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sykio suvokti,

lėktuvą grobimus.

Apie 1966 metus maršalas Ma- 
linovskis gavo vėžį ir pradėjo 
mažiau lankytis gynybos mi
nisterijoje. Tuos ligos mėnesius 
išnaudojo savo naudai vienas jo 
pavaduotoją, dabartinis marša
las Grečko. Jis .pradėjo įmėdžio-

Debesuota, šilčiau.
Saulė teka 6:52, leidžiasi 4:23

♦ Pasaulio Lakūnu sąjunga 
reikalauja keleivinių lėktuvu pi
lotams ginklu, geresnės aerodro
mu apsaugos ir pilotu kabinu, į 
kurias negalėtu įeiti keleiviai.

♦ Čikagoje trečiadienio gais
re 868 N. Wabash avė., žuvo 8 
asmenys, 7 buvo sužeisti.

♦ Jungtinių Tautų asamblėja 
patvirtino rezoliuciją raginan-

Nixono pradėta
■ Amerikos
Svarbiausia

Malinovskis. Žukovą išmetus, 
Malinovskiui buvo duota gyny
bos ministerio vieta.

Miami universiteto ROTC studentas 
garai užsimaskavo vynuogių lapais stu

dentu kariniuose pratimuose.

novskiui mirus, partijos vado
vybė, nenorėdama visiškai pa
leisti kariuomenės iš partijos 
rankų, nutarusi skirti gynybos 
ministeriu gabų karinės produk
cijos vadovą Ustinovą, kandida
tą į partijos prezidiumą, šiam 
paskyrimui labai pasipriešino 
gynybos departamentas. Keli 
svarbūs generolai ir maršalai pa
informavę prezidiumo vadus, 
kad Ustinovas netinka gynybos 
ministerio pareigoms ir reko
mendavo skirti maršalą Grečko. 
Nuo to laiko sovietų vyriausybė 
yra sovietų maršalų įtakoje ir 
be jų paramos ir pritarimo ne
gali daryti jokių didesnių spren
dimų. Alsopas sako, kad šie 
įvykiai ateities istorikams atro
dys vieni iš svarbiausių 1967 
metų įvykių Sovietų Sąjungos 
istorijoje.

WASHINGTONAS. — Amerikiečių kolumnistas Joseph Alsop 
tvirtina, kad vienas pačių svarbiausių perbėgėlių iš komunistinių 
valstybių į vakarus buvo Čekoslovakijos generolas Jan Sejna, kuris 
prezidento Novotnio laikais buvo čekų gynybos ministerijos pir
masis partijos sekretorius, artimas stalinisto Novotnio bičiulis. 
Juo pasitikėjo ir Sovietų Sąjungos vadai, todėl jis žinojęs daug 
paslapčių ne tik iš Čekoslovakijos partijos intrigų, bet gerai paži
nęs ir Kremliaus intrigas. Gęn. Sejnos parodymu, dabartinis 
sovietų gynybos ministeris maršalas Grečko gavo šią vietą tik 
kitų sovietų generolų ir maršalų valia.

kio Mishima nusižudė pasidary
damas hara-kiri, kaip protestą 
prieš japonų nenorą apsigink
luoti. Jis nusižudė vieno Japo
nijos generolo kabinete, pirma 
su savo padėjėjais surišęs gene
rolą ir įsakęs sušaukti visa ge
nerolo vadovaujamą įgulą, ku
riai Mishima pasakė kalbą. Po 
jo nusižudymo, pilvą persipiovė 
ir jo leitenantas Mofita. Keli 
karininkai buvo kardais sužeis-

ROMA. — Ketvirtadienį Po
piežius išskrenda į Tolimuosius 
Rytus. Jis sustos vienai valan
dai Teherane ir Pakistano mies
te Daėcoje. Toliau skrisdamas 
į Filipinus jis perskaitys atsi- 
šaukmą į abu Vietnamas ir 

Kambodiją. Spėjama, kad Po
piežius kalbės apie taiką. Viso
je kelionėje Popiežius su 24 pa-

WASHINGTONAS. — Vy
riausybė paskelbė, kad spalio 
mėnesį vartotojų prekės vėl pa
brango 0.5%. Tai toks pats pa
kilimas, koks buvo rugsėjo mė
nesi, tai yra, — didesnis už 
03%, kuris buvo birželio-rug- 
piūčio mėnesiais.

Maisto kainos nepakilo dau
giau todėl, kad daug ūkininku, 
laukdami kukurūzų stokos dėl 
kukurūzų laukuose pasirodžiu
sių, juos naikinančių, pelėsių, 
ėmė pardavinėti kiaules ir pauk
štieną. šių produktu kainos pri
laikė ir kitų produktų kilimą. 
Ateinančiais metais laukiama 
kiaulienos pabrangimo, šiais 
metais Amerikos gyventojai 
maistui išleis 115 bilijonų do
lerių. Tai yra didžiausias pa
kilimas per 20 metų, net 8% 
daugiau už praėjusius metus. Iš
laidos padidėjo ne dėl to, kad 
dabar yra daugiau gyventojų, 
bet daugiausia dėl to, kad mais
to kainos labai pakilo.

Prezidentas Nixonas ateinantį 
mėnesi pasakys kalba apie eko
nominius krašto reikalus. Jei 
jam per ateinančius kelis metus 
nepavyks sustabdyti inflacijos, 
vyriausybė Washingtone gali pa
sikeisti.

UPI spaudos 
agentūra iš Turkijos paskelbė, 
kad antradienį Turkijos apelia
cijos teismas svarstė žemesnio
jo teismo sprendimą dėl dviejų 
lietuvių Prano ir Algirdo Bra
žinskų nusikaltimo ir palaikė 
žemesniojo teismo sprendimą, 
kad tas nusikaltimas buvo po
litinis, ne kriminalinis.

Agentūra prideda, kad šis 
sprendimas reiškia, jog tie du 
kaltinamieji negalės Turkijoje 
būti teisiami už lėktuvo patar
nautojos nušovimą ar sužeidimą 
lėktuvo piloto ir radijo opera
toriaus.

♦ Valstybės sekr. Rogers se
nato užsienio reikalų komitete 
gynė Amerikos žygį į šiaurės 
Vietnamą, bandant išvaduoti 
karo belaisvius, šis žygis ir lėk
tuvų puolimai, jo nuomone, ne
turės įtakos į Paryžiaus derybas. 
s '♦ Jungtinių Tautų s^kreto-

SAIGONAS. — Vietname su
sidūrė lengvas lėktuvas su heli
kopteriu. žuvo 13 pietų vietna
miečių ir 4 amerikiečiai.

PARYŽIUS. — Vienas parla
mento narys, vadovavęs komi
sijai, kuri aiškino Paryžiaus mė
sos prekybos įmonių prasižen
gimus, buvo keturių vyrų pri
muštas ir subadytas. Manoma, 
kad šis užpuolimas rišasi su ko
misijos darbu.

Britų žurnalistas Nicholas 
Carrol, žinomas diplomatinis ko
respondentas, sako, kad Viet 
Congo jėgos Pietų Vietname yra 
nugalėtos ir bėga. Komunistai 
jau nebeturį įtakos Vietnamo 
kaimuose, kur jie viešpatavo pa
siremdami teroru ir žmogžudys
tėmis. šiaurės Vietnamo karinės 
jėgos, netekusios Viet Congo 
paramos, ypač maistu ir pinigais, 
yra priverstos laikytis toliau 
nuo centrų, kalnuose ir džiunglė
se. Viet Congo jėgos irgi ope
ruoja iš sunkiai pasiekiamų ma
žų karo stovyklų.

Vietnamo karas tuo būdu pa
sikeitė ir ateityje dar gali keis
tis. Dėl to Nicholas Carrol duoda 
tris priežastis. Pirma, komu
nistai padarė klaida su savo 1968 
metų Tet ofenzyva, kuri jiems 
daug kainavo. Kai kurie eksper
tai tvirtina, kad komunistų per 
tas kelias savaites žuvo 250,000, 
jų tarpe patys patikimiausi Viet 
Congo vadai ir agitatoriai. Ant
ra priežastis — 
“vietnamizacija’ 
dalinių išvežimas, 
priežastis, kad komunistų puoli
mai sumažėjo, buvo Amerikos 
nutarimas pulti jų bazes Kambo- 
dijoje ir Kambodijos vyriausy
bės pasikeitimas. Komunistai 
ne tik neteko savo bazių, iš kurių 
puldinėdavo P. Vietnamą, bet, 
dar svarbiau, jie neteko savo 
tiekimo uosto Sihanoukvillėj. 
Praradę Kambodija, komunistai 
visus šovinius,Jhaištą ir ginklus 
turi gabenti tik vienu keliu — 
Ho Chi Mingo keliais, kurie ei
na Mugia tarpekliu. Tą tarpeklį 
Amerikos lėktuvai reguliariai 
puola ir jį užkemša. Komunistų 
tiekimo nuostoliai vis didėja.

Britų žurnalisto nuomone, 
Vietname sunka tikėtis greito 
sprendimo. Tačiau čia gali atei
ti nei karo, nei taikos laikotar
pis, panašus į Indijos-Pakista- 
no santykius.

TOKIJO. — žinomas Japoni 
jos rašytojas, nacionalistinės ’ mus. Praėjusios savaitės 
grupės vadas, skatinęs japonų

šis įvykis, gal, būtų ir nepa- 
aiškėjęs, jei nebūtų buvę liu
dininkų. Amerikos įstaigos pa
siūlė konferenciją rusų žvejų 
vadovybei dėl žūklės teisių At
lanto vandenyne. Toji konfe
rencija ir vyko Amerikos laive 
“Vigilant”. Amerikos žuvų pra
monės atstovais buvo: Seafood 
Dealers vykdomasis direktorius 
Howard Nickerson, New Bed
ford žvejų Unijos uosto delega
tas John Biirt ir Seafood Pro
ducts Association prezidentas 
Robert Brieze. Pastarasis yra 
latvis, pabėgėliu po paskutinio 
karo. Jo dėka pasaulis ir su
žinojo apie minėtą įvykį. Jis 
kalbėjosi su pabėgusiu lietuviu, 
kuris jam pasakęs, kad jis į ru
sų laivą negrįšiąs, nebent jį kas 
jėga nuvilktų. Deja, kvailiems 
pareigūnams įsimaišius, taip ir 
buvo padaryta. Lietuvis buvo 
surištas ir jėga nugabentas į so
vietu laivą.

Minėtas Seafood Dealers di
rektorius Nickersonas pareiškė 
AP korespondentui, kad jis bu
vęs tik nekaltas viso to įvykio 
liudininkas. Jis tokių vaizdų 
daugiau nenorėtų matyti.

Pakrančių Sargyba, klausia
ma apie šį nemalonų įvykį, nu
kreipė visus pasiteiravimus į 
Valstybės departamentą. Vie
nas jo pareigūmj privačiai pa
reiškęs, kad tai buvęs “nelaimin
gas” (unfortunate) incidentas.

Lietuviškos įstaigos ir organi
zacijos Amerikoje turėtų pasi
rūpinti, kad panašių incidentų 
ateityje nepasikartotų. Jie da
ro gėda visai Amerikai.

Turkų apeliacijos 
teismas pritarė 

TRABEZOND

Mississippi upės žemupyje yra įvairiu seklumy, povandeniniy saly, todėl laivus palydi upės pilo
tai, kurty vienas, Jerry McCarthy įlipa į jo laukiantį laivą. Jis vienus laivus palydi žemyn, per

lipęs į kitus, užplaukia aukštyn Mississippi upe.

Pradėjo Berlyno - 
Bonos pasitarimus
BONA. — Vakarų Vokietijos 

vyriausybė pranešė, kad kancle
rio sekretorius Egon Ba.hr, ku
ris pradėjo vokiečių derybas su 
Maskva, atvyko į Rytinį Berly
ną, kur jis tarsis su Rytinės Vo
kietijos premjero sekretoriumi 
Michael Kohl. Jiedu bandys pa
ruošti dirvą tolimesniems Bo
nos ir Berlyno pokalbiams dėl 
santykių sutvarkymo.

Maskva, kaip žinoma, spau
džia Rytų Vokietijos komunis
tų vadus, kad jie susitartų su 
Brandto vyriausybe, nes pasta
roji žada neratifikuoti sutarties 
su sovietais, kol nebus išspręsti 
Berlyno klausimai.

karo lyg nebūtų
RAS SHUKAR. — Dar prieš 

karo paliaubas Izraelio-Egipto 
fronte vienoje to fronto dalyje 
vyko nerašytas, nesutartas įs
tatymas — netrukdyti priešin
gai pusei dirbti prie naftos grę
žinių ar kitų naftos įrengimų. 
Suezo įlankoje, į pietus nuo Su- 
ezo kanalo izraelitų laivai plau
kioja pro pat egiptiečių bateri
jų vamzdžius, o Egipto naftos 
gręžimo platformos dirba pilnu 
tempu, ieškodamos naujų žiba
lo šaltinių. Helikopteriai nusi
leidžia netrukdomi ant tų plat
formų ir aplink plaukioja Egip
to laivai.

