa
gal turkų įstatymus, tai ir “juodžiausias skundas” rei
kalo nepakeis. Turkai žino, kaip Rusijoj fabrikuojami 
skundai

Rusai negali suprasti, kaip gali pagal įstatymus val
dytis JAV, Šveicarija, Anglija,' .Švedija, - Turkija, o 
valdžią pagrobusieji komunistai nenori, kad suprastų. 
Supratę jie gali pareikalauti, kad ir sovietų imperija bū-’
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m. IX; 11. Rostove nužudytas, 1957 m. rea
bilituotas.

6. Kliorys Kazys, “1937 m. asmenybės 
kulto sąlygomis neteisėtai ištremtas į Ak- 
tiubinsko sritį, 1946 grįžo į Lietuvą”. 1956 
reabilituotas”.

7. Krohinas Vilhelmas, 1939 m. nužudy
tas Maskvoje. Reabilituotas...’’

8. Kondrotas Jurgis, 1937 m. neteisėtai 
represuotas — nužudytas. 1958 m. reabili
tuotas”.

Radvilas. Čartoriskiai to neno
rėjo ir šaukėsi Rusijos pagalbos. 
Puškinas buvo pristatytas kaip 
Rusijos atstovas. Susirinkę Ra
dvilo priešai pasirašė manifes
tą, skelbiantį pasidavimą Mask
vos globai.

Nusigandę karaliaus šalinin
kai bandė abi puses taikinti. Rad
vilas nusileido įvairiems Čarto
riskių reikalavimams, bet šie kė
lė vis naujus. Tada Radvilas su
šaukė saviškius atidaryti tri-

(Tęsinys)

Nerami buvo 1763 m. Lietu
vos tribunolo pradžia. Karaliaus 
partijai (konservatoriams) jau 
vadovavo Karolis Radvilas. Su
rinkęs į sostinę daugybę gink
luotų kariu, laukė savo priešų, 
kurie, kaip “Fam iii jos štilas” 
lauko etmonas Masalskis atėjo 
su kariuomene. Atėjo ir netikė
tas rusų karininkas Puškinas.

Visiems buvo aišku, kad Vil
niaus tribunolui pirmininkaus

Poniatovskio elekciją
1763 m. spalio mėn. Drezdene 

mirė karalius Augustas III. Len
kijos primas Vladislovas Lu- 
bieckis paskyrė konvokacinį sei
mą 1764 m. gegužės 7 d. Kartu 
su Branickiu Karolis Radvilas 
kandidatavo į Lenkijos-Lietuvos 
karalius. Tačiau rusų intrigos 
išblaškė jo planus. Čartoriskių 
“Familija”, siekdama užimti val
džią, rėmė savo giminaičio Sta
nislovo Augusto Poniatovskio 
kandidatūrą, kurią ir rėmė Ru
sijos care Kotryna II. Jiems 
stojo į opoziciją lenkų etmonas 
Branickis ir Vilniaus vaivada 
Radvilas. Čartoriskiai prašė Ko
trynos pagalbos, nusiskųsdami 
prieš Branickį ir Radvilą.

Varšuvoje rusų kareiviai ap
supo konvokaeinį seimą. 1764 
m. gegužės 13 d. Augustas Čar- 
toriskis įsakė Karūnos ir rusų 
kareiviamš žygiuoti prieš Bra- 
nickio pajėgas, kurios siekė 9,- 
000. “Familija” ir rusai įveikė 
Branickį. Radvilas atleido sei
mą ir išbėgo į Lietuvą kovotu 
“Familijos” šalininkai, Lietuvos 
didysis etmonas Mykolas Masals
kis ir'jo sūnus vyskupas Igna
cas Masalskis Lietuvoje suda
rė generalinę konfederaciją pa
šalinti iš vaivadų Radvilą. Lie
tuvos arklininkas Mykolas Bžos- 
tauskis, gavęs ’ konfederacijos 
buožę, patraukė Radvilą į teis
mą in absentia už tariamą pa
sikėsinimą prieš vyskupo Ma
salskio gyvybę. Radvilas buvo 
apšauktas išdaviku, jo dvarai 
buvo sekvestruoti. Tuo tarpu 
Branickis atidavė Lenkijos di
džiojo etmono buožę V. Rzevus- 
kiui ir išvažiavo į Vengriją.

Radvilas sutelkė savo kariuo
menę. Ties Slonimu jis sumu
šė rusus. Bet netrukus rusų 
kariauna jį išstūmė iš Lietuvos. 
Radvilas pasitraukė į Podolę. 
Iš ten jis pabėgo į turkų valdo
mą Moldaviją. Lietuvos genera
linė konfederacija atėmė jo urė
dus ir garbę. Vilniaus vaivada 
tapo Mykolas Oginskis.

