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“THE WALL STREET JOURNAL” RAŠO 
APIE BALTIJOS ATSTOVUS LONDONE

LONDONAS. — Praėjusio trečiadienio “The Wall Street 
Journal” įsidėjo per kelis puslapius savo štabo nario Felix Kessler 
straipsnį iš Londono apie Baltijos valstybių diplomatus Britani
joje. Straipsnis vadinamas “Phantom Diplomats Garry On in 
Britain-Men With no Country”. Straipsnis pradedamas apie Esti
jos pasiuntinį Augustą Tormą, kuris, būdamas 76 metų, pagal 
visas kvalifikacijas, turėtų būti visų Britanijoje reziduojančių 
diplomatų dekanu. Jis tą vietą užima nuo 1934 metų, kada įteikė 
kredencialus karaliui Jurgiui V-ta j am. Iš visų 112 pasiuntinių tik 
vienas Torma turėjo reikalų su 
įpėdiniu Edwardu VUI-ju.

Toliau Kessleris praneša, kad 
Britanijos savotiška pozicija, 
pripažįstant Baltijos valstybių 
okupaciją “de facto”, bet nepri- 
pažįstent “de jure”, priveda prie 
tokios padėties, kad praėjusį mė
nesį įvykusiame karalienės priė
mime diplomatams Estijos pa
siuntinys Torma nebuvo kviestas 
dalyvauti. Jis iš viso nėra susi
tikęs su dabartine karaliene. 
Buckinhamo Rūmų pareigūnas 
pareiškęs, kad jis visai nežino
jo, kad Estija turi savo pasiun
tinybę Londone. L- —

Toliau rašoma, kad Torma per 
30 metų egzistavo kaip pasiunti
nys be valstybės. Jis ir dar ke
turi panašūs diplomatai yra ga
vę diplomatines privilegijas, ta
čiau jie nėra visiškai pripažįs
tami.

karalium Jurgiu V-tuoju ir jo

IŠ VISO PASAULIO

Britų pozicija

Autorius paaiškina apie Ru
si jos invaziją Baltijos valstybė
se, apie jų “įjungimą”, prieš jų 
vaHą, j Sovietų Sąjungą. Britąį nesį. 
m j a prileidžianti, kad Rusija 
okupuoją ir vaido Baltijos vals
tybes, tačiau ji nepripažįsta te 
įjungimo legąluino’ Baltijos di
plomatai dėl to turi diplomati
nes privilegijas, .tačiau, jie ne- 
gąli ęi^i funkcijų ar paskirti 
naujus pasiuntinybių tarnauto
jus pakeisti, tų, kurie numiršta. 
Paį eilę mėtų mirtis sumažino 
trijų Baltijos \ valstybių pasiun
tinybių štabą iki penkių akredį- 
tųotų .pareigūnų. -

Torma yra paskutinis pasiun
tinys. Kitį yra jaunesni parei
gūnai. Lietuvos.delagacija susi
deda iš; vieno • Vinco Bąlicko, 
charge - d’affaires. Britų užsie
nio reikalų ministerija, atsisako 
spekuliuotu ’ ar ĮBrįtanįją tyliai 
pakeis savo žvilgsnį į Lietuvos 
padėtį, kai pasiuntinybė daugiau 
nėbęturės akredituotų pasiimti- 
mų; .

Nemalonūs pasikalbėjimai
Straipsnio autorius rašo; kad 

ponas Paliokas vengia interviu 
su spauda, nes jie yra skausmin
gi, neš po jų vis tiek niekas ne
sikeičia. Mūsų kraštai yra oku
puoti ir apie tai sunku kalbėti. 
Balickas palaiko ryšius su lietu
vių vis mažėjančia bendruome
ne; lanko socialinius, kultūrinius 
parengimus. Nors jo Lietuvos 
pašas vis’dar'galioja, jis nuo 
1959 metų nebuvo užsienyje.

Baltijos pasiuntinybės išduo
da pasus, iškelia vėliavas tauti
nių švenčių'proga. Jos veikia 
mažėjančiame elegantiškume, 
rūpėštingai mažindamos išlaidas. 
Baldai tie patys jau 30 metų, 
kilimai-nusidėvėję, seni žemė
lapiai lankstosi ant nublukusių 
apmušalų. Tik lauke kabančios 
varinės lentos, kurios identifi
kuoja pastatus kaip pasiuntiny
bės, yra blizgančiai nušveistos, 
kaip pačių gyviausių ambasadų.

Britai nusavino auksą
Straipsnis primena, kad per

nai, po trijų dešimtmečių ginčų,

ČIKAGOS. — Sen. Charles 
Percy pareikalavo savo kalboje, 
žydų susirinkime, kad sovietai 
išvežtų kariuomenę iš Egipto 
ir palygino Amerikos įsivėlimą 
Vietname su sovietų — Egipte.

WASHINGTONAS. — Jorda
no karalius Husseinas prašo 
Amerikos dar 125 mil. dolerių AIK'VV VARK TTIVTF^ 
paskolų. Jordanui esą reikalin-,~ UlLIk 1 li’IlAj -- -------- —

į BERLYNAS.f Rytų Vo- j KETURIAS DIENAS VIEŠĖJO RYGOJE 
kietijos diktatorius Ulbrichtas j NEW Y0RKAS _ Paskutiniu metu užsiehio spaudoje pa- 

aug sve mau Pra a Jo. ;ple. gyvėjo:dėmesys Baltijos valstybėmis. Neabejotina, kad prie daug 
santykius su Vakaru Vok1etija.|prisidė5o Bražinskai ir Simas Kudirka. Vakar dienos, “New 

York Times” korespondentas James Clarity rašo iš Rygos apie 
įdomų mišinį iš Latvijos praeities ir sovietinio gyvenimo. Jis 
sako, kad vaikščiodamas 750 metų senumo Rygos miestu, gali 
tikėtis, kad iš už kampo išeis Livonijos riteris arba 15-to šimtme
čio pirklys, tačiau niekada nesitiki Lenino, kuris yra Rygoje buvęs. 
Rygos gyventojai sugėrė rusų gyvenimo būdą į savo latviškąjį.

“Kaip Sovietinės Latvijos so-1 ------ -
stinė nuo 1940 metų, kada ka
riuomenė okupavo miestą ir pri
vertė mažą tautą įsijungti į So
vietų Sąjungą, Ryga sugebėjo 
išlikti nepriklausomą ir aiškiai 
nesūrusinta”, sako Clarity. Tas 
Rygos nepriklausomumas, rūpes
tingai prižiūrimas'Maskvos, da
linai priklauso nuo ekonominės 
pažangos. ’ . \ ;

Latvija maitinasi' geriausia 
jautiena; kiauliena ir pieno pro
duktais visoje Sovietų Sąjungo
je. Ji aprūpina kitas sovietų 
respublikas pramonės gaminiais, 
visoje •soviėtijoje žinomi; Rygos 
“Vef” radijo aparatai. “Vef” 
taipgi pagamina, pusę yi^ų tele
fonų ir telegrafo instrumentų 
visoje Sov. Sąjungoje; •

Korespondentas ' greičiausiai 
parašys ‘daugiau iš Okupuotos 
Latvijos gyvenimo, nes jis čia 
buvo keturias dienas; Jis kal
bėjosi su Rygos gyventojais ir 
neatsirado nė vieno, kuris būtų 
paminėjęs, kad Ryga gavo Leni
no Ordiną už savo pramonės ir 
maisto gaminių laimėjimus.

Priešingai, komunistų parei
gūnai korespondentui pareiškė, 
kad nėra pakankamai žmonių, 
kurie būtų gerai paruošti mark
sizmo-leninizmo teorijoje. Ide
ologiniai trūkumai esą ypatin
gai ryškūs darbininkų ir stu
dentų tarpe.

Sovietų paspaustas, jis jau kal
ba apie Vakarų Berlyno gyven
tojų interesus ir pripažįsta, kad 
negaus iš Bonos pilno diploma
tinio pripažinimo.

PHNOM PENHAS. — Kam
bodijos kariuomenė atsiėmė iš 
komunistų miestą, kurį komu
nistų jėgos valdė jau visą mė-

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmai skiria vyriausybei 500 
mil. dol. užsienio paramai. .Va
kar šį projektą ėmė svarstyti 
senato užsienio reikalų komite
tas- . J J .

britų. vyriausybė pasiėmė: 16 mi
lijonų aukso atsargų, kurias Bal
tijos valstybės turėjo pasidėju- 
sios Bank of England. Auksas 
buvo panaudotas apmokėti bri
tų piliečiams už nuostolius, ku
riuos jie gavo rusų okupacijos 
rezultate. Estijos pasiuntinybės 
tarnautojas Ernst Sarapera pa
reiškė reporteriui, kad tai bu
vo neteisingas žingsnis, nes ne 
Baltijos vyriausybės atėmė bri
tų turtus. Pats principas reika
lavo, kad pinigai būtų palikti 
legalioms vyriausybėms.

Estijos generalinis konsulas 
Sarapera paaiškino reporteriui, 
kad diplomatiniuose priėmimuo
se tenka , susidurti ir su sovietų 
diplomatais, tačiau incidentų 
nepasitaikę.

Nepriklausomybės viltys
Straipsnyje pabrėžiama, kad 

Baltijos pasiuntinybės vis dar 
tvirtai tiki, kad jų kraštai vie
ną dieną bus vėl nepriklausomi. 
Estijos Torma pareiškė, kad pa
saulis yra Baltijos valstybėms 
skolingas šiek tiek teisingumo, 
tačiau “mes turime tik tiesą, o 
ne jėgą savo pusėje. Gal aš ir 
nebesulauksiu, tačiau turės 
įvykti pasikeitimai. Padėtis, 
kaip dabar,, negali tęstis”, pa
reiškė ministeris Torma.

Felix Kessler baigia straipsnį 
sakydamas, kad diplomatai ban
do priminti pasauliui, kad jų ša
lys egzistavo ir valdė šešis mi
lijonus žmonių be rusų pagalbos. 
Europos valstybių pasienio pa
reigūnai būna primenami apie 
Baltijos valstybes, kada kas, 
kaip Žilinskas, latvių diploma
tas, paduoda jiems savo Latvi
jos pasą.

Demonstrantai tvarkosi žygiavimai po Bostonopo

NEW YORKAS. — Paskutiniu

Gamina šovinius 
komunistų ginklam

WASHINGTONAS. — Penta
gonas paskelbė, kad Amerikoje, 
Lake City yra gaminama* amu
nicija komunistų automatiniam 
šautuvui AK-47. Kada Kambo- 
dija buvo palanki komunistams, 
princo Sihanouko laikais, Sovie
tų Sąjunga, Kinija ir Rytų Eu
ropos satelitai davė Kambodijai 
nemažai šautuvų ir kitų ginklų, 
tačiau nepastatė amunicijos fa
briko, kuris tiems šautuvams 
gamintų kulkas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

KARŠTI PLOJIMAI NEATVYKUSIAM

centrines gatves.

Atstovų Rūmų: nariui Men
del Rivers bus įdėta dalis • dirb
tinės širdies.

Izraelio gynybosministeris 
Dayanas vakar susitiko su prezi
dentuNixonu. L ---.L

♦:Sen. Mansfield siūlo suma- 
žinti ; Amerikos karines bazes- 
užsieniuose. Bazės per daug kai
nuojančios.

> švedų premjeras Palme bu
vo užklausęs Hanojaus valdžią 
apie 200 amerikiečių belaisvių 
likimą. Gautas atsakymas, kad 
45 yra belaisviai, keturi jau mi
rę, o apie likusius žinių Hano
jus neturi.
; ♦ Kancleris Brandtas sulau
kė 57 metų amžiaus. Ta proga 
jis • paskelbtas Berlyno garbės 
piliečiu.

♦ Portugalijoj, traukinio ka
tastrofoj, žuvo 13, sužeista 40 
asmenų.

-♦ Ekvadore ir Peru nuo že
mės drebėjime žuvo 81 žmogus.

*♦. Hanojaus radijas skelbia, 
kad Amerika rengiasi siųsti ka
riuomenę į šiaurės Vietnamą.

Nutarė statyti 
SST lėktuvą

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmų ir Senato konferenci
jos komitetas nutarė statyti SST 
lėktuvą, kuriam senate buvo at
sisakyta duoti lėšų. Vyriausy
bė prašė lėktuvo konstrukcijai 
290 milijonų dolerių, o komite
tas paskyrė' 210 mil. Lėktuvą 
bus galima pradėti.

Prezidentas savo spaudos kon
ferencijoje pareiškė, jog svar
biausias klausimas dėl to lėk
tuvo statybos bėra tai, kad bus 
prarasta 150,000 darbininkų 
darbai, jei lėktuvo nestatysim, 
ne tai, kad Amerika praras bi
ll joną dolerių iš užsienio, bet 
tai, kad Amerika, kuri pirmavo 
pasaulyje civilinei aviacijai nuo 
pat brolių Wright skridimo lai
kų, dabar nutartų ne tik pasi
traukti į antrą vietą, bet nutar
tų visai lenktynėse nedalyvau
ti.

STOKHOLMAS. — Ketvirtadieni Švedijoje iškilmingose ce
remonijose buvo įteikti Nobelio premijos laureatų lakštai ir me
daliai., Juos gavo trys amerikiečiai, du švedai, vienas anglas, pran
cūzas ir argentinietis. Pašauktas atsiimti premijos nepasirodė 
tik rusų rašytojas Aleksandras Solženicinas. šis įvykis buvo labai 
dramatiškas, švedų Akademijos sekretoriiis dr. Kari Ragnar 
Gierovv, pabrėždamas istorijos ironiją, vietoj Solženicino darbų iš- 
gyrimo, paskaitė ištrauką iš sovietų “Pravdos”, 1962 metų nu
merio, kuriame Solženicinas pristatomas “dideliu rusų rašytoju, 
nepalyginamos rusų rašytojų tradicijos sekėju, kuris semia stip
rybę s Rusijos kančių ir pasižymi neužgesinama meile”.

