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Graiku teisme

perialistinė, Nato organizacijai 
priklausanti valstybė, atsilikusi 
visa epocha nuo socialistinių Eu
ropos valstybių savo socialinia
me išvystyme. Jokių sujungi
mų tarp dviejų Vokietijų negali 
būti, nes santykiai tarp socializ
mo ir imperializmo neegzistuo
ją ir negalį egzistuoti, — pa
reiškė Ebertas.

ATfeNAI
penki amerikiečiai apkaltinti ha
šišo ir kitų narkotikų nelegaliu 
įvežimų į Graikiją iš Libano.

Penkiasdiešimties žodžių te
legrama Baltiesiems Rūmams ar 
Valstybės Departamentui tekai
nuoja tiktai vieną dolerį.

— Estijos Atstovo inicia
tyva š. m. lapkričio 19 d. įvyko 
Baltijos valstybių Diplomatinių 
Atstovų pasitarimas Washingto
ne. Jo metu buvo pasikeista nuo
monėmis, informacijomis bei pa
sitarta aktualiais klausimais.

Turimomis žiniomis, apie 30 
metų lietuvis buvo sovietų lai
vo radijo operatorius, kurio var
das ar pavardė Simas Jis ati
duotas sovietams pačiu žiauriau
siu būdu. Spėliojama, kad jis 
buvo surištas pačių amerikiečių 
“Vigilant” laive. Rusai jį spar
dė ir mušė.

♦ Sovieto rašytojas Solženi- 
cinas pranešė Nobelio premijos 
komitetui, kad jis nedalyvaus 
premijų įteikime, nes sovietų vy
riausybė jo neišleidžia.

DAKARAS. — Ginėjos vy
riausybė vis skundžiasi, kad por
tugalų atsiųsti samdiniai ka
reiviai puola jos teritoriją. Af
rikos valstybių organizacijos se
kretorius Etiopijoje paskelbė, 
kad Sudanas, Egiptas, Nigerija, 
Libija ir Alžiras jau turi paruo
šę karinius dalinius skubiai vyk
ti padėti Ginėjai gintis nuo už
puolikų.

Afrikos Vienybės organizaci
ja prašo savo narių karo lėktu
vų, kurie galėtų sunaikinti por
tugalų atsiųstus laivus, iŠ kurių 
tie puolimai Ginėjos teritorijoje 
vyksta.

Laivai “Vigilant” ir Soviets- 
kaja Litva” buvo susitikę ir sto
vėjo greta vienas kito atvykę de- 
rėtis/da Žūklės teisių. Sakoma,

ALBANY. — Per paskutinių
jų rinkimų kampaniją New Yor- 
ko gubernatorius Rockefelleris 
išleido 6.8 milijonus dolerių. Net 
ir sen. Goodell, pralaimėjęs rin
kimus, išleido 790,586 dolerius.

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
teismas nubaudė 31 metų stu
dentų agitatorių Alain Gėismar 
dviem metais kalėjimo ir 1,800 
dol. pabauda. Geismar priklau
so uždraustai maoistų kairia
jam proletarų judėjimui.

BERLYNAS 
vietų užsienio reikalų ministe- 
rio Gromyko apsilankymas Ry
tų Vokietijoje, stebėtojų many
mu, turėjęs vieną tikslą, — pa
veikti Ulbrichto vyriausybę, kad 
ji derintų savo politiką su so
vietų linija Bonos vyriausybės 
atžvilgiu. Sovietų delegacijoje 
buvo Valentin Falin, kuris da
lyvavo derybose su Vakarų Vo
kietija. Dalyvavo ir ambasado
rius Abrasimovas, kuris veda 
derybas su trijų sąjungininkų 
atstovais dėl Berlyno.

Gromyko spaudžia Rytų Vo
kietiją, kad ji pradėtų derybas 
su Bona. Jis pabrėžė, kad Mask
va tikisi greitų ir pozityvių re
zultatų.

Sovietų valdžia tikisi užbaigti 
derybas su Vak. Vokietija, kuri 
neratifikuos neseniai sudaryto 
nepuolimo pakto, kol nebus iš
spręsti Berlyno klausimai, ku
riems išspręsti trukdo Ulbrich
to režimas. Pats Ulbrichtas esąs 
sveikas, tačiau nevykęs į Veng
rijos komunistų kongresą, no
rėdamas pabrėžti nepritarimą 
Maskvos linijai.

Ulbrichto vietoje Budapešto 
kongrese dalyvavo Friedrich 
Ebert. Jis savo kalboje atmetė 
kanclerio Brandto siekimus pa
gerinti santykius su Rytų Euro
pa. Vakarų Vokietija esanti im-

NEW BEDFORD. — žinia apie amerikiečių Pakrančių Sar
gybos vadovybės pasielgimą su lietuviu pabėgėliu, kuris įšokęs į 
kuterį “Vigilant” paprašė politinės globos ir vėliau, po astuonių 
valandų derybų su rusais, buvo jėga atiduotas rusams, sukėlė 
didelj Baltijos valstybių išeivių nusivylimą ir pyktį. Lietuvių or-, 
ganizacijos New Yorkej Clevelande ir Čikagoje surengė protesto 
mitingus ir planuoja tolimesnius žygius, ‘Prie Cape Code susitiko 
du laivai: minėtas kateris “Vigilant” ir sovietų žvejų laivas — 
aprūpintojas, žuvų apdirbėjas, “Sovietskaja Litva”, kurio namų 
uostas yra Klaipėda.

gūsį lietuvį būtų pakenkęs toms 
deryboms dėl “geltonųjų plekš
nių”. Biznis — virš visko!

Pakrančių Sargyba paskelbė, 
kad atiduoti lietuvį jūreivį bu
vo nutarta pačios Pakrančių 
Sargybos. Valstybės departa
mentas čia esąs nekaltas. Nuta
rimą padaręs Pakrančių Sargy
bos 1-mos apygardos štabo vir
šininkas F. W. Brown ir 1-mos 
apygardos vadas, admirolas W. 
Ellis. Jie pasitarę, tą nutarimą 
patys padarę. Laivo “Vigilant” 
kapitonas Ralph Eustis turėjo 
klausyti savo viršininkų įsaky
mo.

džiama, kad Kinija duos Rumu
nijai ginklų ar fabrikų jiems 
gaminti.

Kinijos valdžia vis pabrėžia 
savo draugiškumą Rumunijai, 
kuri nepabijojusi svetimųjų gra
sinimų ir išlaikiusi savo nepri
klausomybę, kuriai grasino di
desnės galybės. Kinijai patin
ka nepriklausoma Rumunijos lai
kysena Kremliaus spaudimų aki
vaizdoje.

Paskutiniu metu sovietų spe
cialistai pagreitinę egiptiečių ap- 

Ypac išnaudojamos 
karo paliaubos, kurių metu izra
elitai netrukdo apmokymo dar
bų ir pratimų.

Jau keli Egipto vyriausybės 
nariai pabrėžė, kad karo paliau
bos nebus pratęsiamos po vasa
rio 3 d., kada sueina jų termi
nas. Žinoma, jei iki to laiko pra
sidės Jungtinėse Tautose diplo
matinės derybos, karo veiksmai 
nebus atnaujinti.

šiandien Egiptas turįs moder
niausią ir daugiausiai koncen
truotą gynybą nuo lėktuvų. Jos 
baterijos prasideda nuo Suezo 
kanalo ir eina iki Egipto sosti
nės Kairo. Egiptiečiai tikisi, kad 
ta gynyba, kuriai gali prilygti 
tik Hanojaus miesto gynyba, 
neutralizuos Izraelio aviacijos 
persvarą.

Patys egiptiečiai tikėjosi, kad 
naujiems ginklams egiptiečių 
įgulos bus paruoštos per 8-9 mė
nesius. šis laikas jau baigiasi 
ir laukiama, kad sovietų instruk
toriai pamažu pradės išvažiuoti 
namo. “Al Ahram” redaktorius 
Heykal, artimas buvusio prezi
dento Nasserio draugas, nese
niai rašė, jog sovietai nelabai 
norėję siųsti savo karinį perso
nalą" į Egiptą, tačiau prezidentas 
Nasseris juos įtikinęs, kad be 
ekspertų pagalbos nauji ginklai 
bus Egiptui mažai naudingi.

Patyrimas rodo, kad sovietai 
labai mielai siunčia savo karinę 
jėgą į kitus kraštus, tačiau labai 
nenoriai ją išveža. Toks pat ga
limumas yra ir Egipte, nežiūrint 
jo vyriausybės vilčių.

laiškus ir telegramas
Dr. Kazys Bobelis, Alto pir

mininkas pataria visoms lietu
vių -organizacijoms siųsti pro
testo telegramas į Washingto- 
ną. Jas turi gauti Baltieji Rū
mai, Valstybės Departamentas 
ir įtakingesni kongreso atstovai. 
Reikia protestuoti prieš tokį 
žiaurų lietuvių žvejo išdavimą 
rusams. Protesto telegramų nuo 
rašus galima siųsti vietos ame
rikiečių spaudai arba lietuviš
kiems laikraščiams.

Nors amerikiečių bandymas 
nepavyko, nes belaisvių toje sto
vykloje jau nebebuvo, ta pati ko
manda helikopteriais nuskrido į 
Laosą ir išgelbėjo ten numuštus 
du Amerikos lakūnus.

Prezidentas Nixonas jau ap
dovanojo dali įvairių ginklų rū
šių grupės narių, dalyvavusių 
belaisvių puolime. Visi grupės 
dalyviai gaus medalius.

Amerikai labai rūpi lakūnų, 
patekusių į Hanojaus komunistų 
rankas, likimas. Kalifornijoje 
Padėkos dieną buvo surengta de
monstracija, kurioje dalyvavo 
daug tų belaisvių šeimų. Jie sa
vo Padėkos dienos pietus val
gė gatvėje. Patiekalai susidėjo 
iš komunistų duodamų belais
viams maisto produktų — arbū- 
zų sriubos, žuvies, ryžių.

Amerika ne kartą siūlė Hano
jui iškeisti belaisvius į Pietų 
Vietname pagautus Šiaurės Viet
namo karius. Hanojus atsisako 
priimti net 30,000 savo karei
vių, nes Hanojaus režimas tuo 
prisipažintų, kad jis siunčia sa
vo kariuomenę užkariauti pietų, 
iki šiol Hanojus tebetvirtina, 
kad Pietų Vietname kovoja tik 
vietiniai komunistai, nors tą me
lą. jau mato visas pasaulis.

o Iš Rytų Vokietijos laivo, 
plaukiančio į Kubą, išoko ke
turi asmenys. Juos tuoj iš van
dens ištraukė ir į Floridą nuga
beno nedidelis motorinis laivas. 
Jį vairavo vieno iš pabėgusių 
brolis. Matyt, šis pabėgimas 
buvo iš anksto planuotas.

♦ Kambodijoje komunistai vėl 
pradėjo didesnę ofenzyvą ir per
kirto kelis svarbius kelius.

'♦ Paryžiuje iš meno muzie
jaus vagys pavogė vertingus pa
veikslus. Nuostolių padaryta už 
milijoną dolerių.

♦ Po Sirijos ir Egipto prezi
dentų derybų Sirija paskelbė, 
kad ji prisidės prie arabų vals
tybių federacijos, kurioje be 
Egipto ir Sirijos dar bus Suda
nas ir Libija.

'♦ Vakar Berlyne derėjosi Va
karų ir Rytų Vokietijų atstovai, 
tačiau per 4 vai. nepadarė jo
kios pažangos.

*■ Į Washingtoną jau atvežta 78 
pėdų ilgumo Baltųjų Rūmų Ka
lėdų eglutė. Ji nenukentėjo, nors 
ją vežęs traukinys kelis kart 
buvo nuėjęs nuo bėgių.

Izraelio kariuomenės štabo viršininkas gen. Haim Bar Lev apžiūri naujai paruoštus tankistus. Arabu apsuptas Iz
raelis išlaiko nedidelę, tačiau stiprią, gerai ginkluotą kariuomenę.

Rumunija gaus 
didelę kinų paramą

HONG KONGAS. — Kinija 
paskelbė apie naują, nenustaty
tų sumų paskolą Rumunijai. Ta 
paskola būsianti be nuošim
čių, ilgalaikė. Tokios didelės su
mos Kinija dar nėra niekam da
vusi.