Abi pusės supranta, kad vie
nai pradėjus trukdymus, darbus 
turės nutraukti ir kita pusė. Be 

. , to, Egipto pusėje, 'MČrgand* :̂
laukuose dirba nemažai 

** amerjj£je^j1j to^ėl Izraelis tų lau
kų netrukdo.-.

Izraelio nafta teka iš buvusių 
Egipto šaltinių, okupuotame Si
najaus pusiasaly. Egiptas gal
voja, kad izraelitų investuotos 
lėšos ir atlikti statybos darbai 
tuose naftos laukuose anksčiau 
ar vėliau sugrįš egiptiečiams, 
todėl izraelitams leidžiama tęs
ti darbus. Tie šaltiniai duoda 
Izraeliui apie 100,000 statinių 
žibalo kasdien. Izraeliui padeda 
italų technikai. Dvidešimties 
mylių pločio Suezo įlankoje vy
rauja tikra taika.

nių organizacijų atstovams ap
lankyti amerikiečius karo be
laisvius šiaurės Vietname.

♦ Švedijos vyriausybė ištrėmė 
vieną amerikietį, karo dezerty
rą, nes jis Švedijoje gavęs poli
tinę globą, ėmė plėšikauti ir par
davinėti narkotikus.

♦ Sovietų užsienio reikalų mi
nisteris Gromyko netikėtai at
vyko į Rytų Berlyną pasima
tyti su Ulbrichtu ir kitais ko
munistų vadais. Vakaruose kal
bama, kad Ulbrichtas sunkiai 
serga.

♦ Britanijos Lordų Rūmai at
metė įstatymą, kuris leistų ame
rikiečiams dezertyrams ieškoti 
Britanijoje politinės globos.

♦ New Yorke bombos padarė 
žalos sovietu Aerofloto ir Into- 
risto agentūroms. Neabejoja

ma, kad tai padarė žydai.

Alsopas rašo, kad iki Stalino 
mirties visi sovietų generolai te
buvo partijos klusnūs tarnai, 
tačiau po Stalino mirties, pra
sidėjus varžyboms dėl valdžios, 
staiga iškilo karo vadai. Svar
biausias jų buvo maršalas Žuko
vas, kuris padėjo Chruščiovui 
paimti valdžią iš Malenkovo ir 
Molotovo grupės. Už savo pa
tarnavimus Žukovas gavo gyny
bos ministeriją ir tapo partijos 
centro komiteto nariu. Tačiau 
Chruščiovas pradėjo bijoti per 
daug galios įgijusio Žukovo ir i lydovais, jų tarpe dviem kardino- 
pradėjo prieš jį intrigas. Jam tais, padarys apie 30,000 mylių, 
nemažai padėjo maršalas Rodion Hong Kongo valdžia jau kreipė

si į Vatikaną, prašydama, kad 
jis nekalbėtų apie politika. 
Hong Kongas nedavė vizų Tai
wan© vyskupams, kurie norėjo 
Hong Konge susitikti su Popie
žium. Jį šioje kelionėje lydi 50 
korespondentų.

J. T. aiškins, kas 
užpuolė Ginėją

NEW Y0RKAS. — Jungtinės 
Tautos pasiuntė savo lėktuvą su 
stebėtojais į Ginėją, kurią kaž
kas puola. Ginėja tvirtina, kad 
tai portugalai iš kaimyninės Por
tugalų Ginėjos, tačiau nemažai 
stebėtojų mano, kad prisideda 
patys Ginėjos prezidento Tou- 
res priešai. Ginėjoje yra nema
žai politinių kalinių. Kai ku
riuos svetima kariuomenė jau iš
vadavo iš kalėjimų. Jų tarpe 
yra ir prezidento didžiausias 
priešas, buvęs Ginėjos kariuo
menės štabo viršininkas, pulk. 
Karman Diabe.

Jungtinių Tautų grupei vado
vauja Nepalio generolas Baha
dur Khatri. Kiti keturi yra Len
kijos, Zambijos, Kolumbijos ir 
Suomijos atstovai.

Pakistano valdžia 
išgirdo kritiką

DACCA. — Pakistano prezi
dentas Yahya Khan atvyko į 
Rytinį Pakistaną prižiūrėti nu
kentėjusių tautiečių šalpos dar
bų. Jo vyriausybė kritikuoja
ma opozicijos, kad ji ne tik pati 
nieko nedaro nukentėjusiems 
gelbėti, bet dar trukdo užsienie
čiams, kurių atsiųsta parama ir 
darbininkai yra varžomi centri
nės Pakistano biurokratijos.

Oficialus žuvusių skaičius jau 
siekia 168,000 žmonių. Pakista
no komunistų vadas Khan Basha- 
ni reikalauja, kad prezidentas ir 
jo vyriausybė tuoj pasitrauktų 
iš pareigų. Iki Šiol nukentėju
siose srityse nebuvo nė vieno 
Pakistano ministerio. Pats pre
zidentas tik lėktuvu praskrido 
virš nukentėjusių salų.

Amerika daug 
perka iš Kanados 
OTTAWA. — Kanadoje lan

kėsi valstybės sekretorius Ro
gers, ne kokioms deryboms at
vykęs, bet, kaip jis pareiškė, 
“pasikeisti informacijomis abiem 
šalim rūpimais klausimais”. Ka
nadai daugiausia rūpi prekybos 
ir kapitalo investavimo klausi
mai. Daugeliui kanadiečių nepa
tinka Amerikos įtaka ir Kana
dos priklausomybė nuo Ameri
kos kapitalo ir rinkų.

Valst. sekretorius Rogers nu
rodė Kanados ministeriams, kad 
Amerika perka iš Kanados dau
giau, negu iš Britanijos ir Eu
ropos Rinkos valstybių kartu. 
Pernai Amerikos importai iŠ Ka
nados siekė 10.4 bilijonų dolerių. 
Per tą patį laiką Amerika pirko 
iš Europos už 5.8 t>il. dol., iš Bri
tanijos už 2.1 bil. dol. Net Ja
ponija, vienas didžiausių Ameri
kos prekybos partnerių, pardavė 
Amerikai prekių už 4.9 bil. dol.

Sekretorius Rogers nuramino 
jautrius kanadiečius sakydamas, 
kad Amerika padės Kanadai iš
vystyti skirtingą nuo Amerikos 
valstybę ir tautą.
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Ateina "nei karo, nei taikos" laikotarpis
WASHINGTONAS. — Paskutinis Amerikos lėktuvų puolimas 

šiaurės Vietname, kaip ir galima buvo tikėtis, sukėlė vėl audrą 
priekaištų Amerikos senate, žinomų Vietname karo kritikų tarpe. 
Tačiau užsienio stebėtojai, kurie yra objektyvesni už Amerikos 
“vanagus” ar “balandžius”, pastebi Vietname (įdėlius pasikeiti- 

London Sunday Times” rašo apie tuos 
pasikeitimus ir prięina išvados, kad jie išryškėja per paskutinius

PAKRANČIŲ SARGYBOS. KAPITONAS 
ATIDAVĖ RUSAMS PABĖGUSI LIETUVI

NEW BEDFORD. — Prie Massachusetts krantų, netoli Mar
tha’s Vineyard salos antradienį įvyko šlykštus įvykis, kuris tu
rėtų būti išaiškintas ir kaltininkai griežtai nubausti. Vienas lie
tuvis, kurio vardas - pavardė nežinomi, pirmadienį, 4 vai. po 
pietų iš sovietų žvejų laivo įšoko į JAV Pakrančių Sargybos laivą, 
kuterį “Vigilant”. Lietuvis buvęs radijo operatorius sovietų žuvų 
apdirbimo laive, kurio vardas neminimas. Amerikos laivo kapito
nas komanderis Ralph Eustis ėmė derėtis su rusais, kurie rei
kalavo lietuvį išduoti. Kelis kartus laivo kapitonas susirišo su 
Pakrančių Sargybos įstaigomis. 'Po astuonių valandų derybų su 
rusais, lietuvis vidurnaktį buvo rusams išduotas. Liudininkai 
matė , kaip rusai ta lietuvį mušdami, surišę rankas, nusivarė į 
savo laiva.



Kanados Lietuvių Bendruome-1 nys lietuvybei išlaikyti. KLB 
l krašto tarybos sesija kviečia vi-1 

sas lietuviškas šeimas namuose' Į 
vartoti tik lietuvių kalbą ir savo j 
jaunimą nuo mažų dienų siųsti į 
j lietuviškus vaikų darželius ir 
šeštadienines mokyklas. Krašto 
valdyba ir apylinkių valdybos: 
įsipareigoja savo lėšas pirmoje i 
eilėje naudoti lietuviškoms mo
kykloms ir lietuviškam švieti- i 
muL

Į

Lėšų telkimo reikalu
Išsišakojusiai bendruomeninei 

veiklai m kovos už laisvę or
ganizacijoms trūksta minimali
ųjų lėšų. Visos KLB apylinkių 
valdybos kviečiamos susirūpinti 
stropesniu solidarumo įnašo rin
kimu ir kitu lėšų telkimu Tau
tos Fondui, Kanados Lietuvių 
Fondui, Vasario 16-sios gimna
zijai, būsimam pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresui ir 
gyvybiniams lietuvybės 
mo reikalams.

Padėkos

KLB Vll-sios krašto
III sesija dėkoja visiems ją svei
kinusiems žodžiu ir raštu.

Krašto tarybos sesija, išklau
siusi krašto valdybos metimus 
pranešimus, reiškia didelę pade-1 
ką visai valdybai, ypač jos pirm, i 
dr. S. Čepui, už sėkmingą bend- i 
ruomeninį darbą.

Didelė krašto tarybos sesijos: 
padėka priklauso dr. M. Ramo
nienei už lietuvių skyriaus su
organizavimą valstybinėje Ka
nados bibliotekoje Otavoje.

Krašto tarybos sesija dėkoja; 
“Gyvataro” vadovei poniai G. <

nės VIi-sios krašto tarybos III 
merijos, įvykusios 1970 m. spalio 
24-25 <L National Library pa
talpose, 5^5 Wellington Street, 
Otawa, Ontario, rezoliucijos.
Broliams ir sesėms Lietuvoje

Kanados Lietuvių Bendruo
menės Vll-sios krašto tarybos 
III sesija, susirinkusi Kanados 
sostinėje Otavoje, sveikina Jus, 
sesės ir broliai, pavergtoje tė
vynėje. Mes visi, tėvynėje ir iš- 

. eivijoje, dirbame bendram tiks
lui — lietuvių tautos ir lietuvių 
kultūros išlaikymui, tvirtai ti
kėdami,- kad mūsų tėvynė vėl 
bus laisva ir nepriklausoma.

Kanados lietuvių jaunimui
Kanados Lietuvių Bendruo

menė didžiuojasi ir džiaugiasi 
veikliomis mūsų jaunimo orga
nizacijomis, meniniais ansam
bliais, šokių grupėmis, chorais 

. .' ir kitais vienetais, nes tik orga- 
- nizuotas jaunimas galės išlikti 
~ gyvas lietuvybei. Kanados Lie- 
4 tuvių Bendruomenės krašto val- 
? dyha' ir apylinkių valdybos dės 
I visas pastangas Įtraukti į lietu- 
| ;vių jaunimo organizacijas visą 

jig. Šiol nuošaliai stovintį jauni
mą, Tenelieka nei vieno jaunuo-: 

slib Ąr jaunuolės, kuris nedaly- 
"vau'faĮ bent vienoje jaunimo or
ganizacijos veikloje.v--*i
Lituanistinių mokyklų reikalu

’ Mokinių skaičiaus mažėjimas' 
jmūsų lituanistinėse mokyklose 
yra vienas didžiausių KLB rū
pesčių. Šalia šeimos, lituanistinė 
mokykla yra pagrindinis veiks-

t

*

a

A '.į Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
DOVIU) LAURIN AVIČlAllS 404 puslapių romanas

Kieti viršeliai — 54-00. minkšti —- '$3.50. 404 puslapiai.

•^Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečių,. kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

c

t

liiHManą galinta įsigyti arira užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome -sigktr.ČeKį arba Money Orderį tokiu adresu-:

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

>

Nuo
1914 metų

. .Midland Savings aptar d 
^nžuįa taupymo ir namų -

■ paskolų reikalus visos mū- .
“ sų apylinkės. Dėkojame 

už mums parodytą 
U/.pasitikėjimą. Mes norė- 
I ' tume būti Jums naudingi 

iy. ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20.000

frank Zogas. President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

1

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. • Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para- 

Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus.’ .Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa- 
žinojOfr naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
&ūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji- 
fnas duos progos susųiažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Sukas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - Aeruo gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Dr augija, Chicago, 1962 m. 206 psl^ 
kaina 2 doL

GAUNAMA

kitiems 
išlaiky

tarybos

Sena civilizacija nauįę laimėjimų šešėlyje. Kenijoje atidarant pirmą Afrikoje erdvės satelitu se
kimo stotį, matomą nuotraukos fone, gyventojai suruošė iškilmes su mėgiamiausiais šokiais ir 

žaidimais.