Nixono atsakymas 
dėl Simo Kudirkos
WASHINGTONAS. — Prezi

dento Nixono spaudos konferen
cijoje vienas korespondentas pa
klausė: “Ar negalėtumėt mums 
pasakyti, kokia yra jūsų asme
ninė pažiūra apie problemą pa
bėgėlio, kuris buvo primuštas 
ant Pakrančių Sargybos laivo”?

Prezidentas Nixonas atsakė: 
“Kaip aš jau esu pareiškęs, aš, 
kaip amerikietis, buvau sukrės
tas ir supykintas, kad tas galėjo 
įvykti. Aš apgailestauju, kad 
procedūra, Pakrančių Sargybai 
informuojant Baltuosius Rūmus, 
nebuvo pakankama, kad atkreip 
tų ę šį reikalą mano dėmesį. Aš 
galiu jus užtikrinti, kad tas nie
kad daugiau nepasikartos”.

“Amerikos Jungtinės Valsty
bės per 190 metų turi išdidžią 
tradiciją ' duodama galimybes 
pabėgėliams ir garantuodama jų 
saugumą. Ir mes toliau elgsi
mės pagal tą tradiciją”.

RIO DE JANEIRO. — Bra
zilijos komunistai, pagrobę švei
carų ambasadorių, jau kreipėsi 
į Šveicarijos ambasadą, atsiųs
dami ir autentišką pagrobto di
plomato parašą. Teroristai rei
kalauja Brazilijos valdžios pa
leisti politinius kalinius.

SEOULAS. — Pietų Korėjoje 
gyvena 43,487 užsieniečiai, iš jų 
31,000 kinų, 6,800 amerikiečių ir 
1,256 japonai, čia neskaitomi 
Amerikos kareiviai.

Pertraukė derybas 
dėlBerlyno

BERLYNAS. — Keturių są
jungininkų ambasadoriai, pradė
ję tartis dėl Berlyno kovo mė
nesį, susitiko Berlyne jau 12-tą 
kartą, tačiau nieko aiškesnio ne- 

“pasiekė. Amerikos, Britanijos, 
Prancūzijos ir Sov. Sąjungos de
legatai nutarė pertraukti dery
bas šventėms ir . sekantį kartą 
susitikti tik sausio 19 d.

Vakarų sąjungininkai siekia 
šiose derybose garantijų, kad 
komunistai netrukdys susisieki
mo tarp Berlyno ir Vak. Vokie
tijos, be to, jie nori išsiderėti 
didesnes laisves V. Berlyno gy
ventojams susisiekti su Rytinio 
Berlyno žmonėmis.

Sov. Sąjunga siekia panaikin
ti politinę Vakarų Vokietijos 
veiklą Vakarų Berlyne., Komu
nistai tvirtina, kad V. Berlynas 
yra savita politinė sąvoka ir Bo
na neturi V. Berlyne jokių tei
sių.

■ Geležinkelininkų 
streikas atšauktas
WASHINGTONAS. — Gele

žinkelininku streikas tesėsi tik 
18 valandų. Kongresas ir fede
ralinis teismas privertė darbi
ninkus sugrįžti į darbą. Teis
mas pagrasino, kad už kiekvie
ną streiko dieną geležinkelio tar
nautojų uniją BRAČ bus bau
džiama po 200,000 dolerių pa
baudos. Tada unijos vadai įsa
kė darbininkams streiką nu
trauktu

Geležinkelio bendrovės paskel
bė, kad truks keturios dienos, 
kol visi traukiniai vėl ims nor
maliai vaikščioti. Pašto valdy
ba laikinai dar neatšaukė savo 
suvaržymų siuntiniams ir ant
ros klasės laiškams.

Tada buvo Chruščiovo laikai 
ir “Pravda” kalbėjo apie Solženi
cino pirmą knygą — “Viena die
na Ivano Denisovičiaus gyveni
me”. Pasikeitė laikai ir rašy
tojas buvo išmestas iŠ rašytojų 
sąjungos, nes jis drįso pasaky
ti prieš sovietų rėžimo cenzūrą. 
Jo knygos Sovietų Sąjungoje ne
spausdinamos. Jis parašė No
belio premijos komitetui, kad 
negalės atvykti į Švediją, nes bi
jo, kad valdžia jo paskui nebe- 
Įsileis atgal.

švedų komiteto atstovas ap
gailestavo rašytojo nebuvimą. 
Visa iškilmėm susirinkusi salė 
atsistojusi ilgai plojo režimo 
persekiojamam rašytojui. Iškil
mių pabaigoje Ame Tiselius, 
chemikas, laimėjęs Nobelio pre
miją 1948 metais, uždaromoje 
kalboje dar kartą apgailestavo 
Solženicino neatvykimą ir pa
reiškė suprantąs jo motyvus. 
Pagarba jam tik sustiprėja dėl 
jo nebuvimo,; pareiškė Tiselius.

Solžęriicinas atsiuntė telegra- 
mą, kurioje primena nepaprastą 
sutapimą, kad Nobelio pręmijos 
Įteikiamos tą dieną, kuri yra 
skirta žmogaus teisėms.' Tai 
simbolinis sutapimas, sako ra
šytojas. ' /

Iš Maskvos pranešama; <kąd ’ 
rašytojas Solženicinas įsijungė * 
į mokslininkų' Zacharovo, Tvėr- 
dochlebovo ir Chalidzės įsteigtą 
žmogaus Teisių komitetą, į kurį 
nepriimami komunistų partijos 
nariai. Be rašytojo dar įstoja į 
komitetą poetas' Aleksandras 
Galič, fizikas Boris Cųkerman, 
matematikas Jesenin Volpin. -•

Lietuvos vardas

Amerika gamina i r veža šo
vinius Kambodijai, kad ji ga
lėtų gintis nuo šiaurės Vietna
mo invazijos. Kambodijos val
džiai buvo atiduota visa amuni
cija, kurią amerikiečiai rado ko
munistų sandėliuose P. Vietna
me ir Kambodijoj, bet ji jau iš
sibaigia.

DETROITAS. — Trečiadienio 
“Detroit Free Press” įdėjo S. 
Kaunelio laišką, kuriame pa
smerkiamas Simo Kudirkos iš
davimas sovietams. Kaunelis 
rašo, jog yra įstatymai gyvulių 
apsaugai ir nusikaltę yra bau
džiami. Kaip galėjo amerikie
čiai stovėti ir žiūrėti, kai buvo 
mušamas nekaltas žmogus? Kas 
nubaus tuos stebėtojus?

prancūzo romane
PARYŽIUS. — Prancūzijos 

“Le Monde” laikraščio dramos 
kritikas Bertrand Poirot-Delpech 
laimėjo Prancūzų Akademijos 
Didįjį Prizą už romaną. Lietu
viams įdomus tik to romano pa
vadinimas “La Folle de Litua- 
nie” — Lietuvos beprotė, ar ang
lų kalboje “The Madwomen of 
Lithuania”.

Romanas tiria moters vidaus 
pasaulį. Jame tiek daug fan
tazijos, kad knygos herojė Ma
dam Dubois, gyvenanti Paryžiu
je, įsivaizduoja turinti Ameri
koje gerą draugę, su kuria susi
rašinėja. Tie laiškai reiškią jos 
norą pabėgti iš vargingos bui 
ties, iš kasdienybės.

įspėjo Hanojų 
nedidinti jėgų

WASHINGTONAS. — Pre
zidentas Nixonas spaudos koh-. 
ferencijoje įspėjo šiaurės Viet
namą, kad jei jis sustiprins puo
limus P.: Vietname arba? jei bus 
pastebėta, kad jis stiprina sa
vo jėgas, didina infiltraciją per 
demilitarizuotą zoną, Amerika 
gali atnaujinti šiaurės Vietnamo 
karinių taikinių bombardavimą.

Prezidentas pareiškė, kad iš
vežant Amerikos kariuomenę, * 
jam, kaip jos vyriausiam vadui, 
labai svarbu, kad komunistai 
nedidintų savo jėgų, kurios ga-, 
lėtų pulti susilpnintas Amerikos k 
jėgas. Prezidentas Johnsonas 
sustabdė š. Vietnamo bombar
davimą, nes buvo jam pažadėta, 
kad komunistai sumažins savo 
puolimus ir pradės derėtis Pa
ryžiuje. Amerikos žvalgybos 
lėktuvai prižiūri, kad Hanojus 
to susitarimo laikytųsi. Jei bus. 
pastebėta, kad nesilaiko, arba, 
jei bus apšaudomi žvagybos lėk-, 
tu vai, Amerika pradės, bombar
davimus. - - • .

LAGOS. — Nigerijos valdžia 
pasmerkė Portugalijos įsikiši

mą į Ginėjos reikalus. Tai esąs 
ne tik visos Afrikos įžeidimas, 
bet ir iššaukimas.«. . .<



BAŽNYTINĖS ŽINIOS
Kardinolai sukilo prieš popiežių

Popiežius Paulius VI lapkr. 
21 paskelbė dekretą “motu pro- 
prio1’. .kuriuo, nustatė kardino
lams iki kokio amžiaus jie gali 
pasilikti kardinolais. Tokį amžių 
popiežius nustatė 80 metų. Tų 
metų sulaukę kardinolai priva
lo eiti į pensiją ir nebegali būti 
Kurijos pareigūnais nei daly
vauti popiežių rinkimuose. Iš 
viso 127 kardinolų skaičiaus tas 

' dekretas paliečia 25 kardinolus, 
kurie nuo ateinančių 1971 metų 
sausio 1 dienos turi išeiti į pen
siją. Jau anksčiau popiežius bu
vo atsišaukęs į kunigus ir vys
kupus (ir kardinolus), kad su
laukę 75 metų savo noru iš pa-

reigų pasitrauktų, bet tokių “sa
vanorių” neatsirado.
“Motu proprio” sukėlė didelį pa

liestųjų murmėjimą, ypatingai 
dviejų labai įtakingų senų kar
dinolų — dar iŠ praeitojo Vati
kano II Susirinkimo žinomo ita
lo konservatoriaus ką tik bai
gusio 80 metus kard. Alfredo 
Ottaviani ir jau 86 metų am
žiaus kardinolo, barzdoto pran
cūzo Eugene Tisserant.

Ottaviani, kurs iki neseniai 
buvo “šventojo ofiso (inkvizi
cijos) prefektas, dabar yra Do
ktrinų kongregacijos prefektas 
emeritas ir Kurijos konservato
rių vadas, pareiškė, kad popie

riaus dekretas yra “amžiais se-

nos tradicijos pažeidimas” ir pa- kad naujuoju dekretu popiežių 
sikalbėjime su populiariausiu renkant į pensiją išėjusiems kar- 
Romos dienraščiu II Measagge- 
ro atvirai pasakė esą “kiekvie
nas buvo sukrėstas tokiu nepa
prastu, paviršutinišku pasielgi
mu su Bažnyčios hierarchijos 
viršūnėmis”. Negana to, kard.
Ottaviani pasakė pasijutęs, kad lų italų, 3 prancūzus, 2 ispanus, 
popiežius jį “nustūmė į šalį” ir 2 portugalus, ir po vieną vo- 
kad toks popiežiaus nusistaty- kietį, škotą, airį, argentinietį, 
mas” gali atsisukti prieš jį pa- brazilą, meksikoną ir amerikie
tį”. tį, būtent Los Angeles kardino-

“Faktįškai yra pavojus, kad lą Francis McIntyre.
pakaitant artimiausius popie- Vaiikanas nspiruoJa paskata 
?1‘UJ8^‘arė)“ “‘.V” apie popiežiaus atsistatydinimą

Romoje ir tolimesnės Italijos

dinolam* bus uždrausta net už
eiti į konklavos patalpas, kurio
se popiežius renkamas. Tokių 
beteisių emeritų po Naujų Metų 
bus 25.

ILGAI IŠLIEKANTI IR ATMINTINA DOVANA KALĖDOM

ENCYCLOPEDIA LITUANICA
361 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASŠ. 02127, TEL.: (617) 268-’7,730, VAKARE — 28^-2759
■sswssss:
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TOP INTEREST TO 
SAVERS 

&TO&’
PER ANNUM 

DEPENDING ON TYPE, 
AMOUNT AND TERM

fWFEREST
PAID QUMaSgLY

KĮ?

Cį; SAVINGSfAND LOAN ĄŠSOCJATIOSrOF CHICAGO 

«ĖJ92 Archer Avenuelą* Sacramento* Chicago, Illinois 60632 • 847-114© 
į • ASSETS OVER $145,000,000. ą /' RESERVES OVER $12,900,000. 
Čf^CE HOURS: f< i :
Moixfey&Thursday,9a.m.to5p4n. • Tuesday & Friday, 9a.m.to4pjrt.

•-■5aterday, 5ajn. to 12 Noon ■ • •- -Wednesday, no business transacted.
.........• ■ ■

kardinolai — netinkamais ben- 
■ dradarbiauti su vyriausiąja gal- j 
va tik dėl jų pažengusio amžiaus,' spaudoje Vis intensyviau plati- 
tas pats mastas analogiškai gali narnos paskalos, kad popiežius, 
būti pritaikomas ir Aukščiausia-' kurs šiuo metu eina 74 metus, 
jam Pontifeksui (Pontifex Ma-1 sulaukęs 75 metų, tai yra po 18 
ximus, tokį iš pagonų laikų vy- ’ mėnesių atsistatydins. Toks at-> 
riausiojo kunigo titulą yra pavel- sutikimas buvo tik vieną kartą 
dėję Romos popiežiai), kai jis su
lauks 80 metų”, pasakė Ottavia
ni.