Po Stanislovo Augusto Ponia
tovskio išrinkimo karalium, kra-

Dienraščio kainos: 
hieagoje ir priemiesčiuose 

metams _ ___ ______ _ __ $20.00
pusei metų __ ____________$11.00
trims mėnesiams __ _______ $6.00
vienam mėnesiui _______   $2.00

She can’t come to you for the 
fruth, but you ctn reach tier. 
Radio Free Europe does get the 
Sruth through.
am to Radio Fm Eqton && 
Mt UBS. ML ttrooaXT.

public WVfotM 
•OOBsrsbori with Tht Advrtixint Council.

Rusų įrankis A
Kotrynai paaiškėjo, kad čar-: 

toriskiai, išrinkę karalium savo 
giminaitį, siekia reformas, ku
rios Žečpospolitą susitiprintų ir 
padarytų atsparesnę iš vidaus. 
Tai buvo priešinga rusų intere
sams. 1766 m. gruodžio mėn. ru
sų ambasadorius Lenkijoje Rep- 
ninas nuteikė į rusų pusę vadi
namą tradicionalistų - patriotų 
grupę, Į kurią įėjo kun. Gab
rielius Podoskis, Jonas Klemen
sas Branickis, vyskupas Solty- 
kas, vyskupas Krasinskis, Po- 
tockis ir Karolis Radvilas. Rep- 
ninas tradicionalistus skaitė Žeč
pospolitos vyraujančia partija. 
Repninas paėmė rusų prieglobs- 
tin Branickį ir Potockį. Jis taip 
pat pasiūlė Karolį Radvilą, esan
tį Drezdene, Saksonijoje, į pla
nuojamos konfederacijos mar
šalkas.
Gudrusis Repninas parinko Rad
vilą, kadangi pastarasis troško 
sugrįžti į kraštą ir keršyti savo 
priešams. Nors iš pradžių Ko* 
tryna nesitikėjo jo paramos, ru
sai pradėjo derybas su Radvilu, 
žadėdami j'am sugrąžinti tur
tus ir seną urėdą, jei-jis. veiks 
pagal carės norus. Radvilo poli
tinėspažiūros buvo sūsiaurėju- 
sios, Ignas Baužas jau buvo grį
žęs Lietuvon. Radvilo puikybė 
temdė jo politinį apdairumą ir 
Įžvalgumą. Repninui pavyko jį 
privilioti į rusų pusę. Repninas 
jam žadėjo grąžinti valdas ir iš
rūpinti konfederacijos maršal
kos buožę.

1767 m. vasario 20 d. Radvi
las davė Repninui raštišką su-

Rusai turkų nesupranta
•Turkai rusus gana gerai pažįsta ir labai gerai su

pranta, tuo tarpu rusai turkus mažai tepažįsta ir visai 
jų nesupranta. Praeitame šimtmetyje ir šio šimtmečio 
pradžioje Rusijoje buvo didokas rusų skaičius, kuris tur
kus suprato, bet šiandien modernų Turkijos gyvenimą 
pažįstančių ir turkus suprantančių rusų skaičius labai 
mažas. Jis toks mažas, kad galima drąsiai sakyti: rusai 
turkų nepažįsta. 

i

Svarstyklės pradėjo linkti turkų naudai Antrojo Pa
saulinio Karo pabaigoje. Kaip Rusijoje, taip Turkijoje 
karo pabaigoje įvyko revoliucijos. Rusų pradėtą revo
liuciją užgniaužė vokiečių generalinio štabo papirkta ne
didelė rusų komunistų grupė, o turkų revoliucijos Kemal 
Paša ir apie jį susispietusi grupė užgniaužti neleido. Ru
sijos komunistai, priėję prie valdžios gyventojų gerovės 
nežiūrėjo; jiems svarbu buvo Rusijos valdžioje išsilaiky
ti. Tuo tarpu turkai iš atsilikusios ir bemokslės tautos 
per 50 metų išauklėjo modernią visuomenę.

Rusijoje komunistai ne vien pačią Rusiją, bet ir ko

štas nusiramino. Net Branickis 
perėjo į Familijos pusę. Tik vie
nas Radvilas užsispyrėlis nenu
sileido ir nuklydo į Vengriją 
1764—1765, Saksoniją, ^ekįją 
ir Italiją 1765—1766, veltut 
klupčjodamas pagalbos nuo Eu
ropos karališkų rūmų.

Pagaliau Radvilas drauge su 
Ignu Baužu 1766 m. apsistojo 
Drezdene. Jis vedė palaidūno 
gyvenimą. Mat ir tremty jam 
nestigo pinigų. Jis planavo at
keršyti rusams ir Čartoriskių 
šalininkams. Gausingu ‘susira
šinėjimo keliu jis vedė plačiai 
išsišakojusias intrigas prieš Po
niatovskio rėmėjus. Kai avantū- 
ristė rusų kunigaikštystė Tara
kanova kreipėsi į jį pagalbos, 
Radvilas pinigais rėmė jos pre
tenzijas į rusų sostą prieš Kot
ryną. Radvilas surado ir užan- 
gažavo šalininkus Varšuvos ka
rališkame dvare, jaunųjų kon- 
s^rvatyvių bajorų tarpe. Tiems 
bajorams nepatiko Poniatovskio 
reformos.