Breichmanienei ir visiems gy- 
vatariečiams Hamiltone už išvy
ką į Vakarų Kanadą, tuo susti
prinant bendruomeninį ryšį su 
tautiečiais tolimose mūsų apy
linkėse.

Abudu Kanados lietuvių laik
raščiai — “Tėviškės žiburiai” ir 
“Nepriklausoma Lietuva” ne
mokamai skelbė informaciją ben
druomeniniais reikalais ir savo 
skiltyse stiprino bendruomeninę 
idėją tautiečių tarpe. Abiejų lai-

MIDLAND 
SAVINGS 
J&D LOAM ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IttttWJtS -SMJ2 

PHONE-. 254-4470

2 Years Savings 
Certificate 

tMtnimum £5.000)

Emerald Ave., Chicago, Illi
nois, pasiekiamas telefonu 
LA 3-138/. (Pr.')_
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ŠALČIO — VĖJO 
FAKTORIUS

Kaip i odą veikia šaltis su 
vėjo palyda

Chicagos didžioji spauda 
paskelbė U. S. Army Chart, tai 
yra JAV kariuomenės paruoš- 

i tū lentelę, kuri parodo, kaip 
■į žmogaus kūną veikia šaltis, 
i kuri lydi mažesnis ar didesnis 
vėjas, čia paimsime tik keletą 

2 pavyzdžių, kiek laipsnių yra 
i normali temperatūra, kai nė- 
Įra jokio vėjo ir kaip tą tempe- 
iratūrą jaučia neapsaugota oda 
vė|ui esant,’ . sakysim 10, 20 ir 
30 Anyiių greičio per valandą:

1) Be vėjo temperatūrai esant 
', 50 laipsnių aukščiau nulio, prie

L 10 mylių greičio vėjo La pati 
temperatūra jaučiama kaip 40 
laipsnių; prie 20 mylių vėjo 
kaip 32 laipsnių ir prie 30 my
lių vėjo kaip 28 laipsnių tem
peratūra.

2) Be vėjo temperatūrai esant 
jO, prie 40 mylių vėjo tempera
tūra jaučiama kaip —21 laips
niai žemiau nulio; prie 20 įny 
lių vėjo kaip -39 žemiau nulio 
ir prie 30 mylių vėjo kaip — 48 
žemiau nulio!

3) Be vėjo temperatūrai 
esant -10 laipsnių, prie 10 my
lių vėjo ta pati temperatūra 
jaučiama kaip —33 žemiau nu' 
|lio; prie 20 mylių vėjo kaip
—53 žemiau nulio ir prie 30 
mylių vėjo, kaip —63 laipsniai 
žemiau nulio! Taigi, visiškai j 
nėra reikalo keliauti j Aliaską; 

patai patirti galima ir Chicago-- 
jjc. tik reikia nutaikyti išeiti lau
kan atitinkamai temperatūrai 

pr vėjui esant.

Panteros daug kaštuoja
Federaliniam grand jury pa

skatinus iš naujo ištirti dviejų 
juodųjų panterų vadų Fred

A DAf TKTSTR A fWJE

LILai ąiĮ
* j

> co*^
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kraščių leidėjams ir redakto
riams krašto tarybos sesija reiš
kia didelę, padėką.

Didelė krašto tarybos sesijos 
padėka priklauso Otavos apylin
kės pirm/lnž.' A. Paškevičiui ir 
visai apylinkės valdybai, o taip 
pat ir visiems ©taviškiams lie
tuviams, už šio suvažiavimo sėk
mingą suruošimą ir didelį jų vai
šingumą. .

Prezidiumas: A. Pocius, Dr. 
P. Lukoševičius, Dr. A, Jurkus.

Giesmyno paroda

Hamptono ir Mark Clarko nu
šovimą policijai darant kratą jų 
būstinėj e praeitų metų 'gruodžio 
4 d., spauda apskaičiuoją, kiek ta 
viena byli- kaštuos Cook apskri
ties mokesčių mokėtojams, Tai 
bus jau trečioji investigacija.

Ankstybesnės federalinės in- 
vestigacijps trukusios' 5 mėne
sius kaštuosiančios apie $250,- 
000. Tarp liepos 1 d. ir rugsėjo 
30 d. išlaidų susidarę $51,'971. 
Dideles išlaidas $50,695 sudarę 
honorarai penkiems advokatams, 
ė j usiems -Specialių prosekutorių 
pareigas: '^Vyriausias prosekųto- 
rius Barnabas Sears, 68, už 154% 
valandos ^ąyęs $7,712.50.; Dau< 
gumos juivokatų minimum ho
noraras $35 nuo valandos.

Special.. grand j ury išlaidos, 
nors posėdžiai ir tikrasis darbas 
prasidės tik po Naujų Metų, jau 
prieš mėnesius siekusios dau
giau kaip $50,000.

Pensijos darbingumo 
nustojusiems

Jungtinių Tautų Pa vėgėlių 
Aukštojo Komisaro Įstaiga iš 
Bonn-Bad Godesberg praneša, 
kad mokama pensija kiekvie
nam, kuris Antrojo Pasauli
nio karo metu buvo išvežtas į 
Vokietiją prievartos darbams 
ir ten nustojo darbingumo. 
Platesnes ; informacijas tuo 
klausimu suteiks dokumentus

Soviety teismas rašytojui 
pridėjo dar devynis metus

MASKVĄ. —' VlefiasLkrai- 
nos mokytojas Valentinas Moro
zas prieš nąetue laiko buvo bai
gęs kalėjimo stovyklos bausmę, 
atsėdėdamas 6 metus už “prieš- 
sovietinę agitaciją ir propagan- 

kų giesmyno paroda, kurią ruo
šia Lietuvių Evangelikų Tary
ba.

Norima atžymėti evangelikų 
giesmyno 400 metų sukaktis. 
1570 m. Baltramiejus Vilentas, 
išleido dvejų dalių evangelikų 
giesmyną, kuris vėliau buvo pa
pildomas ir daug kartų leidžia
mas, Pirmųjų giesmyno pavyz
džiai bus rodomi nuotraukomis, 
o vėlesnių giesmyno laidų bus 
rodomi išlikę spaudos pavyz-

ntyno pavyzdžių iš senesnių lai-

tistų ir kitų evangeliškų bend
ruomenių Lietuvoje ir Ameriko
je išleistų naujesniais laikais 
giesmynų. Visuomenei bus nau
dinga evangelikų giesmyno lai
das sekti iš pradžių iki mūsų 
laikų.

Giesmyno paroda tęsis visą 
gruodžio mėnesį.

dą”. Morozo draugai Maskvoje 
pranešė, kad jis už tą patį nusi
kaitimą vėl nuteistas, šį kartą 
jau devyneriems metams.

Mokytojas Morozas, šiuo me
tu apie 35 metų amžiaus, para
šė du autobiografinius bruožus 
apiė savo pergyvenimus sovietų 
darbo vergų stovyklose.

MORKOS VALGYTI SVEIKA
Naujieji dietos vadovėliai tei

gia, kad morkos padaugina or
ganizme raudonuosius rutulę-, 
liūs, pagerina kraujo apytaką, 
palengvina kraujo indėlių funk
cijas ir paskatina kepenų ir žar- 

' nų veikimą. Lentelėje nurodyta, 
kad 100 gramų morkų turi 45j 
kalorijas energijos, būtent: 1.4 
gramo baltymų (proteinų), 0.3 
gramo riebalų, 9.3 gr. anglia
vandenių (cukraus), 39 miligra
mus kalkių, 37 mgr. fosforo, 0.8 

! mgr. geležies, 12,000 j. m. (?) 
1 vitaminų A, 0.07 mgr. anęuri- 
no (vitamino BĮ), 0.06 mgr. ri- 
boflavino (vit. B2), 0.5 mgr. ni-

na 5 vai. vakaro Balzeko Mu
ziejuje bus atidaroma Evangeli-

YaooaJda’t like it, of comae.

Bonds js that yoa don’t have ta. 
That’s because you happen

first of all, if you think

forget St Bonds aren’t for you. 
They <riy pay off in the long

.Areckrt better waystomake

They do pay off, however.
XindrewM^y, m a matter of fact 

lake stock
Boy UIS. Savings Bonds &. Freedom Shares

m America

1739 So, Halsted Street Chicago, lit 60608

kotininės rūgšties (vit. PP) ir 
6 mgr. vitamino C.

Iš viso to matyti, kad morkos 
yra gana turtingos vitaminais 
ir mineralinėmis druskomis, 
ypatingai vitaminu A. Tik žu
vies taūkai ir raguočių kepenos 
yra turtingesnės vitaminų A, 
būtinu ne tik vaikams, bet ir 
suaugusiems.

Patariama morkų neskusti, o 
gerai šepetuku tekiančiame šal
tame vandenyje numazgojus 
valgyti, geriausiai žalias. Dėl 
prieskonio patariama truputį 
pridėti citrinos. - -

ŠVIESA NAIKINA KVAPĄ
Japonijoje pardavinėjamos 

lempos, naikinančios kvapą, ku
ris atsiranda virtuvėse, prausy
klose, išvietėse, šaldytuvuose ir 
kitur. Lempos yra vamzdelio 
formos ir skleidžia ultravioleti
nius spindulius, kurie suskaldo 
nemalonų kvapą sukeliančias 
molekules. Be to, blyškiai mels
va lempos šviesa užmuša bak
terijas. Lempą taip pat galima 
vartoti ir apšvietimui.

Tvirtinama, kad tokios 
pos bakterijas naikina 28 
tus greičiau, negu Saulės
sa. Pavyzdžiui, vanduo su tam 
tikra mikrobų koncentracija 

' Saulės spinduliais išdezinfekuo
jamas iki -99.9% švarumo per 6 
min. Už 50 cm. pastatyta 6 vatų 
lempa “Deodorite” tai padaro 
per 2.5 min. Lempos gaminamos 
6, 10, 15 ir 20 vatų galingumo. 
Jos šviečia 4000 valandų.

lem- 
kar- 
švie-

KtMKTl E TUOS BIZNIERIUS. 
A UWE GABSIXASi 

NAUJIENOSE"

A little over 4 dollars for

But these are the selfish

si Bonds.
It’s called pride.

this is the Best piece of real

If you happen to be one of

Sign up for the Payroll Sav
ings Plan where you work.



GINU BR. MACIANSKĮ
Kaip jau žinome, “Drauge” 

tilpo Br, Macianskio pareiški
mas, kad jis “Draugui” ir ki
tiems skiriąs po $20.00, bet 
“Naujienoms’’, kaip šmeižian
čiom Nepriklausomybės laikų 
kūrėjus, jokios aukos neski- 
riąs. Jis nuo “Naujienų” pats 
atsiriboja ir kitiems pataria at 
siriboti.

I šitokj jo “aukštu tonu” pa
reiškimą nei vienas rimčiau 
galvojas asmuo nekreips dė
mesio.

Rašoma, kad jis nesąs joks 
politikas, o tik duonos kepė
jas. Nieko (blogo. Ir kepėjo 
amatas, kaip ir kiti amatai, 
yra garbingas. Nieko nėra bai
saus, kad kartais pasitaiko ir 
žalesnę duoną iškepti. Ir ge
riausią savo amato žinovą kar
tais lydi nesėkmė.

“Naujienos” dėl jo pareiš
kimo tikrai nuostolių neturės. 
Br. Macianskis anksčiau “Nau
jienų” nerėmė, nebūtų jis ir 
šiemet jų rėmęs. Vargu jis bū
tų ir “Draugui” tuos $20.00 sky 
fęs, jeigu nebūtų J. Bertašiaus 
rašinys “Naujienose” tilpęs. 
Žmogui užėjo noras savųjų tar 
pe pagarsėti, va, ir išdygo pa
reiškimas ir dar priedo šimti
nė iš kišeniaus išslvdo.

Br. Macianskis yra kraštuti
nių nacionalistinių pažiūrų 
žmogus. Be to, jį saisto su Vol
demarais giminystės ryšiai. 
Duktė ištekėjusi už prof. Augus
tino Voldemaro pusbrolio sū
naus Jurgio.

Atrodo, kokį nors ant jo 
pyktį nereikėtų reikšti. Juk 
kiekvienas žmogus turi savo 
įsitikinimus. Reikėtų turėti 
pakantos ir kitaip galvojan- 
tiems. Į tokių žmonių didesnis 
dėmesio atkreipimas gali kaip 
tik paskatinti norinčius, “pa
garsėti žmones”. Va, nuneš 
“Draugui” keletą dolerių ir dar 
“gražesnių” pareiškimų susi
lauksite. Visokių žmonių yra 
ir. visokių reikia.

Čia ne Maciansko, bet “Drau-

PER ANNUM

PER ANNUM0 PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00. MINIMUM

'''SAFETY OF^ 
YOUR SAVINGS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

UP TO 
$20,000. .

Chicago Savings 
_ and loan Association

ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

INSURED

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575

today's FUNNY
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. IL, Tues. 9 to 4, Thors, i Frt. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

Jau išėjo seniai laukta
Juozės 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.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čekj ar Money orderi tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

♦ ijlll liwiT | fji

FUNNY vM pay $1.00 for 
rack an^cf **foaay' mo. $»»i 
to: Te<fo/i FUNNY, 1200 W«0 Aid 
St, Obfo 44113.