Popiežius Paulius 1977 metais 
bus 80 metų amžiaus.

Kard. Tisserant pasakė: “Po
piežius su manim nepasitarė, bet 
aš skaitau save tinkamu daug 
dar kalbėti ir daug veikti”.

Paklaustas, ar sulaukęs tam 
tikro amžiaus popiežius pats ne
mano atsistatydinti, kardinolas 
Tisserant atsakė, kad popiežiaus 
sveikata esanti tokia, kad jis 
gali būti priverstas taip padary
ti. Ar gi popiežius serga? spau
dos atstovas paklausė. Kąrd. Tis
serant savo atsakymą papildė 
esą “yra vieša paslaptis, kad FCI gautas informacijas apie 
popiežius aną trečiadienį po (sa
vaitinės) audiencijos, išėjo pri- 
gelbstimas”.

Vatikane šnibždama, kad skel
bdamas aukštųjų Bažnyčios šulų 
pensijos amžių popiežius.turėjo 
galvoje pats save, kurs šiuo me
tu yra 73 metų, bet kas labiau
siai visą Kuriją nustebino, tai,

Romos katalikų bažnyčios istori
joje, kada 1294 metais atsista
tydino popiežius Celestinas, pa- 
popiežiavęs tik 5 mėnesius.

Tas paskalas skelbdami laik
raščiai ir žurnalai dažnai cituo
ja neišvardintus “autoritetin
gus” ir “aukštai stovinčius” Va
tikano pareigūnus, bet Vatika
no oficialiai atsiklausus gauna-

mas atsakymas “No comment”, 
kas dar labiau didina spekulia- 
cyas.

Ypač padaugėjo gandų apie 
popiežiaus atsistatydinimą jam 

29 tūkstančių mylių ke
lionės po Azijos, Australijos ir 
Tolimųjų Rytų kraštus. Popie
žiui grįžus iš šios istorinės ke
lionės nebuvo suruošta jokio di
desnio priėmimo, o spaudoje, ra
dijo ir televizijoje kampanija už 
atsistatydinimą dar padidėjo. 
Labai įtakingas Turino laikraš
tis La. Štampą stačiai pareika
lavę kad popiežius pasitrauk
tų. ir iki amžiaus pabaigos užsi
darytų Benediktinų vienuolyne.

Popiežius visą tą prieš save 
vedamą kampaniją ignoruoja, ir 
iš savo pusės pats užatakavo 
parlamento įstatymą, palengvi
nantį perskyras, bet kai savo 
audiencijoje Šv. Petro aikštėje 
apgailestavo tą įstatymą, minia 
neparodė jam jokio pritarimo.

Atsisėdau aikštėje prie stulpo, 
prie kojų pasidėjau kepurę ir. 
vartydamas akis, pradėjau pa
nosėje kažką murmėti”. Tai
gi, abu vaizdavo elgetų gyveni
mą, tačiau vėliau nusiskundė: 
matyt, nepakankamai tai pažino
ję, nes praeiviai nebuvę paten
kinti ir... prisistatę milicininkai 
vilniečių poelgį, matyt, laikė 
viešosios tvarkos pažeidimu ir 
abu buvo nubausti po penkidliką 
parų.

‘ Maža to, į Vilnių sugrįžus, jie

susidūrę su drąugų atšiaurumu. 
Juos pašaiir p. iš. komjaunimo ir 
nieko nepadėjo aiškinimai, jog 
jie nekalti, jog jie menininkai, 
buvę savosios “hobi” aukomis... 
Dabar jie per spaudą prašo už
tarimo, nori grįžti vėl į. kom
jaunimą ir sutinką su bet ko
kia bausme, išskynus - pašalini
mą iš organizacijos... (E)

SKAITYK PATS IR PARAGING 
KITUS SKAITYTI 

•N A U J I E N A S

1971 Plymouth-Duster

MODEL CSF24E

LWEifii

MODEL CSF24E

5115-5123 SO. KEDZIE AVE.

NO-FROST 
FOOD CENTER

MODEL CSF24E

o 35%* wide, 24.0 co. ft big
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8.92 cu. ft freezer hokfs 
up to 312.2 pounds of food

15.10 co. ft refrigerator 

No-Frost throughout 

Roll-out wheels jr 

Automatic ice maker 
accessory (optional at extra 
cost) can be installed in this 
refrigerator now when you 
buy it... or it can be added 
anytime later.

Four adjustable cantilevet 
shelves in refrigerator

Convertible 
meat conditioner

Twin slide-out crispers

Slide-out freezer basket

Ten door shelves

Five full-width 
refrigerator door shelves

Covered cheese 
compartment

Covered butter bin

Juice-can rack

Two portable egg racks

Three Easy-Release ice-cube 
trays and bucket

Automatic interior lights

EASY TERMS

SLAPSTOSI PAKARPACIO KALNUOSE

Plymouth Vofeftt
Duster 2-Door

Lenkų DP Londone praneša iš 
•Moravijos pabėgėlių agentūros

sovietų raudonosios armijos de
zertyrus Čekoslovaki  j oj e.

Beskidų ir Tatrų kalnuose 
slapstosi šimtai sovietų karei
vių, ieškodami kaip pasprukti 
per sienas i Vakarų Vokietiją 
arba Austriją. Tokius pabėgė
lius dažnai kalnuose susitinka 
girininkai arba medžiotojai. So
vietų, valdžia visus pabėgėlius 
vadina krimirialistąis, tariamai 

i pabėgusiais nuo. bausmės už va- 
Į gystęs, smurtą arba drausmės 
I 1 mi' T3a4- rrimicnTtm 01laužymą. Bet vietos gyventojai 
žino,, kad tai netiesa. Tie. dezer
tyrai yra paprasti, padorūs žmo
nės, žiauraus režimo sovietų 
arinfjos (faliniuose aukos. Rau
donosios armijos daliniai Čekos
lovakijoje yęa laikomi užmies
čiuose,' tčliau nuo žmonių gy- 
vėnviečiu. kad nesusitiktu ir ne
pradėtų bendrauti su civiliais, 
dėlto kariai jaučia didelę vie
natvę, nuobodulį ir izoliaciją. 
Dėlto raudonuose punktuose daž
nos savižudystės ir karo teis
mai, kur teisėjai yra tik kari
ninkai ir jie mirties bausmes 
dažnai pritaiko net tokiais at
vejais, už " kuriuos Vakaruose 
gautų.šiek tiek kalėjimo arba 
piniginės baudos.

Karei v i aūsavo dalią gerai ži
no ir bando bėgti į miškus, tu
rėdami viltį patekti į Vakarus.

Esama daug geradarių čekų, 
kurie miškuose pabėgėliams pa
rūpina maisto, civilinius drabu
žius ir avalynę, dėlto grybauto
jai dažnai aptinka samanose pa-

KREMLIUS GRASINA

PRospect 6-1790
OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

* Vv

kastas ar numestas rusiškas ka
reiviškas drapanas.

Sovietų valdžia yra nemažai 
susirūpinusi morale tų karinių
dalinių, kurie pabūna oku
puotuose kraštuose, dėl to to
kius po kurio , laiko kelia ko to
liausiai — į Kinijos pasienius 
rytų - Sibire.

VAIDINO ELGETAS - 
KOMJAUNIMAS NUBAUDĖ
; Jei komunistinės santvarkos 
krašte pavaizduosi elgetą, tai 
gali būti skaudžiai nubaustas. 
Tai patyrė du Vilniaus studen
tai, Amiramas Gutmanas ir Al
girdas Budreckas. Jų skundą 
paskelbė “Komj. Tiesos” laik
raštis (hr. 122)-.' Pasirodo, abu 
studentai, atostogavo Rygoje, 
..abu turėjo, kai kuriuos pomė
gius (okup. Lietuvos spaudoje 
naudojama įsipilietinusi sąvoka 

-— ‘‘hobi’’),.būtent, fotografuo
ti ir filmuoti. .

Bevaikščiojant Rygos gatvė
mis, vilniškius studentus paga
vusi “kūrybinė ekstazė”; Algir
das Budreckas su savo filminiu 
aparatu fiksavo štai kokį abie
jų atpasakotą vaizdą: “Aš, Gut
manas, rinkau nuo žemės ciga
rečių nuorūkas ir jas rūkiau, iš 
šiukšlių dėžės išėmęs popierga-

MASKVĄ,(D. P.). — Sovie
tų valdžia perspėjo rusų moks
lininkus, tašytojus ir artistus, 
kad “prasidės nauja fazė bekom- 
promisinės kovos su visais, “kas 
nori nuversti teisėtą sovietinę 
ideologiją”.

Kompartijos organas “Prav
da” vedamajame parašė, kad 
vienas svarbiausių tikslų esą 
“sovietų apgynimas nuo pra
gaištingų Vakarų galvosenos ir 
moralės Įtakų”. Tai aiškinama 
esant oficialiu paskelbimu, kad 
seks dar didesnis vidaus politi
kos spaudimas, išnaikinti bet 
kokius tariamo “laisvėjimo” dai
gus Sovietijoje.

Iš vienos pusės aiškiau jau
čiamas “grynojo komunizmo gy
nėjų” spaudimas, iš kitos pusės 
pasipriešinimo didėjimas.

• Ispanijoje draudžiami fil
mai su moterimis, kurių maudy
mosi kostiumai yra iš dviejų da
lių. Panašiai yra ir su filmais, 
kuriuose sutuoktinių lovos yra 
greta.

25 mylias su yienu galionu. Pigus leidimas

PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA; JROAD BUNNER. 
G-T X, FURY-DUSTER.,____ ___

BALZEKAS MOTŪR' Š1LEŠ" Wc 
4030 Arcfier Avenue^— Phonė \’I 7-1515 
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CRANE SAVINGS and Ląąn.Association

&!!S AMD tOĄN

U MITr.-TiB. B. PIETKIEWIck, Pres. 

47 and Rockwell Street. Tel? ĖAfayėtte 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS'

1 % mokama vieny 

—• metu certifi- 
A cafams. Mažiau-

šia S5z000
• ..z.^ ar daugiau

on two 
years 

certificates

. . . VU/ ’3 :
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.

Dividendai mokami sausio ir liepos 31; d. ; s-.
Prašome aplankyti naują mūšy namą.

. VALANDOS V- Pinnad.-dr ketv^JJ^ryto, 8į30 .vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — *5:00 vakarof Šešta- 
dienįais^9100. .ryto. -į-.J 12:00 dienos, .. Trečiadieniais; už-

IMS’JRID

liūs, juos su apetitu valgiau

'o PER ANNUM

UP TO 
.320,000. .

COK^

^SAFETYOF^ 

YOUR;SAVINGS

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK 
i ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

ON CERTIFICATES 
OF $1000 

ONE YEAR MATURITY

Chicago Savings 
_ tnd Loan Association

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

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12.30

% PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

1970

INSURED 
_ ____ ... .......J



E. KARDELIENĖ

MONTREAUO NAUJIENOS
"Kvebeko Išlaisvinimo Frontas" fanatiku siautėjimas 

nisterį pirmininką Pierre Tru-Per 22 metus mūsų laisvo, ra
maus ir malonaus gyvenimo de
mokratinėje Kanadoje, dar ne
buvo tokio neramaus ir liūdno 
rudens gražiame Montrealyje, 
kaip šis paskutinis. Kvebeko se
paratistai pasivadinę “Front de 
Liberation du Quebec”, savo te
roristiniais veiksmais sukrėtė 
visą Kanadą.

Pradžioje jie sprogdindavo 
namus, apiplėšdavo parako ir 
ginklų sandėlius, bankus, kelda
vo neramumus universitetuose, 
organizuodavo studentų ir mo
kinių demonstracijas.

Policija juos po truputį gau
dydavo, uždarinėdavo kalėjime, 
arba už užstatą iki teismo pa
leisdavo. Pagaliau įsidrąsinę te
roristai pagrobė britų diplomatą 
J. Cross, o po kelių dienų darbo 
ministerį Laporte ir pagsūiau 
17 spalio žiauriai nužudė ir pa
grasino valdžiai, kad jei nebus 
paleisti iš kalėjimo FLQ nariai 
ir valdžia neduos jiems 500,000 
dol. auksu, jie grobs ir toliau 
valdžios aukštus pareigūnus, o 
Wesmountą, kur gyvena turtuo
liai, išsprogdins ir sulygins su 
žeme.

Tik po tokių baisių grasinimų 
sudrebėjo Kvebeko ministerial 
ir pirmininkas R. Bourossa, šau
kėsi Ottavos pagalbos pas mi-

deau.
Tuč tuojau policijai į pagal

bą atžygiavo kariuomenė ir buvo 
paskelbtas karo stovis, o tai reiš
kė, kad montrealiečiai turėjo 

pasirausti komodų stalčiuose, su
sirasti iki šiol nereikalingus sa
vo pasus ir nešiotis juos visada 
su savim, nes policija galėjo 
kiekvieną pilietį gatvėje sustab
dyti ir pasiteirauti kas tu toks 
ir iš kur esi. Virš miesto skrai
dė daugybė helikopterių ir į kiek
vieną namą kiekvienu momen
tu galėjo įžengti policija ar ka
reiviai ir jį kratyti, ieškant pa
rako, šautuvų, revolverių, ku
rie buvo išvogti iš sandėlių ir 
svarbiausia ministerio Laporte 
žudikų.