Radvilo įtaka buvo tokia di
dėlė Žečpospolitoje, kad n.et Ko
tryna kreipėsi įjį, nežiūrint Jo 
priešiškumo.

Radomo konferencija
_ E

Po trijų metų tremties 1767^ 
m. gegužės mėn. rusų globoj a-g 
mas Karolis Radvilas grįžo į žeč-B 
pospolitą. Jį lydėjo Repnino pa« 
tikėtinis ir Radvilo “flobėjas’C 
pulkininkas Karr. Karolis Rad-ęį’ 
vilas ir Bystricos seniūnas StaA* 
nislovas Bžostauskis ėmė sudari-B 
nėti konfederacijas Karūnoj ir Į 
Didžiojoje Lietuvos kunigaikšti-į 
joje. Kotrynos trumpalaikis tik-(Į 
slas buvo galutinai išspręsti di- B 
sidentų klausimą.

Gegužės mėnesį provincijose | 
— vaivadijose buvo sambruz-Įį 
gis ir veiksmai. Kiekviename g 
Žečpospolitos kampe, pirma ma-|| 
žuose būreliuose, paskiau šuva-R 
žiavimuose, šlėkta susirinko ir| 
sudarinėjo konfederacijas. ’ Nors | 
jų veiksmai buvo skubotumu | 
paženklinti, visvien jie buvo or- | 
ganizuoti. Rusų karininkų pa- | 
stangomis beveik visi paskelbti į 
konfederacijų manifestai buvo ' 
vienodos formos, nors išsjreiš- f 
kimai galėjo ir skirtis. Didž. Lie- į 
tuvos kunigaikštijos didžiosios Į 
konfederacijos manifestas, pagal Į 
kurį maršalka buvo išrinktas 
Stanislovas Bžostauskis, yra ge
ras pavyzdys, kokie principai 
buvo skelbiami manifestuose.

(Bus daugiau)

28. Mickevičius Balys (pirmojo lietu
vių proletarinio poeto Juliaus Janonio as
meninis draugas J.) 1938. VI. 16 nužudy
tas Maskvoje, 1956 reabilituotas;

29. Močius Adolfas nužudytas Rusijoje j 
1938. II. 16., Reabilituotas 1957 m.;

30. Muklevičius Romualdas nužudytas i 
1938. II. 8. Maskvoje. 1956 m. reabilituotas; |

31. Naruševičius Petras, nužudytas 19371 
in. Rusijoje. 1957 m. reabilituotas;

32. Netupskaitė Jadvyga, - “asmenybės! 
kulto sąlygomis~bc pagrindo apkaltinta;: 
trockizmu, pašalinta iš partijos, o paskui! 
neteisėtai represuota, kentėjo nuo 1942. II> 
14. Marilinske, Kemerovo srityje iki 195® 
ni. Tais metais ji buvo pripažinta ntetisė< 
tai nuteista ir kalinta, todėl tais pačiais^ 
1956 m. reabilituota;

33. Niedvaras Antanas (nuo 1919 pa-| 
baigos — Bučiukas Jonas) nužudytas 1937J 
XII. 9 Gomelyje. Reabilituotas 1957, m.” ;f

34. Norvydas Feliksas nužudytas 1938J 
VI. 3. Maskvoje. Reabilituotas 1956 m.”

35. Olskis Jonas — Kūlikovskis užmuš-į' 
tas Maskvoje 1937. XI. 27. Reabilituotas.:”g

36. Oserovičius Uja 1938. IX. nužudyta?® 
Minske; 1957 m. reabilituotas;”
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ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
TeL: FRontier 8-1882

................ .............. ■ - -------------------------------------------- .?

DR. S. BIEŽIS 
Felefu PRospect 84717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
Ūktai antradieniais ir penktadieniais 
frečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

jn.linil.liri r ii.li . ..................... .................

PERKRAUSTYMAI
MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA 

R. ŠE R Ė N A S 
2047 W. 67th PL WAibrook 5-8063

EwrawmM- .... rriTWiHiil.............. -

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET į 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233
OFISO VALANDOS.

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrist**

i
San Francisco mieste, Embareader© aikštėje, įrengtas pats moderniškiausias fontanas. Ištrykš 
ne tik įvairiausiu spalvę vanduo, bet žingeiduoliai galės paveiksle matomais laiptais laipioti ir 

gėrėtis skirtingomis spalvomis.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

W. 71st Street S 
GRoovehill 6-2345-6 

50th Ave^ Cicero 
TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

2533
Telef.:

1410 So.
Telef.:

LEONARDAS BUKAUSKAS IR SŪNUS j
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI |

DR. EDMUND L C1ARA
27u9 W. 51st STREET

Tai.: GR 6-2400
♦'at pagal susitarimą: Pirm, ketv. 
i—L 7—9, antrad, penkt. 10—4, ir'

 šeštad. 10—2 vaL.