Rumunijos delegacija Pekine 
išbuvo šešias dienas. Derybose 
iš abiejų pusių dalyvavo ir aukš
ti kariuomenės vadai, kinų šta
bo viršininko pavaduotojas ir 
rumunų artilerijos vadas gene
rolas Popescu Ion. Iš to spren-

EGIPTE SOVIETAI BAIGIA PARUOŠTI 
EGIPTIEČIŲ NAUJŲ GINKLŲ ĮGULAS

KAIRAS. — Kaip kalbama Egipto vyriausybės sluoksniuose, 
Sovietų Sąjunga ruošiasi sumažinti savo karinių patarėjų skaičių 
Egipte. Tas skaičius niekada aiškiai nebuvo nustatytas, tačiau 
visi spėliojimai sukasi apie 10,000. Rusų specialistai, technikai, 
mechanikai atvyko kartu su moderniais ginklais, kurių patys egip
tiečiai nemokėjo prižiūrėti ar vartoti. Pastaruoju metu egiptie
čiai perims į savo rankas radaro stočių, priešlėktuviniu raketų 
ir lėktuvų priežiūrą. Sakoma, kad priekinėse pozicijose, prie Su
ezo kanalo, raketos jau turi vien egiptiečių Įgulas. >

Dr. Renate True yra žinoma jūros dug
no mokslininkė, akvanaute. Ji čia ma
toma prie langelio, už kurio dekom- 
M-esijos kambaryje sėdi jos vyras dr. 
Meriil True, vadovavęs tarptautinei 
akvanautų ekspedicijai ir vandenyno 
dugną su "Tektite 2" povandeniniu 
laivu. Ekspedicijoje dalyvavo Ame
rikos, V. Vokietijos Ir Prancūzijos 

mokslininkai.

Pakrančių Sargyba (Coast 
Guard) yra valdoma komendan
to su štabu Washingtone. Orga
nizacija padalinta į 12 distriktų 
ar apygardų, įskaitant Havajus 
ir Aliaską. Pakrančių Sargyba 
yra JAV karinių jėgų dalis. 
Anksčiau ją administravo Iždo 
departamentas, tačiau nuo 1967 
balandžio 1 d. ji tapo Transporto 
departamento dalis. Pakrančių 
Sargyba turi 3,000 laivų ir 180 
lėktuvų ar helikopterių.

Dabartinės apimties Pakrančių 
Sargyba gyvuoja nuo 1917 m. 
sausio 28 d. Tarnybos pareigos 
yra prižiūrėti saugumą ir tvar
ką jūroje, Amerikos teritori
niuose vandenyse. Pakrančių 
Sargyba turi 42,000 įvairių sau
gumo įrengimų: švyturių, varpų, 
vandenyje įleistų įspėjimo ženk
lų. Tarnyba stebi ledo kalnus, 
saugo kailinių jūros gyventojų 
medžioklės Įstatymus, gaudo 
kontrabandininkus, auklėja jū
reivius saugumo taisyklių, teikia 
jūreiviams medicinos pagalbą, 
prižiūri jūros oro sekimo stotis, 
teikia pagalbą audrų metu, gelb
sti skęstančius.

Lietuvio Simo atžvilgiu Pa
krančių Sargyba pasielgė prieš 
visus žmoniškumo, tarptautinės 
teisės įstatymus ir prieš savo pa
čios tradicijų bei tiesioginių už
davinių taisykles.

SAIGON AS. —TTfaejusią sa
vaitę Viename žuvo 65 ameri
kiečiai, tačiau šiame skaičiuje 
buvo nemažai žuvusių įvairio
se oro nelaimėse. Vietnamiečių 
žuvo 267 ir 626 buvo sužeisti.

Hanojus Įkyriai tvirtina, kad 
Amerikos lėktuvai bombardavo 
taikinius ir virš 19-tos parale
lės. Taikinių tarpe buvę ir civi
liniai objektai, šiaurės Vietna
me tuose oro puolimuose žuvę 
49 civiliai ir 40 buvę sužeisti.

Paryžiuje komunistai demons
travo prieš Amerikos bandymą 
išvaduoti Hanojaus nelaisvėje 
laikomus karius. Valdžia tos de
monstracijos neuždraudusi, nes 
jos manymu, tokie puolimai šiau
rės Vietname atitolina taikingo 
sprendimo viltis.

Sovietų Sąjungos “Pravda” 
irgi pasmerkė Amerikos bandy
mą, nes tai esąs praplėtimas ka-

POPIEŽIŲ
Popiežiaus lėktuvui nusileidus į Manilos, Fili

pinų sostinės, aerodromą, jam besisveikinant su atvykusiais pasi
tikti vyriausybės ir dvasiškijos nariais, staiga prie Popiežiaus 
prišoko kunigo drabužiuose apsirengęs vyras, ištraukė iš po kry
žiaus, kabėjusio ant jo kaklo, ilgą peilį ir bandė juo Popiežių nu
durti. Policija ir kiti pareigūnai tuoj užpuoliką permušė ant že
mės, ištraukė iš jo peilį, tačiau jis spėjo suduoti Popiežiui Į krūtinę. 
Išaiškinta, kad tai iš Bolivijos atvykęs religi nis fanatikas, kuris 
galvoja, kad reikia išgelbėti žmoniją iš religinės propagandos. Jis 
planavęs šį užpuolimą daug metų. Popiežius tuoj paskelbė, kad 
jis užpuolėjui atleidžiąs. Jis vėliau palaimino tą kryžių, už kurio 
užpuolėjęs turėjo paslėpęs peilį.

Popiežiaus kelionė į Aziją at- 1 ----- -.... =
kreipė pasaulio dėmesį į tos pa
saulio dalies katalikus. Tik Fi
lipinai yra katalikų kraštas, nes 
gyventojų apie 85% yra katali-* WASHINGTON AS 
kai. Vakarų Samojoje gyvento-Į dentas Nixonas atleido išparei 
jai krikščionys, tačiau katalikų 
tik 27%. AAustralijoje katalikai 
sudaro 25%, o kitur dar mažiau. 
Indonezija turi 2% katalikų, 
Hong Kongas
— 7%. Indijoje ir Pakistane ka
talikai nesudaro nei vieno nuo
šimčio.

Kardinolas kritikuoja
Popiežiui išvykus, Vatikane 

kardinolas Ottaviani, kalbėda
mas su laikraščio “H Messagge- 
ro” reporteriu, aštriai kritikavo 
Popiežiaus dekretą, kuris drau
džia kardinolams, sulaukusiems 
80 metų, dalyvauti Popiežiaus 
rinkimuose. Kardinolas pareiš
kė, kad tas dekretas laužo šimt
mečių tradicijas. Senatvės naš
ta nepateisina tokio dekreto, nes 
bažnyčia per amžius laikė, jog, 
senatvė garantuoją bažnyčiai- iš- 
mintį, patyrimą, tikrumą Įsiti
kinimuose ir doktrinoje.

Kaip žinoma, Popiežiaus de
kretas palietė 25 kardinolus ir 
pati kardinolą Ottavianį. šis pa
reiškė, kad dekretas pastūmė ir 
jį į šalį, nors spalio 29. d. Popie
žius jam prisiuntęs pasveikini
mą 80 metų sukakties proga. Po
piežius išmetęs iš bažnyčios lai
vo patyrusius ir gabius patarė-

♦ Vyriausybė su pasitenkini
mu paskelbė, kad didmeninės 
prekybos kainos lapkričio mė
nesi vėl nukrito. Jos pradėjo 
kristi spalio mėn. Manoma, kad 
tas urmo prekių kainų kritimas 
rodo, kad infliacija lėtėja.

o Graikijoje, Atėnuose bom
bos sprogimas sužalojo prez. 
Trumano marmurinę stovylą. 
Policija rado dvi nesprogusias

gų vidaus departamento sekre
torių Walterj Hickelį ir jo vie
ton paskyrė kongreso narį Ro
gers Morton, respublikonų cen
tro komiteto pirmininką. Atleis
tas Hickel žada spaudoje kelti 
savo nesutarimus su Nixono vy
riausybė.

ROMA. — Buvęs Vengrijos 
ambasadorius Romoje, aukštas 
Vengrijos užsienio reikalų mi
nisterijos valdininkas, atvyko su 
šeima į Italiją ir .paprašė poli
tinės globos.

MASKVA. — Sovietų Azerbei- 
džane iš pareigų atleistas vice
premjeras Rza SalychoV. Tai jau 
12-tas aukštas tos respublikos 
pareigūnas, išvalytas iš vadovy
bės. Valymą atlieka Geidar 
Aliev, 1969 metais paskirtas 
Azarbaidžano komunistų vadu.

.Anksčiau jis vadovavo vietinei mokymą 
saugumo policijai.

NEW YORKAS___ Federali
nė ir miesto policija saugo so
vietų įstaigos po dviejų bom
bų, kurios sužalojo Aeroflo
to ir Inturisto įstaigas, spro
gimo.

LAUSANNE. — Šveicarijos 
teismas nubaudė šešis asmenis, 
jų tarpe ginklų įmones savinin
ką dr. Dieter Buehrle už nele
galų ginklų pardavimą Pietų 
Afrikai, Egiptui ir Izraeliui. Di
džiausia bausmė — 18 mėn. ka
lėjimo.

ČIKAGA. — Great Lakes lai
vyno ligoninėje mirė 93 metų 
atsargos gen. Benjamin Davis, 
pirmas Amerikos negras, pasie
kęs kariuomenėje generolo laip-
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KARDINOLAS TVIRTINA
KAD POPIEŽIUS SERGA

— Kokiai prieglaudai patar
tum padovanoti mano pieštą pa
veikslą?

— Neregių prieglaudai.

skaitomas
Kariškoji dvasia, klestf

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu

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

—■—

muiliniai

NAUJIENOS, CHICAGO 8, H.L,

liūdnesnių 
užtinkame

account

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

mokama vieny 
metu certifi

cate m Mažiau
sia $5,000 

ar daugiau

on two 
years 

certificates

Pareinama prie vaišių, sureng
tų. Lituanistinės vyskupo M. Va
lančiaus mokyklos- naudai.

Atrodo, kad Clevelande pavy
kę sudaryti nemažą šaulių būrį, 
nes, be jau minėtų, dar čia yra 
buvusi žymi šauHų veikėja ir 
pirmoji laisvoje tėvynėje laku-

2 Years Savings 
Certificate 

{Minimum $5.000)

apie reika-
kultūrines

NAUJI PATVARKYMAI
JAU DABAR YRA ĮSIGALIOJĘ DĖL APMOKĖTŲ

Prancūzų kardinolas Eugene 
Tisserant, pats 85 metų, pareiš
kė per televiziją, kad popiežius 
Paulius VI “matomai serga”; 
jis pats matęs, kaip po audien
cijos popiežius buvęs veste iš
vestas. Tačiau popiežiaus asme
ninis gydytojas Mario Fontana 
pasakė, kad buvo padarytas 
nuodugnus medicininis tyrimas

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

PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street 

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

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

AN 8-8764
CHICAGO, ILL. 60632 
4102. Archer Ave. 

2544144
BRANCH:
CHICAGO, ILL 60622 
2242 W. Chicago Ave. 

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

486-1836
DETROIT, MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

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

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

365-6350
KANSAS CITY, KANSAS 66102
18 So. Bethany 

AT 1-1757
MIAMI, FLA. 33138
6405 Biscayne Blvd. 

FR 9-8712
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
2422 Central Ave. N. E. 

Tel.: (612) 788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave. 

2240829
Globe Parcel Service, Inc. yra įgaliota Podarogifts, Inc. priimti 

dovanų užsakymus Sovietų gamybos prekėms: automobiliams, šaldy-

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį. 
Dividendai mokami sausio ir kepas 31 d« 

Prašome aplankyti nauįą musę namą.

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Hfinots 60632 * 847-1140 

ASSETS OVER $145,000,000. RESERVES OVER $12-,900,000.
OFFICE HOURS:
Monday & Thursday, 9 am. to 8 pju. • Tuesday&Efiday; 9a.m. to 4 pan.
Sateday, 9 am to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.