Ministerio Lapoprte žudikų 
slėptuvė

Viename name policija juos ir 
užtiko. Bet pagavo tik vieną 19 
metų kudlotą bernioką B. Lor- 
tie. Jis nesuspėjo pasislėpti slėp
tuvėm kuri iš anksto buvo jų 
pačių įrengta kambaryje tarp 
dvigubų sienų.

Policija apieškojo kambarius, 
padaužė sienas, bet tarp jų pasi
slėpusių žudikų — brolių P. ir 
J. Rose ir F. Simard nesurado.

Nors valdžia paskyrė 150,000
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APLANKYS KASDIENĄ...

Indijoje nėra moderniu pieniniu, trūksta šaldytuvy. Ūkininkai, kaip 
čia nuotraukoje parodoma, užvirina pien< ir supylę j bidonus, sustato 
juos šaltos, iš kalną ateinančios upės vandenyje. Jie pieną rankomis 

maišo, kol jis ataušta, tada veža į miestus parduoti.

! Kruvinasis amžius j > t
Žinomasis kolumnistas Wal

ter Trohan savo Washing! o no 
Raporte rašo, kad “Laikai daro
si vis baisesni”, kad mūsų ga
dynė yra kruviniausią visoje is
torijoje ir nerodo gerėjimo...

Paskutinių 7 metų bėgyje 
marksistas fanatikas nužudė 
prezidentą; jo brolį užmušė 
laukinis antisionistas ir vienas 
kunigas (Martin Luther King) 
krito smurtingo rasisto auka. 
Nupasakojęs eilę panašių Įvykių 
Kalifornijoj, Washingtone, Illi- 
nojuj jis primena, kad per I pa
saulinį karą abiejose pusėse už
muštais, sužeistais ir dingusiais 
buvo virš 37 milijonų aukų, iš 
mirė kautynėse arba nuo žaizdų.

Žmonių žudymas ir brutalumas 
pasidarė kasdieninis gyvenimo 
kelias komunistų Rusijoje. Ma
žiausiai 4 milijonai valstiečių 
numarinti badu, kadangi jie bu
vo priešingi savo ūkių sukol-

chozininaui. Slaptoji ĮMilicija te
bepraktikuoja terorą. Niekas 
nežino, kiek žmonių egzekutuota 
arba mirė kalėjimuose. Milijo
nai buvo išsiųsti į vergų darbo 
kacetus.

Per II pasaulinį karą mirusių 
skaičius buvo apie 17 milijonų 
neskaitant milijonų civilių, žu
vusių nuo kulkų ir bombų, nu
troškintų dujomis arba numa
rintų badu koncentracijos sto
vyklose. Dar daugiau milijonų 
apie 40 mirė karuose po II pa
saulinio karo.

Milijonai žmonių įkalinta ir 
nužudyta totalitarinėms ideolo
gijoms vis daugiau tautų paver
giant. Apskaičiuojama, kad 
apie 50,000,000 žmonių žuvo be- 
komunizuojant Kinijos žemyną, 
bet tikrai niekas nežino. Taip 
pat niekas tiksliai nežino, kiek 
daug žmonių žuvo pagrobiant 
Pabaltijo valstybes ir kitas pa
jungtas tautas.

Tiek žinome, kad daugelis mū
sų gyvena baisioje skerdynių 
gadynėje. Mirimų kautynėse

skaičiai, siekią 30,000,000 yra 
baugūs, bet pridedant dar dvi
gubai tiek civilinių žmonių mir
čių, tokio žudynių karnivalo sta
čiai protas nebeapima.

LAIŠKANEŠYS KALTAS
— Tai dėlko nori emigruoti? 

— klausia Lenkijos komunistų 
valdžios bosas žydo. — Ar jums 
Lenkijoj nepatinka. Nepatinka 
tvarka?

— Nu, tvarka man visiškai 
patinka.

— Tai kas gi ? Mūsų komunis
tinė ideologija nepatinka?

— Ale kur nepatiks! Ideologi
ja man labai patinka.

— Tai gal mūsų milicija ir 
saugumas ?

— Ir ne tai! Jie yra tvarkoje.
— Tai dėlko nori išvažiuoti?
— Tai dėl laiškanešio...
— Dėl laiškanešio?
— Taigi, nes kai į duris pasi

beldžia, aš nežinau, ar tai tikrai 
laiškanešis...

Visuomenei ir paskiram asmeniui “Naujienos” 
dabar yra reikalingesnės, kaipbet kada...

Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga “Naujienų” 
prenumerata yra ideali ir prasminga dovana tė
vams, vaikams, giminėms, draugams, kaimynams, 
pažįstamiems, seneliams ir kitiems.

“Naujienos” padės. Jums išlaikyti giminės ar bičiulių artu
mą nežiūrint nuotolių ir bus ištikimu ryšininku, visai išeivi
jai, kovojančiai už savo krašto laisvę.

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

Siunčiu $20.00. Prašau siuntinėti “Naujienas” kaip Kalė
dinę dovana metams (pusei metų $11.00).

VARDAS, PAVARDĖ ________ ________________ __________

NR. IR GATVĖ __________________________ .,___ _____

MIESTĄS __ _____ ______ _ VALST. ...____ _________

ZIP CODE

Siuntėjo Pavardė, vardas ..............................................................

Adresas: —----- ---------------- ---------------------------------------------
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I DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽU
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
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL 
kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE
»------------------.........................................................LW- • ..............

dol. už jų išdavimą, žudikai, ku
riuos sugautas B. Lortie išda
vė papasakojęs pagrobimo ir nu
žudymo smulkmenas, dar iki šiol 
nesurasti.

Per tą laiką buvo suareštuo
ti] ir uždarytų kalėj iman apie 
500 FLQ narių ir įtariamųjų. 
Spėjama, kad kalėjime atsidū
rė FLQ vadai: advokatas R. Le- 
mienx, profes. Federacijos vyk
domojo komiteto pirm. M. Chart
rand, žurnalistas P. Vallers, uni
versiteto profesorius Ch. Gagnon 
ir kiti.

Gal todėl ir derybos dėl J. 
Cross išlaisvinimo taip užsitę
sė. Televizijoj rodoma grobikų, 
valdžiai atsiųsta nuotrauka, ku
rioje J. Cross sėdi ant parako 
dėžės ir dėsto pasjansą. Tuo 
jie norėjo parodyti, kad J. Cross 

. dar gyvas ir bus tęsiamos dery
bos.

“Efelkiu” (F. L. Q.) pavirto 
keiksmažodžiu

Karo stoviu montrealiečiai la
bai patenkinti, nes visiems “ge
ros valios žmonėms” pasidarė 
ramiau ir saugiau gyventi.

Tik komunistuojantieji eili
niai piliečiai ir įvairūs jų vadu
kai, šaukia per televiziją ir ra
dijo, kad esanti pažeistą demo
kratija. Bet min. pirm. Bouros
sa tiems užmetimams duoda la
bai griežtą atkirtį.

Susitvarkė ir jaunuoliai. Be
veik visi nusikirpo savo ilgas 
kudlas, gražiai apsirenegę, links
mi žygiuoja gatvėmis su kny
gomis į mokyklas, Policija gau
dė be jokių ceremonijų kaip tik 
kudločius, nes jie ir buvo daž
niausiai FLQ nariai.

Tos trys raidės ištariamos 
“Efelkiu”, tapo dabar keiksma
žodžiu. Jeigu pavadinsi kokį 
prancūzą “Efelkiu”, gali gauti 
ausin.

štai pavyzdis: vienas miesto 
savivaldybės advokatas prie au
tobuso netyčia pastūmėjo prie
šakyje stovinti žmogų. Tas at
sigrįžęs piktai jam metė: “pra
keiktas Efelkiu”.

Advokatas mokantis “džiudži- 
cos” smogė jam smakran taip, 
kad tas nuriedėjo kiton pusėn 
gatvės. Kai jis atsikėlė, advo
katas jam sako: “O dabar pa
šauk policiją ir pasakyk, kad aš 
tau daviau nokautą”.

“Ne, policijos tai aš nešauk
siu, geriau einam tavernon, aš 
tave pavaišinsiu, kad tu toks ma

žas, mane tokį dideli vyrą su
dorojai” — atsakė nukentėjęs.

“Tavernon aš su tavim tai 
neisiu“ — sako advokatas, “bet 
tu nebevadink daugiau nieko 
“Efelkiu”, nes nuo kiekvieno 
gausi nokautą kaip štai gavai 
nuo manęs”.

Teroristai apiplėšė ir lietuvių 
“Litą”

Montrealio lietuviai irgi labai 
susirūpinę pergyvena tuos vyks
tančius neramumus.

Pro langą ir aš matydavau, 
kaip prie kaimyninio namo su
stodavo policijos mašina dieną 
ir nąktimis, policininkai įeida
vo į namą ir ten ilgai pasilikda
vo. Nejau, manydavau, ir mūsų 
namą kratys ? Viršuj gyvena 
prancūzai, o juos kaip tik dau
giausiai ir kratė. Po kelių die
nų anas butas liko tuščias ir 
niekas aplink nežinojo kur din
go gyventojai, patys pabėgo; ar 
policija juos‘kalėjiman susodi
no.

Kadangi teroristai negavo rei
kalautų 500,000 dbl. iš valdžios, 
jie nebodami ir karo stovio, nu
sprendė patys pasiimti pinigų iš 
bankų.

Apiplėšė kelis bankus, jų tar
pe ir mūsų lietuvių banką “Li
tą”, kuris randasį Aušros vartų 
parapijos klebonijos rūsyje.

Dienos metu atėjo juodas ir 
baltas, atstatę revolverius, su
varė į kambarį banko tarnauto
jus p. Ottienę, Jurkų ir direkto
rių P. Rudinską (iš jo dar atė
mė asmeniškų 40 dol.), pasigro
bė apie 4,000 dol. ir pabėgo. At
vykusi policija paklausė: “Ar 
jus dar tik pirmą kartą apvogė? 
Tai jūs dar laimingi”. Baltasis 
plėšikas jau sugautas. Sugaus ir 
juoduką.

Kad visoj šioj mūsų liūdno ru
dens istorijoj pirmu smuiku 
groja gerai Kuboje, Kinijoje, AL 
žerijoje ištreniruoti komunis
tai, kurie prisiplakę prie Kve
beko separatistu, mėgina sukel
ti Kanadoje revoliuciją, mums 
lietuviams labai aišku, bet atro
do, kad pagaliau paaiškėjo ir 
patiems Kvebeko prancūzams ir 
svarbiausia Kanados valdžiai. 
Nors premjeras R. Bourossa juos 
ir vadina labai švelniai, tik eks
tremistais.

O kodėl tie “ekstremistai” teis
muose išdrįsta teisėjui kelti su
gniaužtus kumščius, lygiai taip 
kaip demonstruoja komunistai, 
jei jie tik ekstremistai,, o ne tik
rų tikriausi komunistai, prisie-

liuosavimo, kitaip jie jį nužu
dysiu.

Buvo susitarta, kad J. Cross 
bus atvežtas į Expo teritoriją 
ir perduotas Kubos atstovybei 
ir ten pasiliks tol, kol grobikai 
su šeimomis Kanados lėktuvu 
bus nuskraidinti Į Kubą.

Kanados valdžia pasižadėji
mus vykdė kaip buvo susitarta, 
kad tik galėtų išgelbėti Cross 
gyvybę. Montrealiečiai džiaugė
si iki ašarų matydami televizi
joj išlaisvintą, iškankintą, nu
stojusi nelaisvėj 20 svarų, bri
tų diplomatą J. Cross, kuris 
vykdamas į Angliją aeroporte 
atsisveikindamas pareiškė užuo
jautą nužudyto min. Laporte 
šeimai. Labai sujaudintas jis 
kalbėjo: “Kodėl min. Laporte 
mirė, o aš likau gyventi, aš ne
žinau. Nors aš jo nepažinojau, 
bet aš jį dabar jaučiu, kaip savo 
brolį”.

Padėkdjęs Kanados valdžiai, 
policijai ir kariuomenei už išlais
vinimą, pakėlęs ranką atsisvei
kinimui, įlipo lėktuvan, kuris 
jį nuskraidino į Londoną pas sa
vo šeima. . «
- jNprs- ir pavyko, išgelbėti J. 
Cross gyvybę, bet Kanados val
džios? rūpesčiai visoj toj nelai
mėje dar nebaigti. Ir toliau po
licija ir kariuomenė budi. Karo 
stovis leidžia policijai kratyti 
namus ieškant žudikų, bankų 
plėšikų ir kitokių, anot premje
ro R. Bourossa, extremists

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

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

Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čekį ar Money orderį tokiu adresu:
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1739 S. Halsted St, Chicago, 111. 60008

kę visame pasaulyje kelti revo
liucijas ir įgyvendinti kruviną
jį komunizmą.

Britų diplomato Cross 
išlaisvinimas

Berašant šiuos žodžius štai 
radijo praneša, kad J. Cross po 
2 mėn. kalinimo pagaliau pa- 
liuosuotas. Policija aptiko tą 
namą, kurio tamsiame garaže 
buvo kalinamas belaisvis. Jį 
saugojo dieną ir naktį, atstatę į 
jį šautuvus, 2 grobikai. Kai po
licija išjungė namui elektrą ir 
vandenį, tik tada grobikai išme
tė laišką, kuriame pareiškė, kad 
jie nori derėtis dėl J. Cross pa-

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 
t ir ateityje. ;

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000

Frank Zogas, President

Passbook Savings > 
Ail accounts com- p 
pounded daily — V 

paid quarterly

INSURED

s

MIDLAND I 
SAVINGS! 
AND LOAN ASSOCIATION |

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0S32

PHONE: 254-4470

2 Years Savings . 
Certificate

* IMSnimum $5.000)

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

A

i

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.