Raz. Gi 8-0873

DR. W. M. EISIN - EIS1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

CICERO
Mirtis ir vėl mirtis

Tai retas atsitikimas, kad trys 
lietuvių laidotuvių koplyčios bū
tų vienu ir tuo pačių laiku už-

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Tree, ir šeštad. uždaryta

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

Tol. ofiso: PR 8-7773; ret: PR 64732

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

Valandos: pirmad., ketvirtad., 5—8, 
, . . .į antrad. 2—4. ________

S Ofiso tek HE 4-1818 arba RE 7-9700 
RMždenciįos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRJSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
...2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149

- Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490kiLA.M.

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. v.

TeL: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629 s

DR. LEONAS SEIBUTiS 
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd ST.

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

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

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 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek PR 8*1223
Dr. V. Tauras išvyko atostogų 

iki XL 2 d. • 
Ligoniai gali kreiptis pas 

Dr. P. Strimaitį.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71»t STREET 
Ofiso tetek HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195 

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

SKAITYK ’NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS,

relyje rašoma, kad ‘^Naujojo 
gyvenimo” kolūkio laiškanešė 
gavo naują mūrinį namą. Įsi
krausčiusi į tą namą, ji rado su
trūkinėjusius pamatus, vingiuo
tus plyšius sienose, kai kuriose 
vietose jau lupinėjasi tinkas, ne
atsidarė nė vienas langas. Ji 
ėmė prašinėti: “tegu draugai iš
taiso broką, padaro, ko nebai
gė”. Bet kolūkio pirmininkas K. 
Pagalys jai atsakė: “Tavo bu
tas, kuo čia mes dėti”.

Laiškanešė pasiskundė Kap
suko žemės ūkio valdybos virši
ninkui. Tas atsiuntė raštą: “Tas 
namas priimtas valstybinės ko
misijos ir yra jūsų nuosavybė”.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu ateinančiais metais rengiatės 
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 Rasčiauskas pirmas prądėjo 
organizuoti keliones i Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — 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

GE L I 1 $ K A > 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūderio valandoj 
gražiausius gėlės ir vainikai, antk> 

pių papuošimai ir sezoninė*
kapams gėlė* .

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS
5525 So. H«rlom Ava. 586-1221

BEVERLY HILLS GĖLINYČ1J
GĖLĖS VISOMS PROGOMS
2443 WEST.63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84t83» 
< —

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

žinomas buvęs biznierius, ilgai 
buvo ligos kamuojamas. Mirė 
jis spalio 15 d. Pašarvotas buvo 
Vence koplyčioje. Palaidotas 
Queen of Mauseleum.

Blažėjus Kazlauskas, sulau
kęs'gilios senatvės, po ilgos li
gos mirė spalio 17 d. Pašarvo
tas buvo Butkaus laidotuvių įstai 
goję. Palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse šalia mirusios žmonos. 
Liko sūnus ir duktė.

Apie velionį Kazlauską būtų 
galima daug kas pasakyti. Aš tik 
tiek pažymėsiu, kad jis šioje ko
lonijoje išgyveno daug metų, lie
tuviams buvo plačiai žinomas. 
Jis buvo vienas iš šv. Kazimie
ro kapinių steigėjų — organiza
torių. Kai kapinės atsidūrė sve
timųjų globoje, jis jautė nusi
vylimą. Labiausiai buvo nusi
vylęs dėl vartojimo kranų ir 
kablių. Garbe sūnui ir dukrai, 
kad jie pasirūpino savo tėvelį 
tinkamai palaidoti — be kranų 
ir kablių. Nors laidotuvių diena 
buvo lietinga, bet susirinko ne
mažai palydovų prie duobės, kur 
ir buvo atlaikytos visos apeigos.

Po ilgos ir sunkios ligos mirė 
Barbora činikienė spalio 17 d. 
Tai labai sukrėtė skaitlingus 
jos draugūs ir pažįstamus. Tie
sa, ji ilgokai viešai-nebesirodė 
dėl ligos. Vyras Jonas, dukra 
ir žentas dėjo visas pastangas 
jos gyvybei išgelbėti. Nugalėti 
ilgą nepasisekė.

Tiek koplyčioje, tiek bažnyčio
je prisirinko labai daug žmonių 
atsisveikinti su Barbora. Nežiū
rint blogo oro, daug buvo paly
dovų ir į kapines. Palaidota bu
vo šv. Kazimiero kapinėse, ne
vartojant kablių.

Visi palydovai buvo pakviesti 
užkandžių. Reiškiu gilią užuo
jautą mirusiųjų artimiems.

Beje, ištiko dar dvi mirtys. 
Mirė plačiai. žinomas Aleksas 
Ambrose ir Ona Valiulienė. Apie 
juos vėliau. K. P. Deveikis

Iš linų istorijos
Linų panaudojimo žmonių po

reikiams pradžia reikia laikyti 
ankstyvąjį akmens amžių, žmo
nės jau tuomet suvokė, kad linų 
stiebeliai, atmosferinių sąlygų 
veikiami, atsiplaušioja ir, su
laužius medieną, duoda pluoš
tą. Išmokus iš linų pluošto su
sukti nors primityvius siūlus, 
toliau jau buvo “audžiama” pie-. 
šinyje parodytomis pirmykštė
mis primityviomis priemonėmis.

Maždaug prieš 5 tūkstančius 
metų Egipte linų kultūra jau 
buvo paplitusi. Egiptiečiai mo
kėjo austi labai plonas drobes.. 
Turtingieji gyventojai balzamuo
tus lavonus stangriai apvynio
davo drobinėmis juostomis. Vie
nos mumijos tvarsčiai būdavo, 
kone 400 metrų ilgio. Iš lininių 
audinių buvo siūdinama daug 
drabužių.

Finikiečiai laivų bures ausda
vo taip pat iš linų pluošto. Seno
vės asiriečiai ir kitos Mažojoje 
Azijoje gyvenusios tautos iš
aušdavo tankius ir tvirtus HnL 
nius audinius, kurių nepramuš- 
davo strėlės ir neprakirsdavo 
kardai. Persų karaliaus Kserk- 
so kariai nešiodavo lininius šar
vus, kurie buvo daug lengvesni 
bei patogesni už geležinius. Iš 
minėtų tautų linai pateko į se-.> 
novės Graikija ir Romą.

Senovėje Lietuvoje lininiais 
drabužiais vilkėdavo visa liau
dis. Linai buvo toks pat reika
lingas dalykas, kaip ir kasdie
ninė duona. Todėl jie nuolat mi
nimi mūsų tautosakoje, senovės 
raštuose ir dokumentuose. Liet . 
tuviai turėjo net linų globėjus 
— dievaičius Vaižgantą ir Alo- 
batį.

Linai nenustojo savo reikšmės ■ 
ir dabar. Iš linų pluošto audžia
mi įvairūs audiniai: nuo plo
niausių, švelniausių batistų bei 
įvairių raštuotų drobių iki sto
rų, šiurkščių maišų, brezentų, 
marškinių, burių ir t. t. Sėme
nų aliejus' geriausiai tinka po
kosto, lakų, d^žų, linoleumo, ne- • 
permirkstamų, izoliacinių ir elek- 
trotechninių medžiagų gamy
bai. Be to, jis naudojamas odos, 
gumos, muilo ir vaistų pramonė- , 
je. Spaudžiant aliejų, pasilieka 
vertingo pašaro —r sėmenų iš
spaudos. Linų spaliai naudoja
mi kurui,, popieriaus ir pašarinių 
mielių gamybai, iš jų daromos 
tam tikros izoliacinės medžia
gos.

NAUJOJI ŠERMENINĖ
De Young - Vroegh Funeral

Home '
649 East 162nd Street
South Holland, Illinois

ŽINOMOJI ŠERMENINE
Leonard Funeral Home 
10821 S. Michigan Avenue

Chicago, Illinois

kitose Chicagos dalyse ir prie-Turime šermenims vietos 
mieseiuose. Jei norite gero ir patyrusio patarnavimo, 

dieną arba naktį.

Skambinkite telefonu COmmodore 4-2228

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA.

Laidotuviy direktoriai:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
J

TEISINGIAUSIAS ZINIAS (

Telefonas: LAfayette 3-0410

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Rusiška “kultūra”

AGNES DRANGELIS
Ilgus metus gyveno Chicagoje. Užbaigė gyvenimą La Salle, UL

Mirė 1970 m. spalio mėn. 24 dieną, sulaukusi 85 metų amžiaus. 
Gimusi Lietuvoje, Valaičių kaime, Telšių aps.

• Nepaliko artimų giminių.
Laidotuvėms patarnaus Švento Rašto Tyrinėtojau
Kūnas bus pašarvotas šiandien 7 vai. vak. Petkaus Marquette ko

plyčioje, 2533 West 71st Street.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, spalio 28 dieną 11 vai. ryto iš ko

plyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Agnes Draugelis giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti, jai paskutnį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Draugai ir pažįstami.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. TeL 476-2345. .

NARIAI:
Chicago*
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIFNĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Air AH the Way 
30-Jb. Limit

Paskutine data kalėdiniams- siunti
niams į trisieniu« slysti yra lapkričio 
28 d., jei jie siunčiami oro pastų. Vė
liau iisiuntusr pastas negarantuoja, 
kad siuntiniai pasieks adresatą laiku.

Lietuvos kolchozuose
Petras Vasinauskas “Tiesoj” 

rašo:
;Prie Kauno, ties Babtų kryž

kele, stovi Vytėnų bandymų sto
ties eksperimentinio ūkio gamy
binis’centras, kuris buvo pradė
tas statyti prieš 15 metų, bet 
jokio medžio ten dar nepamaty
si, tik varnalėšos ir barkūnai 
želia, nors pačiame centre dirba 
aukštos kvalifikacijos sodinin
kai.

Petras Vasinauskas susirūpi
nęs tokiu niūriu Vytėnų ūkio 
centru. Jis rašo: “Nejaugi taip 
ir pratinsime savo ir mūsų vai
kų akis prie plyno, skurdoko, 
mūsų kraštui nebūdingo krašto
vaizdžio?”

“Tiesos” “Dienos Aidų” sky-

JOHN PETRAT
Gyv. 3028 West 41st Street

Mirė 1070 m. spalio mėn. 25 dieną, 2:50 vai. ryto,, sulaukęs 86 
metij amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Šakių aps^ Sudargo parapijoj, Gri- 
naičių kaime.

Amerikoje išgyveno 69 metus.
Paliko nuliūdę: giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas pirmadienį 6^X) vaL vak. Stenopo C. Lack 

(Lackawicz) koplyčioje, 2424 West 69th Street
Kūnas bus perkeltas antradienį 3 vai. p. p. į Lietuvių Evangelikų 

Tėviškės parapijos bažnyčią, esančią 6641 So. Troy street
Bud ė tu vės bus atlaikytos 7 vai. vak. bažnyčioj.
Laidotuvių pamaldos įvyks trečiadienį, spalio 28 dieną 10 vai. ryto. 

Po pamaldų bus nulydėtas į Concordia kapines.
Visi a. a. John Petrat giminės, draugai, ir pažfstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinf patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Giminės, draugai ir pa žįsta ml.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sunūs. TeL RE 7-1213 
-e r»*-■

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

BUTKUS - VASAITIS .
1446 So. 50th Avė., 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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139
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LIETUVIŲ ORGANIZACIJOMS
I Lėktuvu pabėgusiems lietu
kams Bražinskams iš Sovietų 
sąjungos i Turkiją reikalu, spa
lio 20 d. Jaunimo centre LB Chi- 
cagos apygardos valdyba ir Chi- 

.jcagos lietuvių taryba buvo su
kvietusi organizacijų atstovų 
^pasitarimą. Tame pasitarime 
^susirinkusieji nustatė, kad vi- 
isųs darbus vykdo LB Chicagos 
apygardos valdyba ir Chicagos 

‘lietuvių taryba, padedant su-

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

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE 
f 2934 West 63rd St.
•Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

• '“' ’ ’ "i

A. & L. INSURANCE & REALTY 

A. L A U R A IT I S 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

► - —

HOME INSURANCES

darytam Pagelbiniam komitetui.
Iš klausę susirinkusių j ų Įtai

goj imus ir mintis, ’vykdytojai 
prašo lietuvių organizacijų:

1. Telkti piniginę paramą Bra
žinskų bylos reikalui. Aukos 
priimamos Alto biure kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
(6818 S. Western Ave.) ir “Mar
gutyje” (2422 W. Marquette 
Rd.). Savo iniciatyva lietuviai 
gali organizuoti vietas ir kitur, 
bet surinkti pinigai perduoda
mi šiais nurodytais adresais.

2. Kiek galima daugiau siųs
ti telegramų Turkijos vyriausy
bės nariams. Kam sunku pa
čiam tokias telegramas siųsti, 
“Margutis” mielai padeda. Ne
reikia nė asmeniškai atvykti: 
užtenka “Margučiui” paskam
binti tek: GR 6-2242.

3. Rašyti laiškus čikagiškei 
amerikonų spaudai ir kontak
tuoti Chicagos amerikonų Įtakin
guosius asmenis telefonais ar 
laiškais.

4. Susirišti su antikomunisti
nėmis amerikiečių organizacijo
mis ir prašyti jų pagalbos ame
rikiečių spaudoje ir kitais gali
mais būdais ir priemonėmis.

5. Panaudoti visas galimas: 
priemones, kad tik šis klausimas 
būtų daugiau judinamas.

6. Nors santykiai su kitomis 
tautybėmis yra užmegzti ir iš

kai kurių gautas teigiamas at
sakymas lietuviams pabėgėliams 
padėti, tačiau organizacijos, tu
rinčios santykius su draugiško
mis tautomis, prašomos šią by
lą priminti ir prašyti panašiais 
keliais reaguoti, kaip ir mes re
aguojame.
LB Chicagos Apygardos V-ba 

Chicagos Lietuvių Taryba 
Pagelbinis komitetas

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES — PAID QUARTERLY
5% '

Passbooks

572%
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

INSURED
<\ IF TO

6%
$5,000 minimum 
2 year certificate

. 5%%
$1,000 minimum
1 year certificate

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

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

Indianos kopos nebus
Federalinis parkas

Pasikalbėjus su Indianos 
State Parko pareigūnu, paaiš
kėjo, kad šis .parkas niekad 
nebus Nacionaliniu parku, 
kaip buvo anksčiau manoma.

’ — Matote, kokius pagerini
mus parke mes padarėme, pa 
sakė jis.

Tiesa, mes nustebome, kai 
toliau apžiūrėjome parką. Net 
pažinti nebuvo galima, šalia 
Johnson Beach, kalnas, kuris 
buvo prieš trejetą desėtkų me
tų apsodintas pušaitėmis, da
bar ten padaryta vos “akis už
mato’’ automobiliams pastaty 
ii laukas. Senoji mašinoms pa
statyti aikštė ties paviljonu iš 
naujo užlieta juodu asfaltu ir 
apsodinta gražiais medeliais.. 
Pliažas išlygintas, išstatytos 
taisyklių lentos su griežtais rei
kalavimais laikytis tvarkos.

Prie Wilson Shelter, kur bu 
vo žvyru išpiltas kelias, dabar 
išasfaltuotas ir padaryta daug 
vietos automobiliams pastaty
ti.

Į State parką važiuojant, 
prie vartų reikia sumokėti 
$1.25 už automobili. Seniau 
reikėdavo mokėti už automobi 
Ii 35 c. ir asmeniui po 25 c.

Vasarą parke reikia mokėti 
už stovyklavimą. Yra viešbu
tis,, kelios krautuvės ir .resto
ranas svečiams. Sezono metu 
parke yra gamtininkas, kuris 
vedžioja ekskursijas miške ir 
kopose nemokamai.

Pavasarį ir rudeni ten atva
žiuoja skautai savaitgalio po
ilsiui. Parko žemėlapis gau
namas nemokamai M. Š.

4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632
L

.3 MOVING —-Apdraustas perkraustymas
“ Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

; -E įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
' 2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209
>.H '......... I. Į i - - j

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
p 404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.

Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

č. GEDGAUDOS KNYGAI 
“MŪSŲ PRAEITIES BEIEŠ
KANT” AUKOTOJŲ SĄRAŠAS

Dr. G. Petersonas, Dearborn, 
Mich. — $100, M. Aukštuolis, 
Springdale, Conn. — $100, J. 
Koncevičius, Lawrence, Mass.— 
$100, J. & G. Matiukas, Long 
Island, N. Y. — $25, J.' Ado
maitis, Chicaga, III. — $10, A. 
Kušlis, Watertown, Conn. — 
$10. (Visų aukos pasiųstos tie
siog “Vilties” leidyklai).

Algis A. Regis, Čikaga, III. — 
$15, P. Karosas, New Britain, 
Conn. — $15, V. šmaižys, Win
nepego, Kanada — $15, Dr. G. 
Petersonas, Dearborn, Mich. — 
$15, J. Kazitėnas, Kenosha, 
Wise. — $15, prof.. A. Varnas, 
Čikaga Ill. — $15, P. Linkus, 
Edwardsburg, Mich. — $15, B. 
Jonynas. Santa Monica, Calif.— 
$15, Dr. K. Gudaitis, Warren,
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HELP WANTED — MALE HELP WANTED — MALE
Darbininkę RoikU Darbininkę Ralkla

QUALIFIED
TRUCK MECHANICS
(Jou rh eymen)

For nights* 4:00 P. M. to 12:30 A M.
All Company benefits.
DODGE TRUCKS, INC.

815 West Pershing Road
? Tel.: 927-4949

Ask for B O B

REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
Namai, žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

III. — $15, G. Statkienė ir R. 
Jarmolavičiūtė, Caracas, Vene
zuela — $50, Ant. Gedgaudas, 
Kenosha, Wis. — -$15.

šių aukotojų pinigai įnešti į 
Santa Monica Banką, ein. sąsk. 
0009.

Laukiame daugiau aukų, 
paaukojusiems tariame nuošir
dų ačiū. ' i ......

Jonas Kulta,
Komiteto ižd., 

1011-19th Street,
Santa Monica, Calif. 90403

Darbščios lietuvės
LAKE ZURICH, ILL. — Pa

bėgus Bražinskams iš sovietų 
imperijos, Amerikos lietuviai 
susirūpino jų likimu. Vienur 
susirinkę pasvarsto ir pakomen
tuoja naujausias žinias, kitur 
aptaria ir pasiunčia telegramas 
turkų prezidentui ir ambasado
riui, o trečiur parenka aukų šiai 
bvlai vesti.

. Ponia Valė - Mažeikienė pa
siuntė turkams telegramą ir pa
rinko aukų Bražinskų bylai.

Ponia Luiza Dargienė iš 
Westchester taip pat darbuojasi 
savo pažįstamų tarpe.

Ponios Aldona Grinienė Floss
moor apylinkėje, o ponia Vanda 
Balukienė Chicagoje renka au
kas ir redaguoja telegramas tur
kų valdžiai ir atsakomingiems 
pareigūnams, kad tiktai iš rusų 
ištrūkęs Pranas Bražinskas su 
sūnumi nebūtų grąžintas komu
nistams. Apie jokį teismą Rusi
joje kalbos negali būti, nes ten 
veikia tiktai policiniai teismai.

Korespondentas

T R U M P A I M

— Pabėgėlių Bražinskų reika
lu Pagelbinį komitetą sudaro: 
A. Gintneris, Algis Kazlauskas, 
Antanas Kučys, Jonas Tamulis, 
Liudas Stašaitis, Romas Saka- 
dolskis ir Valerijonas Šimkus. 
Komitetas sudarytas spalio 20 
dienos Chicagos Lietuvių Tary
bos ir LB čikagiškės apygardos 
šauktame organizacijų atstovų 
pasitarime.

— Lietuvių Televizijos sek
madienio programoje dalyvaiis 
LB Chicagos apygardos valdy
bos atstovai ir taip pat lietuvių 
spaudos žmonės. Visuomenė 
bus supažindinta su Spaudos 
mėnesiu, LB Chicagos apygar
dos- valdybos paskelbtu. T. Siu
tas skiria pusę programos laiko 
šiam svarbiam reikalui.

2212 W. Cermak Road v. .. Chicago, Ill. Virginia 7-7747HELP 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 & hath. Lake 
Shore Drive hi-rise, good references, 

excellent salary 
346-2233- 

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

GENERAL OFFICE

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

• * • - I , ......

1610 R 87th STREET 
TEL. 734-5600

BILLER - CLERK
NATIONAL SECURITY COMPANY 

Typing 45 WPM. 
Excellent benefits. 

Salary based on experience.

Call WELLS FARGO 
661-4058 or 661-4000

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos d

HOT DOG TRUCK

FULLY-EQUIPPED
- '.■CALL-

• 774-9249

WANTED TO REtTF
' leškobuty ■

)VIEM SUAUGUSIEM lietuviams rei
kalingas nuomoti atskiras namas arba 

4 kambarių butas. • Siūlyti
'.J tel. 922-5507.

— Jonas Bertašius, LB Chica
gos apygardos valdybos narys, 
Alto būstinėje priima aukas pa
bėgusių Bražinskų reikalui. Al
to adresas: 6818 So. Western 
Avenue.

— Irenos Smieliauskienės va
dovaujama tautinių šokių grupė 
“Grandis” atliks programą Tau
tybių pasirodyme Derliaus šven
tės parodoje Navy Pier spalio 
31 ir lapkričio 1 dienomis. Lie
tuvių skyrių organizuoja LB 
Chicagos apygardos valdyba.

Visi keliai veda j St Pierre miestelį. Truputį į pietus nuo Niufound- 
lando yra dvi mažos salelės, kurios tebesiskaito prancūzų kolonijo
mis. Salos pakraštyje yra viršuje matoma rodyklė. Kuri* kryptim 
beeitum, visvien nueisi į St Pierre miestelį. Sala maža ir būtinai 

turi patekti į St Pierre.

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.

MŪRINIS BUNGALOW, 10 metu, 43 
pėdų sklypais, 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

‘MARQUETTE PARKO CENTRE 5 
kambarių mūrinis bungalow. Gazo 

šilima. Tik $17,500.
LISKUS. Tel. 434-8786

FOR SALE BY OWNER
7 rooms, 4 bedrooms. Full basement, 
recreation room plus 2 full baths, 2 
car. garage. Vicinity 47th & Morgan. 
Can be seen evenings only. Phone for 

appointment: Days, 523-1901, 
Ask for GAIL, 

Evenings 247-3543.

A. TV ERAS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941 
> / 

" 11 <
TE R R A 

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms. 

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

RUDENS TURTAI
PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 

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

4 BUTŲ ant kampo mūras. ^Sausas, 
švarus, iš geru rankų. Marquette Par
ke. $44,000. ‘

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

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19,600

BEVĖRLY WOODS 14 metų gelsvų 
plytų apartamentinis. Patogūs butai, 
yrą/rusys, apie $14,000 pajamų. Na
mas išsimoka nėr 6 metus.

PAJAMŲ MŪRAS, švarus ir gražūs 
2 butai. .5 ir 3 kambariai, garažas, 
arti 71-mo<? ir California. Kaina tin- 

__ $25.000
2 AUKŠTŲ MŪRAS, 2 po 5. Nauia 

gazu šilima, garažas, prie Maria HS. 
$27.500^MEDINIS APKALTAS. Geri 6 ir 3 
kambariai. 2 vonios, kabinetu vir
tuvės, prie “Paramos”. Su nuolaida 
$14,900.

2 BUTU 18 metų mūras. Ąžuolo me
dis, modernios kabinetų virtuvės ir 
ceramic vonios. 2 šildvmai, garažas, 
arti mūsų — naujam Marquette Par
ke. $37,800.

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

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap
draudę, veikia notariatas.

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2658 WEST 59th STREET
PRospect 8-5454

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

DAŽAU NAMUS
Ė VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050
- . - \ - - "V-Į. , \ • -

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 irengta. 2 
auto garažas, labai gera vieta. Tik 
823.500

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šili
ma gazu. alumin. langai, platus skly- 
nas. 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 BUTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Aliuminijaus langai. 2 auto mūrinis 
Garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parke. $54,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321 '

/ ■— ...............R

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

SIUNTINIAI

Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

’ * WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairiu pre
kių Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai. <

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. ABALL ROOFING
, Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkit
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

I

1