. O kiek jis lietuviš- 
reikalams yra davęs!

nes, 
dovanos, mažesnės 
tai šiam darbui ar 
laisvinimui, visada 

ištiesdavo dosnią 
avvzdvs ir

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 

OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St. 

731-8577
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Ave. 

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

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

LO-47981
TRENTON, N. J. 08611 
730 Liberty Street 

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

798-3347
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

. 7497033........................
ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Ave. 

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

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

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

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

249-6255

Šventė praėjo sklandžiai ir 
darniai.' Už tokį kilnų veikimą 
tenka labai dėkoti valdybai ir 
plačių polėkių pirmininkui VI. 
Knistautui. Vladas Braziulis

Kieti viršeliai — §4.00, minkšti — §3.50. 404 puslapiai.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:90 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

-t- Sanctus ir č. Sasnausko — 
Apsaugok, Aukščiausias. Visa 
tai paveikė Įspūdingai ir kartais 
net jaudino.

Po pamaldų šios parapijos ša- 
lėn susirinko per.200.asmenų. Iš
kilmę atidarė Ramovės Clevelan- 
do skyriaus pirmininkas VI. 
Knistautas. Įnešus -vėliavas, sce- 
non pakvietė? savanorius-kūrė- 
jus: M. Barniškį, V. Bartušką, 
Vyt. Braziulį, K. Ėidukaitį, J. 
Kašubą, J. Lozoraitį," dr. K, Paų- 
tieni ir V. šenbergą. Čiurlionio 
ansamblis sugiedojo Lietuvos 
himną, čia pat, netikėtai, sava
noriams dedikuojamas, V. Pau
lausko — Savanorių maršas pra
skambėjo labai gyvai, drąsiai ir 
liepsningai. Pagerbiant žuvu
sius ir mirusius, trimitininkai 
J. Pažemis ir V, Žagarskas sva
jingomis melodijomis vertė su- ---r*-- a

sikaupti ir lyg pakilti į dausas.
Profesorė A. Augustinavjčie-

Clevelando ramovėnai šauniai 
paminėjo Lietuvės kariuomenės 
šventę lapkričio 15- d. -

: Prieš pamaldąs šv. Jurgio baž
nyčioj e, Įnešus vėliavas'ir įžen
gus didokai karių grupei/klebo
nas B. Ivanauskas atliko gra
žias apeigas tiePpaminkhneleh-

k rašto XX-tos šauliu moterų rinktinės vedi O. Mikulskienė,-š. S. Garbės teismo

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Roc k we H Street. Tek LAfayette 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

Lietuviu Foto Archyvo Lėšy telkimo komiteto suruoštame humoro ir varžytynių vakare, sėkmingai varžytynes 
praveda ponia Eivienė, jai talkininkauja Jurgis Janušaitis ir Eivaito.

Lietuvių Foto Archyvo nuotrauka

Mišias atnašavd ir braiigintiną 
kiekvienam kariui- pamokslą pa
sakė tas pats klebonas. Nuotai
kas kėlė ir Čiurlionio ansamblis, 
muz. A. Mikulskio vadovauja
mas, sugiedoję  ̂J. Dambrausko

DAUG PAŠAUKTŲ - MAŽA IŠRINKTŲ 
radijo bango-; kailis, atostogos Tabor fauno

je, laikrodžiai, foto aparatai 
ir daugelis kitų vertingų ir 
naudingų daiktų, kaip daili-

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

.vai-ig\-ya kalba kalbės, kad čia gy 
Tačiau daug kas klausia, veho ir kūrė lietuvis' 

! mažokai publikos,

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

• 4048 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE: 2544470.

Iš kairės: buvusioji Klaipėdos
narys teisininkes M. žnapštys ir apdovanojamasis A. KNMas.

Sutartinas darbas nešą 
siu. 
kddėl 
dėl nesidomima tais.-tikslais, 
kurie priklauso ne vien komi
tetams, bet mums visiems lie? 
tuviams. - • ; ,

:Popietė praėjo.Juodo dar
bo darbininkai sugrįžta tęsti 
darbo

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

r , Sena patikisiajfcmą j
TARNAUJA IR TOLIAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI 

KLIJENTŪRAI 40 METŲ EGZISTENCIJOS 
TRADICIJOSE

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

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

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

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

Phone (215) 925-3455 v

NEW YORK CENTRAL OFFICE: 
220 PARK AVENUE SOUTH, NEW YORK, N. Y. 10003 

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

Tad ir šiame darbe padėki
me dirbantiems. Ir kai vėl bus 
daug pašauktų, tenelieka ma
ža: išrinktų.

Gi visiems parodžiusiems 
noirs ir menkiausj dėmesį šiam 
darbui, priklauso nuoširdžiau 

darbo,.- kuris -ateityjeIsiąs ačiū.

STANDARD
FEDERAL#

taip dažnai kalba 
gumą išsaugoti 

vertvbes.
Tačiau šalia tų 

scenų, sąrašuose 
dali tikrai nuoširdžių stambes
nėmis aukomis ši darbą parė
musių vardų. Jiems iš širdies 
tariamas ačiū.

Į šį vakarą atvyko Amerikos 
lietuvis, jau veik lietuviškai 
nebekalbąs Julius Namoff su 
žmonele 
kiems 
Kada tik paprašytas šimti 

' vertingos 
aukos ar 
Lietuvos 
gera širdimi 
ranką. Pavyzdys ir mums, daž 
nai garsiai kalbantiems.

Vakaras pradėtas Jono 
Evens sveikinimo žodžiu. Jis 
dėkojo visiems, kurie Lietuvių 
Foto Archyvo pastangas parė
mė. Vladas Vijeikis su garsino 
ju Tauro rago orkestru supina 
humoristinių dainų, pagal vi
siems gerai pažįstamas liau
dies dainų melodijas, pynę, į 
dainas Įsijungia visa publika 
ir Jaunimo Centro salę užlieja 
sutartinė smagi daina. Ačiū 
Vladui Vijeikiui už. nuoširdžią 
talką.

Varžytinėse gyvai dalyvau
ja vakaro dalyviai. Dėl kiek
vieno daikto eina graži kova, 
pagaliau kol nugali stambesnę 
sumą pasiūlęs. Išparduodami 
visi daiktai. Varžytines veda 
ponia Eivienė. talkininkaujant 
jos dukrelei, Vladui Vijeikiui 
ir siu eilučių autoriui.

Stasė Semėnienė ir Birutė 
Briedienė atlieka tvarkingai 
finansinius reikalus, priimda
mos iš varžovų pinigus. Pir
mininkas Evans šypsosi paten
kintas vakaro sėkme. A. Kezys 
SJ mano, kad už sutelktas lė
šas bus galima žengti dar vie
nas žingsnis pirmyn. Nuošir
džiai talkina Marytė Reinienė, 
Alicija Rūgytė ir kiti komiteto 
nariai.

Spaudoje 
mis ne vieno lietuvio namus ; 
pasiekė kvietimas: ateikite!! 
lapkričių mėn. 15 d. į Jaunimo 
Ceitfc-ą. ateikite i Lietuvių Fe- ■ 
to Archyvo Lėšų Telkimo Ko
miteto- ruošiamą išskirtiaai 
sk i r Ųugą vakarą. Ateikite pa
siklausyti Vlado Vijeikio “Dai- 
norėiio* ir dalyvaukite varžy
tinėse.

Tiesa, visa tai skamba pap
rastą! neintriguojanciai. Ta
čiau šaukiantis balsas — atei
kite! — daug daugiau sakė. 
Šis vi#karąs buvo planuotas 
jau nuo pavasario, kada Lėšų 
telkimo komiteto pirmimnkas, 
Amerikos lietuvis ir uolus lie
tuviškųjų reikalų rėmėjas Jo
nas Evans susimąstęs posėdyje 
kalbėjo: “Reikia padaryti lė
šų, kad pradėtas darbas nesu
stotų, kad kultūrinių vertybių 
nykimas būtų sustabdytas, kad 
išliktų lietuviškojo gy \ im o I 
didieji žmonės ir Įvykiai atei
čiai. Reikią suruošti išskirti
nai Įdomesni vakarą su humo
ru'’.

Komiteto nariai dirbo. Rei
kėję sutelkti vertingų daiktų 
laimėjimui. Ir pavyko. Atėjus 
vakaro dienai, ant ilgo stalo 
stovėjo akordeonas, du televi
zijos aparatai, kristalinės va
zos, arbatos servizai, minko

lės ir pan.
Su villimi komitetas tikėjosi; 

pilnutėlės Jaunimo Centro sa-i 
lės žmonių. O komiteto narės į 
D. Kurauskienė, B. Perrey jau Į 
buvo paruošusios gaivos ir 
kuklių užkandėlių, o pats kun. | 
A. Kezys SJ nuo pat ryto salę 
tvarkė ir stalus su talka susta
tė. Laukė ateinančių kultūri
ninkų visuomenininkų ir visų 
tų, kurie sielojasi lietuviško
sios kultūros išlaikymu.

Juk dokumentinių filmų 
problema kaip tik tiems žmo
nėms ir priklauso.

Rinkosi žmonės. Jų gal arti 
porą šimtų. Ir nuostabu. Visi 
tylieji darbininkai. Štai buvę 
Lietuvos ūkininkai su Feliksu 
Valaičiu priešakyje, visa šir
dimi remią kultūrinius darbus, 
čia kitas stalas skautų gretiihjn 
pionieriai — R. Račiūnas, Alek 
navičiai ir kiti skautai. Čia vėl 
juodadarbių būrys, kurie savo 
^darbu ir auka ne kartą yra 
džiuginę kultūrinių darbų vyk
dytojus. Deja, ir šį kartą, kaip 
ir dokumentinio filmo “Dvyli
ka” pirmosios dalies premje- 

*roje nesimatė tų žminiu, kurie

CLEVELAND, OHIO
n^, laimėjusi šiais metais iškil
nios Ohio pilietės titulą, savo 
pagrindiniame žodyje įdomiai 
nšgrijięjo moterų veiklą bei žy- 
grus Lietuvos kariuomenėje. Tai 
tikrai sveikintina naujovė mūsų 
šventėse. Kalbėtoja miela, ju
dri, puikiai gebanti sudominti 
klausytojus.

■ PLB c. v. pirmininkas St. 
Bįarzdukas trumpu sveikinimu 
energingai palietė vieną kitą ka
riško ryžto akstiną ir dar labiau 
praskaidrino jau plačiai bangute 
j antį įkarštį.

Programos jjabaigoj e pasirodo 
uniformuoti Detroito;
Ųlėtūvių šauliųSąjungos Trem
tyje c. v. pirmininkas AL-Tamo
šiūnas, Garbės teismo narys — 
teisininkas M. šnapštys, Jūros 
šaulių vadas M. Vitkus.ir Spau
dos bei informacijos, vadovas Vi 
Mingėla. Skelbia Centro spren
dimą — apdovanoti - šaulių 
žvaigžde buvusį .Kaune šaulį Ą. 
Klimą, žvaigždę įteikia buvu
si Klaipėdos krašto šaulių mote
rų rinktinės vadė O. Mikulskie- 
njė. Sujaudintas apdovanotasis 
taria kuklų padėkos žodį. Profe
sorė A. Augustinavičienė visiems

IMSURFD

Ir popiežiaus sveikata rasta ge
riausia.

Kadangi popiežius ką tik pa
tvarkė, kad 80 metų sulaukę 
kardinolai aktyviai nebedaly
vautų bažnyčios veikioje, buvo 
paklausta kardinolo Tisserant, 
ar popiežius, kurs jau yra 73 
metų, nemano pasitraukti iš pa
reigų vietoje jose pasilikęs visą 
amžių ?

“Jo sveikatos būklė yra tokia, 
kad tuo klausimu jam nebėra 
reikalo apsisprendimą daryti”

W 1

> r
f rJ Klkrt

l f F

J*

TINKAMA VIETA

V.K. n-a. n,



apraiškas, kartu

KA KITI RAŠO

Veiklos sritys šeštadieninei

UOŠVĖS LAIŠKAS

25 mylias sū vienu galionu. Pigus leidimas

4030 Archer Avenue

Prieš keletą dienų buvo su
manyta parinkti aukų Bražins
kų bylai vesti. Ir štai šioje sene
lių ir ligonių kolonijoje buvo

Taupymo inkilai 
Apdrausti Iki $20,000.

ienijimas Ame- 
>1 neprarado sa-

12.44% 
1124% 
20.44% 
26.83% 
29.54%

sava apylin:~

tiems 1971 metams, turės būti 
paskirta revizijos komisija, val
dybos knygoms patikrinti ir vi
si kiti svarbieji klubo reikalai 
tiksliai atlikti. Beje parengimo 
lapkričio 8 komisija pateiks ra
portą apie pavykusj parengimą.

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

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

“Kaip iš tos padėties išeiti? 
Mano supratimu, tikrasis lietu
viškas kelias, kuriuo SLA turė
tų eiti būtų —palaipsnis atsipa
laidavimas nuo naštos, t. y. pa
laipsnis pervedimas savo kapi
talo Lietuvių Fondui. Antras 
kelias būtų — vegetuoti esamo
je padėtyje ir laukti, kol Ameri
kos valdžia viską perims”.

Šių metų birželio 22 d. SLA 
56-tojo Seimo raportuose ir dar
buose knygos psl. 60 įdėta ap
draustųjų lentelė, čia ji spaus
dinama ištisai:

Chicago Savings 
ind Loan Association

“Tie susivienijimai šalia drau- 
dos atliko tą tautinį, kultūrinį 
ir politinį darbą, kurį dabar at
lieka Lietuvių Bendruomenė, 
Vlikas, Amerikos Lietuvių Ta
ryba ir Lietuvių Fondas, šios 
naujos organizacijos, išskyrus 
Altą, sudarytos daugiausia iš 
naujų ateivių, atvykusių po ant
rojo pasaulinio karo. Jos, iš
skyrus Altą, apima visų lietu
vių gyvenimą pasauliniu mas
tu ir turi savo tęstinumo laidą

56-70 m
71-93 m

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Klubo susirinkimas 
įvyks antradienį gruodžio 1 d. 
Talman salėje, 4500 So. Talman 
Avė. nuo 8 valandos vakaro. Vi
si klubo nariai bei narės pra
šomi atsilankyti, nes turėsime 
išrinkti naują valdybą sekan-

^SAFETYOF^ 
YOUK SAYINGS

— lietuvių inteligentinių pajėgų 
prieauglį.

Atrodo, kad susivienijimai da
bar turėtų apsiriboti tik savo 
narių draudos veikla. Bet taip 
nėra. SLA organizacijos vado
vas, atrodo, nori pasilikti ir to
liau tam tikru visuomeniniu 
veiksniu. Tai iš dalies parodo š. 
m. birželio 22 d. Niujorke įvy
kęs 56 SLA seimas, baliaus me
tu pasakyta SLA pirmininko P. 
Dargio kalba. Kaip matyti iš 
tos kalbos teksto, atspausdinto 
“Dirvoj” 50 nr., ten nieko kon
kretaus nepasakyta apie SLA 
veiklą ir uždavinius. Joje yra 
daug politinio tuščiažodžiavimo 
ir pigaus patriotizmo bendry-

GREIčIAUSIAS, TAUPINGIAUSIAS IR 
PAPRASČIAUSIAS KELIAS SIŲSTI

U? TO < 
$20,000.-, 
toco^

Brighton Parkas
Joniškiečių ir Eržvilko 

klubu susirinkimai

1971 Plymouth-Duster

surinkta devyniasdešimt dole
rių. Dvylika asmenų aukojo po 
penkis dolerius, o kiti po mažiau. 
Būdinga ir tai, kad neatsirado 
nei vieno lietuvio, kuris būtų at
sisakęs prisidėti su auka. Tai 
rodo mūsų lietuvių kolonijos vie
ningą nusistatymą Beržinskų at
žvilgiu.

Kad mūsų, taip sakant, suse- 
nėjusių lietuvių kolonija tebė
ra gana veikli, tai didelis yra 
pirmininko J. Bružo nuopelnas. 
Jis iškelia Lietuvos pavergimo 
klausimą ir vietos anglų spau
doje. Mat, anglų kalbą jis var
toja nuo mažens, kadangi yra 
gimęs Škotijoje. Į Lietuvą jis 
buvo parvežtas, kai jau buvo 
paaugėjęs. K.

cijas, kultūrinėje srityje, ruoš
dama koncertus, organizuodama 
chorus ir t. t. Vėliau, dėl nesu
tarimų vadovybėje, SLA suskilo 
į dvi dalis. 1901 m. katalikiškos 
organizacijos įkūrė savo susi
vienijimą, pavadintą Lietuvių 
Romos Katalikų Susivienijimas 
Amerikoje, sutrumpintai LRK-

— Tavo motina mane įžeidė...
— Kaip tai ?
— Tau adresuotame laiške ji 

rašo: Kai perskaitysi šį laišką, 
neužmiršk atiduoti Antanui.

HOT SPRINGS, ARK.
Bražinskų bylai surinko $90
Daugiausia čia yra apsigyve

nę jau senesnio amžiaus susilau
kę lietuviai arba tokie, kurių 
sveikata yra pašlijusi. Todėl ir 
lietuvių kolonija nėra didelė. Ir 
vis dėlto ji turi įsteigusi Lietu
vių Bendruomenės skyrių, ku
riam vadovauja J. Bružas. Sky
riaus vicepirmininkas yra K. Rū-

Raginki te 
augti - taupykite

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įatalgoa pietuoM kiemas automobiliams pastatyti

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.
Ansambliui, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

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

čekj ar Money orderį tokiu adresu:

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Čia nieko neprikiši. Kas tei
sybė, tai teisybė.

O štai toliau jau nuvažiuota 
nuo tilto:

SLA nuo savo veikimo pra
džios niekam nestojo skersai ke
lio. Veikė, kaip ir tebeveikia 
pagal savo statutą pasirinktoje 
savitarpinio gyvybės draudimo 
srityje tarp savo tautiečių ir ne
pamiršta jų visuomeninių bei 
švietimo ir kultūros reikalų, 
kaip dera tokiam Lietuvių Ame
rikos Susivienijimui.

Vliką, Altą pagimdė Lietuvos 
valstybės gyvenimo sužlugdy
mas. Vlikas gimė Lietuvos po
grindyje, bet įvairių aplinkybių 
spiriamas, turėjo savo veikimą 
perkilti užsienin.

Alto sambūrin susimetė mūsų 
išeivijos didis troškulys, iš se
no lietuvių išeivijoje rusenęs, 
padėti Lietuvos žmonėms nu
sikratyti svetimo jungo ir at
kurti demokratiniais pagrindais 
tvarkomą respublką.

Vadinasi, šie politiniai didieji 
veiksniai yra įsikūrę vienu pa
grindiniu uždaviniu — atstatyti 
Lietuvos valstybės teises, šį už
davinį- įvykdžius, ir tie sambū
riai savaime arba nustos veikę 
ar pasirinks kitus uždavinius.'

įGi lietuvių išeivija kaip buvo, 
taip ir toliau pasiliks kitoje že
mėje. Nėra jokio pagrindo ma
nyti, kad ji galutinai, pranyks 
Lietuvos valstybei ant savo ko
jų atsistojus.

Lietuvių Fondas įsikūrė ge
rų tautiečių norų vedamas, pa
sišovęs remti lietuviu kultūros

savo giminėms į Lietuvą ir USSR,, yra 
nupirkti jiems . . :: .

PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE CERTIFICATES
— SPECIALIŲ RUBLIŲ PAŽYMĖJIMUS — .

kuriuos galima pakeisti į pirmos rūšies prekes specialiose
Vneshposyltorg’o užsienių valiutos krautuvėse.. ‘

KOKYBĖ YRA AUKŠTA. ■; >. ?
KAINOS ŽEMOS. .

Naujo katalogo apie šituos pažymėjimus kreipkitės į bet 
kurią mūsų prisijungusiij firmų: • '■ ■■

XX) kapitalo pel
no šiais metais paskyrė apie 
$34,000 lietuvybės reikalams)”. 

Tiesiog yra nusikaltimas teig
ti, būk SLA apyskaitos viešai 
neskelbiamos. Jas gauna visi 
nariai, kaip ir šiais metais ją 
gavo knygos pavidale.

SLA nėra labdarybės drau
gija. Jos pagrindinis uždavinys 
tęsėti savus įsipareigojimus joje 
apsidraudusiems, kurie numa
tyti savitarpinio gyvybės drau
dimo statute.

Kultūros, švietimo reikalai 
SLA yra šalutiniai, kurie aprū
pinami iš susidariusių įvairių 
santaupų ir aukų. Tuo ir skiria
si savitarpinis gyvybės draudi
mas nuo komercinio, kuriam ru
pi išimtinai tik pelnas.

Bet P. Lėlio štai kokia nesą
monė skelbiama:

PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL AGENCY
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019. — Tel.: (212) 581-7729

GLOBE PARCEL SERVICE, INC. ' ’
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106. — Teh: (215) 925-3455

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. ' - ‘
45 West 45 St., New York, N. Y. 10036. — Tel.: (212) 245-7905 

ar į jų skyrius, ar tiesioginiai.. į: .

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

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

Amž. kateg. Narių nuoš. Apdr. vertė
1-16

17-30

JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board 

6245 So. WESTERN AVE.
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

itinių centų” 
lietuvių kam

bario pajaikyn ui Pittsburgho 
un-te, $500 stij endijoms studi
juojantiems litupnistiką ir $100 
Elizabeth, N.
mokyklai (Amerikos Lietuvių 
Fondas iš $600,

Eržvilko Draugiško Klubo 
svarbus priešm etinis susirinki
mas įvyks trečiadienį gruodžio 
2 d. Talman salėje, pradžią 8 vai, 
vakaro. Būtų gerai kad visi 
nariai bei narės dalyvautų šiame 
susirinkime, nes turėsime išrink
ti valdybą sekantiems 1971 me
tams, arba tą pačią užtvirtinti, 
taipgi revizijos komisiją kny
goms patikrinti ir kitus nutari
mus pravesti, be to, dar išklau
syti valdybos pranešimo ir lap
kričio 21 d. parengimo komisi
jos apyskaitos.

Taigi, malonūs nariai, būkite 
susirinkime. A. Jusas

vynė Lietuva yra pavergta ir 
kenčia okupacijos jungą, reikia 
pasiaukojimo ne tik pavienių as
menų, bet ir organizacijų, ku
rios sutelktų reikalingą kapita
lą Lietuvos laisvinimui ir lietu
vybės išlaikyvui išeivijoj”.

šūvis pro šalį
Lietuvių išeivija, iki šiol iš

saugojusi SLA, įrodė, k&d ji yra 
protinga, sąmoninga, išmania-

PODAROGIFTS, Ine.
220 PARK AVE. SOUTH, NEW YORK, NZXlOobi.'į 

TEL.: (212) 228-9547
PERSPĖJIMAS! Dėl savo saugumo ir greito užsakymy išpildymo, už

sakykite TIKTAI per viršuje išvardintas firmas «r jv 'skyriu^ 
kurios yra oficialiai pripažintos atstovauti Pedarogjfts, Ine;

$1,147,950 
$ 876,300 
$1,359,909 
$1,505,322 
$1,212,720

Jei kas bent-kiek nusimano 
gyvybės draudime, o ypač savi
tarpinio gyvybės draudime, tas 
turi progą įsitikinti, kad SLA 
stovi tvirtai, o ne kurioje nors 
kryžkelėje; Tie čia paskelbti 
skaičiai aiškiai byloja, kad SLA 
turi nemažą i skaičių apdrausto 
jaunimo, būsimo SLA milijonų 
paveldėtojų.

Ir štai dabar SLA yra paskel
bęs šeimų draudimo vajų. Tai 
įrodymas, kad SLA vadovybė ne
sidžiaugia turimais milijonais, 
bet rūpinas, kad jie dar sparčiau 
augtų ir ne tik apsidraudusiems 
naudą neštų, bet kartu ir remtų 
savo tautos kultūrą, šviesą ir 
mokslą.

Taip, naujakurių lietuvių 
tarpe esama tokių, kurie visą 
lietuvių išeivijos gyvenimą no
ri suvaryti į vieną bučį, prieša
kyje su vadu, vienu laikraščiu, 
viena parapija...

Baigdamas tą straipsnį, P. Lė- 
lis gąsdina SLA narius šiais žo
džiais:

“šiais laikais, galima sakyti, 
visi lietuviai tiek prasigyveno, 
kad draudos ligos, nedarbo ar 
mirties atveju neturi tos reikš
mės, kurią turėjo prieš 20 ar 50 
metų. Visos draudos bendrovės 
susikrauna didelius kapitalus, 
tad nenuostabu, kad ir SLA (Li
thuanian Alliance of America) 
per ilgą laiką sudėjo didelį kapi-

Lietuvių Susi1 
rikoj kaip iki ši 
vo veiklos dirvos, taip ir ateityje 
gyvuos savų taitiečių tarpe.

Ir štai ten »t toliau SLA 
žnaibiojimai vi ai ne vietoje:

“SLA apysk; itos viešai ne
skelbiamos, dėlt > sunku supras
ti kur eina tos qrganizaeijos mi
lijoninio kapita 
pondentas pan 
mas patvirtino

ga. Ir per SLA gyvavimo laiko 
tarpsnį dar daugiau įsigijo pa
tirties, dar giliau įsisąmonino 
dėl vieningumo būtinumo bei pa
kantos reikalingumo ir todėl dar 
didesniu pasiryžimu jos nariai 
stovi SLA sargyboje, nes tai jų 
didysis pasididžiavimas!

Per įvairias kovas, nepasise
kimus jie išnešė ant savo pečių 
SLA į platųjį lietuvių visuome
nės gyvenimą. Ir SLA priešai 
turi pripažinti, kad lietuvių išei
vijos gyvenime SLA atliko gra
žų savo tautai darbą ir nenori 
jo išsižadėti.

Juo labiau, kad SLA sutelpa f 
visi lietuviai, nepaisant jų re- | 
liginių bei politinių įsitikinimų. | 
Seniau buvusieji tos rūšies ne- | 
susipratimai jau praeityje, SLA | 
išgyvendinti.

Taip, SLA yra “stipriausia, | 
garbingiausia ir patriotiškiausia 1 
organizacija”, tariant autoriaus į 
žodžiais, kuriuos jis iš pirm. P. I 
Dargio “pasiskolino”.

Bet ji kaipo tokia nenukryps
ta nuo savo veikimo tikslų ir 
negali švaistytis savo turimais 
milijonais, nes jie skirti kitiems 
tikslams.

O, taip, į SLA vadovybę sun
ku patekti. Mat, rinkimai at- I 
liekami demokratiniu būdu. Ir I 
renkami tam darbui tokie as
mens, kurie toje srityje turi ati
tinkamą, patyrimą ir savų narių 
pasitikėjimą.

Kas nori būti naujai išrenka- , 
mas, turi savo veikimu, savo vei
du nariams pasirodyti ir pas 
juos įsigyti pasitikėjimą.

Ir trumpas žodelis

Nesu SLA narys. Kas čia pa
rašyta, parašyta ne kieno nors 
prašant, bet tik iš šalies SLA 
veikimą stebint. Susipažinęs su , 
tuo veikimu ir sumečiau savo 
žodį tarti.

“T. žiburiai” svetimame darže
Tėviškės Žiburiai mėgsta ki

tus pamokyti, pamoksliukus pa
rašyti. Kaip kada rimtai, kaip 
kada iš didelio rašto išeina iš 
krašto.

“T. ž.” Nr. 47 lapkričio 19 
buvo įdėtas P. Lėlio toks “dide
lis raštas — “SLA organizacija 
kryžkelėje” To rašto pradžioje 
šiaip apie SLA atsiliepta:

“Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje įsteigtas 1886 m. savo 
laiku atliko svarbų vaidmenį lie
tuvių išeivijos kultūriniame, 
ekonominiame ir organizacinia
me gyvenime. Nuo to laiko lie
tuvių emigracija Amerikoje vis 
didėjo, Susivienijimo narių skai
čius augo, kartu didindamas ir 
tos organizacijos kapitalą, kuris 
šiuo metu yra pasiekęs 4 mili
jonus dolerių.

Susivienijimas apjungė dau
gumą Amerikos lietuvių į vieną 
bendruomenę, kuri veikė ne vien 
savo pagrindinėje draudos sri
tyje, bet ir politinėje srityje, 
ruošdama paradus, demonstra-

INSURED

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

e . . •

% PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

?4% PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

PER annum
ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

% PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS
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$5.00

Nepateisinamas žiaurumas
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$2.00

$18.00
$10.00

ne- 
ant

8Ž‘'Wf¥'' K'" r V *; '

įsieigė su* Hv 
yčia?

Lietuviui paaiškinus, kad tas laivas jam yra svetimas, 
kaip yra svetima visa rusų primesta santvarka. Jis sva
jojęs, kaip galėtų iš rusų okupuotos Lietuvos pabėgti ir 
dabar panaudojęs pirmą progą tai padarė.

Pasitarime dalyvavusiems rusams buvo pranešta, 
kad vienas jūreivis nenorįs grįžti į “Sovietskaja Litva”. 
Rusai jį kalbinę grįžti, bet jis nesutikęs. Jam geriau esą 
šokti į jūrą ir žūti, negu grįžti į komunistų policijos 
rankas. Tada kap. Eustis susižinojo su pakraščių sargy
bos vadovybe, atsiklausė savo tiesioginio viršininko, kaž
kokio admirolo. Buvo atsiklaustas net Washingtonas, 
JAV pakraščių sargybų vadovybė. Iš ten atėjo įsakymas 
pabėgusį jūreivį atiduoti rusams. Globos ir užtarimo 
prašęs lietuvis buvo surištas ir atiduotas rusams. Trys 
sovietų policininkai amerikiečių akivaizdoje taip sumušę 
surištą lietuvį, kad jis nepajėgęs ant kojų pastovėti. Pa
sitarimų komisijos nariai pareiškė, kad jie nenorėtų ma
tyti panašių žiaurių scenų, kokias jie matė lietuvio išda
vimo metu.- .. . . ’ į

rą, bet dabartiniame savo laik
raštyje apie štoee reikalus re
tai teužsimena.

Paskutiniu parapijos klėbo- 
mr buw kun. Anastoeijns Va-

Šv. Mykolo lietuviu bažnyčia Chicagos šiaurinėje 
miesto dalyje, Vabansia ir Ashland gatvių kampe, 
kurią kardinolas galutinai; uždarė ir bažnyčios so
lidu mūrinį pastatą su dideliu kiemu dabar galės 

parduoti kaip; real estate.

POLICIJA IšBUDELIOJO
JUODKŲ panterų LIZDĄ

CQMfTON, Kąįifornijoje, po-

pakraščių sargybos vadovybė išdavė rusams pas ameri
kiečius atbėgusį ir užuovėjos prašiusį žveją lietuvį. Iš
davimas buvo padarytas taip skubiai ir tokiomis žiaurio
mis aplinkybėmis, kad Amerikos lietuviai dar ir šian
dien nežino visų išdavimo smulkmenų, šiandien, einant 
Šiam laikraščiui į spaudą, net nežinome komunistų poli
cijai atiduoto lietuvio vardo ir pavardės. Amerikos laik
raštininkams pavyko patirti, kad pakraščių sargybos la
pelyje užrašytas vardas Simas, bet niekas nežino, ar tai 
buvo vardas ar pavardė. Greičiausiai, tai būta pirmojo 
vardo, o pavardės niekas net neužrašė.

Valstybės Departamentas visą antradienio išdavystę 
vadina “nelemtu įvykiu”. Jie aiškinasi, kad Departamen
to pareigūnai nieko apie lietuvio atidavimą į čekos nagus 
nežinoję. -Visa tai buvo padaryta vien tiktai pakraščių 
sargybos vadovybės nutarimu ir susisiekimo sekretoriaus 
Volpės žinia. Įvykiai, kaip iš spaudos ir radijo praneši-

SECOND CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

pakaltintas -^rognięnų turėji
mu; |iį$amas^^uri^ne panteros 
įsirengė, įvairiai --sutvirtintas. 
Pavykini -netįTangai užtaisyti 
parakti’ ir šratais, tik policija ne
paaiškino, kaip’tie užtaisai vei-

n&wioos
THE LITHUANIAN DAILI NEWS

rubli s bed Dally Except Sunday by The Lithuanian New* Pub. Co., Inc.
1739 So. Halitod Stroot, Chicago, fit 60608. Tolophom HA Ml00

Rusų pavergton Armenijon vėjo nuneštus du JAV 
generolus rusai tris savaites tardė ir'klausinėjo, kol iš 
jų išgavo kiekvieną jiems reikalingą smulkmeną, tuo 
tarpu Amerikos pakraščių vadovybė, net tiksliai vardo 
neužsirašiusi, surišo ir atidavė nuo rusų pabėgusį lietu-

riausybei duoti tremtinio teises nuo komunistų tironijos 
bėgantiems žmonėms, bet pakraščių sargybos vadovybė 
nenorėjo pasinaudoti veikiančiais įstatymais. Jeigu pa
bėgęs žvejys buvo radijo telegrafistas, tai kodėl jis nebu
vo bent išklausinėtas.

Amerikos lietuviai turi protestuoti prieš šitokį žiau
rų ir nepateisinamą JAV pakraščių sargybos elgesį. Pro
testai turi; eiti ne tik vyriausybei, bet ir kongreso atsto
vams. Kongresas privalo ištirti, kas: JAV pakraščių va
dovybėje sėdi. Jeigu ten sėdi Molio Motiejai, kurie netu
ri jokios nuovokos apie tarptautinę padėtį ir nepažįsta 
sovietų imperijos vedamos politikos, tai ten jiems ne vie
ta. Reikia apmokyti kitus žmones, kurie galėtų geriau 
orientuotis ir nepadarytų tokių žiaurių sprendimų, ko
kius padarė JAV pakraščių sargybos vadovybė. Pabėgu
sio lietuvio jūreivio išdavimas rusams nieku nepateisi
namas. Toks skubus ir žiaurus išdavimas privalo būti

Chicagos arkivyskupas kar
dinolas Jonas Cody įsakė už
kalinėti lietuvių įsteigtą ir pa
statytą šv. Mykolo bažnyčią. 
Lietuvių parapijos klebonas 
kun. Anaštazijus Valančius 
jau nuo pavasario buvo kaž
kur išsiųstas, o paskutinės mi
šios bažnyčioje buvo atlaikytos 
šių metų lapkričio 1 dieną. 
Dabar apie bažnyčią sukinėja
si kažkoks italas kunigėlis ir 
pataria lietuviams eiti melstis 
į greta esančias svetimas baž
nyčias.

Šv. Mykolo parapiją ir baž
nyčią pastatė 30 pasiryžusių 
lietuvių šeimų. 1902 metų pra
džioje jie pradėjo organizuo
tis, o 1905 metais bažnyčia jau 
buvo pastatyta ir pašventinta. 
Pirmuoju šios bažnyčios kle
bonu buvo kun. B. Ališauskas.

Šiandien prie Šv..Mykolo pa
rapijos priklauso veik šimtas 
lietuvių šeimų, bet niekas į 
juos nekreipia jokio dėmesio. 
Lapkričiui d. pačioje bažny
čioje buvo perskaitytas paties 
kardinolo įsakymas bažnyčią 
uždaryti. Vertingesnieji daik
tai kardinolo buvo išvežioti, o

Pakalnės (Lankos) ir Labguvos apskritys
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

jis išvežtos į ligoninę, tuo- tar- 
įpu kiekvienas Cicerietis žreo1, 
įkąri kun. Valančių labai daž- 
n-ar gafima sutikt vaikštinvj'an- 
tį Cicero gatvėmis.

Kodėl -kardinolus ryžosi- už* 
ir ttž- 

Kodėl jis 
išsivežė bažnyčios brangeny
bes, pirktas lietuvių sudėtais 
pinigais?- Kodėl jos neatiduo
tos lietuviams? Jeigu 30 lietu
vių Šeimų pajėgė pastatyti ir 
išmokėti bažnyčią, kodėl šim
tas lietuvių seimų dUbar liko 
be maldos namų?

Ką daro pasigarsinti mėgs
tanti katalikų federacija? Ar 
bent vienas atsakomi ngas jos 
žmoguj ypakraiisė kardinolą, 
kodėl “ ' 
tuvių ..r, ..

parapijas narys

Rugiapiūtė Karklės valsčiuje, Virbaliu kaime. Virbaliu kaimas yra 3 km atstu nuo 
Karklės, ant Kursiu Mirty kranto

sius. Kun. Feliksas Kudirka 
Chicagoje įsteigė marffBttOB > 
pradėjo dirbą šv. Mykolo pa
rapijoj. Šios bažnyčios rūsy
je buvo pradėtas leisti firmas 
marijonų laikraštėlis “Tikėji
mas ir dora”. Tada marijonai

' Negalėdami prie briedžio arčiau prieiti dėl 
tvirto ledo, žvejai turėjo iš tolo mesti ilgas virves 
įlftžusio briedžio kaklo ir kelis kartus jas apsukus apie 
jd^galvą traukli iš pralaužtos lede skylės ant tvirtesnio

pusaviam susipratimui žmonių 
tarpe.

Labai rūpestingai ir atsargiai 
suredaguotame; pareiškime ra
šoma, kad komitetas veiks so
vietų teisės ribose. Į komitetą 
galįs įstoti kiekvienas, kas remia 
jo siekius ir nėra narys politi
nės partijos arba valstybę 

►s organiza- 
nors sambū-

ledo. Tai jiems pasisekė, bet ir ant ledo užtrauktas! 
briedis dėl slidumo negalėjo atsistoti ant koj$ todėl 
teko jį per ledą traukti iki pat kanalo kranto. Pajutęs 
žemę po kojomis, briedis jau savo jėgomis atsitiesė, 
kelis kartus stipriai nusipurtė iškratydamas vandenį 
iš savo šlapių gaurų ir nutrepsėjo į netoliese esantį 
mišką. Akmingės miškų urėdas, patyręs apie žvejui 
suteiktą pagalbą pamario miškų karaliui, juos už tail 
pagyrė ir atlyginimui už vargą leido iš miško specialiai 
išsikirsti laivų stiebams reikalingų medžių.

Paties Mainaus žemėse buvo smėlėtas, karklynais 
apaugęs kalnelis. Kas metais žiemos laike, ypač gi
liam sniegui iškritus, tuose karklynuose prisilaikyda
vo po kelis briedžius, kurie čion ateidavo karklų ša
kelių paskabyti. žmonių jie per daug nesibaidydavo ir 
todėl galima būdavo prie jų prieiti gana arti ir juos ste
bėti iš kokių dešimties metrų atstumo.

Vieną vakarą, jau vėlyvu įnakčiu, grįždamas į

parapijai priklausą tikintieji 
palikti Dievo valiai.

šioje parapijoje klebonavo 
kunigai M. Pėža, V. Matulaitis, 
J. Staškevičius, N. Lukošius, J. 
Čižas, O. Meškauskas, P. Bal
tutis, J. Gasįūnas ir kiti. - Kiek
vienas šioje parapijoje pratur
tėjo aptarnaudamas tikinčiuo-

SKAITYKITE IR PLATiNKTIE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS 

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ

nės partijos 
valdyti sieku 
ei jos arba kol 
rio, kurio dėsniai skatina proval- 
dišką politinę veiklą arba opo
zicijos darbą... Deklaracija pa
brėžia, kad komitetas vykdys te
oretinius tyrinėjimus ir kon
struktyvią kritiką. Savo darbe 
komitetas vadovausis universa
linės žmogaus teisių deklaraci-

Sovietų žvejų laivai labai dažnai įplaukdavo į teri- 
torialinius JAV vandenis geltonųjų plėškių žvejoti. Bu
vo ir kitų klausimų, būtent? sovietų žvejų laivai labai 
arti — tyčia ar netyčia — priartėdavo prie Amerikos lai
vų. Tai sudarydavo didelį pavojų ne tik laivams, bet ir 
jūreiviams. 0 kai. į šiaurę pasukdavo keli Amerikos karo 
laivai, tai sovietų, žvejai juos visą laiką sekiodavo. So
vietų žvejų eskadra liko truputį atokiau nuo krantų, o 
is Klaipėdos uosto kilęs sovietų laivas, pavadintas “So
vietskaja Litva”, įplaukė į Martha Vinyard vandenis ir 
atsistojo šalia JAV pakraščių sargybos laivo “Vigilant”. 
Pastarajame laukė • trijų žvejų komisija, kuri turėjo tar
tis su atvykusiais sovietų žvejų atstovais. Jie turėjo ap
tarti priemones nesusipratimams ir didesnėms nelai
mėms išvengti. Komisijos pasitarimai vyko “Vigilant” 
laive, į kurį buvo įleisti trys sovietų žvejų laivyno atstovai.
| Apie 4 valandą vakaro ant “Vigilant” denio užėjo 

dar vienas žvejys ir panoro pasikalbėti su JAV pakraščio 
laivo kapitonu, kuris vadinasi kap. Ralph W. Eustis. 
Jis paprašė kap. Eustis duoti jam tremtinio teises. Jis 
pasakė, kad rusai okupavo Lietuvą ir jis nenorįs grįžti į 
“Sovietskaja Litva” laivą ir nenori gyventi komunistų 
santvarkoje. ■ Kap. Eustis atsisakė duoti jam bet kokią 
protekciją ir pasakė, kad jis turės grįžti į “savo laivą” J nuodugniai ištirtas.

jos humanitariniais dėsniais ii* 
sovietinės teisės nuostatais...

Įsteigimas Žmogaus Teisių 
Gynimo Komiteto Sovietų Rusi
joje nėra tas vienintelis profe
soriaus Zacharovo ir jo dviejų 
kolegų žygis toje srityje. Tie 
patys trys mokslininkai ir dar 
septyni kiti šio lapkričio 11 die
ną pasirašė apeliaciją į sovietų Į 
aukščiausią teismą gindami Le
ningrado matematiką Dr. Re
volt Pimenovą, kurs praeitą mė
nesį buvo nuteistas 5 metams 
ištrėmimo už tariamai “klaidin
gų ir kenksmingų valstybei ži
nių platinimą“. Apeliacijoje 
prašoma persvarstyti bylą Pime-

novo ir kitų asmenų, kurių pa
našūs nuteisimai paskutiniais 
metais sukėlė daugelio pitteėtų 
protestus.

Anglijos korespondentai, ku
rie gavo tos deklaracijos tekstą, 
klausia kaip galės tas komitetas 
verbuotu! narius, kuomet visos 
informacijos priemonės Sovie
tuose yra valdžios rankose?

“Daily Telegraph” primena, 
kad daugelis Sovietų piliečių 
klausosi užsienių radijo stočių įjančhts. Draugas paskelbė; katf 
— tos pagelbės profesoriui 2a- 
charovui ir jo kolegoms siekti 
žmogaus teisių komunistų sau
valės sistemoje.

narnos Mainus pamatė savo daržo tampė dviejų gyvu
lių- sitoelus. Dėl tamsos jis tuos gyvulius palaikė už 
karves, išsilaužusias iš tvarto ir todėl nuėjo pasitikrin
ti, atf tvarto dun's nebuvo paliktos atviros. Radęs du
ris uždaras ir tvarte viską savo vietoje, jis įsižiebė tift- 
(arnųs M 
jo darže. Liktarna pašvietęs, 
kurie Šviesos pabaidyti peršoko per tvorą
ties tamsoje. Matyti, juos į daržą atviliojo berželiai 
su žemai nukarusiomis šakomis, augą daržo pakrašty.

Briedžiai pridarydavo ir šiokių tokių nuostolių 
'vaismedžių sodams, apgrauždami ne lik medžiu šake* 
I les,, bet ir kamieno žievę nuskusdanik Apsisaugoji
mui nuo tokių nuostolių sode tekdavo laikyti šunis, 
kurių kaimynystės briedžiai nemėgdavo.

Būdavo atsitikimų, kad ir į išdžiautus tinklus, ar 
[į upės vandenyse paspęstus venterius briedžiai įsipai^
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Subscription Rates:
in Chicago $20.00 per year. $11.00 per 
six month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year. 
$10-00 per six months. $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

10 cents per copy. 10 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
;hicagoje ir priemiesčiuose 

metams _ ________    $20.00
pusei metų ------L__ __ __ $11.00
trims mėnesiams________ $6.00
vienam mėnesiui ______  $2.00

Kitose JAV vietose:
metams 
pusei metų

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje: 
metams ____

pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams ______  $21.0t
pusei metų_____ _____ ____$11.0C
vienam mėnesiui -------------- $2.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

PROŠVAISTĖS VERGIJOS NAKTYJE
Rusų mokslininkai steigia komitetų 

žmogaus teisėms ginti Sovietų Sąjungoje
MASKVA (DP). — Vadina

mas sovietų branduolinės bom
bos tėvas 49 metų amžiaus fizi
kas Andrei Zacharov su savo ko
legomis mokslininkais fizikais 
Andriejų Tverdochlebovu ir Va
lerijų Chalidze painformavo už
sienių korespondentus, kad jie 
steigia piliečių komitetą žmo
gaus teisėms ginti Sovietų Są
jungoje ir laikraštininkams įtei
kė tuo reikalu mašinėle rašytos 
dekleracijos tekstą.

Dokumentas datuotas lapkri
čio 4 d. Jo įžangoje sakoma, kad 
žmogaus teisių apsaugojimo pro
blema yra svarbi sukūrimui pa
lankių sąlygų žmonių gyveni
mui, taikos konsolidacijai ir tar-

Darbas baigtas, gubos sustatytos

niodavo ir juos sudraskydavo. KArtą briedžiai užsima
nė persikelti iš Venteinių (vok. Went»iner> miško da
lies į Pašario mišką (Paschanvald), tiestoj per gana 
plačius Karklės- upelės žiočių vandenis. Ten suleisti 
venteriai buvo rasti sudraskyti, jų lankai sulaužyti.

norėdamas pasitikrinti kokie gyvalrai atsirado Atrodė lyg kukio piktadarhr tyčios darbas. Tik ati» 
atpažino briedžius, džiai ištyrinėjus pakrantės smėly paliktas pėdas buvo 

dingo nak-įgalima atpažinti, kad šiuo ruožu pratiankę briedžiai 
buvo tos blėdfes kaltininkai. / •

(Bos dathtieuT • <



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

285S W. 63rd STREET 
Ofiso telef- PRospect 8-3229 

Rezid. t«Mu WAIbrook &5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto 

nuo 7 iki 9 vai, vak. Tree, uždaryta

Roa tel. 239-4683

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA |R MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE
Phone: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadieni nuo 1—5, treč. 
_____ ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND E. CIARA 
2709 W. 51st STREET 

Tel.: G R 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—L 7—9, antrad.. penkt. 10—4. ir 

šeštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

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

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

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

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1^-4 popiet ir 6—8 vai. 
. Treč. ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rezid. telef.: GArden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus

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

Ofiso tel.: HE 4-1818 arbaJRE 7-9700 
Rezidencijosr' PR-6-98OT įgg-;-

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.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

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

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

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

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadien 
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 

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie 
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS

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

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

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

p. Šileikis, o. p. i
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS Į

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojom* 
(Arch Sugg ortą) ir L L

Vai: 9—4 ir 8—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63 rd St„ Chicago, IQ. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiai,įsios gėlės ir vainikai antka-I 

pių papuošimai ir sezoninėm 
kapams gėlės.

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

— - I

G U Ž A U S K V 1
BEVERLY HILLS GĖLINYČLA '

GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

MOVING
Apdraustas perkrausimas 

is įvairiy atstūmę.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
Tel.: F Rentier 6-1882

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

,2047 W. 67th Pl. WAi brook 5-8063

z~~ s

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490- kil. A. M.

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

CHICAGO, ILL. 60629
I— — ■ - J

KELIONĖS I 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 būtu 
pigesnė.

Vladas Rasciauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba 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 238-9787-3

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941

TtVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehiU 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

__-...................... --------- -—_ ____ :_______________

LEONARDAS BUKAUSKAS IR SŪNUS
I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI I 
■ -

NAUJOJI ŠERMENINE
DE YOUNG - VROEGH FUNERAL 

HOME

649 East 162nd Street

South Holland, Illinois
I I
I Turime šermenims vietos kitose Chicagos dalyse ir prie

miesčiuose. Jei norite gero ir patyrusio patarnavimo, 
dieną arba naktį.

I Iįl
Skambinkite telefonu COmmodore 4-2228

ŽINOMOJI ŠERMENINE
LEONARD FUNERAL HOME

10821 S. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

Paminėta Lietuvos Kariuomenės 
52-jų Metų Atkūrimo sukaktis

Lapkričio 22 d. Į kariuome
nės atkūrimo 52-jų metų su
kakties minėjimo pamaldas 11 
vai. prisirinko pilnutėlė tėvų 
jėzuitų bažnytėlė. Mišias atna 
savo ir tai progai pritaiktą pa 
mokslą pasakė kun. Borevi
čius. Solo giedojo p. Genovai
tė Mažeikienė. Buvo Kūrėjų- 
savanorių, “Ramovėnų’’, šau 
Irų ir Neolituanų korp! bei 
kt vėliavos. Po pamaldų aikš
telėje prie už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę žuvusiems pa 
minklo, plėvesuojant JAV ir 
neprikl. Lietuvos vėliavoms ir

SIUNTINIAI

Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

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

maistas, pinigai.

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

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd St.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

degant aukurui (jį uždegė 
rėjas-savanoris generalinio 
bo pik. Rapšys asistuojant 
rėjai-savanorei Statkevičienei 
ir birutininkei Babickienei), 
paminklo papėdėje vainiką 
padėjo “ramovėnas” Kulikaus 
kas ir brt Babickienė bei Gus- 
taitienė. Ponia Mažeikienė čia 
sugiedojo tautos himną, gen. 
profesorius Dirmantas tarė žo
di, o Amerikos Legiono Dari
aus - Girėno posto veteranų 
būrys žuvusioms pagerbti pa
leido tris šautuvai ugnies sal
ves. Sugiedojus “Marija, Ma
rija” prie paminklo iškilmės 
baigtos. '

Iš čia persikelta i Jaunimo 
Centro didžiąją salę. Ten Įvy
ko akadainija, kurios pra
džiai solistė G. Mažeikienė su
giedojo JAV ir Lietuvos him
nus, o kun. Borevičius, S. J. su 
kalbėjo invokaciją. Lietuvos 
generalinis konsulas Dr. P. 
Daužvardis tarė jautrų, gilios 
prasmės žodį, pabrėždamas rei 
kaiingumą tremtiniams, vie
ningumo. Svarbesniais momen
tais, pareiškė jis, mūsuose toks 
vieningumas pasireiškia. Tą 
vieningumą ryšium 
donojo ' “rojaus” 
tautiečių Bražinskų 
mimu pastebėjo net
čiai. Turkų Įgaliotas ministe- 
ris tą faktą mūsų Konsului pa
brėžęs ir pasigėrėjęs tuo dar
niu lietuvių darbu. Paskaita 
(dienos teina) skaitė Kazys 
Oželis.

Pabrėžtinai gražiai šiame 
minėjime pasirodė Marquette 
Parko jungtinis lituanistinių 
mokyklų mokinių choras, ku
ris Įvairiaspalviais tautiniais 
kostiumėliais mirguliuodamas, 
tarsi gyvos gėlytės papuošė ir 
nušvietė ne tik sceną, bet ir 
salę bei joje susirinkusią pub
liką. O ką jau besakyti apie 
gražiai, labai gražiai lietuviš
ka tarena, jausmingai padai
nuotas daineles bei grakščiai 
pašoktus šiam Įvykiui parink
tus tautinius šokius. Tai tikrai 
buvo miela girdėti ir matyti 
tas gyvas, bepražĮstančius tau
tos žiedus, linksmai ir grakš
čiai pasirodžiusius scenoje to
kia iškilminga savo tautos ka
rių pagerbimo proga.

Chorui gražiai akompanavo 
šaunus akordeonistas (teatlei
džia jis man — jo pavardės ne 
sužinojau). Visam šiam mūsų 
atžalyno puikiam pasirodymui 
vadovavo ir j j paruošė moky
toja p. Smieliauskienė, kuriai

ku
šta 
kū-

su iš rau- 
pabčgusių 
bylos rė- 

ir kitatau-

f--------------------------------------------------------------------- y

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660
< - _ ---- —

^HOMEI
Call: Frank Zapdis 
3208Vz W. 95th St. 

GA 4-8654

Slate •.CawanrXwwqt

--------------------------------------

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, UI. 60632. Tek YA 74980

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

i. RUDIS TeL CL 4-1059

padėkos ženklan Įteikta rau
donų rožių puokštė, o mielam 
atžalynui ilgai ir nuoširdžiai 
plota prašant pakartoti. Ir kar 
tojo... šią programos dalį tvar 
kė pats minėjimo rengimo va
dovas p. Andrius Juškevičius, 
Čikagos “Ramovėnų” pirmi
ninkas ir simpatingas, veiklus 
visuomenininkas.

Programa neilgai teužtruko. 
Ji labai vykusiai buvo atlikta ir 
paliko labai gerą Įspūdi. Salė
je pertraukos metu ponios pa
rinko Bražinskų bylos vedimo 
reikalui aukų. Mokytojas Gul- 
binskas fotografavo vaizdus. 
Kaip gaila, kad tokie puikūs 
mūsų jaunojo atžalyno pasiro
dymai — toks gražus ansamb
lis nebuvo filmuotas. Juk tai 
šedevras TV programoms...

Liūdna ir skaudu buvo šia 
iškihninga proga matyti mūsų 
tautos žymūnus — generolus, 
aktyvius tų minimųjų ivykių 
dalyvius - vadus, išsiskirsčiu
sius po salę (ne atsitiktinai) 
paskirai besėdinčius, nors pir
mose eilėse jų vietos buvo tuš
čios.

Suprantama —; gyvenimas 
yra gyvenimas, o mes visi juk 
tik žmonės tesame. Reikalai 
išsaukia ir nuomonių skirtu
mus ir susiginčyti tenka, bet 
vardan “Tos Lietuvos” reikia 
visus “driazgus” geruoju, žmo
niškai, “vyriškai” likviduoti, 
juo labiau tokiems iškiliems 
tautos vyrams, Į kuriuos visa
da visų mūsų dėmesys atkreip 
tas. Kalpas Vogimus

TANKERIAI MILŽINAI
IIPrieš dešimt metų pasaulyje j 

buvo tik vienas 50 takšt, tonų j 
talpos jūrų tankeris. šių metui! 
pradžioje plaukiojo jau 496 tan- 
keriai milžinai, iš kurių 36 yra 
didesnės kaip 100 tūkst. tonų j 
talpos. Milžiniški laivai gali 
Įplaukti tik Į 48 uostus, o 100 
tūkst. tonų talpos — vos Į 9 pa
saulio uostus.

Susirinkimų ir parengimu

PRANEŠIMAI

Laidotuvių Direktoriai

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: . ..

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID J
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-n38-n39‘

— Chicagos Liotuviv Našliy, Naš-! 
liukiy ir Pavieni? Klubas rengia links- Į 
mą šokių vakarą š( 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, Urbelfs, rast, j

— Utenos Apskričio Klubo metinis [ 
parengimas bus sekmadienį, lapkričio į 
29 <L. 3:30 vai. popiet Taknan svetai-i 
nė j, 4500 So. Talman Avė. Gros A. • 
Valiūno orkestras. Bus skanių valgių 
ir gėrimų. Visus prašome atsilankyti * 
ir linksmai laiką praleisti su uteniŠ-i 
kiais.

Kviečia Komisija ir Valdyba

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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; M. Mackevičius — naujas 
f LVLS-gos pirmininkas
« Praeitą sekmadienį Chica- 
•cajtoje, dr. V. Sruogienės bute, 
■įjosėdžiavęs LVLS-gos centro 
fkonriiėtas busimųjų trijų metų 
'kadencijai pasiskirstė pareigo 
)nis. Naujuoju pirmininku iš
rinktas žinomas dar iš nepri- 
įklausomos Lietuvos laikų jų 
.veikėjas, teisininkas, Mečys 
.Mackevičius. Tris kadencijas 
^išbuvęs ligšiolinis sąjungos 
'pirmininkas, agronomas, Jo- 
*has Daugėla, palieka vicepir- 
^mi ninku.
J- Vienintelis naujas centro ko 
^miteto narys, inž. Vladas Ta- 
•ęmošiūnas, išrinktas sąjungos 
'-iždininku. Sekretorium iš
brinktas ligi šiol tas pareigas 
■ėjęs Edvardas Boreiša. Lig
šiolinis vicepirmininkas A. 
TKuČys ir buvęs iždininkas J. 
iBertašius, lieka centro komi
teto nariais.
J Naująją centro valdybą, kaip 
Anatome, sudaro visi chicagie- 
Ičiai. To buvo paskutiniais rin
kimais ir siekta. B.

J. - -

ant grindų koja primynė spran 
dą sakydamas “nesipriešinti 
— trba” ir čia pat išprievarta
vęs jo žmoną, paėmęs $140 ir 
auksini laikrodėlį išsinčšdino.

Tame pačiame viešbutyje 
praeitą liepos mėnesį pi k tad a- 
ris peiliu subadė dvi iš Kalifor
nijos Į konferenciją atvažiavu
sias jaunas moteris.

Pirmosios dienos aukos
Per pirmąją Padėkos savait

galio dieną nuo trečiadienio 
vakaro iki penktadienio anks 
Ii ryto automobilių nelaimėse 
per visas JAV-bes žuvo 150 
žmonių. Ilgasis Padėkos sa
vaitgalis baigsis tik ateinanti 
pirmadienio rytą.

Policijos pranešimas Chica
goje per pirmąją parą buvo 
502 akcidentai, kuriuose 76 
žmonės sužeisti. Policiją 56 
žmones areštavo už girtą .vai
ravimą.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiv Reikia

GENERAL

RELIABLE PERSON
VARIED INTERESTING DUTIES. 
MUST TYPE AND HAVE SOME 

KNOWLEDGE OF BOOKKEEPING.
5 DAY WEEK
8 HOUR DAY 

PAID VACATION & 
INSURANCE

CALL
BERRY TIRE CO.

6415 N. BOSWORTH
764-8400

FREE ROOM AND BOARD for a wo
man willing to be companion for a 59 
year old lady. Also will pay small 
salary. Call after 5 P. M. — 582-5170

---- CLERK TYPIST
GENERAL OFFICE 

Salary open. Fringe benefits. 
Vic.: Cicero & Chicago.

CALL: MARTY 
722-6600

Amerikoje užauginama daug arbūzu (pumpkins), tačiau didžiausią 
arbūzą pavyko užauginti Italijoje, Greve kaime, Chianti rajone, ku
ris daugiau yra žinomas savo vyno pramone. Čia matomas arbūzas 

sveria 141 svarą, — daugiau už ant jo sėdinčią merginą.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku 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 ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTU 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

o
Gauja jaunų 

apiplėšė CTA
Padėkos Dienos

jauni banditai

^autobusą 
dvylikos i 
^1,200 ]

banditų 
autobusą--

išvakarėse 
Harrison ir

Avė. kampe Įlipę į 
per porą minučių iš 

keleivių surinko apie 
pinigais, laikrodėlių,

čekių, žiedų ir kredito korte
lių.

Pirmiausia i autobusą Įlipo 
keturi. Vienas revolveri rodv- 
damas šoferiui liepė sustoti, 
riti trys pro užpakalines duris 
Įleidę dar du sėbrus, puolė 
krėsti vyrams kišenes, mote
rims atiminėti rankinukus ir 
papuošalus. Savo darbą plė
šikai atliko taip profesionališ
kai, kad kai kurie net nesu-

prato, jog autobuse plėšikai 
darbuojasi, kol jų pačių kiše
nes neišgraibė.

“Apvalę keleivius, visi šeši 
išbėgo iš autobuso ir prisijungė 
prie septynių kitų, kurie lau
ke stovėdami sekė, kaip vidu
je darbavosi jų gaujos nariai. 
Visa trylikos vaikėzų gauja nu
bėgo skersai Eisenhoverio 
greitkelį šiaurės pusėn.

kas tik turi gerą .skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

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

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

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

Mirusio berniuko dovanos
Prieš savaitę nuo sniegenų 

susižeidimo mirė 14 metų am
žiaus mokinys Thomas Kirk
patrick, palikdamas savo inks
tus dviem ligoniams, kurie bū 
tų turėję mirti, bet gavę po 
inkstą, dabar turi vilti išgyti; 
be to savo akių ragenas paliko 
akių bankui. Norėjo ir kepenis 
palikti, tik tuo metu nebuvo 
jų būtinai reikalingo ligonio.

“Tai brangiausia Padėkos 
Dienos dovana”, pasakė tėvas 
vieno inksto gavėjo, 18 metų 
studento Steve, kuriam opera
cija tiek nusisekė, kad Padė
kos Dienos pietums net kalaku
to paprašė.

, < '■ ■ ■ • (Licensed by VNESHPOSYLTORG)
■ • MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

Įvairią prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maisto s, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS
~ .. 1 : y, !" •"’•——T’*' ... .... . .. '!1 '."Į'J. 1 ■ J.   .!

— PAID QUARTERLY

Policininkai reikalauja 
pakelti algas po $3000

Kelios Chicagos policijos or
ganizacijos, apsijungusios Į 
Joint Council, pareikalavo iš 
miesto pakelti patruliams al
gas beveik po -S3,000, tai yra 
iki -$14,644, be to dar nuo trijų 
savaičių iki 4 savaičių atosto
gų ir įvairių priedų. Iš 12,120 
Chicagos policininkų tai konfe
deracijai priklauso apie 8,000.

Meras Daley 1971 metu biu
džete yra numatęs jiem algas 
pakelti iš $12,120 iki $12,973.

$5,000 minimum
2 year certificate

Passbooks

5’/z%
< Investment 

bonus plan SLOGO minimum
11/000 minimum . 1 year certificate

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

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

'----------------------------- .................................................................................................................................................. ...................................................................................................... ... .i...--------------------------- --------------------

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.
AL NAUJOKAITIS

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

šalpos išlaidos didėje
Šalpos gavėjų skaičius Illi- 

nojuje per praeitus, birželio 
30 dieną pasibaigusius, fiskali
nius metus padidėjo 20.4 nuo
šimčiais. Illinojus šalpai iš
mokėjo $21.825.000, tai yra 36 
nuošimčius daugiau kaip 1968 
— 69 fiskaliniais metais.

Išskiriant vieną Wisconsiną, 
visose kitose Amerikos valsti
jose šelpiamųjų skaičiai smar
kiai padidėjo; jiems išmokėta 
12.8 bilijonai dolerių. .

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
; muziejuje ši šeštadienį, lapkri 

čio 28 d. nuo 11 v. r. iki 4:00 v. 
p. rengiama metinė laikrodžių 
paroda. Bus galima parodoje 

, laikrodi nusipirkti arba išmai
nyti ant geresnio. Įėjimas ne
mokomas. Reikės primokėti 
tik už staliuko panaudojimą 
eksponatams. Rengėjai Chi
cago Clock Club.

— Juozas Laurinaitis, Lietu 
vos kariuomenės kūrėjas-sava 
noris ir veiklus šaulys, buvo 
susirgęs. Po sėkmingos opera
cijos sveiksta namuose, Bridge 
porto apylinkėje.

— Jonas Zimkus, Tauragės 
klubo pirmininkas, kartu su 
visa valdyba ir* gausiais klubo 
nariais, gražiai reiškiasi ne tik 
klubo veikloje, bet ir bendruo
se darbuose, kaip organizuotas 
vienetas. Tokie klubai yra. di
delis ramstis Chicagos Lietuvių 
Tarybai ir kitoms bendrinėms 
organizacijoms.

— Albertas Gulbin ir Antho
ny Kaunas buvo pagerbti iškil
mingoje sueigoje su vaišėmis 
atžymint jų pastovumą darbe 
Mining Equipment bendrovė
je. Pirmasis ten dirba 30 me
tų, antrasis — 25 metus.

— Kun. Fransis X. Lawlor, 
klubų blokais sąjungos steigėjas 
apylinkėse, esančiose į rytus 
nuo Marquette Parko, buvo 
nuvykęs kartu su 100 organi
zacijos narių į mieso rutušę su 
skundu merui Richard J. Daley, 
kad būtų sustabdyta laikinų 
klasių statyba prie OToole, 
Earle ir Harper mokyklų. Jis 
pareiškė, kad Chicagos švieti- 
timo taryba tas statybas vykdo 
tikslu sukelti paniką vietos gy
ventojuose priverstinai ir vie
našališkai integruoti apylinkę.

— Kun. Ansas Trakis bus pa
grindinis kalbėtojas, prista
tant V. Liulevičiaus redaguotą 
leidinį “Lietuvių švietimas 
Vokietijoje”. Leidinio prista
tymas įvyksta gruodžio 6 d., 
sekmadieni, 2 vai. p. p. (ne 4-tą 
kaip anksčiau skelbta) Chica
go Savings & Loan. Ass. patal
pose, 6245 S. Western Ave.

Mrs. Phi] Pakel, banko pre
zidentė visus mokytojus ir sve
čius vaišins kava. Knygos pri
statymų ruošia Am. L. Moky
tojų S-ga.

JOURNEYMEN MECHANICS
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

.....................     . --------------- ■ —>--------------------- --- ~ ———————

' Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

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:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Ir Conrad Hilton 
viešbutyje nesaugu

Atvažiavę į Chicagą, pama
tyti International Amphiteatre 
vykstančios gyvulių parodos, 
vienas profesorius su žmona 
apsistojo Conrad Hilton vieš
butyje. Norėdami pravėdinti 
savo 8-me aukšte esančio kam
bario orą jiedu paliko truputį 
pravertas duris, per kurias ne 
trukus įėjo apie 20 metų am
žiaus, 6 pėdų negras ir revol
veriu bei peiliu grasindamas 
abudu
burnas ir profesorių permušęs

* Dariaus - Girėno Mokyklos 
balius įvyksta šeštadienį, gruo
džio 5 dieną, Pakšto salėje. Pra
džia 7:30 vai. vakaro. Staliukų 
rezervavimui skambinkite tel. 
737-8871 arba 254-1589. (Pr).
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suraišiojo, užkimšo

Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankės, sagės ir kito
kios puošmenos, auksiniai ir 
paprasti laikrodžiai dideliame 
pasirinkime A. Tvero krautu
vėje, 2646 W. 69 St.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tverų.

(Pr.)

Must be experienced in 
and Diesel Engines

CALL 376-5200

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

Gas

CARPENTER WT0RK 
REPAIRING & BUILDING PORCHES 
Gutter work. Siding, Roofing & Pain

ting. Exterminating. 
Free estimate.

278-0731

RESTORANAS — VALGYKLA. Dvie
jų aukštų namas, moderniški ir nauji 
Įreigimai — judri vieta — labai geras 
biznis, lengva aptarnauti.

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

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

GEORGE S.
REFRIGERATION 

374-8752
24-Hr. Service, Commercial Re
frigeration Installation, Air -: 
Conditioning, Commercial andt 
Window. Refrigerators & Freez

ers. All Makes.
We Guarantee All Work.

374-8752

WEST LAWN APYLINKĖJE 
Nuostabus ir labai puošnus 5*£ kam 
barių mūras. 3 dvigubo dydžio mie
gamieji, Hollywood puikumo vonia 
plius atskiras prausyklos kambarys. 
Dailiai iškaltomis sienomis poilsio ir 
žaidimų kambarys visos šeimos 
džiaugsmui. 42 pėdų sklypas ir 2 ma
šinų garažas su šoniniu įvažiavimu. 
Vardan savosios laimės, skambinkite 

stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

ŽMONĖS PERKA NAMUS
2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh

ton Parke. Duoda viri $16,000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52,500.

2 NAMAI — gražūs 3 butai arti mū
sų ofiso. Savininkui tuojau reikia 
parduoti viliojančiai už $38,800. Ban
ko užtikrinta paskola viri $27,000.

5 BUTŲ ŠVIESUS MŪRAS ir 3 auto 
mūro garažas pačiame Marquette Par
ke. $7,500 pajamų. Tik dėl ligos ati
duoda už $48,000.

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.

2 BUTŲ, 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par- Vp eoR nnn

9 KAMB. ’MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, atti mūsų. 
$19.600.

PAJAMŲ MŪRAS, švarūs ir gražūs 
2 butai. 5 ir 3 kambariai, garažas, 
arti 71-mos ir California. Kaina tin
ka — $25,000.

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

HERBERT .ŠĖYFARTH 
DECORATING CO.

Canvas hanging. Interior and 
exterior painting. Insured.

586-1620

PARDUODU — PERKU 
Namus Chicagoje ir ūkius 

Illinois valstijoje. 
LISKUS REAL ESTATE 

2502 West 69 Street 
Tel. 434-8786

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

CALL US NOW!
Complete kitchen & Bath Remo-

UŽTIKRINTAS PIRKINYS
5248-50 So. ASHLAND AVE.

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

šomoii kaina $36.500.
TEIRAUKITĖS
tel. 776-4432

REAL ESTATE AND BUILDERS’ 
2658 WEST 59th STREET .

PRospect 8-5454

deling by experienced workman 1®VEIĮGKE?N PARKE 6 kamb.. 3 mie- ueiing uy expenenceu w orKman. garūųjų mUras su įrengtu rusiu, cen- 
Call 283-3110 until 4 P.M., after triniu oro vėsinimu ir daug priedu.

Call 889-7289.
TOP PLUMBING CO. 

DICK WEBER

CALL MURF FOR ONY OF
YOUR CARPENTRY NEEDS. 

LOW PRICES & GOOD WORK
345-0147 Days.

625-8365 After 5 P. M.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIU NAMU BALDAI

iki 50*% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

TEL. GR 6-4421
6200 So WESTERN AVE.

PIGIAI PARDUODAMA 2 lovos su 
matracais ir 2 komodės. Teirautis tel. 

"78-5853

BUSINESS CHANCES 
Bhnto Proooe

CARRY - OUT RESTAURANT
•btcellent South suburban location. 

Established business. 75 x 125 foot 
lot, building and all equipment.

Owner must sell.

Call NORM, 779-4555

SKURTAI IR GALUTINAI parsiduoda 
Brighton Parke eera ir pelninga ta

verna su mūriniu rwstatu. 
Teirautis tel. 247-4698.

— Stud. Algirdas Pretkelis 
dalyvauja Chicago State kole
gijos orkestre, kuris Kalėdų 
>roga ruošia viešus koncertus 

miesto apylinkėse.

$38,500. Skambinti, savininkui telef.
425B374

PADĖKOS BARGENAS $25.900 
Našlė priversta parduoti didžiulį 3 
miegamųjų mūrą su pasakišku 25 pė
du nriestatn prie 1-io aukšto. Ekono
miška kari o oro šilima gazu tik $14 
mėnesiui. 8 colių dvdžio plytelės vir
tuvėje ir vonios kambarvje. Patogi ir 
gera vieta Marquette Manor vakarinė
je apylinkėje. Taunvk savo pinigus. 

Pašauk stebukladari.
Skambink MTCHAETS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

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 sklypas. $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. alumin. langai, platus skly
pas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$43 000

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

HANDYMAN SPECIAL 
9 rooGi house, 2 baths. 

Needs work.
A bargain at 83500. 
1347 E. 71st Place 

468-0096

3009 WEST 63rd STREET
Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba Jr Remontas

MAROUETTE PARKE. 2451 W. 69 St. 
mūrinis biznio namas: tuščia krautuvė 
ir 3 geri butai pažu anšildomi. Mūri
nis garažas. Anžiūrėto duokite pasiū

lymą. Tel. HE 4-2012.

SHOP AT HOME 
INTERIOR

BY STEPHANDS
We come to your home with samples 
No obligation. Unioue vinyl & cork 
wall coverings. Original specialty 
items made. Minor remodeling. Arts

& Antiques for sale and repaired.

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

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

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

.CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327Į

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 GERIAUSIA

PASISEKIMĄ BIZNYJE