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti Iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 meta.fr TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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"L. A. Times" ragina prez. Nixonq tuojau 
visuomenei paskelbti turimų informacijq

“Herald Examiner” iškelia rūsy žiaurumą 
ir amerikiečių pareigūnę bukaprotiškumą
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Abu didieji Los Angeles dien
raščiai yra spausdinę įvairios in
formacijos apie Simo Kudirkos 
bandymą pabėgti ir apie tragiš
ką jo sugrąžinimą sovietams, ži
nios paryškintos įvairiomis ka

rikatūromis, kuriose aiškiai pa
šiepiamas amerikiečių pasienio 
apsaugos vyrų elgesys.

Sekmadienio, gruodžio 6 d., 
numeriuose abu dienraščiai ve
damuosius straipsnius paskyrė

Rusams rupi sienų neliečiamumas
Pirmom trim gruodžio mėnesio dienomis rytų Ber

lyne vyko Varšuvos pakto valstybių politinio komiteto 
įtakingiausių atstovų pasitarimas. Pasitarime dalyvavo 
Brežnevas, Kosyginas, Ulbrichtas, štofas, Gomulka, 
Cynakevičius, Caušesku, Verdecas, Kadaras, Živkovas, 
Husakas ir kiti.

Pasitarimų metu Brežnevui pavyko “įtikinti” suva
žiavusius, kad reikia ieškoti įtampos sumažinimo Euro-

sieną. Kitų dabartinių Rytų Europos valstybių sienų jis 
nelietė, Varšuvos sutartyje jos nepaminėtos.

Be to, kancleris Brandtas, kaip rusams, taip len
kams aiškiai pasakė, kad šios sutartys bus ratifikuotos 
tiktai tuo metu, kai teigiamai bus išspręstas Vakarų 
Berlyno klausimas. Vakarų Vokietija turi turėti laisvę, 
komunistų netrukdomą prekių ir žmonių susisiekimą su 
Vakarų Berlynu. Jeigu sovietų karo jėgos arba jų pa
statyta Ulbrichto valdžia darys bet kokias kliūtis susi
siekti traukiniais, automobiliais, lėktuvais arba kitomis 
priemonėmis su Berlynu, tai Varšuvoje ir Maskvoje pa
sirašytos sutartys nebus ratifikuotos. Tokiu atveju vo
kiečių vyriausybė net neprašys parlamento jų ratifikuoti. 
Jeigu Berlyno klausimas bus teigiamai išspręstas, tai 
sutartys bus ratifikuotos didele balsų dauguma, Varšu
voje pareiškė kancleris Brandt.

Ulbrichtas lapkričio mėn. nedalyvavo viename Brež
nevo šauktame pasitarime. Buvo paleistas gandas, kad

poje. Minėtų asmenų pasirašytas ir paskelbtas oficialus 
komunikatas kalba apie įtampos sumažinimą, nepriklau
somybę, suverenumą, teritorialinį vientisumą, lygia
teisiškumą ir nesikišimą į kitų vidaus reikalus. Kokios 
vertės yra tas “nesikišimas į kitų vidaus reikalus” labai 
gerai žino čekoslovakai, vengrai, bulgarai ir rumunai. 
Kaip ilgai maršalai Grečko ir Jakubovskis leistų Ulbrich- 
tui sauvaliauti ir Brežnevo “neklausyti”, labai gerai žino 
pats Ulbrichtas ir kiti Rytų Europos komunistų vadai.

Įtakingiausių Rytų Europos komunistų vadų pasi
rašytas oficialus pareiškimas kalba apie naujai pasira
šytų Vakarų Vokietijos ir Sovietų Sąjungos; Vakarų 
Vokietijos ir Lenkijos sutarčių tarptautinę svarbą. Jos 
yra svarbios tuo, kad mažina dabar esančią tarptautinę 
įtampą ir pripažįsta dabartinių Europos valstybių sienų 
neliečiamumą, “nesigriebiant jėgos ir negrasinant ją 
panaudoti.”

Oficialus komunikatas aiškiai nepasako kokias Eu
ropos valstybių sienas Brežnevas turi galvoje. Greičiau
siai, kad jam rūpi visos rusų primestos dabartinės Rytų 

. Europos sienos. Jeigu tokia mintis būtų priimta, tai tada 
rusų okupuotos Lietuvos prijungimas taip pat tūrėtų 
būti pripažintas. Tada būtų pripažintas kitu Baltijos 
valstybių prijungimas prie Sovietų Sąjungos,- Leningra
do provincija Karaliaučiaus srityje, iš lenkų atimtos Ry
tų Europos sritys ir kiti rusų primesti sienų pakeitimai.

Tačiau Vokietijos kancleris Willy Brandt ne tik 
Maskvoje bet ir Varšuvoje aiškiai pabrėžė, kad Rytų 
Europos valstybių sienas nustatys Europos taikos kon
ferencija. Vakarų Vokietija tiktai laikinai pripažįsta 
dabartinę Vakarų Lenkijos sieną, einančią Neisės — 
Oderio upėmis. Vokiečiai pasižada nevartoti jėgos da
bartinėms sienoms keisti, bet sienas galutinai nustatys 
tiktai taikos konferencija. Brandtas, pasirašydamas su-1 
tartį Varšuvoje, kalbėjo tiktai apie Neisės — Oderio’

jis buvęs nepatenkintas Maskvos vedamom derybom su 
Vakarų Vokietija. Berlyne tačiau jis Brežnevą labai 
draugiškai priėmė, pasižadėjo siekti įtampos sumažinimo 
ir pasirašė komunikatą, kuriame yra toks posmas:

“Pasitarime buvo pažymėta, kad susidaro prie
laidos kitoms Europoje esamoms problemoms su
reguliuoti ir ryšium su tuo pareikšta viltis, kad da
bar vedamos derybos Vakarų Berlyno klausimu pa
sibaigs savitarpiniai priimtinu susitarimu, atitin
kančiu įtempimo mažinimo Europos centre intere
sus, taip pat Vakarų Berlyno gyventojų poreikius ir 
teisėtus Rytų Vokietijos Demokratinės Respublikos 
interesus bei suverenines teises”.
Kaip nėra demokratijos Ulbrichto valdomoje Rytų 

Vokietijoje, taip ji neturi jokių suvereninių teisių Va
karų Berlyne. Rusai įvairiais būdais bandė išstumti są
jungininkus iš Vakarų Berlyno, bet jiems nepavyko. 
Atrodo, kad ir nepavyks.- Rusams reikia sumažinti įtam
pą Europoje, užtat jie turės sumažini savo apetitus. Jie 
įsitikino, kad įtampos nesumažins, jeigu Vakarų Vokie
tijai neleis laisvai susisiekti su Vakarų Berlynu. Rusai 
nori gauti Vokietijos mokslininkų ir technikų paramą 
dirbtuvėms statyti, būtiniausioms mašinoms gaminti. 
Vokiečiai sutinka pradėti ir prekybą, bet jie nori, kad 
nebūtų sulaikomi vokiečių maisto^ žaliavos ir keleivių 
traukiniai ir trukdomas susisiekimas.

Paskelbtame komunikate komunistai sutinka pripa
žinti frVakarų Berlyno gyventojų poreikius”. Jeigu Brež
nevas atsisakys nuo pretenzijų į Berlyną ir įsakys Ulb- 
richtui aprimti, tai sutartys bus ratifikuotos ir bendra
darbiavimas bus tęsiamas toliau. Kaip Vokietijos sienų, 
taip paties Berlyno ir Rytų:-Ėuropos valstybių sienos bus 

[sprendžiamos taiko konferencijoje, o ne Maskvoje ar 
• Varšuvoje.

j Simo Kudirkos tragedijai.
“Los Angeles Times” edito 

riale “Selective Asylum — U. 
S. Disgrace” rašoma, jog toks 
lietuvio jūrininko atidavimas so
vietams yra nepatikėtinas da
lykas ir nepateisinamas. Pabrė
žiama, jog įvykis tyriamas admi
nistracijos ir kongreso. Reiš
kiama viltis, jog kongreso ty
rinėjimas bus viešas, gi infor
macijos, kurias gavo preziden
tas Nixon, turinčios būti nedel
siant visuomenei paskelbtos.

Dienraštis aiškina, jog būtų 
tragedija, jei šis įvykis suda
rytų įspūdį ar įsitikinimą, jog 
Amerika nebeteikia prieglaudos 
tiems žmonėms, kurie iš savo 
krašto bėga dėl politinių, rasi
nių ar religinių persekiojimų, to
dėl per “Amerikos Balsą” dvi
dešimt trimis kalbomis, rusų ir 
lietuvių kalbas įskaitytinai, bu
vę paskelbta, jog lietuvio ru
sams grąžinimas esąs pasibiau- 
rėtinas ir sukėlęs Amerikoje su- 
sujaudinimą. Amerikos amba
sadoms pasiųsta specialios in
formacijos, o Amerikos infor
macijos agentūroms pavesta su
teikti paaiškinimų užsienio spau
dai.

Primenama Amerikos pagal
ba nuo nacizmo bėgusiems bei 
šio karo pabėgėliams. Pasisa
koma prieš Valstybės departa
mento praktiką, parenkant kas 
vertas prieglaudos, kas ne ir 
reiškiama vilties, kad lietuvio 
jūreivio atvejis, paakstinęs pre
zidentą Nixon išleisti patvarky
mą kaip turi būti sprendžiamas 
prieglobsčio (asylum) pripaži
nimas, pasuks tinkamai veikti 
ir Valstybės departamentą.

Tos pat dieenos, gruodžio 6, 
numeryje “L. A Times” išspaus
dino ir kitą straipsnį, kuriame 
minimas lietuvio jūrininko liki
mas. Straipsnis pavadintas 
“Asylum: States Right, Indivi
dual’s Gamble”. Straipsnyje per
žvelgiama nuo senų senovės 
Graikijoje praktikuota prieglau
da įvairiems politiniams pabė
gėliams. Tas istorinio žvilgsnio 
straipsnis baigiamas 1939 m. Is
panijos civilinio karo pabėgė
lių žygiu į Meksiką, kuri pava
dinta tradiciniu politinių pabė
gėlių rojum.
William Randolph Hearst Jr. 

parašytas editorialas

“Herald Examiner” gruodžio 
6 dienos vedamąjį parašė pats 
vyriausias Hearsto laikraščių 
redaktorius William Randolph 
Hearts Jr. Be abejo, šis straips
nis buvo ar bus spausdinamas 
ir kituose Hearsto laikraščiuose, 
nes tokią jau to laikraščių mag
nato praktika. Pavyzdžiui, “San 
Franciscco Examiner” gruodžio 
3 d. išspausdintasis kolumnisto 
John P. Roche straipsnis “Bung
led Political Asylum” gruodžio

5 d. išspausdintas losangeliŠkia- 
me “Herald Examiner” antraš
te “Moral Double Standart”. 
((Apie šį straipsnį buvo rašyta 
Naujienose korespondencijoje iš 
Berkeley miesto).

William R. Hearst savo straip- 
( snį pradeda apgailestavimu, kad 
Kalėdinės nuotaikos sezone rei
kia diskutuoti tokią žiaurią lie
tuvio jūrininko sovietams grą
žinimo istoriją. Tačiau įvykis 
esąs toks sukrečiantis, jog jo 
negalima dėl jokios priežasties 
aplenkti.

Grąžinimas jūreivio sovietam 
esąs amerikiečių tradicinę gar
bę pažeidžiąs veiksmas, teikiąs 
viso pasaulio laikraščiams sen
saciją. Tą žiaurią istoriją sukū
rė rusų žiaurumas ir amerikie
čių pareigūnų bukaprotiškumas, 
kurie tikrai būsią, buvę laikinai 
praradę žmogaus vertės ir tau
tinės savigarbos jausmą, kai 
jie Amerikos laive leido rusams 
iki sąmonės netekimo lietuvį jū
reivį mušti. Straipsnyje Mr. 
Hearst iš naujo atpasakoja visą 
tą tragediją, pabrėžtinai pri
mindamas, jog tai daro, nes gal 
nevisi jo straipsnio skaitytojai 
bus jau skaitę apie tą tragediją, 
kaip kad ir prezidentas Nixon 
pavėluotai apie ją žinią gavo.

Mr. Hearts pabrėžia, jog pa
bėgėlio grąžinimas yra sulau
žymas 1951 metų Genevos kon
vencijos, kurią Amerika yra pa
sirašiusi. Aprašęs, kaip rusai 
kruvinai sumušė lietuvį jūrinin
ką amerikiečiams matant, sa
ko, jog pavėluotas rusų kaltini
mas, kad pabėgėlis pavogęs 2,000 
dolerių pinigų, galįs būti netie
sa. Straipsnis baigiamas primi
nimu, jog prezidentas Nixon, su
žinojęs apie šį įvykį, pavadino 
jį klaida (an error in judgment), 
bet vėliau jį smurtu vadino (out
rage) ir antrasis prezidento iš
sireiškimas esąs- teisingas.

Gruodžio 4 d. “Herald Exa
miner” laiškų skyriuje yra trys 
straipsneliai, prieš jūreivio iš
davimą sovietams. B. Gaužinio 
rašinys pavadintas “Escapee’s 
Plight” ; Olga Svir — Closed 
Doors” ir “Shameful Act” auto
rium yra Algirdas Gustaitis. 
Gruodžio 7 d. numeryje išspaus
dintas Mrs. Shirley Wolf -laiš
kas, kuriame ji apgailestauja 
lietuvio jūrininko grąžinimą, bet 
kartu apgailestauja, jog nacių 
siautėjimo laikais daug pabėgė
lių žydų, slaptai į Ameriką at
vykusių, Valstybės departamen
tas grąžinęs atgal. Ji klausia, 
kodėl dabar tiek jaudinamas! dėl 
vieno žmogaus, kai anais nacių 
siautėjimo laikais buvo tylima? 
Ar dabar amerikiečiai esą pa
sidarę mielaširdingesni ? 0 gal 
labiau nepakenčiami rusai negu 
naciai? (Autorė nutyli tą fak
tą, jog lietuvis jūreivis buvo 
amerikiecieų laive sumuštas ir

nepateikia nė vieno atsitikimo, 
kad taip būtų muštas niid nacių 
pabėgęs žmogus).

Gruodžio 7 d. “Los Angeles 
Times” editorialų skyriuje iš
spausdino kolumnisto William 
F. Buckley Jr. straipsnį — 
“Black Eye for the Coast Gu
ard”, kuriame be kita ko pašie
piamai atsiliepia į amerikiečio 
laivo kapitono išsireiškimą, kad 
jūreivis būtų kitaip buvęs trak
tuotas, jei ne tiesiai ant laivo 
būtų užšokęs, bet į vandehį. Ko
lumnistas Buckley sako, jog Si
mas į vandenį nešoko, nes neno
rėjo sušlapinti tuos 2,000 dole
rių. Kolumnistas klausia, jei pa
sienio apsaugos vyrai patikėjo 
rusų teigimu, jog Simas pavo
gė pinigus, tai ar jie patikėtų, 
jei rusai sakytų, kad pabėgėlis 
buvo tas vyras, kurs nužudė 
Kirovą? Buckley straipsnis pa
puoštas liūdna karikatūra: į 
laisvės statulos moterį panaši 
figūra meškerioja ir sako: “Jis 
buvo per mažas... numečiau jį 
atgal”. Be abejo, kolumnisto 
Buckley straipsnis spausdintas 
ir kitoje, vadinamoje sindikati
nėje spaudoje, nevien “L. A. 
Times”.

Gruodžio 8 d. “L. A. Times” 
išspausdino kolumnisto Max 
Lerner straipsnį “Real Test of 
Administration’s Human Quali
ty Only When It’s All Perva
sive”. Prie straipsnio išspaus
dinta karikatūra, kaip Ameri
kos pasienietis ir rusas riša pa
bėgėlį, prieglobsčio ieškojusio. 
Be kita ko, kolumnistas sako, 
jog jei pasienio apsaugos gene
rolas bus atiduotas teismui — 
jis to užsipelnęs.

Tame pat “L. A. Times” nu
meryje išspausdintas “Policy 
Lauded” Prano Visvydo laiške
lis, padėka už gruodžio 2 d. to 
laikraščio editorialą.

J. Klaūseikis

today's FUNNY

Today's FUNNY will pay $1.00 for 
each original "funny" used. Send gags 
to: Today's HJNN Y, 1200 West Third 
St, Cleveland, Ohio 44113.

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Pakalnes (Lankos) ir Labguvos apskritys

Devyni nemunai, devynios saulės. 
Ir mirksta debesys kaip žąsys vandeny. 
Kaimenė katerių, 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 
I Kuršių marių mėlynus tinklus.

Vytautas Mačiuika

25
Pavakary aš tikiuosi pasieksiąs Rusnę ir ten, va

liuosiu, rasiu žveją sutinkantį mane paimti į savo lai
velį ir perkelti per marias į Neringą, kopų karalystę.

ULPEŠIO UPELIS
Daugelis Pakalnės apskrities senesniųjų gyventojų 

gerai prisimena iš savo jaunystės dienų tą mažą, bet 
romantišką upokšnį i pietus nuo Gilijos upės. Ulpešio 
upelis prasideda Endrieškių (vok. Endreschken. nuo 
1938 m. Nassenfelde) kaimo laukuose, čia jis gauna 
pradžią kaip trijų metrų platumo jaukų nusausinimo 
kanalas, toliau susiaurėjęs ir iki dviejų metrų pločio. 
Ulpešio upokšnio versmės yra prie žvyruoto vieškelio, 
einančio iš Varžlaukių (vok. Warschlauken) kaimo Į 
Norvišaiėitrs. Norvišaičiu kaimo ūkininko Vedlerio 
lauke. Ten kur per upelį yra pastatytas naujas beto
ninis tiltas, gal 20 metrų atstu nuo to tilto buvo Įrengta 
vandens aukščio rodyklė, šioje vietoje upelis prasi
plečia i natūralią upokšnio vagą, rangydamasis per 
laukus čia į vieną, čia j kitą šoną išsilenkiančiomis 
kilpomis su duburiuolomis įlankėlėmis alkūnėse, kur 
upės vaga kai kuriose vietose būdavo iki 30 ir net 50 Ištvinusi Gilija prie Senyiv Lapyny, Apsemta* m^cyldos kiemas
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metrų pločio, kol pasiekiamas Kalvelių (vok. Catwei- 
len) kaimas. Kalveliuose ant Ulpešio- upelio yra įreng
ta vandens pompavimo stotis, pastatyta čia maždaug 
apie 1927 metus kaip pagalbinė siurblių stotis Linkūnų 
— Kryžionų melioracinės sistemos tinkle, perimanti 
dali pompavimo darbo iš perkrautų Jūodgalių ir Varž
laukių vandens pompavimo stočių. Kita tokia vandens 
pompavimo stotis su dviem turbininiais šhfrbliais btrėo 
Aleknafčiuose (vok. Allekneiten, ntio 1938 m. Ackėln) 
ant Kurvės upelio, įtekančio šalteikėn .

Vandens pompavimo stotis Kalvėlfuose potvynių 
metu vandeni iš Ulpešio upelio perpompuoja i Giliją. 
Seniau Ulpešys buvo Gilijos intakas, bet pradėjus se
nosios Gilijos vagos reguliavimo darbus Gilijos upė 
buvo pylimu atskirta nuo naujai prakasto Gilijos ka
nalo. Užtvenkto Ulpešio upelio vandeniui Į Gilijos ka
nalą perpompuoti buvo pastatyta ant pylimo Kalvelių 
siurblių stotis.

Kalvelių kaimynystėje esąs Paulpešio kaimas sa
vo vardą išveda nuo Ulpešio upelio, perplaukiančio pro 
kaimo laukus iš kairės pusės. Kaip Vilius Bagdonas 
pasakoja, vokiečiai Paulpešio kaimo vardą taikydami

Taip atrodo Gilijos kanalo pylimas prie Kryžiontų

savo kalbai pradėjo jį vadinti vokiškai “An der Ul- 
pėsch”, bet dėl tokios to vardo formos ilgumo galų 
gale pradėjo vartoti TfanateDberg vardą ir taip dabar 
Paulpešio kaimas naujuose vokiškuose žemėlapiuose 
rašomas Tranatenberg vardu.

Ulpešio upeliui tapus užtvenktam Gilijos kanalo 
pylimu, vanduo jame tekėjo gana iš lėto ir ramiai, 
kaip ir kiekviename užtvenktame prūde ir tik paleidus 
į darbą vandenį perpumpuojanchis siūrMius būdavo 
galima nustatyti vandens tėkmės kryptį.

Ūkininkai turi savo žemes prie Ulpešio upelio 
krantų buvo Įpareigoti du kartu per metus išvalyti upe
lio vagą nuo žolių. Endrieškiuose tą pareigą tekdavo 
atlikti to kaimo ūkininkams Gasneriui ir Lybnltui; 
Paulpešio kaime ta pareiga atiteko šio kaimo ūkinin
kui Juliui Lepšiniui, gi Varžtaukiuose — Biednareiui fr 
Geruliui. Jie turėdavo dalgiais išpjauti upelio vagoje 
augančias šiurpinęs žoles, vandens lelijas, plūdenas ir 
kitokią vandens augmeniją, kuri po to būdavo ilgais 
grėbliais išvelkama iš vandens ant kranto. Kur upokš
nio vaga buvo siaura, tą darbą buvo galima padaryti 
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ir einant upokšnio pakrantėmis. Bet daugumoje upe
lis buvo gana platus ir dažniausiai jo vagoje priaugu
sios žolės buvo iššienaujamos valtelių pagalba, nes 
kiekvienas paupio ūkininkas turėjo čia savo valtį.

Kiekvienas ūkininkas turėjo teisę be jokių mokes
čių žvejoti Ulpešio upokšnio vandenyse prie savo že
mių, o taip pat ten piauti paupy augančius nendrynus. 
Ulpešio upely veisėsi lydekos, lynai (Tinea vulgaris), 
dipariai, karosai, ešeriai ir kujos arba mėkšrai (Leu- 
ciscus rUtūlis). Žuvys upely gaudomos daugiausia su 
viensparniais ar dvisparniais venteriais. Bradiniai ar
ba traukiami tinklai būdavo retai naudojami žuvavi- 
mni, nes upokšnio dugnas buvo akmenuotas, daugely 
vietų nelygus dėl ten esančių įvairių augalų šaknų ir 
kelmų. Be to, kai kurie duburiai Ulpešy buvo net 10 
metrų gilumo.

Meškeriojimas buvo daugiausia vaikų sportas ir 
Vilius Bagdonas savo vaikystės dienose dažnai meške
riodavo Ulpešio upely. Meškerės būdavo jų paeiti ga
mybos. Meškerkočiui būdavo jų pačių gamybos. Meš- 
kerkočiui būdavo patenkamos lanksčios berželių ar 
lazdynų kartelės, gi meškerės šniūras būdavo nuveja
mas iš kefių stipriu siūlų. Meškerės kabliukus vaikai 
taip pat patys pasidarydavo atitinkamai sulankstyda- 
mi segntės vieliukę. PKidei panaudodavo žąsies 
plunksnos kakleli.

Pasiirstymas valtelėmis Ulpešio upelyje būdavo 
didelė apylinkių jaunimo pramoga vasaros metu. Ta
da skambėdavo dainos, paNdimos muzikos akordų. 
Valtelėse besiirstąs juunifnas plaukdavo išilgai nen
drynais apaugusių upokšnio krantų, nuo kurių į van
denį stiro pakrantėse augančių karklų, žilvyčių, gluos
nių, alksnių ir berželių šakos. Vandens paviršiuje bu
vo apstu plūduriuojančių baltųjų ir geltonųjų vandens 
lelijų salų, prie kurių priplaukę jie prisiskindavo glė
bius tų lelijų kvapių žiedų su ilgais kotais ir pindavo 
vainikus, kuriais padabindavo savo “mergeles”.



Telef.: PRospect 8-1717

notched ot the tip.
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Šeštadienį ir sek-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TeL 238-9787-8

NARIAI

ŠAMPANO LAZDELĖS
APDRAUDŲ

YArds 7-1138-11393319 So. LITUANICA AVĖ

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

3354 So. HALSTED STREET

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643
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Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENA 

IR NAKTĮ

Belgijoje pardavinėjamas laz
delėmis užšaldytas šampanas

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
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SCOTCH PINE
In young trees, branches are 
reg ularly whorled. Needles 
occur in clusters of two and 
are usually twisted, 114- to 3- 
inches long, bluish or grayish 
green.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

The iron Curtain 
Isn't soundproof.

Kalėdoms artėjant, teks įsigyti eglutę. Čia parodomos populiariausios eglių rūšys, kurį 
čiai bus iškirsta 
gidu populiarios yra Douglas eglės, o šiaurės

25 INCŲ 
SPALVOTA TV Už 

ŽEMĄ KAINĄ

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

NEW YORKAS. — Jungti
nėse Tautose vienas vietnamie
tis, paprastas turistas, ėmė sa
kyti kalbą; Visi galvojo, kad jis 
yra Laoso delegacijos narys, kol 
ta delegacija pranešė pirminin
kui, kad jis kalba tik už save.

She can’t coma to you for th« 
truth, but you can raach her. 
Ra4*o Fraa Europa doos got the 
truth through.
Kve to Radio Free Europe 
8M 1988. Mt remon. LT.

• Meksikoje gatvių ir kelių 
eismo taisykles privalo žinoti ir 
asilų “vairuotojai”. Laikydami 
specialų egzaminą, jie turi pa
teikti 8 fotografijas: 6 savo ir 
2 asilo.

Phone: YArds 7-1911

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: F Rentier 6-1882

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

Telefonas: LAfayette 3-0440

YArds 7-1741 - 1742

• Jungtinėse Amerikos-Vals
tijose automobiliuose kasmet 
gimsta apie 300 vaikų. Metriko
je kartu su gimimo data ir vieta 
nurodomas ir. automobilio regis
tracijos numeris.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tel.: REpublic 7-1941

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

Treciad. ir sekmad. oiisas uždarytas.
Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 

Phone: REpublic 7-7868

SKAITYK ’NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

žinoma, j j reikia laikyti šaldytu
vuose. Atėjus šventei, užtenka 
lazdeles atšildyti aukštose tau
rėse, ir gėrimas paruoštas.

Kiekvienas gali Įsigyti eglutę pagal jos savumus. Vakarinėje Amerikoje dau- 
rytuose žmonės daugiau mėgsta Balsam eglutes.

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

Lietuvos ir Latvijos 
vyskupai pas popiežių
Lenkų žinių agentūra DP iš 

Londono praneša, kad “Catholic 
Herald” žiniomis praeito mėne
sio gale popiežius priėmė audien
cijoje du apaštališkus adminis
tratorius — Kauno monsinjorą 
Matulaitį-Labuką ir Rygos Ju
lijoną Vaivodą.

Mons. J. Matulaitis-Labukas, 
tituliarinis Mopty vyskupas yra 
76 metų amžiaus, vyskupu įšven
tintas 1965 metais. Mons. J. Vai- 
vods turi 75 metus amžiaus, yra 
tituliarinis Marciana Maggiore 
vyskupas“šūo 1964 metų.

WHITE FIR
-Branches are yellowish green 
and smooth. Needles are flat, 
1 !4- to 2-i n c h e s long, pale 

''green, irregularly arranged and 
curve upward and outward.

— Lietuvi? Motery Draugijos Ap- 
švietos priešmetinis narių susirinki
mas įvyks sekmadienį, gruodžio 13 d., 
1:00 vai. popiet Lietuvių auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Narės malonėki
te atsilankyti, nes yra daug reikalų

AKUŠERIJA IR MOTEKŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-6012

— S. L. A. 260 kuopos narių prieš
metinis susirinkimas Įvyks sekmadie
nį, gruodžio 13 dieną 2:30 vai. popiet, 
2549 W, 71st St., Chicago.. Kviečiam 
atsilankyti narius ir norinčius įstoti į 
šia didžiausią lietuvių organizaciją.

Valdyba

g® DOUGLAS FIR 

it has horizontal branches with 
pendulous branchlets. Needles 
are flat, short—to 114-inch 
—and dark yellow green to 
blue green.

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. 1
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL. 60629

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is W0PA, 
1490 kiL A. M*

A. & L, INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 

Pigūs automobiliu draudimai.

Valau kilimus ir baidus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8

— Chicagos Lietuviu Suvalkiečių 
Draugijos priešmetinis narių susirin
kimas įvyks antradienį, gruodžio 15 
d. Hollywood Inn svetainėj, 2417 W. 
43rd St., 8 vai. vak. Nariai prašomi 
atsilankyti, bus valdybos rinkimai ir 
šiaip svarbių reikalų aptarti.

Eugene Strungys, nut. rast.

Tel. 737-5149
Pritaiko akinius ir 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 WEST 63 r d STREET 

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 

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

ALICE SHURNA
Pagal tėvus Mikaliunas 

rGyv. Chicago, Illinois
Mirė 1970 m. gruodžio mėn. 10 dieną, 4:30 vai. ryto, sulaukusi 52 

metų amžiaus. Gimusi Chicago, Illinois.
Paliko nuliūdę: vyras John, dvi dukterys — Marilyrine ir Caro- 

lynne, motina Veronika Mikaliūnienė, brolis Charles Mikaliunas, bro
lienė Florence ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Marijos aukšt. mokyklos Motimj klubui.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

Avenue.
Pirmadienį, gruodžio 14 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš ko

plyčios į §v. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyėią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Lietuvių §v. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Alice Shurna giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras* dukterys, motina, brolis, giminės.

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

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

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

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, 
aiiiraa., penstameni nuo 1—5, tree, 

ir sestad. tiktai susitarus.

Prancūzijos karalius Liudvi
kas XIV senatvėje, kaip visi 
aukštos padėties žmonės, labai 
bijoję mirti. Jis negalėdavo pa
kęsti kalbų apie mirtį. Tačiau 
pats, sutikęs rūmų komendan
tą, sirgusį nepagydoma liga, ta-

Ofiso“tel:: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

BLUE SPRUCE
Needles are about ao inch 
long, four-sided, silvery green 
to blue green, stout, rigid, 
short-pointed and extended at 
right angles from nearly all 
sides of the twigs. Twigs are 
straight and dark yellow 
brown. j

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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. 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. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą. ______

DR. V. P. TUMAS0N1S 
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

Čikagos Jūros šaulių 
sezono užbaigimas

Čikagos Jūrų šaulių kuopa 
laimingai užbaigusi 1970 metų 
plaukiojimo sezoną ir iškėlusi 
žiemai savo laivus, kaip kiek
vienais metais rengia “plaukio 
jimo sezono užbaigimo balių”, 
kurs įvyks Kalėdų antrąją die
ną, gruodžio 26 d. Vyčių salė
je ,2455 W. 47th Si. Užsisaky
mai daromi iš anksto, nes prie 
įėjimo jokie bilietai nebebus 
parduodami. Pelnas skiriamas 
lūru šaulių jachtos išlaiky
mui ir įvairiai visuomeninei 
paramai.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
ATID. SEKM. 11-4

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois

Rez. Gl 8-0873

DR. W. M. EISIM - E1SINAS 
akusekija IK MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamomd Mt 3-0U01.

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

Padėka Studentų Sąjungai
JAV Lietuvių} Bendruome

nė reiškia nuoširdžią padėką 
Šiaurės Amerikos Lietuvių Stu 
dentų Sąjungai ir visam lietu
vių jaunimui, kurie patys pir
mieji suprato Simo Kudirkos 
tragedijos reikšmę ir savo en
tuziazmu, drąsa bei pasiryži
mu ją atitinkamai pristatė šio 
krašto plačiajai visuomenei. 
Jie išnešė mūsų kovos bylą iš 
posėdžių ir susirinkimų salių į 
triukšmingas didmiesčių gat
ves, į televizijos ekranus ir 
spaudos puslapius, kad visam 
pasauliui dar kartą butų pri
minta ir parodyta, jog lietuvis 
už laisvę ir šiandien tebemirš- 
ta. Kaip praeityje, taip ir da 
bar jaunimas parodė, kad jis 
yra jautrus savo tautos kančiai 
ir budriai stovi lietuviškos eg
zistencijos sargyboje. Visa lie
tuviškoji visuomenė turi di
džiuotis ir džiaugtis tokiu są
moningu ir gyvu savo jaunimo 
pasireiškimu. Už tai mūsų jau
nosioms sesėms ir broliams 
tariame ačiū.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdyba

— Na ką, gyventi tau liko ne
ilgai. Kur norėsi būti palaido
tas?

— Prie jūsų karališkosios di
denybės kojų, — atsakė rūmų 
komendantas.

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei- 

I katos ir biznio.
Patogios išsimokė

jimo sąlygos.
j7"ba C E V I č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

BEVERLY HILLS GILINY
G£L£S VISOMS PROGOM 
2443 WEST 63rd STREE 

T.lefonai: PR 8-0833 ir PR I

DR. FRANK PLECKAS 
’ OPTOMETRISTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71 st St. 
Tikrina akis

BALSAM F1R
Its twigs grow out almost pe^. 
pendiculariy to the branches. 
Needles are usually flattened,

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometnsias.

DR. EDMUND E. C1ARA 
xzv7 «v. diKEeT

Tel.: GR 6-Z4U0
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—*, i—9, amrao., penkt. lit—4, ir 

sesuo. 10—z vaL

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Mariem Avė. — 586-1220

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

DR. A. MACIŪNAS 
C H I RU RGAS 
Priima tik susitarus 

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

ORTHOP E D AS-PUOTEZIJTAS 
Wf Ayratai • Protezai, Med. Bail

ia dažai. S pec 1 4 H pdį M.
(Arch Supports) ir t. L

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

ir vaisęs.
Rožė Didžgalvienė, rast.

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

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Si.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PltnipiMt 8-3229 

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

nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.
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gi a mos vedėjai, Birutei Regio-i 
nei.

MISCELLANEOUS 
jvelrQt Dalykai

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

pabrėždamas pasku- 
kad 

negu

Kon-

Dr. Petro Ibtužvardžio, Lie- Ws'S
tavos Generalinio Konsulo, 75' f į 
melų amžiaus sukakties proga, 
buvo sudainuota “Ilgiausiu me -.nigra
tų” ir įteikta gyvų rožių puokši %'C - *1110
tė. Taip pat “Ilgiausių metų”; Blf
buvo sudainuota ir tėvui Bo- jw
revičiui. Po to prasidėjo vai- 
šės. Valgius labai skoningai 
paruošė kulinarė Leokadija;
Brazi lie nė.

Prekybininko Normano Bur-i 
šteino padovanotas gražus kai| 
linis paliukas buriu kelių kk., i 
vienai poniai. . _

Antanas Slakenas |k()mitete prieš greitkelio staty
bą Chicagos pietvakariuose, 

''w kandidatuoja į miesto tarybos
| narius — aldermanus 18-je

rinkiminėje apylinkėje. Ji in- 
dorsavo Respublikonų partijos 

kurioje jis yra 
Dabar šios apylin-

GEORGE S.
REFRIGERATION 

374-8752
24-IIr. Service, Commercial Re-, 
frigeration Installation, Air- 
Conditioning, Commercial and 
Window. Refrigerators & Freez

ers. All Makes.
We Guarantee All Work.

SUTAUPYKITE 56%
Už puikaus dažymo darbus viduje ir 

: iš lauko. Sienų plovimas ir jų iškli- 
javimas Vandens nutekėjimo rynų 

valymas ir išsmalavimas. 
Turime apdraudas.

Skambinti GEORGE 349-2830

CARPENTRY WORK 
Repairing & remodeling. Kit

chen & Recreation rooms. 
Ail types- of remodeling.

Call for appointment 
278-6731

—■ ■ ------------ ------------ *- - :

REMODELING REPAIRS 
GARAGE DOORS

No Job Too Small.
Free Estimates.

656-5075 ;

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas C - - '

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

Jaunimo Centro statybos užbaigimo balius
Gruodžio 6 d. Jaunimo Cen- Tėvas Borevičius padėkojo) 

f re įvyko tradicinis rudens ba- programos dalyviams ir pro-, 
ims ryšium su teikimu lėšų 
^Jaunimo Centro praplėtimui, 
Balius buvo sėkmingas, nes 
svečių prisirinko pilna didžioji 
salė.

• Tėvas Borevičius po trumpo 
įžanginio žodžio pakvietė latvį 
Robertą Briezę papasakoti apie 
Simo Kudirkos išdavinio tra
gediją. Briezė maždaug pakar
tojo tą pat, kas jau buvo spau
stoje rašyta bei per radiją pa
skelbta,
linius Kudirkos žodžius, 
“geriau mirti už laisvę, 
įgyventi vergijoje”.
» Lietuvos Generalinis
sulas, dr. Petras Daužvardis, 
įteikė Robertui Briezei Nepri
klausomybės medalį. Po me- 
įdalio Įteikimo tėvas Borevičius 
Sušuko: “ Lai dzivai Latvija!” 
‘Brieze į tai atsakė: “Lai dzivai 
Lietuva!”
; Robertas Brieze, kuris buvo 
Kudirkos išdavimo tragedijos 
liudininkas, yra dar gana jau
nas. vyras. Jis neblogai kahia 
angliškai. Programai vesti bu
vo pakviesta Birutė Regienė. Ji 
^paskaitė Vytauto Mačernio ir 
Bernardo- Brazdžionio kūri- 

Įnių ištraukas. Trys Alice Ste- 
phens ansamblio dainininkės 
•/Mažeikienė, Bobinienė ir Man 
|denė) padainavo kelias dai
nas. Pirmąją dainą jos pasky- “
Tė Simo Kudirkos garbei.

Jaunimo Centro tautinių šo- 
įkių grupė, vadovaujama p. 
Brazdienės, pašoko tris šokius.

TRUMPAI

CALL MURF FOR ANY OF
YOL’R CARPENTRY J$EEI)S.
LOW PRICES & GOOD WORK.

345-0147 Days. '
625-8365 After 5 P.‘M.

SAVE UP TO 50%
■■ ON ALL REMODELING 
All Types of. Home Repairs 

Call LEN at 349-3342 
(The last of Lithuanian

? Carpenters)

SHOP AT HOME
* INTERIOR

Į-.BY STEPHANOS
■We come to your home with samples. 
No obligation. Unique vinyl & cork 
wall coverings. Original specialty 
items made. Minor remodeling. Arts 
« & Antiques-for sale #nd repaired.

] Call 485-1485

— šiandien Silvestras ir Mari- organizacija, 
joną Zolpiai mini savo 56 metų kapitonu, 
vedybinio gyvenimo sukaktį ir, kės aldermanu yra Edward J. 
besidžiaugdami 
dens dienomis, 
būri anūku.v

— Žemaitės

gražiomis ru- 
augina didoką

Petrą Kurmeli 
išgirsite gruodžio 13 dieną 3 v. 
p. p. Jaunimo Centre. Aktorius 
Leonas Barauskas jį pasakys 
dail. Pauliaus Augiaus mirties 
dešimtmečio minėjime. Pupos 
Pasaką Ims galima įsigyti J. 
Centro apatinėj salėj dail. Pau 
liaus Augiaus mirties dešimt
mečio minėjimo dieną.

— Cikagiečiams gerai pažįs
tama Sophie Welicka Miami 
Baltic hotel savininkė, gavo šir 
dies priepuoli. Paskubomis 
buvo nuvežta į Larkin General 
ligoninę, kur. specialistų prie
žiūroje, pamažu taisosi. Tiki
masi, kad netrukus galės grįž
ti į namus.

— Dan Janulis, Mokesčių 
mokėtojų organizacijos vykdo 
masis direktorius ir veiklus

Prof. Vaclovo Biržiškos

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

. o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

-tą, v'.-: . - Pt A U
• 1739 So. Halsted Street Chicago 8, Ulirwis

SIUNTINIAI I LIETUVA
C O S M O S PARCELS EXPRESS CORP.

. .(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
' - \ MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
- 3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
Įvairių prekių - pasirinkimac, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 

maistas, doleriniai Certifikatai.
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

-----------■.................................................................................... ------------------------------------- - L.....................................................................  v, . .. ..TT

Hines, kuris taip pat kandida- 
■ tuoja sekančiam terminui.. D. 
Janulis žada ištikimai atstovau
ti tyliosios daugumos nuomo
nes. Jis vra šildvmb bei vėsini 
mo įrengimų versle.

> - ’•

— Juozas Bacevičius, kandi 
datuoja 13-je rinkiminėje apy
linkėje Į miesto tarybos narius 
— aldermanus, paskelbė savo 
pagrindinius nusistatymus bei 
siekimus: 1) sumažinti nuosa
vybių mokesčius, 2) pagerinti 
susisiekimą ir 3) rūpintis apy
linkių saugumu ir gerove. J, 
Bacevičius yra Marquette Par
ko lietuvių namų savininkų or 
ganizacijos pirmininkas ir dau 
gelio apylinkės draugijų bei jų 
junginiu veikėjas. Yra nuken
tėjęs luž pasipriešinimą prie
vartos integracijai ir gerai ži
nomas plačios apylinkės, gy
ventojams.

— Kristina Gintautienė. vai
dino vieną iš pagrindinių rolių 
Illinois universiteto pastatyme. 
Buvo vaidinama 14 šimtmečio 
Japonų veikalas apie moterų 
teises.

— Lilija Šukytė, Metropoli
tan operos solistė, šio sekma
dienio vakare dalyvaus ,Ed Su- 
iivan televizijos programoje.

— Dr. Gediminas Batukas 
yra pakviestas IV-sios JAV ir 
Kanados Lietuvių Dainų šven
tės Komiteto pirmininku ir savo- 
sutikimą davė JAV LB Centro 
valdybos pirmininkui Vytau
tui Volertui. IV-toji: Dainų 
Šventė įvyks IChicagoje 1971 
liepos 4. Dr. Balukas yra Lie
tuvių Fondo tarybos pirminin
kas, daug pasidarbavęs’ lietū- 
vftj kultūriniams reikalams.

HERBERT SEYFARTH 
DECORATING CO. ■ <

Canvas hanging. Interior and 
exterior painting. Insured.

586=1620

35 YRS. EXPERIENCE
' < „CARPENTRY 

Repairs & Remodeling 
Porches, Stairs, Windows, 

Cabinets, Doors, Basements, 
z ■» » Attics '

Call FATHER & SON 
721-4452 or 523-6226

SPECIALIZING IN , 
ALL. KINDS OF 
CEMENT WORK

CARPENTRY work
Free Estimates. Call 

-; DeVAL iNfe '' ‘ -
259-^ei2';-— 259-5371

HIGH RATES — PAID QUARTERLY

Passbooks 

572% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum 
2 year certificate 

5’4% 
$1,000 minimum 
1 year certificate

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Dgų metų patyrimas. 

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

'------------------------- --- ------------- —,    ----------------- ------------- r

— Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
yra pakviestas IV-sios JAV ir 
Kanados Lietuvių Tautinių šo
kių šventės Komiteto pirminin
ku ir savo sutikimą davė JAV 
LB Centro valdybos pirminin
kui Vytautui Volertui. TV-ji 
Tautiniu šokių šventė įvyks 
Chicagoje 1972 metų liepos mė 
nėšio pradžioje. Tuo pačiu 
metu vyks ir II-sis Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas. 
Dr. Kriaučeliūnas yra buvęs 
IlI-sios Tautinių šokių šven
tės Komiteto pirmininkas, su 
dideliu pasisekimu suorganiza 
vęs ir pravedęs tą šventę 1968 
metais.

CALL.US NOW!
Complete kitchen & Bath Remo
deling by experienced workman. 
Call 283-3110 until 4 P.M., after 

Call 889^7289. 
TOP ELUMBING CO.

DICK WEBER; - - ? iF - ;

HELP WANTED —s FEMALE 
v ? Darbininkių; Reikia^

REIKALINGA MOTERIS.v-pabūti su 
vyresjūp amžiaus lįetuye moterim, 
gyv. netoli. Lemon (o. Skambinti po5 

; ,L .vai;' vak.čtęL GA 44584<

D &.W IRON WORKS ’’ 

Ornamental porch railings.
Patio ,& Ęawn furniture.

.....Steel stairs & spiral..stairs.

Mi. —

.r >» ' » * - - - • JEu.

Interior house painting'.and wall 
----- washing,-neat work,

" ’Seasonal prices;' r; ' 
15 yrs. exp. 

•679-4949

SUNBEAM' ROOFING ICO. 
Quality- Roofing" At 

Sensible Prices_
.» Roofing.. • Re-Roofing, e 

‘•Repairs-*
Call HERB WEDEMAN at 

,969-1279 ; 
Free estimates, .IJnion-Insuręd.

CODE VIOLATIONS 
C O R?R E )(TTzE D > > 
Brick work.. .Chimneys.........

Tuckpointihg 
Carpentry;

W. H UN<N' 
General Contractor 

282-091011 736-1384
-------i, •___

; mu. TALLY;CARPENTERS-. - 
Specializing tip. remodeling * Room 
addition • Dry walls Basement work 
of all kinds;- No job'too .small or too 
large. Quality .workmanship. Licen
sedand bonded.: Free- estimates. Est
ablished 10 years. We service .city 

' and suburbs. ’
I. PHONE UN 4-3604 ■

CARPENTER WORK, 
REPAIRING & BOLDING PORCHES 
Gutter work. Siding,-Roofing & Pain

ting. Exterminating.
Free estimate.

< . 278-0731

* CARPENTRY
* ELECTRIC
* PAINTING

FREE ESTIMATES
TEL.: 834-5907

... DEPENDABLE WOMAN - ' 
For working-, mother.... 5-day week. 
Steady. \CSsre of twoischool age beys. 
8:3(TA. M? til"5:30 Y. M. Good salary

for right person. References. 
Excellent transportation/near.

L 64272273sr,./ .

GENERAL OFFICE
. I TYPIST CLERK • nn- 

Permaii.ent--position in accounting 
dept/ Lite typing. Must'like’working 
with-figures. Chance for advancement.. 
Free hospitalization and*’Other ben-

r efitSi^ Jtfew building:}

4114 So. PEORIA
MR. AMADA 5254-4000

YOUNGi LADY'WANTED

Sę|ary commensurate, .with ability 
and experienced ^Anniv: '

1127 W. DIVISION — 5th Floor 
'%.'337-3530

rhf bEOKiy . .

HELP WANTED MALE 
'' ..Darbfninku Regeli , ■
f . • • ' * . ' ' . — V . • * .

LWtKALlkGAS; VYRAS ;. 
Paprastame staliaus- darbui 

popierįo . dirbtuvėje.
• -- —--Kreiptis
W. A. JOHJ^S-PAPER CO. 

2201 - So; :UMON AVE.
v--r uv:-i ’.i-.-. • v-.’- ’ • ••

■; 'business CHAiicEš: 
Brznio.Ppgos

SKUBIAI IR. GALUTINAI ■ parsiduoda 
Brighton, Parką žėra ir pelninga ta

verna su .mūriniu pastatu.
Teirautis tel. 247-4698.-, ;

RENTING IN GENERAL
N.-O otm o s .< . .

' PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI (L

| DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

I J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

2735 WEST 71st STREET TEL 925-6015
■ ■ - „■ ■ »- -•

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 

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

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius j 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

— Anatolijus Kairys, rašyto
jas ir dramaturgas, JAV LB ta 
rybos narys, sutiko ir toliau 

! būti JAV LB Kultūros Fondo 
pirmininku, šias pareigas jis 
ėjo jau nuo 1967 metų buvusio- 
je JAV LB Centro valdyboje. 
Dabar jis talkins naujam JAV 

i LR Centro valdybos pirminin- 
kui Vytautui Volertui. A. Kai
rys ruoš ir sekantį teatro festi
vali. 

€

— Jonas Kavaliūnas, moky
tojas ir pedagogas, yra dabar
tinis JAV LB švietimo Tary
bos pirmininkas, sutikęs pa-

dėti naujam JAV'LB Valdybos 
pirmininkui Vytautui Volertui. 
JAV LB taryba savo korespon
dentinio posėdžio metu pa
tvirtino J. Kavaliūną ateinan
čių trijų metų kadencijai, švie
timo Tarybos pirmininko pa
reigas J. Kavaliūnas labai 
rūpestingai ir darbingai eina 
jau nuo 1967 metų. Jo pastan
gomis išleista daug naujų va
dovėlių, suruoštos mokytojų 
studijų savaitės, visur keltas 
lituanistinio švietimo reikalas.

IŠNUOMOJAMAS šviesus kambarys 
-antrame aukšte.

2949 So. EMERALD AVE.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir vir
tuvė su atskiru Įėjimu ir garažu su
augusiam tvarkingam vyrui. Skam

binti po 6 vai. vak. tel. 737-9519.

PENSININKUI ARBA VIENGUNGIUI 
išnuomojamas 4 kambarių butas su 
savais baldais. Pirmas aukštas, šalia 
maisto krautuvės, arti bažnyčios ir 

lietuviai gyventojai. 
1437 So. 49 AVENUE 

CICERO. ILLINOIS 
Tel. 652-5121
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Išnuomojamas 5 kambarių 

butas antrame aukšte.

2472 BLUE ISLAND AVE.

*** Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankės, sagės ir kito
kios puošmenos, auksiniai ir 
paprasti laikrodžiai dideliame 
pasirinkime A. Tvero krautu-

IŠNUOMOJAMA naujai dekoruotas 
kambarys ir virtuvė su atskiru įėjimu 
2-me aukšte. 2510 West 55 Street 

Tel . WA 5,7428

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tverą.

(Pr.)

— Biznierius Liudas Stabai- 
saitis, gavęs širdies priepuolį, 
atsigulė šv. Kryžiaus ligoninėn, 
611 kambarin. Jis jau tiek su
stiprėjo, kad gydytojai leido jį 
lankyti.

SPECIALIOS STATYBOS
Tik L7’metų didesnis ir geresnis kaip 
naujas 6 kambarių mūras su pilnu 
forffiahu valgomuoju ir 3 puikiais mie
gamaisiais. Thermophan langai salio- 
rie ir valgomajam. Gėlynui vieta prie
kyje, taip pat apvalūs laiptai. Holly
wood prabangi vonia. Ąžuolo spin
telės, durys ir medis. Baras beisman- 
te* 2 mašinų garažas. Gyvensi pra
bangoje. jei-paskambinsi stebuklada
riui. Skambinkite MICHAELS dabar.

Kalbame lietuviškai.
\ 254-8500 r

RESTORANAS — VALGYKLA. Dvie- 
iu ankštų namas, mbderniški ir’nauji 
įteigimai — judri vieta — labai geras 
biznis, lengva aptarnauti.
? 3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė’vieta-Marquette Parke. $43.000.

11 BUTU MŪRAS. 10 metu. 60 p. 
sklypas, geros pajamos, puiki vieta.

ŠIMAITIS-REALTY
NOTARY - PUBLIC, INCOME TAX, 

,■•- ; INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

ŽMONĖS PERKA NAMUS - 
? : . ■ -j, ‘

LENGVŲ $ 14,000 pajamų iš ,apar- 
tamentinio mūro, kuris ir’15 metų ne
turi; Pastatytas7 tūrtinganf“ Tajbnė. 
Kaina greitam pirkėjui $77,000.

KUKLUS NAMELIS — 2 butukai 
pačiame Marquette Parke. . Kaina 
$17,000, gal ir mažiau.

2 geri mūriniai NAMAI-Brigh- 
ton Parke. Duoda virš $16,000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500. " 1 ' _

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- 
taršim . .. L ■

PUIKUS. DIDELIS 2 no .6 fhįūras. 
Gazu • šildymas, platus sklvpas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29.500.,

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

9 KAMB. MŪRAS, gražus -

centrinėje gatvėje. Kaina

9 KAMB. MORAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų.
$19,600. 'Z. ...... '■

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

SAVININKAS PARDUODA 2 butų po 
3 miegamus medini namą su garažu. 
6932 So. Rockwell St. Apžiūrėjimui 

skambinti RE 7-0022.

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

< $2,900 ĮMOKĖTI
Beveik naujas 5^6 kambarių mūras. 3 
didėli'miegamieji, pilnas rūsys, puoš
ni vonia, pasakiška virtuvė su valgo
muoju joje; ąžuolinėmis spintelėmis ir 
bufetu. Vandens kontrolė ir apsauga. 
$189 per mėnesi Įskaitant ir 8% pa
lūkanų už GI paskolą 25 metams. FHA 
paskola % % brangesnė. Būk laimin
gas per šventes — tuojau galima užim

ti. Skambinkite stebukladariui.. 
Skambinkite MICHAELS dabar. 
: - ; Kalbame lietuviškai.

.. . 254-8500

REAL ESTATE AND BUILDERS 
. 2658 WEST 59th. STREET 

PRospect 8-5454
-h*

SIUNTI N I A I

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629
* • WA 5-2787

Didelis pasirinkimas {vairiu pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

K. E R 1 N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolls

GA 4-8654

rr.rt mi

STMe firm fme and Casualty Company

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. Jei. Y A 7-5980

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

4 KAMBARIU EXPANDABLE (vit- 
šus neužbaigtas), apvnaujis.. mūrinis, 
šilimą gazu. aluminijaus langai, 2 au
tomobiliu garažas, šoninis Įvažiavimas, 
platus sklvpas. $25.000.,

5 KAMBARIU mūrinė rezidencHa. 
šilima gazu. 1% auto garažas, platus 
sklvpas. $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. §HL 
ma gazu. alumin. langai, platus skly
pas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$43.000. -

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatau serifts 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

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, tinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

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

Skambinkit 
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

B1ZN1ER1AI. KU Rih; GARS INASI 
•NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE