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS
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go’* užimta pozicija reikėtų 
domėtis. Aišku kaip diena, 
kad “Draugas” jeigu Macians- 
kis nebūtų $20 skyręs, tokio 
pareiškimo nebūtų dėjęs. Vis
ką nulėmė doleris.

Juk ne paslaptis, kad “Drau 
go” gynėjai kartais nueina j 
kraštutinumus. Jie aiškina ir 
įtaigoja kitus, kad “Draugas” 
griežtai saugąs savo įsitikini
mus ir laikosi moralinių prin
cipų. Tai yra tik tuščias bur
bulas. Už dolerį “Draugas” vi
sus moralinius ir kitokius prin 
cipus parduos. Štai jums ir po
ra pavyzdžių: Lietuvių šv. 
Kazimiero kapinės nulietuvi- 
namos, sutarptautinamos, ko-
merciniais sumetimais, miru
sieji nepagarbiausiai laidoja
mi. Baisiai susirūpina dalis 
lietuvių katalikų. Pradeda ves
ti kovą. “Draugas” tyli. Mat, 
saugo moralinius principus. 
O jo kaip tik buvo pareiga pa
dėti lietuviui katalikui. Vėliau 
pasirodo jau ir “Drauge” tuo 
reikalu straipsniai. Daug kas 
pagalvojo, kad “Draugas” irgi 
susiprato.

Bet štai viename masiniame 
susirinkime to komiteto kasi
ninkas A. Būga ima ir paskel
bia paslaptį. Girdi, šiai kovai 
vesti reikią daug lėšų. Va, 
“Draugas” neapmokėtų šv. 
Kazimiero kapinių reikalu 
straipsnių nededąs. Esą, pas
kutiniu laiku pradėjęs dėti, bet 
reikią brangiai apmokėti. Tik 
už vieną “Drauge” patalpintą 
straipsnį buvę pareikalauta ir 
išmokėta $300.00. Ten pat pa
minėjo nemažą už straipsnių 
įdėjimą sumą.

Arba: prieš keletą metų vie
nas asmuo gerokai susipyko 
su vienu “Draugo” ideologijos 
žmogumi. Nežinau, ar jis pats, 
ar kitas jam parašė straipsnį 
ir būtinai norėjo, kad tas straip 
snis tilptų “Drauge”.

“Draugo” draugai primygti
nai Įtikinėjo, kad “Draugas” 
prieš savo žmogų tokio straips

Rytinjo Rakistano salos smarkiai nukentėjo nuo uragano ir tropiku bangos, kuri užliejo apie šim- 
* tą- soty. Gyventojai ieiko lavong ir juos laidoja, bijodami (vairiu ligg epidemijų.

nio nedėsiąs. Tiesa, nuneštą 
straipsnį visi “Draugo” redak
toriai atsisakė dėti.

O šis tiesiog kitiems pareiš
kė, kad jis nepagailėsiąs ko
kios šimtinės ir šis straipsnis 
tilpsiąs. Ir tikrai, nežinau ko
kią sumą sumokėjus, tas jo 
straipsnis “Drauge” tilpo. Tie
sa, tilpo išbraukus to asmens 
pavardę, bet ir be pavardės vi 
si žinojo, apie kokį asmenį ra
šoma. štai tau ir visi “Draugo” 
įsitikinimai ir moraliniai prin
cipai!

Gal jei kas griebsis aiškinti, 
kad ir “Naujienose” talpina
mi šiokie tokie ar anokie 
straipsniai. Teisybė “Naujie
nose” esu skaitęs socialdemo
kratų, krikščionių demokratų, 
valstiečių liaudininkų, katali
kų, tautininkų, nepartinių, o 
neperseniausiai buvo talpinti 
ir voldemarininkų parašyti 
straipsniai. Skaičiau net ir ku
nigų rašytus rašinius. iPasitąi- 
ko, kad “Naujienos” įdeda ir 
prieš jų pačių bendradarbius. 
Bet ir be jokių pinigų nevaržo 
ir priešingai galvoj antienas, 
pasisakyti. Tiesa, J. Berta- 
šiaus kai kurie išsireiškimai ir 
man nelabai patiko. Bet juk 
nebūtinai rašantysis privalo sa
vo, mintis dėstydamas, visiems 
įtikti.

Esu tikras, kad jeigu ir B. 
Maciaųskis sayo nepasitenki
nimą dėl J. Bertašiaus straips
nio būtų pasiimtas į “Naujie
nas”, jos b ūtųįd ėjusios. Tik. 
aišku, būtų reikėję parašyti 
daug suprantąmiau, negu jis 
parašė į “Draugą”, bet būtų 
šimtinė kišenėje pasilikusi.

Stasys Juškėnas 

JAV Bendruomenės 
valdyba

Naujas JAV Bendruomenės 
centro valdybos pirmininkas Vy
tautas. Volertas pasirinko ir pa
siuntė JAV LB tarybai patvir
tinti tokią naiįją centro valdy
bą: i... :

Gečys, Algimantas S. — Vi
cepirmininkas -visuomeniniams 
reikalams, 37 metų amžiaus, me
chanikos inžinierius; buvęs Lie
tuvių Studentų Sąjungos vice
pirmininkas, LB Philadelphijos 
apylinkės valdybos vicepirmi
ninkas, Philadelphijos jubilieji
nių metų pirmininkas, dabarti
nis Philadelphijos -pabaltiečių ko
miteto pirmininkas.

Gaila, Juozas — Vicepirmi
ninkas jaunimo/reikalams, 40 
m., chemikas; buvęs LB Pieti
nės New Jersey; apylinkės pir
mininkas, ■ dabartinis LB Piet
ryčių apygardos pirmininkas.

Gruzdys, Vincentas — Vice
pirmininkas organizaciniams rei
kalams, 60 m., mechanikos inži
nierius; buvęs ilgametis LB Phi- 
ladeįphijos • apylinkės valdybos 
narys, Amerikos Lietuvių Inži
nieriųir.*Architektų. Sąjungos 
Philadelphijos skyriaus pirmi
ninkas.-J/- — - -

Vaškelis, Aleksas . Vicepir
mininkas \kuKūros. klausimams, 
50 m.,'nterą.tūros;isterikas'; bu
vęs LB. Philadelphijos apylinkės 
valdybos narys ir: PLB. Kultū
ros Tarybos sekretorius.

Klemas, Vytautas — Vicepir
mininkas akademiniams reika
lams, 35 m., fizikos ir elektro
nikos mokslų daktaras; buvęs 
LB Philadelphijos apylinkės val
dybos narys, Lietuvių Mokslo ir 
Kūrybos Simpoziumo 1969 m. 
vienas iš organizatorių ir posė
džio pirmininkų.

Navasaitis, Antanas — Vice
pirmininkas ryšiui su vyresnią
ja išeivija ir angliškai kalban
čiais lietuviais, 42 m., teisės 
daktaras; Pennsylvanijos vy
riausio prokuroro pavaduotojas 
(Assistant Attorney General for 
the Department of Justice of 
Pennsylvania), Amerikos lietu-
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vių švietimo ir kultūros draugi
jos steigėjas ir dabartinis jos 
pirmininkas (Lithuanian Ame
rican Educational and Cultural 
Association, kurios tikslas yra 
ieškoti federalinės arba valsti
jos finansinės paramos lituanis
tiniam švietimui Pennsylvanil- 
joj).

Vaišnys, Motiejus — Finan
sų tvarkytojas ir administrato
rius, 65 m., istorikas; buvęs mo
kyklų inspektorius Lietuvoje, 
Philadelphijos Tremtinių Sąjun
gos (vėliau išsivysčiusios į LB 
apylinkę) organizatorius, ilga
metis LB Hartfordo apylinkės 
valdybos narys.

Zerr (Mačiulaitytė), Aušra— 
JAV LB renginių vadovė, 31 m., 
baigusi žemesniąją medicinos 
mokyklą; Philadelphijos moterų 
klubo valdybos narė, buvusi LB 
Philadelphijos apylinkės valdy
bos narė ir dabartinė pirminin
kė.

Jurskytė, Snieguolė — Infor
macijos tvarkytoja ir sekreto
rė, 38 m., architektūros planuo
toja; buvusi Philadelphijos mo
terų klubo valdybos narė, Ame
rikos Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjungos ‘Philadelphijos 
skyriaus dabartinė valdybos na
rė, Informacijos klubo sekreto
rė, Lituanistinės mokyklos mo
kytoja.

Kavaliūnas, Jonas — švieti
mo Tarybos pirmininkas, 57 m., 
pedagogas; buvęs lituanistinės 
mokyklos vedėjas, paskutinysis 
JAV LB švietimo Tarybos pir
mininkas.
1970 m. lapkr. 15 d.

Piktinasi seimo atstovų 

dideliu algų pasikėlimu
Didžioji Chicagos spauda pa

skutiniu laiku gauna apsčiai 
laiškų prieš Illinojaus legislatu
res atstovų pasiryžimą dar kar
tą pasididinti algas.

Pav., vienas, John Shinske 
Chicago Tribune Skaitytojų Bal
suose rašo:

“Vos prieš keletą mėnesių Il
linojaus Legislature nubalsavo 
atmesti finansinę pagalbą Chi
cagos tranzito administracijai 
(CTA) kas būtų autobusais va
žinėjančius apsaugoję nuo de
šimt centais važmos mokesčio 
padidinimo. Darbo žmones, ku
riems nelengva yra pakelti didi
namas išlaidas, tatai skaudžiai
palietė.

Dabar gi atrodo, kad didelis 
publikos gynėjas Thomas Hana
han (demokratas iš McHenry 
apskričio) rengiasi griebti į žmo
nių kišenes pasiimti po $20,000 

—.———

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

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

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

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 I

Edmundas Jasiūnas, CIVILINE AVIACIJA JAW Naudingos ir įdo-- 
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psL

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl. ‘ - z

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psl. • •* ; ; $

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

Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl. / ’. •

šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba j>rišiuri- 
tus piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 ' 'J '

• - . . -r- » 4 - * -
■—==....... ---------- ----------------- ", • ......................................................................... —r

Prof. Vaclovo Biržiškos j '

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ ' 
K N Y G Ų- I S T O R U A- \

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame j
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami UŽ;.$4LOO>\. ' 

o kietuose viršeliuose už $6.00. įp
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite t;

• > - , - - -J- J

n a u j i e n o s::./.;/;
1739 So. Halsted Street ' Chicago 8, IHiiJoig

metinės ąlgos pats sau ir są- 
vo kohortams (kampanionams). 
Kadangi šie vyriukai Springfiel- 
de praleidžia vidutiniškai po 10 
savaičių per metus, tai jiems iš
eina po $2,000 kas savaitę sti
pendijų, o dar priedams priva
tūs bizniai arba profesinės paja
mos”!

Kitas pilietis Louis Fishman 
savo laiške priminęs, kad valsti
jos atstovų algos iš $9,000 bu
vo 1967 metais pakeltos iki $12,- 
000, o dabar jis (atšt Thomas 
Hanahan) nori pakelti dar 66 
nuošimčiais, iki $20,000, rašo, 
kad sprendžiant pagal gabumus 
ir kvalifikacijas, 05 nuošimčiai 
vadinamų legistalorių nesą ver
ti po $9,000 metams, nekalbant 
apie $20,000.

SKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS
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Atskleide truputi priešistorės
Maskvoje ir rusų okupuotame Vilniuje Juozas Lin

gys paskelbtas Tarybiniu Socialistinių Respublikų Są
jungos valstybinės premijos laureatas. Jis gavo laurų 
vainiką ne iš Sniečkaus valdomos “tarybų” Lietuvos, bet 
iš Brežnevo valdomos visos sovietų imperijos. Tai skelbia 
ne vien užsieniečiams leidžiamas koks Gimtasis Kraštas, 
bet pačioje okupuotoje Lietuvoje pardavinėjamas ir vel
tui dalinamas savaitraštis Literatūra ir Menas.

Pirmame lapkričio 14 d. puslapyje Įdėta didelė besi
šypsančio Juozo Lingio fotografija. Žinia apie Juozui 
Lingiui suteikiamą “laurų vainiką” buvo tokia svarbi, 
kad redakcija negalėjo nieko kito padaryti, kaip padi
dinti Lingio fotografijų iki puslapio dydžio ir atmušti. 
Redakcija neturėjo laiko net trumpai žinutei parašyti, 
kaip tas “laurų vainikas” “laureatui” Lingiui buvo už-, 
dėtas. To nepadarė, nes siųsdama savaitrašti į spaudą, 
gal ir pati dar neturėjo iš Maskvos reikalingų informa
cijų. Žinia redaktoriams atrodė tokia svarbi, kad rado 
reikalo Įdėti bent “išpūstą” fotografiją be platesnių in-

■ formacijų. Tai galės padaryti kitame numeryje.
Lingys stovi ne tarp šokėjų ansamblio Lietuva^ 

kuriam jis kartu su K. Poškaičiu ir Vladu Bartusevičium 
vadovauja, bet šalia aukšto mūro sienų, beveik virstan- 

; čių ant paties “laureato’”. “Laurų vainikas” Lingiui už
dėtas ir įtakingo pono privilegijos suteiktos, greičiausiai, 
už Lingio sukurtą “Kolchozo pirmininko” šokį, šoktą 
Lenino šimto metų gimimo sukakties ir Lietuvos nepri
klausomybės netekimo 30 metų sukakties šokių švenčių 
proga. Lingys buvo pagirtas už tos šventės suorganiza
vimą, bet ypatingai jis buvo giriamas už jau minėto šo
kio sukūrimą ir suvažiavusiems valdytojams pašokimą.

Apie Lingio ‘Taurų vainiką” žinių dar nėra, bet šio
mis dienomis Ameriką jau pasiekė truputis “priešisto- 

: rėš”, liečiančios tą patį rusų; “apvainikuotą” Lingį ir 
kelias savaites Amerikos lietuvius jaudinusius įvykius. 
Visi atsimename Juozo Lingio viešnagę Clevelande, jo 
svečiavimąsi pas ponus Sagius* Naujienose tos viešnagės 
proga pasirodžiusius rašinius, Grandinėlės atliktą kelio- 
nę i Pietų Ameriką ir dar tos šokėjų grupės atliktą “dip-

■ • tematinę misiją”. Žinome šokėjų tėvų susirapinimą, an
sambliui bandyta primesti “nauja kryptimi”, “moderniais 

I šokiais”, ir-dar “moderniškesniais drabužiais”, bet visi 
džiaugėmės7 , kad visos šios naujovės pristabdytos ir ne

trims mėnesiams _________ $5.00
vienam mėnesiui  $1.75 (

Kanadoje:
metams$20.00 
pusei metų  $11.00 
vienam mėnesiui$2.00

Užsieniuose:
metams ________________. $21.00
pusei metų _____________ $11.00
vienam mėnesiui  $250

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kanadiškės “Nepriklausomos 
Lietuvos” skaitytojai pasikeitė 
nuomonėmis: vienam nepatinka, 
kad savaitraščio antraštėje Lie
tuva rašoma mažąja “1”, kaip 
jis vadina — kudu; kitas sako, 
jog tai nieko blogo ir savo nuo
monę juokais užraukia.

Laikraščio turinys, kryptis ar
ba vedamoji mintis skaityto
jams, o taip pat ir leidėjams, tu
rėtų labiau rūpėti negu atskiros 
raidės. Naujasis, specialiai tam 
darbui iš Anglijos atsikviestas, 
redaktorius R. E. Maziliauskas 
pasisakė vedamųjų arba edito- 
rialų nerašysiąs. Vadinasi, te
gul skaitytojai tenkinasi kores
pondencijomis, skelbimais, kny
gų, okupuotos Lietuvos ir išeivi

bandyta nuginčyti mintis, kad minėta kryptimi buvo pla
nuota žingsniuoti. Didelė lietuvių dauguma dėl šventos 
ramybės ir su šia mintimi buvo sutikę. Tėvai ryžosi sekti 
tolimesnę įvykių eigą, o kiti pasitikėjo sveiku tėvų ir pa
čių šokėjų protu. Būtume šio klausimo daugiau nelietę, 
jeigu okupantas, nežinia kuriais sumetimais būtų nepra
dėjęs aiškinti mums visos anos įvykių eigos “prpistorės”. 
Jis, kalbėdamas apie Grandinėlės kelionės į Pietų Ame
riką įvairias puses, iškėlė tokių “pusių”, kurios Ameri
kos lietuviams gali būti įdomios. Vladas Viešintas, gerai 
informuotas apie visą kelionės į Pietų Ameriką istoriją 
ir priešistorę, šitaip rašo:

“Papasakodami jas (išvykos puses), pirmiau
sia prisiminsime tos išvykos “priešistoriją”. Kaip 
žinia, pas Grandinėlės vadovą žiemą viešėjo mūsų 
autoritetingiausias liaudies šokių- specialistas Juozas 
Lingys, kuris, aišku, bendravo ir su ansambliu, tu
rėdamas progos patarti šokėjams. Kraštutinai anti
tarybinė ragangaudžių spaudą pradėjo pulti Gran
dinėlę vien dėl to, kad jos vadovybė pabendradarbia- 
vo su svečiu iš Lietuvos”. (Gimtasis Kraštas, rugs.
10 d. 6 psl.).
Iki šio meto Amerikos lietuviai nežinojo,^ ar Grandi

nėlės vadovybė bendradarbiavo ar tik- pabendradarbiavo, 
kaip rašo Gimtasis Kraštas. Amerikos lietuviai nežinojo, 
kad “autoritetingiausias liaudies šokių specialistas” ir 
“Kolchozo pirmininko” kūrėjas- turėjo progos patarti 
net patiems asamblio šokėjams.. Šiuos dalykus žino tik
tai' patys šokėjų tėvų komiteto nariai ir dar vienas kitas 
“pabendradarbiauti” pasišovęs mūsų tautietis. Ameri- 
kosTietuviai' tiktai matė “moderniuosius? šokius. Mačiu
siems nepatiko “autoritetingiausiom specialisto” šokėjams 
primesta rusiškoji dvasia, lietuviškų tautinių šokių su- 
chaltūrinimas, ir lietuvių tautinės dvasios praradimas. 
Dabar aiškėja, kad nelietuvišką- dvasią- pajutę vyrai ir 
moterys buvo labai pastabūs. Jų įspėjimui buvo pagrindo.

Gimtajam Kraštui iškėlus viešumon “priešistoriją”, 
kiekvienam aiškėja, kad pirmą įspėjimo šūvį šovusiam 
žmogui turėtų būti dėkingi ne tik ansamblio šokėjai, bet 
ir Amerikos lietuvių visuomenė. Jeigu Viešintai ne vien 
“proistoriją”, bet ir pačią istoriją kada papasakos, tai 
tada gal ir prieš Naujienas nebus keliamas toks didelis 
pyktis, koks jis buvo keltas įkarščio metu.

jos laikraščiu perspaudais, šil
tininkų ar kitų bendradarbių 
dėstomomis mintimis.

Dažni dabar “N. L” bendra
darbiai yra Salomėja Narkeliū- 
naitė, Edarcas šulaitis, na, ir 
priešmirtinėmis tarybinėmis min 
timis pasireškė Juozas Gobis. 
Jie visi nėra kanadiškiai, bet iš 
Brooklyn© “Vienybės”.

Kur pasuko “Vienybė”, tuo ke
liu turįs sekti kiekvienas lietu
vis, — taip kalbėjo Ed. šulaitis 
šią vasarą būdamas okupuoto
je Lietuvoje, nuvykęs į komu
nistinės propagandos “Gimtojo 
krašto” redakciją. Ed. šulaitis 
ten kalbėjo ne apie bendradar
biavimą su pavergtais tautie
čiais, bet pasisakė už bendra-

darbiavimą su Tarybų Lietuva,i 
kurią, žinoma, reprezentuo
ja Maskva per pastatytus val
dininkus rusus ir lietuvius.

Savo šaunios su tarybini akais 
bendradarbiavimo politikos min
tis šulaitis dėsto “Nepriklauso
moj Lietuvoj”, t. y., suka tą sa
vaitraštį “Vienybės” keliu.

Gal jau pats laikas laikraš
čio leidėjams ir redakcijai pasi
rūpinti ne raidę, bet visą ant
raštę pritaikyti turiniui, “Ne
priklausomą Lietuvą” pakeičiant 
“tarybine”, o gal net ekonomiš
kiausia būtą susijungti su “Liau
dies balsu”.

Vėl savanoriškai lenda 
į okupanto reples

Narsus buvo karys Henrikas 
žemelis, kai jis stojo į Vietinę 
rinktinę, kovai prieš bolševikus, 
sovietinę santvarką vėl Lietuvon 
nešančius.

Į frontą neišvyko, nes naciai 
rinktinę išvaikė, vienus arešta-
vę uždarė į koncentracijos lage
rį, kitus išvežė į Vokietiją karo 
darbams ar karo žygiams. Tik 
areštuotas H. žemelis pasijuto 
besąs okupanto replėse. Ta te
ma jis vėliau parašė knygą, iš
rūšiuodamas katras kacete bu
vo patriotas, katras nepatiki
mas — nacių bendradarbis.

Emigracijai iš DP stovyklų 
prasidėjus, prasidėjo naujas ka
ras — skundai emigracijos įstai
goms, lietuvio su lietuviu sveti
moj arenoj atsiskaitymai. Žino
ma, jog puikiai H. ž. parašyta 
“Okupanto replėse” knyga buvo 
ryšys tarp skundėjo ir emigran
tų atrinkimo įstaigos, t. y., bu
vo prie skundo pridėta kaip kal
tės įrodymo medžiaga, siekiant 
tariamam priešui pastoti emi
gracijos kelią.

Dabar kai kurioje spaudoje H. 
Ž. vėl ieško kenksmingų lietuvių. 
Ir surado: tai Vliko vyrai, paš
tininkai, viršaičiai ir vargoni
ninkai kenkia palaikyti ryšius 
su okupuota Lietuva, kai jau so
vietinis gyvenimas normalėj a.

Taigi, laikams normalėjant, 
nieko kita nelieka, kaip pareikš
ti normalią užuojautą generolui 
Plechavičiui, kad toks šaunus jo 
vietinės rinktinės karys sava
noriškai kiša galvą į okupanto 
reples.

Geriau sekėsi pačiam 
su savim bendradarbiauti-

Priešingų nuomonių esama 
dėl Br. Railos kontraversinių 
raštų. Sakoma, jog geriausiai 
jam sekėsi vesti kovą prieš “Vie
nybės” moterų ryšius su kraš
tu, bet kai jis pradėjo teisinti 
savo giminaitės prof. Gimbutie
nės keliones Į okupuotą Lietuvą,
tie jo raštai jau nebebuvę tiek'ti, kokia žiauri šiandieninė so-
spalvingi. vietijos cenzūros letena* kaip to teises* kur yra aišku, kad

Laikais, kai Br. Raila “Aki- kad nesibijoma kritiškai žvelgti naujagimis gali būti nenorma-

Garsi Britanijos negrė, dainininkė Shirley- Basse y iėliP3 *š automo
bilio su savo nauju balto minko'''maxi" apsiaustu ir ilgais, baltais 

batais.

karčiais jis pateikdavęs “Dirvai” 
rašinėlių S. Dubingio vardu. Ne
patingėdavo p. Dubingis ir p. 
Railos rašomąjį stalą apžvelgti 
ir parašyti, pakomentuoti, ką 
nepaprasto p. Raila daro; į ko
kius darbus paskendęs-.

S. Dubingio ir Br. Railos dvi- 
sėda puikiausias pavyzdys, kaip 
yra sėkminga pačiam su savim 
bendradarbiauti. Turint' tokius 
aukštosios žurnalistikos pavyz
džius niekam nederėtų stebėtis, 
kad ir kiti “Dirvos” bendradar
biai glaudžiai petį į petį remia, 
kad J. Grauda J. Gliaudą cituo
ja, r

Po cenzūros letena

4<Pergalė”, okupuotos Lietu
vos rašytojų sąjungos organas, 
išspausdino straipsnelį “Po cen
zūros letena”'.

Tarybinis organas negali iš- 
drįsti ir prasitarti, .kokia- žiauri 
cenzūra ten spaudą ir visą-kul
tūrinį gyvenimą yra prispaudu
si, tad rašoma apie Pietų Afri
kos Respubliką. '

Esą išleista daugybė įstaty
mų, nukreiptų prieš bet kokį 

-laisvesnį minties pasireiškimą. 
Draudžiamos literatūros skaity
mas Pietų Afrikoje traktuoja
mas kaip kriminalinis nusikalti
mas ir baudžiama? ne tik pinigi
ne bauda, bet ir kalėjimu.

Skirtumas yra: Sovietų Są
jungoje už laisvesnės minties 
pareiškimą; už cenzūros neklau
symą ne tik į kalėjimą sodina
ma, bet ir į beprotnamį rašyto
jai uždaromi. Reikia manyti, 
kad ateis laikai, kai “Pergalė” 
galės pažvelgti atgal ir paraŠy-

MOTERYS TYLĖJO 5000 METŲ

Plačiai prasidėjęs moterų išsi
laisvinimo- sąjūdis rado sau di
delį užtarėją prancūzų rašyto
jo Andre Malraux asmenyje, 
kurs savo vėliausioje knygoje 
“Antimemuarai” tema “šių die
nų moteris” be kt. rašo:

“Kaip labai moters psicholo
gija paskutiniais- metais pasi
keitė. Dar šio Šimtmečio pradžio
je moterys tebeturėjo tuos pa
čius' rūpesčius ir nepriteklius 
kaip, pavyzdžiui, faraonų laikų 
moterys. Nes per 5,000 metų 
moterys galėjo tik galvoti, kaip 
išsiversti’ tame vyrų dėF vyrų 
sukurtame pasaulyje. Per tuos 
5,0007 gana kruvinos vyriškos 
istorijos metų moterys turėjo 
tylėti. Joms nieko kito neliko 
kaip meilės kerėjimai it .suvi
liojimai”. .

PRANCŪZĖS ATSISAKĖ1
’ KLAUSYTI GENEROLŲ
- Versalyje, Paryžiuje, susirin
kusios Prancūzijos-moterų orga
nizacijų 325- atstovės “nušvilpė” 
savo krašto apsaugos. (karo) mi
nisters Michel Debre reikalavi
mą gimdyti daugiau vaikų, nes 
kitaip esą neįmanoma išlaikyti 
Prancūziją- kaip didžiąją vals
tybę. Ministeris išreiškė susi- 
rūpinimą' gimdymą skaičiaus 
mažėjimu ir perspėjo prancū
zes, kad priešingu atveju iš Al- 
žyro darbams įsileistieji afri- 

jkonai ims' viršų prieaugliu^
Priešingai Debres pageidavi

mui, ši moterų atstovių konven
cija užgyrė rezoliuciją, reika
laujančią- visoms moterims kaip 
ir vyrams lytinio auklėjimo, vi
siškai laisvo gimdymo kontrolės
priemonių naudojimo ir abor-

mirkų kronikas”'rašydavo, ret-.į. Stalino kulto cenzūrą. L. Br. Jus.

> HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

Pakalnes (Lankos) ir Labguvos apskritys

lį
I!
- 12

Devyni nemunai, devynios saulės.
Ir mirksta debesys kaip žąsys vandeny.
Kaimenė kuterių, prigludusi prie kranto, 
šviežia žuvim alsuoja ir aitria derva.

Kada užgęsta raudoni stogai žalių kaštonų vygėj, 
Skirvytė mirkčioja bakenų akimis.
Devyni nemunai žvaigždes per naktį plukdo 
Į Kuršių marių mėlynus tinklus.

Vytautas Mačiuika

Vasarotojams ir svečiams teiraujantis dėl vietovės 
’vardo kilmės, būdavo paaiškinama, kad kaimo ir 

| upės vardai yra lietuviškos kilmės, nes senovėje, kaip 
z ir dabar upės pakraščiai, o taip pat ir pamarys buvo ir 

yra apaugę karklais ir karklynais. Karklės valsčiaus 
ribos pamariu nusitęsia per 20 kilometrų. Su 2000 ha 

J dirbamos žemės plotu Karklės valsčius buvo trečias sa
vo dirbamos žemės ploto dydžiu Pakalnės apskrity.

Marių pakraščiai ir ypač Įlankėlės yra tankiai ap
žėlę meldrynais, kurie nuo senovės laikų buvo pagrin
dine stogų dengiamąja medžiaga. Pamario lietuvinin- 

nuo senų laikų apgyvenę šias apylinkes, 
ir ištvermingos prigimties žmonės, 

pakelių visokius sunkumus, negandus, aud
us bei žiemos šalčius, neiešką ypatingų 

Dar iki šio šimtmečio pradžios 
pamario žvejų kaimuose buvo išsilikusiom dūminės 
pirkios, neturėjusios dūmtraukių ir kaminų, šia pro
ga pats Karklės burmistras Michaelis Mainus prisime
na, kad jo tėvų namuose kaminas buvo pastatytas tik 
1870 metais. Iki tol namuose buvo tik mūras, supantis 
židinį, kuriame būdavo ugnis kūrenama ir valgis ver
damas. Pastogėje buvo įkaltas vąšas, aut kurio buvo 

Žvejai, atvykę laiveliais- j turgu Karklėje iš kiti* Pamario kaimu 

užkabinama grandinė (vąškaras), kuri prilaikė valgiui 
virti katilą. Čia taip pat buvo rūkoma mėsa ir pagautos 
žuvys. Virš dūmtraukio dažniausiai būdavo patiesti 
tinklai, kurie, tokiu būdu išrūkyti, būdavo impreg
nuojami ir ne taip greitai supūdavo kone kasdieninėje 
žvejyboje sūriuose marią vandenyse.

Senesniais laikais; nors pamario gyventojai ir 
daug žuvies sugaudavo, daug nendrių pripjaudavo, 
bet nesant kelių ir turgų, nebuvo kur tas gėrybes par
duoti. Vieninteli gyventojams prieinami ir atviri ke
liai tebuvo tik vandens keliai. Todėl jau apie 1850 me
tus, kiekvienas pamario gy ventojas, šalia žvejų val
čių, buvo jau įsigijęs ir po didelę valtį šienui gabenti. 
Prasidėjo gyva prekyba su visomis vietovėmis, ktrias 
tik buvo galima pasiekti vandens keliu. Visos pievos 
būdavo nušienaujamos, šienas ant jų j didelius kūgius 
sukraunamas ir žiemą, tvirtam ledui vandenis su k aus
čius, jis būdavo iš ten išvežamas.

1882 metais Karklę pasiekė akmenimis grįstas ke

sas

lias iš Kaukėnų, apsaugotas nuo potvynių. Karklės 
upės žiočių gelmė leido į čia Įplaukti garraiviams ir gi
lesnės grimzlės krovininėms valtims, Karklėse iškrau
nančioms atgabentas prekes ir čia pasikraunančioms 
vietos gaminiais. Kilo prekyba ir susisiekimas Vandens 
keliais ir Rarklės bažnytkaimiui buvo leista’turėti savo 
turgus, i kuriuos suvažiuodavo pirkliai ir iš kitty viefų.

Tačiau žvejyba ir toliau liko pagrindiniu vielos 
'ventbjų užsiėmimu. Iš senų Karklės gyventojų, išti- 

generacij as besi vertusių žvejyba, Mainus Šalia savo 
dar išvardinta Bajorų, Pudikių, Benderių, Dan

il, Dovydaičių, Grabauskų, Kuru, Naujokų. Neb- 
jonaičių, Trunšelių, Vybernaiėių, Liliškity; Kolery- 
čių, Urbonų, Rimkaus, Valkaus, Vencelio ir daugelio 
kilų šeinių pavardes.

1905 - 1906 metais Karklės kaimo žemės buvo ap
saugotos mio potvynio čia sukastais pylimais. Pieti
niame Karklės upės krante nuo potvynių pylimais ap
saugotuose 500 ha plotuose buvo galima auginti javus 
ir padidinti raguočių kaimenes, šiauriniame upės

OO St aid&X

Motorinis vilkikas išveža šieno valčių vilkstinį iš Karklės 

krante pylimais buvo apsaugoti apie 250 ha. Tokiuo 
būdu javų auginimas ir gyvuITfnnkystcTapo taip pat ga
na svarbi ūkio šaka vietos-gyventojams.

šalia tb, 1906 metais Karklę pasiekė ir siaurojo 
.geležinkelio linija. Geležinkelis, tvirtas kelias-ir pa
didėjęs garlaivių susisiekimas pradėjo’ Į' Karklę su
traukti daugiau vasarotojų ir taip ši vietovė, šalia žve
jybos ir žemdirbystės, lapu ir ttlristiniir centru.

ĮVAIRUS IŠGYVENIMAI KARKLĖS APYLINKĖJ

Akmingės miškų masyvą Karklės bažnytkaimis 
dalijo i dvi dalis, čia į Kuršių Marių Knaupo įlanką 
tekėjo Karklės upelė su savo dešiniuoju intaku Algos 
upeliu, turinčiu 18.6 km. ilgio. Pamario miškuose pri
silaiką briedžiai iŠ šiaurinės Akmingės miškų dalies i 
pietus, ar iš Čia Į šiaurę, visada traukdavo per Karklės 
kaimo ūkininkų laukus ir ūkininkai'su-jais buvo apsi
pratę, dažnai suteikdavo net ir Įvairią pagalbą jų ke
lionėse iš vienos vietos Į kitą.

Mūsų jau pažįstamo Mainaus pasakojimu,- 1906 
metų ankstyvos žiemos paryčiu Karklės apylinkėse pa
sirodęs briedis užsimanė persikelti per tik ką užšalusį 
kanalą ūkininko Margio žemėse. Bet ledas, matyt, bu
vo dar nepakankamai stiprus ir ant jo užėjęs briedis 
Įlūžo: NegaRdmnUS savo jėgomis iš kanalo išsimušti, 
briedis ko gėfo būtų pasfcėftdęs, nes vanduo čia buto 
gilus. Bet čia* jam Į-pagalbų tuoj atskubėjo KarkKs 
žvejai. Tačiau gelbėjimo darbas buvo ne toks jau long-
vas.

(Bus damrttori*
♦ r

SKAITYKITE Ik PLATINKITE 
DIENRAŠTI “NAttJtENAS”

JOS VISAD RAŠO -
TEISYBĘ
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DR- ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES UGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET 
telefu PRoepect 8-3229 

Read. leleL WAtbrocfc 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto 

nuO-i—Uu s vai, vak, Treč. uždaryta

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-FROTEZISTAS

Aparatai . Protezai. Med. Ban
dažai. Spociali n*0*lba kojoms I 
(Arch Supports) ir t t

2850 West 63rd St, CNcajo, III. 60629 į 
Telef.: PRospect 6-5084

Rez. t.i. 239-4683

DR. K. G. BAIUKAS 
akušerija Ir Muturų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, sKamninn 37^bul2

Telef.; PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽ1S 
gydyytojas ir chirurgas 

3M8 WEST 63rd STREET 
VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Ireciad. ir sekmad. ofisas išdarytas, 

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

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

Velionio Balio Pupalaigio laidotuvės Lietuvį Šv. Kazimiero kapinės*. Iš dešinės prie 
karsto stovi š. S. garbės narys Vladas Išganaitis ir Š. S. garbės teisino narys Algirdas 
Budreckas. Priekyje karsto dvasiškiai atlieka laidotuvių apeigas ir dalis grabnešių šau- 

Nų uniformose.

TĖVAS IR SŪNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
n W Telef.: GRovehUl 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
BinvH

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai, 
antrad., penstadienį nuo 1—5, tree, 

ir seštad, tiktai susitarus.

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
G£L£S VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
mas nubėgo tėvui į pagalbą, 
bet vieno bandito buvo peršau-

NAUJOJI ŠERMENINE ŽINOMOJI ŠERMENINĖ

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrisiąs.

DR. EDMUND E. C1ARA
Z/vy w. Sist SiKEc r

Tel.; GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—t, i—9, anirao., penkt. iu—4, ir 

seštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

SPALVOTA TV 
TIK $199.95 

2S12 W. 47 ST. — FR S-1W8 
ATID. S E KM. 11—4

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

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

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

Apdraustas perkrausimas 
iš įvairip atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel,: F Rentier 6-1882

PERKRAUSTYMAI

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063

Tree, ir seštad. uždaryta.
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rezid. telef.: GArden 3-7278

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

DR, A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus

Valandos: pinnad., ketvirtad. 5—8,

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,

Šaulių veteranų eilės vis ma
žėja. Lapkričio 12 d. su šiuo 
pasauliu atsiskyrė šaulys Balys 
Pupalaigis. Jo palaikai buvo pa
šarvoti Petkaus Marquette ko
plyčioje. Atsisveikinimas su ve
lioniu įvyko lapkričio 16 d. 7:30 
v. vakare. Į iškilmes susirinko 
pilna koplyčia žmonių. Atsisvei
kinimo įvados žodį pasakė Al
girdas Budreckas. Po to kalbėjo 
įvairūs atstovai.

Buvęs šaulių S-gos pirminin
kas ir vienas iš Sąjungos įkū
rėjų tremtyje Alfonsas Valat- 
kaitis savo kalboje prisiminė ve
lionio nuveiktus darbus Lietu
vai ir šaulių S-gai. šaulių S-gos 
CV narys kun. Jonas Borevičius 
su velioniu atsisveikino šaulių 
S-gos vardu. Martynas Gudelis, 
išdėstė velionio nueitą gyveni

mo kelią, paminėjo nuveiktus 
darbus tėvynei, lietuvių spau
dai apgailestaudamas, kad Nau
jienos neteko gero bendradar
bio. Valerijonas Šimkus atsisve-i

kino su velioniu “Laisvosios Lie
tuvos” vajdu. Pranas Nedzins
kas kalbėjįo Dzūkų dr-jos var
du, o Algirdas Reivytis “Krivū
lės” vardu,

Atsisveikinimą ruošė šauliai, 
o joms vadovavo šaulys Algir
das Bu

Laidotuvės įvyko lapkričio 17 
d. iš koplyčios 9 v. ryto velionio 
palaikai buvo atlydėti į šv. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyko gedulin
gos pamaldos. Pamaldas atliko 
ir jautrų pamokslą pasakė kan. 
V. Zakarauskas. Laike pamal
dų šaulė sol. Teodora Serapinie
nė giedojo solo. Po pamaldų di
delė vilkstinė automobilių paly
dėjo veliohį į Lietuvių šv. Ka
zimiero kapines. Dar kartą, prie 
duobės kunigai pasimeldė. *Po to, 
karstas sų B. Pupalaigio palai
kais buvo palaidotas su tradicijo
mis ir lietuviškomis apeigomis. 
Buvo sugiedotas Lietuvos him
nas. I Algirdas Budreckas

ją. St. Luke ligoninėje padary
ta skubi operacija ir sunaudok 
ta transfuzijai 40 bonkų krau
jo, tačiau Thomo gyvybės iš
gelbėti nebebuvo galima.

Liko našlė žmona Barbara, 
sūnus Paulius III ir
terys Connie, June ir Tina, 
dikai dar nepagauti.

duk-
Žu

Artėja prie 500
Nuo šių metų pradžios 

praeito pirmadienio vidurnak
čio Cook apskrityje, tai yra 
Chicagoje su priemiesčiais ir 
užmiesčiais nuo automobilių 
žuvo jau 483 žmonės, iš jų 283 
pačiame mieste, kur per tą pa 
tį laiką 37,580 žmonės buvo su
žeisti.

Kaip jau buvo rašyta, Nacio 
naL Saugumo Taryba prisibi
jo, kad per šį ilgą Padėkos sa
vaitgalį gali žūti apie 770 žmo
nių, dėl to primygtinai pata
ria važiuojant kelyje tiksliai 
laikytis visų trafiko taisyklių.

iki

DE YOUNG . VROEGH FUNERAL 
NOME

LEONARD FUNERAL HOME

649 East 162nd Street

South Holland, Illinois

10821 S. Michigan Avenue
Chicago, Illinois

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

-dieną arba naktį.

Skambinkite telefonu COmmodore 4-2228

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

CHICAGO, ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virs 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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

9727 So, Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

ROCKFORD, ILL
SLA 77 kuopos susirinkimas

Kadangi SLA 77-ta kuopa su
sirinkimų vasaros metu nelaikė, 
tai dabar būtinai reikalinga na
riams susirinkti ir savo organi
zacijos reikalus aptarti. Be to, 
jau baigiasi ir metai, kada ren
kama nauja vadovybė. Valdyba 
tad praneša visiems nariams, 
kad metinis kuopos susirinkimas 
įvyks gruodžio 6 d. Lietuvių klu
bo patalpose. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Bus renkama nauja val
dyba, komisijos išduos raportus. 
Sekretorė kviečia visus narius 
susirinkime dalyvauti, nes, be 
raportų ir valdybos rinkimo, bus 
taip pat aptarti įvairūs organi
zacijos reikalai.

Kitas svarbus kuopos susirin
kimas įvyks sausio 7 d., irgi Lie
tuvių klubo patalpose. Prasidės 
2 vai. po pietų. Tai bus kitais 
metais. Vadinasi, po didžiųjų 
švenčių. Tada bus įvesdinta nau
ja valdyba, o po to bus suruoš
tas tradicinis pobūvis — užkan
džiai. Vadovybė

Dar noriu pranešti klubo na
riams ir kitiems, kad persikė
liau gyventi kiton vieton. Dabar 
mano adresas 2030 W. 23rd St., 
tel. tas pats YA 7-8989.

Palaidotas policininkas
Arkidiocezijos laikraštis “Th 

New World” didele antrašte 
“Paul Thomas Jr. palaidotas 
Kazimierinėse kapinėse” pra
neša:

Paul Thomas Jr., 43, devin
tasis Chicagos policininkas, 
kuris šiemet mirė eidamas pa
reigas, po mišių šv. Helenos 
nuo Kryžiaus katalikų bažny
čioje, 10221 S. Parnell Ave., 
palaidotas šv. Kazimiero kapi
nėse.

Thomas mirė penktadienį 
nuo žaizdų, kai lapr. 4 dieną 
buvo peršautas vieno iš dviejų 
banditų, bandžiusių apiplėšti 
jo tėvo spaudos agentūrą 556 
W. 103rd Street.

Pataikęs būti tėvo agentūro
je ir išgirdęs triukšmą,

PIRKI • e JAV TAUPYMO BONUS

OVERSEAS PACKAGES 
CHRISTMAS DEADLINE

Susirinkimų k parengimų EUDEIKIi
— Chicagos Lietuyiy Našiiy, Naš- 

Liukiy ir Pavieniy Klubas rengia links
ma šokių vakarą ši šeštadieni, lapkri
čio 28 d„ 7 vaL vak. Hollywood, salė
je, 2417 W. 43rd St šokiams gros 
George Joniko orkestras, veiks baras 
ir bufetas. Valdyba ir Komisija prašo 
visus narius ir svečius gausiai daly
vauti. M. Urbetis, rašt.

=— Chicagos Lietyviy Suvalkiečiy 
Draugijos eilinis narių susirinkimas 
Įvyks penktadieni, lapkričio 27 d. 8 v. 
vak. Hollywood Inn svetainėj, 2417 
W. 43rd St. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra daug visokių reikalų ap
tarti.

Eugene Strungys, nut. rašt.

— Utenos Apskričio Klubo metinis 
parengimas “bus sekmadieni, lapkričio 
29 d., 3:30 vai. popiet Taiman svetai
nėj, 4500 So. Taiman Ase. Gros A. 
Valiūno orkestras. Bus skanių valgių 
ir gėrimų. Visus prašome atsilankyti 
ir linksmai laiką praleisti $u uteniš
kiais.

Kviečia Komisija ir Valdyba

EEmzbfie

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS R GAIDAS GERALDAS Ė DAIMID

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neaUdi'epia. tai telef. GI 8-6195

Air AH the Way 
30-!b. Limit

NOY. 28
M

SKAITYK "NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Paskutinė data kalėdiniams- siunti
niams j užsienius siusti yra lapkričio 
28 d., jei jie siunčiami oro pastų. Vė
liau i šsi u n tus, pastas negarantuoja, 
kad siuntiniai pasieks adresatą laiku.

Brighton Parkas
Našlių klubo balius

Chicagos Našlių Našliukių 
Draugiško Klubo linksmybių ba
lius įvyks šį šeštadienį, lapkri
čio 28 d., Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd SL nuo 7 vai. vakaro. 
Šokiams gros kaip paprastai gar
susis Jurgio Joniko orkestras. 
Našlių Našliukių baliaus komi
tetas prieky su klubo pirminin
ke Maryte Neberieza jau iš 
anksto rūpinasi, kad visi atsi
lankiusieji malonūs svečiai ir na
riai būtų gerai nuteikti bei pui
kiai pavaišinti, nekalbant apie 
įdomias dovanėles.

Artėjant šiems metams prie 
užbaigos, pasirodo, mūsų Naš
liukai su Našliukėmis dar ne
pavargo ruošdami įvairius link
smus parengimus, skirdami au
kas geriems lietuviškiems dar
bams ir Raudonajam Kryžiui.

Gerbiamieji, jūsų atsilanky- 
! mas į balių, klubui suteiks dau- 
giau galimybės pasireikšti kul
tūros bei labdaros veikloje.

ANNA JONUŠAS

Mirė 1970 m. lapkričio mėn. 
25 dieną, 5:30 vai. ryto, sulauku
si senatvės. Gimusi Lietuvoje, 
Bielėnu kaime. Arzbelių parap.

Paliko nuliūdę: duktė Anna 
Siaulys. žentas Michael, sūnus 
John Janušis, marti Mary, anū
kė Carol Strapel, jos vyras Ro
bert. artimos draugės Anna Ma- 
riosh ir Frances Stukonis. kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridi
ko koplyčioje. 3354 So. Halsted 
Street.

Šeštadienį, lapkričio 28 dieną 
9 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į Dievo Apvaizdos parapi
jos bažnyčią, o po gedulingu pa
maldų bus laidojama Lietuvių 
Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Anna Jonušas gimi
nės. draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, žentas, sūnus, marti 

ir giminės.

Laidotuvių Direktorius P. J, 
Rimkas. Tel. YA 7-1911.

ANNA SAKALAUSKAS - 
MEŠKAU5KAITĖ

Gyv. 243 W. 103 St.

Staiga mirė 1979 m. lapkričio 
24 dieną. 7:30 vai. ryto, sulau
kusi 63 metų amžiaus. Gimusi 
Philadelphia valstijoj.

Chicagoje išgyveno 49 metus.
Paliko nuliūdę: jdraugės, 

draugai ir pažįstami.
Laidotuvėmis rūpinasi šeimi

ninkas John Grigulis.
Lietuvoje ir Sibire liko 4 se

serys ir 2 broliai
Priklausė 9 Ward© Lietuvių 

Demokratų klubui.
Kūnas pašarvotas Leonard ko

plyčioje, 10821 So. Michigan 
Avenue.

šeštadienį, lapkričio 28 dieną 
8:30 vai. ryto bos lydima iš ko
plyčios į Vįsų šventųjų parapi
jos bažnyčią, d po gedulingų pa
maldų Imis laidojama Lietuvių 
šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a, Anna Sakalauskas 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dafiyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę lieka:
Draugai ir pažįstami.

Laidotuvių Direktoriai Leo
nardas Bukauskas ir Sūnus Tel. 
CO 4-2228.

NARIAI:

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
daLyse

I

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių t
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ .
IR NAKTĮ

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

BUTKUS - VASAITIS
. 1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
.3319 So. LITUANICA AVE. T«L: YArds 7-1138-1439

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

I

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

— NAUJIENOS, CHICAGO I. ILL— FRIDAY, NOVEMBER 27, 1970



: fcių metų lapkričio 13-tą die- mą man rodei ir už kuri aš nc- 
apie 5-tą vai. vakaro, Kos

tas Repšys, gyv. 6608 S. Rich- 
•iriond St., grįždamas iš darbo,] 
4prie.,$J7-to8 ir S. California su-1 
įstojo “prie šviesų.
C Belaukdamas, kol pasiro- 
.dys žalia šviesa, staigiai pajuto, 
/kad kažkas atsisėdo šalia jo. 
vTai buvo gerokai apžėlęs juo
dis. Tiek apžėlęs, kad dau
giau neįmanoma apželti. Ta 
plačia akimirka jis įrėmė re- 
Arolverio vamzdį į Repšio šoną 
.Ir tarė:
7 — Važiuok, kur aš tau liep- 
,siu. Jei neklausysi, lai mirsi 
čia pat! >

x Nuo tos akimirkos ir prasi- 
jdčjo čikagiečiams plačiai pa
kuštamo, nuoširdaus visuome- 
įnininko ir gero organizacinio 
Edarbo talkininko Kosto Repšio 
%kūbi' kelionė į mirtį. Jis bu- 
5ro Įsitikinęs, kad skuba Į mir-jtų 
5ti. Jis išgyveno visus mirtinin
ko sielvartus ir baimę.

Mašinon be leidimo įlipęs 
pabaisa nurodė važiavimo kryp 
ilį žodžiais, “kairėn” arba “de
šinėn”.-. Iš Kalifornijos jis lie- 
;pė sukti Į šiaurę.
'x —Teko pravažiuoti pro sa- 
?ro namus, — pasakoja Kostas 
JRepšys.- — Man buvo didžiau
sias skausmas širdyje, kai pa- 
^nažu-pravažiavau pro mėgia
mus namus. “Sudie, mylimo
ji Katriute”, . — tariau savo 
mintyse. “Dėkoju tau už gerą 
šjrdį. ,iiž nepaprastai šiltus

(Jausmus, už toki didelį drąu-
~ kuri tu visą gyveni-[tų i barjerą.-

turėjau progos tuo pačiu tau at 
silyginti... ” Pavažiavau kelis 

I jardus ir vėl užėjo širdies 
(skausmas: “Atleisk, Katriute, 
jeigu tau kuo prasikaltau ar 
Įžeidžiau! Atleisk... Šiandien 
ryte, išlydėdama mane į dar
bą, užansjjaudavai bučinį ant 
mano veido, palinkėdama 
laimingai pasiekti darbovietę 
ir sugrįžti... Kostuk!... Man 
skambėjo visą laiką... Sudie 
giminės ir draugai, nes šių 
dienų gyvenimo didžiausioji 
pabaisa mane veža tiesiai Į 
mirti”, — galvojau.

— Suk dešinėn! — man Įsa
kė juodis ir turėjau sukti, ir 
važiuoti, kol Įvažiavome i Danį 
Ryan greitkeli.

seimu, guodžia viens 
jo žūti apie milijoną 
as — 153,000.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkv Reikia

ENGINEER
STATIONARY ENGINEER

Licensed for high pressure boiler. Oil 
and gas fired. Knowledge of ammonia 
refrigeration helpful. Permanent po

sition. Paid vacation and other 
benefits.
APPLY

WARD BAKING COMPANY
5659 So. LaSALLE 

NO 7-5900
An equal opportunity employer

„ ■ —,——r ------------ ~

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

FREE ROOM AND .BOARD for a wo- PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
ye™ offudy.^j^w^ay'sma?? BUTŲ NUOMAVIMUI - NOTARIATAS - VERTIMAI
salary. Call after 5 P. M. — 582-5170 DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

*- » , ■ ■ - — 
i greitkeli. Važiuoju 60

mylių Į valandą ir galvoju, ko išsigelbėjimas, galvoju. Bet iš 
akių pasipylė Įvairios šviesos, 

sprendžiau, kad geriausia bū- 0 miidu sveiki. Auto kampas 
atsitikimas, numuštas ir padanga prakirs- 

, ta, bet motoras dar buvo gy
vas. CK

Netoliese matėsi skysto kuro 
stotis. Juodis Įsakė man va
žiuoti paskubomis i minėtą 

. stotelę. Perkirstoji padanga 
buvo be oro. Ji daužė ir kratė, 
tarytum dantys byrėtu. Nuva 
žiavoine Į nurodytą vietą... 
Čia Įvyko didžiausias netikė
tumas... Juodoji giltinė šoko 
iš mano mašinos, nepaprastu 
greičiu movė i kitą automobili 
ir nudūmė palikdamas mano 
gyvybę. Aš buvau Įsitikinęs, 
kad jis vežė mane Į minėtą 
miškelį, ten mane nušaus, o 
vėliau dings su mano automo
biliu. ..

Bet Aukščiausiojo pagalba 
stebuklingai likau gyvas. Bet 
man liko neišspręstas labai 
svarbus klausimas: Kur jis va
žiavo? Kodėl jis reikalavo 
kad aš ji vežčiau Į minėtą miš
keli? Ką jis padarė Marquette 
Parke? Ar ten laukė jo paties 
mašina, ar jis pavogė kito 
žmogaus mašiną? Iš kur jis 
žinojo, kad ten bus važiuoja
ma mašina?

Man neaišku, koki Įsibrovė
lio planai buvo, bet man labai 
aišku, kodėl taip,atsitiko. Di
džiausioji šios nelaimės prie
žastis buvo neužrakintos ma
no mašinos durys. Jeigu jos 
būtų buvusios užrakintos, tai 
juodis nebūtų galėjęs Į vidų 
Įsiveržti. Greičiausiai, jis iš to
lo pastebėjo, kad mano maši
nos durų kaištis nebuvo Įspaus 
tas, todėl jis prie manęs priėjo 
ir Įsėdo. Jis iš tolo matė, kad 
lengvai gali duris atidaryti, 
todėl i mano automobili ir įsė
do. Mano nuoširdžiausias pa
tarimas visiems automobilis
tams: užspauskite durų kaištį, 
kad niekas be jūsų sutikimo iš 
lauko negalėtų durų atidaryti, 
— baigė pasakojimą Kostas 
Repšys, Marquette Parko Na
mų Savininkų valdybos narys, 
Balfo veikėjas ir Naujienų 
piknikų talkininkas.

Visi Repšio pažįstami ir 
draugai džiaugiamės, kad jam 
pavyko sveikam ir gyvam iš
trūkti iš juodos pabaisos mir
ties nasrų. Stasys Patlaba

kiu būdu man gelbėtis.

nelaimingas 
trafiko nelaimė, 
važiavo didelis

dieni staiga Chicagą užklupęs 
ir sekančią dieną buvo išvary
tas ir Padėkos dienai grąžintas 
pakenčiamai šiltas oras.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

CARRY - OUT RESTAURANT

Prieš mane 
sunkvežimis.

;»Man dingtelėjo mintis pagrei
tinti bėgi ir trenkti Į sunkve
žimį. Bet užpakalyj važiavo 
didelė mašinų vilkstinė. Aš 
trenksiu, bet ir Į mane trenks. 
Bus dar daugiau žuvusių ir su
žeistų. .. Staiga privažiavome 
pasisukimą Į mišką. Man at
rodė, jog tai buvo paskutinė 
proga, ką nors daryti?...

— Suk dešinėn! — man Įsa
kė. Išsuku ir važiuojame miš
ko link. Pastebėjau cementini 
tilčiulcą ir pasukau taip, kad 
priešakinis mašinos ratas kirs-

Čia mirtis arba

TRUMP

— Vijtaulo Didžiojo šaulių 
kuopos susirinkime, 
Įvyks lapkričio 29 d.,

tik tūri gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 
Yaa'ėjas J. LIEPON1S

ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
nuo

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOSPARCaS EXPRESS CORP.

' Ą (Licensed by VNESHPOSYLTORG)
t ’ MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

-...... 2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
f < 3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
rt Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 

' '■ maistas, doleriniai Certifikatai.
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES QUARTERLY

Excellent South suburban location. 
Established business. 75x125 foot 

lot, building and all equipment. 
Owner must sell.

Call NORM, 779-4555

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET

Passbooks

^/2%
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum 
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

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

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
- W1 ARCHER AVE^ CHICAGO, ILL. 60632

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naiujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

■ I ...... "

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

Suspendavo 6 tinginius
Spaudai iškėlus faktus, kad 

Chicagos gatvių departamento 
darbininkai tinginiauja, su 
perintendentas Marzullo su 
spendavo šešis šaligatvių tai
sytojus už “per ilgas priešpie
čiu valandas ir per anksti 
darbo baigimus”. Suspenduo
tas pats darbininkų grupės 
prievaizda 5 dienoms, du dar- 
binikai po 10 dienų ir trys iki 
ateinančio pavasario.

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- 
- na 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

Jau užšalo hidrantai
Prireikė šimto gaisrininkų, 

kol pavyko užgesinti gaisrą tri
jų aukštų mūriniame apartmen 
tiniame name prie 8827 S. 
Dante Avė., kadangi vandenį 
teko atvesti iš toliau kaip 
blokas atstumo, nes abu hid
rantai pasirodė užšalę.

Nelauktas, netikėtas ir ne- 
sezoninis šaltis praeitą sekma

kuris 
sekma

dienį, 2 v. p. p., Jaunimo Cent
re, bus prisiminta Lietuvos ka 
riuomenė, knygnešiai ir spau
dos mėnuo. Kalbės advokatai 
Rapolas Skipitis ir Algirdas 
Budreckas. Visi nariai prašo
mi susirinkime ir minėjime 
dalyvauti. Vėliau sesės šaulės 
visus pavaišins kavute.

— Jonas Naš liūnas buvo iš
rinktas JAV LB garbės teismo 
pirmininku lapkričio 22 dieną 
Chicagoje Įvykusiame teismo 
posėdyje, kuriame dar daly
vavo garbės teismo nariai kun. 
Jonas Borevičius SJ, Zigmas 
Dailidka bei Bronius Kviklys 
ir JAV LB tarybos pirmininkas 
\ ytautas Kamantas. Raštu sa
vo nuomonę atsiuntė teismo 
narys Arvydas Barzdukas iš 
Washingtono. Garbės teismas 
buvo pakviestas ir dalyvaus 
kaip stebėtojai naujos JAV LB 
centro valdybos tvirtinimo bal 
sų skaičiavime. <■ Taip pat buvo 
nutarta, kad garbės teismas 
dabar paruoš savo veiklos sta
tutą ir ji pateiks sekančiai LB 
tarybos sesijai tvirtinti. JAV 
LB garbės teismo pirmininko 
Jono Našliūna adresas yra 
6707 So. Campbell Ave., Chica
go, Illinois 60629, tel. (312) 
436 — 3368.

— JAV LB Tarybos prezi
diumo ir LB garbės teismo na
riai posėdžiaus pirmadienį, 
lapkričio 30 dieną tarybos se
kretoriaus Vaclovo Kleizos re
zidencijoje, 10316 Kenneth 
Avenue, Oaklawn, Illinois 
60453, telef. (312) 425 — 1255. 
Mosėdžio metu bus skaičiuoja
mi tarybos narių atsiųsti JAV 
LB centro valdybos tvirtinimo 
slapto balsavimo lakštai. Slap
to balsavimo skaičiavimą ste
bės LB garbės teismas. Kartu 
bus patikrinti ir suskaičiuoti 
visų tarybos narių pasisaky
mai dėl siūlomos sekančios LB 
tarybos sesijos vietos ir laiko 
(Philadelphijoj, 1971 sausio 
16 — 17). H

— Sol. Arnoldas Vokietaitis 
yra atvykęs Chicagon ir daly
vauja operos Madame Butter 
fly pastatymuose Civic operos 
rūmuose. Chicago Tribune ir 
kiti vietos dienraščiai savo 
Įvertinimuose bei aprašymuo
se išskirtinai parpinėjo sol. Ar
noldo Vokietaičio pranašumą 
Broso vaidmenyje.

— Sandy Juris, Linda Jen- 
čys, Susan Shimkus ir Virginia 
Tumosas, Harper aukšt mo
kyklos studentės, už gerą mo
kymąsi ir pavyzdingą elgesį 
yra Įrašytos Į garbės sąrašus. 
Joms yra įteikti pažymėjimai 
specialioje Garbė* Legiono 
programoje.

f 5 *

— PFC James A. Pocius tar
nauja 43-čio ryšių bataliono 
štabe, personaliiiiame skyriu
je. Tas kariuomehės ryšių da-

linys dabar yra Vietname. Jo
tėvai gyvena Beverly apylinkėje.! T0RANAS _

_ Alex TJzemack ir in uM aukštų namas, moderniški ir nauji Aiex uzemacK ir jo zmo- įreigįmai _ judri vieta — labai geras 
na yra parinkti vadovauti Rau- biznis, lengva aptarnauti.
donojo Krvžiaus programai ’ r 3- BIZ^I0T> pltelpa^,R™ *

i - -v * h & tme vieta Marquette Parke. $43,000.
Balsai is namų” Cook apskr. | 11 BUTŲ MŪRAS. 10 metų. 60 p. 

sklypas, geros pajamos, puiki vieta.

ŠIMAITIS REALTY
pietinėje dalyje. Jie jrekorduo- 
ja ir pasiunčia esantiems užjū
riuose kareiviams artimųjų 
sveikinimus Kalėdų proga. 
Gruodžio 3-5 dienomis tuo 
tikslų jie bus Evergreen preky
bos centre.

VALGYKLA. Dvie-

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

— Žurn. Jonas Vaičiūnas, LB 
Chicagos apyg. valdybos spau
dos — informacijos vadovas, 
kartu su valdyba bei talkinin
kais planavo7 ir'dirbo, kad pa
skelbto Spaudos mėnesio pro
ga ruošiamas Lietuvių litera
tūros vakaras, leidėjų paminė 
jimas taip pat knygų mugė sėk j X
mingai praeitų. Literatūros' 
vakaras Įvyks penktadieni, 
lapkričio 27 d., 7:30 vai. vaka
ro Jaunimo Centre.

PARDUODU — PERKU 
Namus Chicago je ir ūkius 

Illinois valstijoje. 
LISKUS REAL ESTATE 

2502 West 69 Street 
Tel. 434-8786

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL* TEL. VI 7-9327

UŽTIKRINTAS PIRKINYS
5248-50 So. ASHLAND AVE.

4 butų ir 2 krautuvių pajamų nuosa
vybė. $9,000 metinių pajamų, 

šomoji kaina S36.500.

tel. 776-4432

Pra-

♦ Lietuvių Tautiniai Namai 
Chicagoje maloniąi kviečia lie-[ 
tuviškąją visuomenę, dalyvauti 
LTN būstinės (7108 So. Rock
well Ave.) atidaryme, šių metų 
lapkričio 28 ir 29 d. jd.

Prašoma aplankyti LTN būs-j
tinę, susipažinti su lietuviškų na- EVERGREEN PARKE 6 kamb.. 3 mie- 
mų problema, apžiūrėti LTN gamųju mūras su įrengtu rūsiu, cen- 
projėkto eskizus ir pabendrauti į™“01-0 vėsinimu ir daug priedu. 
P J .... L ... . $38,500. Skambinti savininkui telef.
su LTN nariais, direktoriais ir. 425-6374su LTN nariais, direktoriais ir ' 
valdyba. f

Būstinė atdara per abi dienas ™™15 — 4 kambarių 17 metų.
r Įrengtas rūsys. Arti parkas. Pigus.

Tel. PR &6916.— nuo 2 vai. p. p. (Pr).

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

į A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL; REpublic 7-1941 
v___________________________________ f
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TEL. 925-6015

LAIMĖ BŪTI SAVININKU
PUOŠNUS 4 BUTŲ mūras, Brighton 

Parko rinktinėje vietoje, čia yra vis
kas ką nori geras pirkėjas.

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim

PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29,500.

4 BUTŲ ant kampo mūras. Sausas, 
švarus, iš gerų ranku. 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 musu. 
$19.600.

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

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

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

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

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
3208V2 W. 95th St. 

GA 4-8654

STATI FARM

IMSUtANCf

Stale Farm Fire anti Casualty Company

AGENTŪRA:
Namų, automobi- 

'*^vybės, svei- 
; ir biznio.

Patogios išsimokė- 
įimo sąlygos.

J.”B A C E V I č ! U S 
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. šilima ga- 
zu, moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobilių garažas. $20.500.

4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir
šus neužbaigtas), apvnaujis mūrinis, 
šilima gazu, aluminijaus langai. 2. au
tomobilių garažas, šoninis įvažiavimas, 
platus sklvpas. $25.000.

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija, 
šilima gazu. 1% auto garažas, platus 
sklypas. $18.900.

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas, Mar
quette Parke. $32,000.
• 2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šili
ma gazu. alutnin. langai, platus skly
pas. graži nuosavybė Gage Parke. 
S43 000

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321
J rP kates 

hvonaį^atNT/p f . k • vov7 raiyyiL BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir- kitus kraštus

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

/"1 a
A. & L. INSURANCE & REALTY '

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

I. RUDIS Tel. CL 4-1050

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

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd SL

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

SIUNTINIAI

Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas {vairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

■NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su 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

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”,—TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE


