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PREZIDENTAS PATARIA HANOJUI 
NELAUKTI RINKIMŲ REZULTATŲ
WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas spaudos konfe

rencijoje atsisakė pranašauti, kada pasibaigs Vietnamo karas, ta
čiau pažymėjo, kad jis bando įtikinti Hanojaus vadus, kad Hanojui 
būtų geriąu siekti karo pabaigos prieš rinkimus ir nelaukti, kada 
rinkimus, gal, laimės sen. McGovernas. Prezidentas pakartojo, 
kad jis niekada neuždės komunistų valdžios, tiesioginiai ar netie
sioginiai, Vietnamo žmonėms. Kalbos vyksta su Hanojaus vadais, 
jos pasiekė jautrų tarpsnį, jis daugiau nieko negalįs pasakyti, 
tik tiek, kad jis dėl politinių laimėjimų namie neatsisakys savo 
tikslo — neatiduos P. Vietnamo komunizmui.

Prezidentas pareiškė spaudos 
atstovams, kad prezidento John- 
sono šiaurės bombardavimo su
stabdymas prieš 1968 metų rin
kimus buvo labai didelė klaida, 
nes už tą sustabdymą preziden
tas nieko negavo iš komunistų. 
Nixonas tokios klaidos nedary
siąs. *

Atsakydamas į kitą klausimą, 
prezidentas nurodė, kad priešo 
ofenzyvos įsibėgėjimas buvo su
stabdytas dalinai todėl, kad jo 
užnugaris yra puolamas ir jo uos
tai užblokuoti.

Ketvirtadienio taikos derybo
se (Paryžiuje vėl nebuvo jokios 
pažangos. Visos svarbiosios de
rybos dabar vyksta slaptai, tarp 
patarėjo Kissingerio ir Hanojaus 
politbiuro nario Doc Tho.

Praėjusią savaitę kare žuvo 3 
amerikiečiai ir 4 buvo sužeisti. 
Saigonas neteko 352 kareivių zu-.. 
vusiais ir 1,458 sužeistais. K6-; 
munistų žuvo 1,848..

Washingtone kalbama, kad 
priešas svarsto ar nepriimti ka
ro paliaubų pasiūlymo. Komu
nistai sustabdytų puolimus ir ga
lėtų pasilikti tose pozicijose, kur 
yra dabar, o Amerika sustabdy
tų karinių taikinių puolimus Š. 
Vietname.

F-lll lėktuvai
vėl Š. Vietname

SAIGONAS. — Karinė vado
vybė skelbia, kad, praėjus audrai 
“Lomai”, šiaurės Vietnamo puo
limuose vėl dalyvavo du F-lll 
lėktuvai, kurie reikalui esant, di
deliame greityje, gali suglausti 
savo sparnus. Jau visi to mode
lio 48 lėktuvai iš Nallis aviaci
jos bazės Nevadoje atvyko į Tai- 
landijos bazę.

Iš pirmųjų praėjusią savaitę 
puolimuose dalyvavusių trijų lėk
tuvų vienas nebegrįžo į bazę ir 
todėl jų skridimai buvo 5 die
noms nutraukti. Nors skelbia
ma, kad skridimai buvo nutrauk
ti dėl audros, tačiau kariniai 
sluoksniai pripažįsta, kad visi 
tie lėktuvai buvo nuodugniai pa
tikrinti”.

Irakas smerkia 
JAV-bių politiką

NEW YORKAS. — Jungtinė
se Tautose aštrią kalbą Amerikos 
atžvilgiu pasakė Trako užsienio 
reikalų ministeris Abdul Baqi. 
Jis apkaltino Ameriką, kad ji sa
vo vidaus politikos motyvais, me
džiodama Amerikos žydų balsus, 
kelia tarptautinio terorizmo 
klausimus ir net panaudoja veto 
teisę Saugumo Taryboje, kuri 
siekė pasmerkti Izraelį už Siri
jos ir Libano puolimus.

Amerikos laikysena savo pa
čios politiniam patogumui išsta
to į pavojų tarptautinę taiką ir 
saugumą, kalbėjo Irako ministe
ris. Jis pabrėžė ir tai, kad Ame-

ČIKAGA. — Prisiekusiųjų 
teismas patraukė teismas Gon- 
nella ir Torino duonos gaminto
jus Chicagos srityje. Paaiškė
jo, kad šių dviejų didelių itališ
kos duonos kepyklų savininkai, 
broliai Louis Marcucci ir George 
Marcucci nusikalto įstatymui 
prieš trustus. Jie kiekvieną me
tą parduoda duonos už 8 milijo
nus dolerių. Jeigu teismas pri
pažins patrauktuosius teisman 
kaltais, tai teisėjas gali kiekvie
nam broliui uždėti $50,000 bau
dą, ir pačias bendroves gali nu
bausti tokia suma. Jis taip gali 
paskirti vienerius metus kalėji
mo kiekvienam.

DACCA__ Vidaus reikalų mi
nisteris Abdel Mannan prane
šė, kad Bengalijoje suimta 40 
tūkstančių asmenų už tariamai 
jų bendradarbiavimą su Pakista
nu civilinio karo metu. Dar dau
giau tokių priešo bendradarbių 
tebegaudoma.

KAMPALA. — Lapkričio 9 
diena yrapaskutinė diena, kurią 
prezidentas Iki Amin nustatė 
azijatams nepiliečiam ištremti, 
pranešė šios negrų respublikos 
valdžios radijas.

“Kariškoji valdžia yra labai 
galinga ir todėl ji gali įsakyti 
azijatams per tris mėnesius iš
sikraustyti, ir jie išsikrausto. Ci
vilinė valdžia to nepajėgtų pa
daryti”, pasakė radijo pranešė
jas.

PORTO ALEGARE. — Brazi
lijoje akmenų formacijoje netoli 
Porto Alegre miesto vietinio uni
versiteto archeologai rado mil
žiniško plėšraus šliužo labai ge
rai išsilaikiusius griaučius iš 
Triasinio periodo Mesozoinės ga
dynės. šliužo būta 15 pėdų ilgu
mo. Jis turėjo 4 colių ilgumo 
dantis ir trijų pėdų pločio nas
rus. Griaučių radėjas prof. Ma
rio Costa Barbarena aiškina, kad 
padaras yra dinosaurų ir kroko
dilų protėvis. Profesorius tiki
si įrodyti, kad anais laikais būta 
žemės “tilto” tarp Afrikos ir 
Amerikos.

KAIRAS. — Archeologai gar
siojoje Gize piramidėje atrado 
slaptą kambarį ir tikisi jame 
rasti prieš 5,000 metų gyvenu
sio faraono Cheopso karstą. To
kio kambario buvimas susektas 
labai jautrių instrumentų pagal
ba ;; kambarys esąs 60 pėdų gi
liau tikrojo šio faraono mauzo
liejaus. Aiškinama, kad paslėp
ti faraono palaikus ir su jais pa
laidotas brangenybes reikėjo, nes 
ir tais laikais būna vagių ir plėši
kų. Faraonas Cheops priklausė 
ketvirtajai dinastijai ir viešpa
tavo maždaug nuo 2650 iki 2540 
prieš Kristų.

rika, kurios bombos žudo Vietna
mo vaikus ir moteris, neturi tei
sės kalbėti, prisidengusi žmoniš
kumo skraiste, apie teroro au
kas.

Kolchozinio ūkio sistemos nesekmes 
stengiasi suversti blogiems orams

MASKVA. — Sovietų Sąjunga pergyvena blogiausią sausrą, 
kokios nėra buvę per visą šimtą metų, tačiau panaudojant modernią 
ūkininkavimo techniką ir perkant grūdų užsieniuose esą galima 
tikėtis, kad bado bus išvengta, pasakė sovietų žemės ūkio minis
teris Vladimiras Mackevičius. W

šie metai buvo sunkiausi viso 
šimtmečio būvyje, pasakojo mi
nisteris korespondentarns,'Ši va
sara buvo ilgiausia ir karščiausia 
visoje meteorologijos istorijoje 
ypač Rusijos pietryčiuose, Vol
gos ir Centrinės Rusijos rajonuo
se.

“Mes manėme, kad blogiausia 
sausra buvo 1921 ir 1946 metais. 
Pradžioje atrodė, kad tokių blo
gų oro sąlygų nebuvo buvę per 
10 metų, paskiau manėme, per 
50 metų, bet dabar žinome, kad 
tokio oro nebuvo per ištisus šim
tą metų, tai yra nuo meteorolo
gijos tarnybos Rusijoje įsteigi
mo”, kalbėjo ministeris visą kol
chozinės sistemos nesėkmę vers
damas orui.

Bet ne visoje Sovietų imperi
joje buvę tokie blogi metai. At
rodę, kad bus geras derlius anks
čiau buvusiose plėšiminėse že
mėse Kazachstane ir Sibire, kai 
kuriose Ukrainos vietose, Molda
vijoje, Baltgudijoje ir Baltijos 
respublikose.

Singer mašinos 
lenkų parodoje

VARŠUVA. — Prieš bolševi
kų revoliuciją Singer Sewing Ma
chine bendrovė buvo garsi vi
soje Rytų Europoje. Rusijoje ji 
turėjo didelius rūmus — atsto
vybę Petrapilyje, kur nakties 
metu žibėjo iškaba — “Singer”. 
Bolševikai visus bendrovės tur
tus nacionalizavo ir ji prarado 
milijonus dolerių.

Dabar po daugiau kaip 50 me
tų Singer vėl sugrįžo j komu
nistinę šalį — j Lenkiją, kur 
bendrovės mašinos buvo išsta
tytos didelėje mašinų parodoje. 
Dabar Singer gamina ne tik siu
vamas mašinas, bet daug kitų 
mašinų namams ir bizniui.

Ixmkija ypatingai domėjosi 
Singerio mezgimo mašinomis, 
nes lenkų tekstilės pramonė var
toja senas mašinas, kurios daž
nai genda ir gamina daug bro
ko. Amerikos technologijos lai
mėjimais domisi ir kitos Rytų

♦ Vakar gub. Ogilvie turėjo 
Čikagoje debatus su kandidatu Į 
gubernatoriaus vietą Walkeriu.

♦ Sen. McGovern vakar Čika
goje pasakė kalbą juodiems dva
siškiams. Jis kritikavo preziden
to Nixono “skaldymą tautos” ir 
nusistatymą prieš vaikų vežio
jimą į tolimas mokyklas.

♦ Gynybos departamentas pa
skelbė, kad Atlanto vandenyne 
susidūrė vokiečių prekinis liavas 
su JAV povandeniniu laivu. Nuo
stoliai buvę maži.

♦ šiaurės Meksikoje, važiuo
damas ilgu tiltu per gilų tarpek
lį, nuo bėgių nūėjo keleivinis 
traukinys su maldininkais, grįž
tančiais iš šv. Pranciškaus atlai
dų. Virš 100 žmonių žuvo ir 200 
buvo sužeistų, daugumas sunkiai.

♦ Rugsėjo mėn. Amerikos be
darbių skaičius sumažėjo ir sie
kia 5.5%. Čikagoje bedarbių dar 
mažiau — 4.1%.

♦ Vokietijoje amerikietis ka
rys, lydimas traukinyje dviejų 
karo policininkų, kurie ji suėmė, 
pasišalinusį iš kariuomenės, iš
traukė iš vieno policininko ginklą 
ir abu juos nušovė. Nušauta ir 
moteris, tvarkiusi vagoną. Visi 
trys lavonai išmesti išgreitai va
žiuojančio traukinio. Amerikie
tis pasislėpė.

■4b šiaurės Vietnamas paskelbė 
penkių amerikiečių lakūnų pa
vardes. Jie į nelaisvę pateko pra
ėjusią savaitę.

♦ Hilside priemiesčio polici
ninkas, dingęs prieš šešias die
nas, buvo pastebėtas netoli Coal 
City, prie JolieicK Manoma, kad 
jo sustabdyti piktadariai ji nu
ginklavo, apsvaigino vaistais ir 
paleido sunkiai prieinamoje, kal
nuotoje apylinkėje.

olimpiadoje
SKOPJE. — Pasaulinėje šach

matų olimpiadoje Jugoslavijoje 
Europos valstybės, įskaitant So-Įlyvavęs teroristų būryje Miun- Amerikos komanda nugalėjo Ar-
vietų Sąjungą. Leningrade dar chene, kur buvo nužudyta 11 Iz- gentiną ir dabar yra devintoje 
tebestovi buvusieji Singer rū- raelio sportininkų. Nustatyta, vietoje taškų atžvilgiu. Pirmo- 

Dom kad jis priklauso arabų teroris-.je vietoje su 23 taškais yra .lu
tų Al Fatah sąjūdžiui. 'goslavija, Antroje jau vejasi su

mai, tik dabar čia yra 
Knigi”.

Danijos premjeras 
Anker Jorgensen
KOPENHAGA. — Naujas Da

nijos premjeras Anker Henrik 
Jorgensen buvo priimtas kara
lienės Margrethe H-sios, kuri ofi
cialiai pavedė, jam sudaryti nau
ją kabinetą. Premjeras Jor-
gensen nutarė palikti tuos pa-j kad popiežiaus rinkimuose pla- .sybė atidavė sovietų valdžiai ir 

i [ jiis išplaukė atgal į Juodosios jū- 
tos- uostą. / Viši pabėgėliai ’ 
paprasti žvejai, sako diplomati
niai Washington© sluoksniai.

Po šio įvykio sovietai skubiai 
atsiuntė į Viduržemio jūrą dar 
apie 6 laivus, sustiprino žvalgy
bos laivų jėgas, nes joms tenka 
ne tik stebėti, ką daro Amerikos 
ir kitų Nato valstybių laivai, bet 
viena akimi tenka saugoti, kad 
iš “rojaus” nebėgtų patys sovie
tų piliečiai.

Iš šio įvykio pasimokę, so
vietai bando gauti Sirijoje nau
jas bazes savo žvalgybos lėktu
vams.

čius ministerius ir tęsti buvusio. nuojama duoti balsą , ir. mažam 
premjero -Krag-Jiniją. iki: 1974, civilių skaičiui.’Svarbiausia^ pa
metu rinkimu.

Premjeras Jorgensen yra gi- metų senumo konklavą, tai yra 
męs 1922 m. liepos 13 d. nepasi- sistemą, kur popiežiui rinkti kar- 
turinčioje darbininko šeimoje.' dinolai yra uždaromi ir užraki- 
Anksti likęs našlaitis, Jorgensen. narni, kad niekas iš šalies nega- 
užaugo našlaičių prieglaudoje, j lėtų paveikti. Kad popiežius iki 
o vėliau dirbo sandėlyje ir nakti-, šiol renka tik kardinolai, tas me- 
mis mokėsi. Jis niekad nebaigė • todas įvestas dar 1179 metais, 
universiteto, tik viduriniuosius 
mokslus. Įsijungęs anksti į dar
bininkų unijų veiklą, jis 1962me
tais tapo paprastų, nekvalifikuo
tų darbininkų unijos sekreto-, 
riumi, o vėliau ir jos pirminin
ku. Prieš 11 metų jis buvo iš
rinktas į Kopenhagos miesto ta
rybą, 1964 metais pateko ir į par
lamentą.

Naujas Danijos premjeras gy
vena su žmona ir 11 metų sū-Įn°las Suenens argumentuo- 
num keturių kambarių bute. Trys ja, kad vyskupai yra logiški po- 
jo vaikai jau yra suaugę ir kar- piežiaus rinkėjai, kadangi popie- 
tu negyvena. Nuo pat jaunystės 
Jorgensen yra socialdemokratų 
partijos narys.

Plečiama Amerikos 
prekyba su Kinija 
NEW YORKAS. — Į Jungti

nes Tautas suvažiavus 60 valsty-

Daugiau laikraščių 
remia Nixona C

NEW YORKAS. — Apžvelgęs 
Amerikos svarbiųjų laikraščių 

bių užsienių reikalų ministe-' pasisakymus apie prezidentinius 
riams. JAV valstybės sekreto-1 kandidatus, žurnalas “Editor & 
rius Rogers daugiau dirba New | Publisher” skelbia, kad 668 Ame- 
Yorkeš negu Washingtone. Jis rikos dienraščiai remia preziden- 
buvo susitikęs su Egipto užsie- to Nixono perrinkimą ir 38 re
nio reikalų ministeriu Zayyatu rnia sen. McGoverną. Prezidentą 
ir pietavo su Kinijos viceminis- remia laikraščiai turi 17.5332,456 
teriu Chiao. (skaitytojus, o sen. McGoverno

Sekretorius Rogers New Yor- remiančius skaito 1,468.223 as- 
ko kalboje pareiškė, kad santy- menys.
kiai su Kinija plečiami. Pernai
Amerikos-Kinijos prekyba šie-Į skelbė 169 laikraščiai su 1.4 mil. 
kė 5 mil. dol., o šiais metais jau 
sieks virš 100 mil. dol. Į šią su
mą neįeina 10 Amerikos statytų 
lėktuvų Boeing kaina, kuri bus 
virš 150 mil. dol.

BEIRUTAS, Libanas. — čia 
atpažintas vienas arabas teroris
tas Mohammad es Saffadi, da

Kaina 15c

ARIUS
KAIP Į GRAIKIJĄ PABĖGO LAIVAS 
SU VISA SEPTYNIŲ ŽVEJŲ ĮGULA

WASHINGTON AS. — Gynybos departamento ir žvalgybos 
sluoksniai atskleidė spaudai daugiau žinių apie jau girdėtą įvykį 
— kelių lietuvių ir ukrainiečių pabėgimą iš laivo Graikijoje. Nau
jomis žiniomis, ten pabėgo ne dalis laivo įgulos, bet visa nedidelio 
žuvavimo laivo įgula — septyni žmonės. Su šiuo pabėgimu glau
džiai rišamas sovietų karinio personalo pašalinimas iš Egipto. Kaip 
tik tuo metu, antrąją rugpjūčio mėnesio savaitę, iš Egipto buvo 
išgabenti Tu-16 žvalgybos lėktuvai, kurie, paprastai., sekdavo Ame
rikos IV-tojo laivyno judėjimą Viduržemio jūroje. Tų lėktuvų ne
buvimas normaliose pozicijose davė progą sovietų laivo “Višera” 
įgulai pabėgti į vakarus.

Žada reformuoti
popiežių rinkimus
VATIKANO MIESTAS. — Po

piežius Paulius VI ruošia viena . v . *■ 1iš didesnių reformų savo viešpa
tavimo devynių metų būvyje. Ta 
reforma liečia 1,000 metų seną 
popiežiams rinkti konklavos me
todą.

75-metis popiežius savo vasa
rinėje Castel Gondolfo rezidenci- i 
joje ruošia planą, kurs turės 
daug ką pakeisti jo kabineto su
dėtyje, kitais žodžiais Romos 
Kurijoje.

Mažai kas tėra žinoma apie 
naująjį popiežiaus reformų pla
ną, kuriuo jis, matomai, nori duo
ti daugiau balso vyskupams nau
ją popiežių renkant. Kalbama, 

piežius norįs panaikinti apie 1000

Naujuoju planu, kardinolai ir 
vyskupai rinkimų metu galėsią 
gyventi religiniuose namuose ir 
net viešbučiuose.

Konklavos reforma sukėlė 
prieš popiežių kietą opoziciją iš 
kai kurių konservatyvių kardino
lų pusės. Genuos kardinolas Giu
seppe Siri atvirai išpeikė popie
žiaus planą rinkimuose duoti vys
kupams balsą, o Belgijos kardi- 

žius pats yra nedaugiau kaip Ro
mos vyskupas.

Iki šiol savo nuomonės nepa

skaityto jų.

Amerikos įstaigų žiniomis, 
“Višera” su astuonių žmonių Įgu
la išplaukė iš Juodosios jūros su 
intencija pabėgti. Vienas jūrei
vis, išgirdęs apie tą planą, iš lai
vo iššoko, jam plaukiant Darda
nelų sąsiauriu. Jį iš vandens iš
traukė turkai ir, jam prašant, 
sugrąžino jį į Sovietų Sąjungą. 
Laivas, tuo tarpu, artėjo prie 
Graikijos. Sovietų laivai įtemp
tai ieškojo pabėgėlių laivo, ta
čiau. kaip minėta, dėl žvalgybos 

: lėktuvų sugrįžimo į Sovietų Są
jungą, laivo nesurado ir jis rug
pjūčio 14 dieną įplaukė į ITrčjų 
uostą, netoli Atėnų, čia visi įgu- 

1 los nariai, kaip rašyta, daugumo- 
I je, lietuviai ir ukrainiečiai, pa
siprašė graikų vyriausybės poli
tinės globos. Ta globa jiems bu
vo duota.

Laivą “Višera” graikų vyriau-

Iš Fisherio ieško
3.25 milijonų dol.

NEW YORKAS. — šachmati
ninkas Bobby Fischer, pasaulinis 
šachmatų čempionas buvo pa
trauktas teismo atsakomybėn 
New Yorko valstijos Aukščiua- 
siame Teisme už tai, kad jis ne
leido filmuoti savo partijų su 
buvusiu čempionu Spasskiu.

Bylą iškėlė Chester i'ox & Co. 
Bendrovė reikalauja 3 milijonų 
dolerių nuostolių atlyginimo ir 
reikalauja, kad teismas uždėtų 
Fischeriui dar 250 tūkstančių 
dol. pabaudą už susitarimo su
laužymą. Ieškinyje sakoma, kad 
Fox ir Co. advokatai susitarė su 
Fischerio advokatais visas par
tijas filmuoti, tačiau Fischeris, 
prasidėjus lošimams, grasino ne- 
belošti, jei salėje bus televizijos 
ar filmu kameros, kurios jam 
trukdžiusios susikaupti.

22 ir 1 •> taško Sovietų Sąjunga, 
kurios komandoje lošia trys buvę 
pasaulio čempionai.

Albanija nesutiko lošti prieš 
Izraeli ir jam teko visi 1 taškai 
be lošimo. Dar galimas daiktas, 
kad Albanija bus visiškai diskva
lifikuota ir jos lošimų taškai anu
liuoti. Tuo susidomėjusios tos 
komandos, kurios Albanijai pra
lošė. kaip Norvegija, pralošusi 
3-1 rezultatu.



JONAS A. ŠARKUS, PH. D.

pasiūla iš es- bdis ir dr. Valiūnas tai darytų, 
matant kas atsitiko Barzdukui 
ir Volertui bei jų vadovybėje 
ęsąnčįpms organizacijoms: ten 
bendradarbiauti su sovietais no-

Bendrayimp ] 
mės yra genocidinio plano iš
dava.

Kad Kremliaus bendravimo 
pasiūla yra politinė koncepci
ja, nieko bendro neturinti sutrintieji disidentai vis lipa nuo 
prigimtinėmis žmonių teisė
mis ar kultūrine kūryba, aiš
ku iš realios šiandieninių įvy
kių analizės. Čekoslovakijos 
okupaciją liudija nepąkįtusį S. 
Sąjungos imperialistinį nusi
statymą. Rašytojų teismai pa- 
č:oje S. Sąjungoje liudija ne
pakitusią, kultūrinę, ne tik Į 
pplijipę, pfiespąudą.

Algirdas J. Kasulaitis,
Epmųųizmp grėsmė emigra

cijos kryžkelėje.
Anglijos karalius, o dabar ka^ 

ralięnė. oficialiuose priėmimuo
se lojalią opoziciją sodina savo 
dešinėje, tuo išreikšdami jai pa
garbą. Mūsų išeivijoje atsirado 
balsingų pamokslautojų, kuriuos 
nėra kur sodinti, nebent ant ke
lių kaip nesubrendusius. Betgi 
yra labai abejotina, kad dr. Bo-

kelių ant konferencijos stalų ir 
dąr už skvernų traukia kitus sa
vo sėbrus. Aiškūs bendradar
biavimo klausimą! vėl buvo pa
liesti Spaudos ir Radijo konfe
rencijoje, retorika ir sentimen
tais veikiant ne į protą, bet į 
jausmus, remiant tai vienaša
liškais savanaudiškumo išvedžio
jimais. Todėl į tuos dalykus ten
ka pažvelgti iš pačių pagrindų ir 
pašaknų, nes bendrądarbiauto- 
jai savo veikla ir retorika ban
do sudaryti įspūdį, kad daugu- 

' ma yra jų, p tik veiksniui yrą opo
zicijoje,.^.

Prieš porą metų Praeger lei
dykla išleido vokiečių istoriko 
Kari D. Bracher studiją The Ger
man Dictatorship (553 p. p., 
$13.95). Joje yra europiečių 
idėjiniai politinės perspektyvos

***?&

Naujas Fordo F serijos "pickup" trokelis turi daug naujp įrengimu. Jis yra ilgesnis, platesnis 
už senus modelius. Trokus galima gauti su automatiška transmisija.
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.Midland Savings aptar- ■ 
nauja taupynio ir pauiu 
paskolų rpikalųs visos mū 
•>u apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą, 
pasitikėjimą. Mes.'■'norė
tume būti Jums naudingi 
r ateityje.. . , ;
Sąskaitoj'apdraustos j)d

■•4.

2
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MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4043 ARCHE* AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0S2 

J'PHflNE: 254-M71

£
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gero nedavė. Jakobinų utopijai BALYS SRUOJA MUSŲ
svajonė ir tikslai — įsteigti de
mokratinę diktatūrą laisvės, ly-j 
gybės ir brolybės principais, ne- j 
buvo Įvykdyta. Iš jos išsivystė 
Napoleono I-jo diktatūra su tais 
pat šūkiais. Visa tai buvo pro-

ATSIMINIMUOSE
Tokia antrašte knyga jau pa

ruošta ir atiduotą M. Morkūnui 
spausdinti, čia yra surinkta at
siminimai tremtyje (su maža iš
imtimi) atsidūrusių asmenų, ku
rie Balį Sruogą pažinojo. Liečia
ma daugiausiai rašytojo asmuo, 
ne kūryba, apie kurią jau nema
ža literatūros. Didesne dalimi tai 
specialiai šiai knygai parašyti 
straipsniai, bet panaudota ir jau

ir ėjimai, surinkti duomenys, do
kumentai ir žinovų pagrįsti fak
tais pareiškimai. Jau 1918 m. 
Nobelio premijos laureatas T. 
Mann tiksliai aptarė politinio ar
ba valstybinio ir tautinio nacio
nalizmo sąvokas kaip priemones
integracijai — suvienodinimui totipu Lenino ir Hitlerio dikta- 
grindžiant visuotino dominavi-j tūroms, jų filosofijos pagrin- 
mo siekimus pagaulingais vieny-j dams dar su šalutinėmis teorijo- 
bės šūkiais. Mums artimiausias ' mis dėl propagandos, žvelgda- 
yra romantinis nacionalizmas, mas į visos eilės Europos tautų 
Tokiu vardu pavadino demokra- bei valstybių istorinę eigą bei 
tini nacionalizmą arba tautišku- i procesą pereinant iš demokrati

jos į diktatūrą, Bracher laiko Į Vakarų spaudoje skelbtoji me- 
socialdemokratus sėkmingiausiu 
stabdžiu bei didžiausia jėga prieš 
diktatūros politikus ir klaidin-

mą E. Lemberg savo 1964 m. 
studijoje. Tai yra bendra demo
kratinė linija, siekianti išlaikyti 
nesužalotas kalbos, kultūros ir 
papročių savybes, taip pat polingai juos peikia už nepakankamą 
tinius reikalus ir saugoti visa 
tai nuo nepalankių aplinkybių. 
Betgi primena, kad tokio nacio
nalizmo apimtą Lenkiją, tautiniu 
mažumų ir politinių partijų per
sekiojimais, nukrypo nuo demo
kratinės linijos krašto vidaus ir 
užsienio politikoje, tapdama dik
tatūros ir karingo šovinizmo val
stybe.

džiaga, ištraukos iš laiškų ir kt.

Sęvjngs* Ljftgay 
AH ar counts com- FfasdiA 
pounded daify — 

oa?d quarterly
----------..... ...-------- a,

2 Years Savings 
Certificate 

/Minimum $5.000)

Bracher teigia, kad Viduram
žiais Prancūzijoje vykdoma kul
tūrinė integracija ir griežta jos 
.centralizaciją, nukreipiant veiks
mus prieš baskus, bretonus, pro- 
yancus, flamus ir kitas kiltis, 
.esančias prancūzų bendruomenės 
sudėtyje, atvedė prie revoliucijos 
bedugnės, kuri tikrumoje nieke

■ - ■■■

■

I
r

fe

■
^7

''j.'.* c. < ■■ .J- ■ «. • j. -**■ - w

from date of
of witiidrawal W 

aecomts.
WfREST COMPOUNDED DAHY 

PAiD QUARTERLY

B

i ;S ■■ g®.1 ■
Ii 
E?
2 %

■it

ii IMU 41

s

ASSETS OVER $175,000,000 
RESERVES OVER $15,700,000

FEDERA
SAYINGS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO p CHICAGO. ILLINOIS 50632 / 847-14$0 
OFFICE HOURS • Monday, Tuesday, Thursday & Frjdav, 9 a.m. to 8 p.m.

Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.

PAID QUARTERLY AT
passbook
ACCOUNTS RIGHTO!

I SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

i"!,

PER ANNUM
55000 or more 

certificates 
2 year min.

PER ANNUM

Investment
Bonus

peg ANNU.v

SI 000 or 
Or'HHc****

TEL.: LA 3-8248

< west OF CALIFORNIA AVE.)

'O

V. JonuŠkaitė, J. Kardelis, M. 
Kasakaitytė, F. Kirša, V. Krėvė, 
J. Liūdžius, V. Maciūnas, M. 
Mackevičius, V. Mantautas, A. 
Merkelis, V. Mykolaitis Putinas, 
Dr. E. Muller Kamp, A. Nyka 
Nylūnas, J. Narūne, P. Orentai
tė, St. Pilka, J. Pronskus, V. Ra
dauskienė, B. Raila, V. Ramojus, 
V. Rastenis, A. Rūkas, St. San
tvaras, P. Skardžius, R. Skipitis, 
V. Solovjovą Qiekiene Žilinskie
nė, J. Sonda, P. Sruogaitė By- 
ląitienė, V. Sruogienė, A. Sugin
tas, J. šernas, I. šęiąius, H. Šil
karskis, V. Šilkarskis, L. Šmulkš
tys, L. Karužaitė Šlapelienė, J. 
švaistas, M. Vaitkus, A. Varnas, 
E. Vįlčįnskąįtė Ryšeli,enė, J. Vil
kaitis, St. Vykintas, Vydųnas, J. 
Žilevičius, Žentą Maurina ir dar 
keli kiti.

Ljetyyipi mokslp pasaulyje
Jąų 10 metų kai Industrial Rer 

search žurnalas skiria 100 meti-

nių premijų už geriausius metų 
produktus, šiais metais vienas 
iš laimėtojų yra lietuvis W. Rim
kus, kuris kartu su bendradar- 
biąis iš .Schott Optical Glass Inc. 
and Jenaes Glaswerk Schott & 
Gen., Duryea, Pa., pritaikė ultra
violetinės šviesos energijos siun
timą per pluoštą nelyg elektros 
per vielą.

Pluošto optiniai šviesos vamz
džiai ir šviesą nešančios dalys yra 
pagaminami iš specialių UV (ul
traviolet) perlendžiančių pluoštų 
kompozitų, turinčių labai gryną 
kvartzo šerdį su specialiai pa
dirbta neorganine apdanga. Tie 
prietaisai yra naudojami siųsti 
UV šyięsą į tolimas vietas ir iš
skaidyti ŲV šviesą į dąlis. Kai
na nuo 50 dol. iki 3,500 dol. pa
gal diametrą ir ilgį.

Saulius šimoliūnas

SKAITYK ’NAUTIEPAS" - 
JOS TEIKIA GENIAUSIAS.
TEISINGIAUSI AS ŽINIAS

CB4NE SAW;S and Loan Association

pasipriešinimą. Betgi duomenys 
sako visai ką kitą. Gerais pavyz
džiais efektingų pastangų yra 
1899 m. Pasaulinės socialdemo
kratų konferencijos Brno mies
te rezoliucijos bei programos, ku
rios buvo griežtai vykdomos ir 
yra pagrindais šių dienų demo
kratinėms laisvėms.

Panašumo pavyzdžiu tarp 
i prancūzų revoliucinio nacionaliz
mo ir Hitlerio nacizmo Bracher 
laiko prancūzų ideologo Maurice 
Barres raštus, pavadintus *‘že- 
mė ir mirtis” vardu. Hitleris iš 
jo paėmė ne tįk idėjas, bet ir 
“Kraujo ir žemės” pavadinimą, 
Anų laikų nedemokratiniai pran
cūzų siekimai atsispindėjo ir po
karinėje politikoje.'de Gaule as
menyje. Suasmenintas patrio
tizmas buvo jo pplitinė jėga, ku
rią išnaudojo prieš Angliją ir 
Ameriką jau 1944 m. ieškodamas 
nepuolimo sutarčių su komunis
tais ir palikdamas Indokiniją jįj 
įtakai, betgi tuo paneigdamas 
mitą, kad nacionalizmas yra vie
nintelė didžiausia atspara prieš 
komunizmą.

Nežiūrint skaudžių patirčių ir 
vaizdžių įvykių Lietuvoje, išei
vijoje bei pasaulyje, vis’dar gir
disi balsai prieš lietuviškas tra
dicines partijas ir jų sukurtas 
vadovaujamas organizacijas, sie
kiant visiškos jų- integracijos. 
Net minėtoje spaudos konferen
cijoje patiekta netiesą, kąd jos 
yra pasenusios ir neturi prieau
glio, nors duomenys sako- visai 
kitaip: į abu Ąmąrikos Lietuvių 
Susivienijimus dar ir dabar vis- 
yra Įrašomi net ką tik gimę vai
kai... Tokios kalbos ir mintys pa
deda tik vienos grupės domina
vimo pastangoms. Prieš tokias 
pastangas Naujienos visą laiką 
pasisakė. Jos griežtai laikosi vi
sų lietuviu bendru nutarimu ir 
susitarimų. Todėl jos nusipelno 
visų lietuviu dėmesio ir didesnės 
paramos.

šeštoku -Marijampo- 
Rūdos ir šiauįių-Kre-

suplanuota ir pradėta

Lietuvos geležinkeliai
Nepriklausomoje Lietuvoje ge

ležinkelių buvo apie 1,700 kilo
metrų.

Nepriklausomybės laikais bu
vo nutiesti šie du platieji gele
žinkeliai: 
lės-Kazlų 
tingos.

Buvo
darbai vykdyti dar vienos lini
jos: Kazlų Rūdą-Šakiąi-Jurbar- 
kas. Ji vėliau būtų buvusi su
jungta su Tauragės-Klaipėdos 
linija.

Tarp Klaipėdos ir Kauno va
žiuodavo automatricos. Jos 330 
kilometrų nuvažiuodavo per 314 
vai.

• Velnias dūšios, o šuva sko
los neturi.

Knygą leidžia B. Sruogos naš
lė ir duktė. Knyga bus didelės 
apimties, apie 450-500 psl. su ko
mentarais, priedais ir svarbes
nių rašytojų kūrinių bibliogra
fija.

Pasisakė šie asmenys:
Dr. J. Abraitis, V. Alantas, P. 

Andriušis, V. Anysienė, Biels- 
kaitė, B. Balutis, V. Bąrmienė, 
V. Bilevičius, M. Biržiška, Vac. 
Biržiška, H. Blazas, J. Šlekaitis, 
K. Bradūnas, J. Cicėnas, Dr. A. 
Čąrneckaitė Sirutienė, Į). Cibas, 
D. Dąnienė, L. Dovydėnas, K, 
Giedraitis Spalis, č. Grincevičius, 
Dr. K. Grinius, Alg, Gustaitis, 
Ant. Gustaitis, Vet. gyd. St. Jan
kauskas, P. Jonikas, V. Jonynas,

liiiii

8, 8, P)ETK)EWICZ, Pres.

.47 and Rockwell Street. Tel. LĄfayettę 3-1983 
NEMOKAMAI VIĘTĄ AŲTOMOglUAMS

Pinigai

4.

on
Investment 

account

mokama dyiejy 
piety certjfi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesi 
Dividendą) mokami ‘ sausio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

VALANDOS: Pįrmąd. ir ketyirt. 9:00 ryto 8:30 vak., 
Antrai ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 rytp 12:00 dienos. Trečiadieniais už-

JŲ-

PODAROGIFTS, INC.
Mes esame VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri yra išskirtinai įgaliota VNESH- 

POSYLTORGO priimti ir siųsti DOVANŲ - užsakymus giminėms Lietuvoje ir U.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. yrą VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri siunčia DOVA
NŲ - užsakymus į VNESHPOSYLTORG’ą be jokių tarpininkų, bankų ir kitų.

PODAROGIFTS, INC. yrą VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri priima užsaky
mus PREFERENTIAL ROUBLE CERTIFICATES — SPECIALIOS piRMĘNYRgS 
RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAMS ir pristato šituos užsakymus tiesįogįniąi per VNESHPO- 
SYLTORGą. Aukštos kokybės prekės gaunamos specialiose VNĘSHPOSYLTORGo 
krautuvėse ir prekių sandėliuose daugelyje didelių miestų Lietuvoje ir U.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. yrą VIENINTELĖ firma Amerikoje VNĘSHPOSYLTORGp 
autorizuota priimti užsakymus BUTAMS.

PODAROGIFTS, INC, yra VIENINTELĖ firmą Amerikoje,, kuri gauną VNESIĮ- 
POSYLTORGo paskyrimą AUTOMOBILIŲ specialiomis dolerių kainomis.

(šiuo metu męs turime keletą automobilių, papduodamų tučtuojau. Šie modeliai:

ZHIGULI - VAZ 2101 — S3214; MOSKVICH 412 IZH — $3155;
MOSKVICH 408 IE — $3033; ZĄRORO^HETS ZAZ 968 — S2026 —

jeigu tik nebus anksčiau išparduoti.

KAS PIRMAS ATEINA — BUS PIRMAS PATARNAUJAMAS).

Klientų patogumui užsakymus galite paduoti bet kųrįaį prie mūsų prisijungusiai 
firmai:

Glebe Parcel Service, Ine. 723 Walnut St., Philadelphia, Pą. 19106 
Package Express & Travel Agency, Inc., 1776 Broadway, N. Y., N. Y, 10019 
Cosmos Parcels Expregs Corp., <88 Madisęn Ąvp, New YorkfN'¥- 10022

arba tįesioginįai į mūsų vyriausią įstaigą:

PODAROGIFTS, INC,
240 FIFTH AVE. (tarp 27 ir 28 g.vės) NEW YORK, N. Y. 10001 

TEL.; (212) 685 r 4537
Duokite savo užsakymus tinkamai autorizuota; firmai,

PASKUBĖKITE MUMS DUOTI SAVO DOVANŲ UŽSAKYMUS

KALĖDOMS dabar
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/



IŠGARSINO BUTKŲ ŠEIMOS 
ATVYKIME

Amerikos Lietuvių Taryba Butkus, o antrasis, 
trečiadienio rytą Pick-Congress
hotelyje suruošė Chicagos spau
dos ir radijo konferenciją, ku
rioje atvykęs teisininkas Zig
mas A. Butkus ir jo žmona Dr. 
Danutė Butkienė papasakojo 
Amerikos spaudos atstovams 
aPie gyvenimą rusų okupuoto
je Lietuvoje ir jų pastangas pa
bėgti užsienin.

Chicago Daily News Įdėjo 
atvažiavusių Butkų fotografiją 
ir konferencijoje buvusio at
stovo paruoštą aprašymą. Chi
cago Tribune paskutinėje lai
doje taip pat turi svarbesnius 
Butkų šeimos pareiškimus apie 
gyvenimą komunistų paverg
toje ir valdomoje Lietuvoje. 
Sun Times atstovas taip pat pa
rašė žinią apie spaudos kon
ferenciją, bet jis nesugebėjo 
tinkamai jos paruošti, tai re
daktorius patarė jam pastudi
juoti rusų pavergtų tautų gy
venimą ir ten esančias gyveni
mo ir darbo sąlygas.

Trečiadienio vakarą keli Chi- joks
cagos televizijos tinklai perda- 
vinėjo Zigmo Butkaus ir dak
tarės Butkienės pasikalbėjimo 
vaizdus ir svarbesnes pareiški
mų vietas. Pora televizijos sto
čių pasikalbėjimą pakartojo 
kelis kartus, pakeisdami pa
čių Butkų ir jų vaikų paveiks-
ins.

Chicago Daily News savo 
pranešimą pradėjo žinia, kad 
Chicagoje dabar bus du Buikai, bliuškimą.
Vienas čikagiečiams plačiai ri būti laisvi, 
pažįstamas sportininkas Diek tas laisves,

Visais kelionės reikalais prašome nedelsiant kreiptis ir registruo
tis aukščiau nurodytu adresu — NE VĖLIAU Š. M. GRUODŽIO 20 D.

PAID QUARTERLY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės Į:

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dė| bet kokių 
jūsų namo pagerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokių 
reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUMPER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY
SHORT TERM

3 OR 6 MONTH TERM 
Minimum SI,000

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

Chicago Savings
and Loai Association

PER ANNUM

UP TO 
820,000.

PER ANNUM

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-'
HOURS: Mon. 12 P, M. to S P. M, Tvok V to *, Thum & Frt. 9 to 8, Sit. 2 to 12:30

r /
I LIETUVIŲ GRUPĖS KELIONĖ Į AUSTRALIJĄ 
| Į 40-JĮ TARPTAUTINĮ EUCHARISTINĮ KONGRESĄ 

įvyksiantį 1973 m. vasario 18-25 dienomis Melbourne
Keliaujame i Los Angeles, Havajus, Australiją, Naująją Zelandiją.
Ekskursija išvyksta 1973 m. vasario 12 d., grįžta kovo 4 d. J21 

diena). Į kainą asmeniui įeina: lėktuvo bilietas, I-mos klasės viešbu
čiai (po du kambaryje) ir'pusryčiai Aucklande, Sydnėjuje ir Honolu
lu, transportai, ekskursijos po miestus, priedai už patarnavimus. Mel
bourne ekskursantai bus apgyvendinti pas vietos lietuvius.

į. KAINOS ASMENIUI: nuo Chicagos — $1102.50, nuo New Yorko 
f— $1160,00, nuo Montrealio — $1184.00, nuo Los Angeles — $943.00 

Papildomas mokestis $94.00 asmeniui, norinčiam turėti atskirą kam
barį. (Kelionių kainos priklausys nuo skridimo bendrovių nutarimų ir 
valdžios pritarimo).

Ekskursijos dalyviai galės Australijoje svečiuotis pas savo gimi
nes 13 dienų, Californijoje iki 7 dienų svečiuotis prieš išvykstant į 
kelionę arba'iš Australijos sugrįžus.

Ekskursijai vadovauja ir ją prižiūri Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Bendrijos vykd. pirmininkas Kazys Kleiva.

Ekskursiją tvarko:

Walter Rask-Rasčiauskas
I AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9'727 So. Western Ave., Chicago, Ill. 60643
f Telefonas — (312) 238-9787

naujai at
važiavęs teisininkas Zigmas
Butkus. Atvažiavęs Butkus pa
reiškė abejonės dėl giminystės. 
Jam atrodė, kad jis gal ir gali 
turėti kokių giminystės ryšių 
su sportininku Butkum. Tuo 
tarpu sportininko molina, Jo
no Butkaus žmona, tvirtina, 
kad naujai atvažiavusieji jiems 
ne giminės, nes Lietuvoje gi
minių jau nebuvo likusių. Se
nutė vis dėlto norėtų, kad ten 
kokių giminių dar būtų.

Amerikiečiams Butkus pa
reiškė, kad jam pavyko išsi
vežti kelis dokumentus, kal
bančius apie katalikų ir žydų 
persekiojimą. Vėliau, kai su
siras butą ir susitvarkvs, tai 
tada gal tuos dokumentus pa
skelbs ir padarys komentarus.

Butkus buvo teisininkas. Jis 
buvo aukštas pareigūnas tei
singumo ministerijoje, priklau
sė komunistų partijai, bet ne-i 
galėjo pakęsti priespaudos. 
Joks teisėjas, joks prokuroras, 

advokatas neturi teisės 
ginti teisiamojo, pasiremda
mas dabar veikiančiais sovietų 
valdžios paskelbtais Įstatymais. 
Nei teisėjas, nei advokatas ne
turi teisės naudotis konstituci
joje garantuotų teisių kiekvie
nam Sovietų Sąjungos gyven
tojui.

Chicago Tribune paskelbė 
Butkaus tvirtinimą apie visiš
ką “komunistinės sistemos” su- 

Lietuviai labai no- 
Jie nori turėti

apie kurias jie tik

Teis. Zigmas Butkus ir dr. Danutė Butkienė su vaikučiais

tai klausosi, bet kurių jie ne
turi”. Pačiam Butkui jau se
niai norėjosi būti laisvam, to
dėl jis ir ryžosi rizikuoti ir bėg
ti. Iš Lietuvos jis išvažiavo pri
vačiu automobiliu.

— Tikinčiųjų ir žydų padė
tis dabartinėje Lietuvoje kiek
vieną dieną darosi vis sunkes
nė ir aršesnė, — spaudos at
stovams pareiškė teisininkas 
Butkus. — Katalikų kunigus ki
ša į kalėjimus ir psichiatrines 
ligonines, nes rusai vra įsitiki- 
nę, kad žmogus turi būti ne
sveikas, jeigu nesutinka su jų 
ivesta “komunistine” sistema.

Butkų šeima pasirinko Chi- 
cagą todėl, kad šiame mieste 
jie turi giminių ir todėl, kad 
Chicaga yra didžiausias lietu
vių centras laisvame pasauly
je, rašo Tribune.

Spaudos konferencijos atsto
vams Alto pirmininkas paruo
šė trumpas informacijas apie 
Butkų šeimą, jų nutarimą bėg
ti laisvajan pasaulin ir apie ki
tų lietuvių paslaugas parodyti 
patiems ir laisvajam pasauliui 
nepasitenkinimą sovietii karo 
jėgų okupacija.

Spaudos konferencijoje da
lyvavo Vliko pirmininkas Dr. 
K. Valiūnas ir Lietuvos gene
ralinė konsule ponia Juzė 
Daužvardienė. Trumpas pas
tabas susirinkusiems padarė 
Dr. Kazys Bobelis, Alto pirmi
ninkas, o vėliau jis paprašė 
inž. Antaną Rudį pravesti pa
sikalbėjimą. Ponas Rudis pa
pasakojo trumpą atbėgusios 
šeimos biografiją, jo darbą 
“tarybų” Lietuvoje ir nutari
mą trauktis i vakarus.

Dr. Butkienei buvo Įteikta

raudonų rožių puokštė, kurios 
ji nepaliko visą dieną. Pats 
Butkus susirinkusiems pasakė, 
kad jis nepriklausomos Lietu
vos veik nematė. Jis buvo ma
žas vaikas ir mažai ją teprisi
mena. Bet jam labai gerai pa
žįstamas “tarybinės” Lietuvos 
gyvenimas. Jis gerai mokėsi, 
turėjo įstoti į komunistinio 
jaunimo organizaciją, jei no
rėjo toliau mokytis. Vėliau jis 
buvo priverstas stoti į komu
nistų partiją. Butkus pabrėžė, 
kad daugelis lietuvių partijon 
nestoja, nors jiems įvairiomis 
progomis ir siūloma tai daryti.

Joks aukštesnis “tarybinės” 
Lietuvos pareigūnas negali 
veikti savarankiškai. Jis gali 
gerai pažinti veikiančius Įsta
tymus ir turėti anksčiau paruoš
tas instrukcijas, bet jis privalo 
atsiklausti partijos pareigūnų 
kiekviename svarbesniame 
klausime. Kaip teismuose kiek
vienas sprendimas daromas 
pagal partijos viršininko įsa
kymą, taip ir kitose ministeri
jose pareigūnai laukia įsaky
mo iš specialiai paskirto parti
jos valdininko.

Kaune Butku butas buvo vi- C

sai netoli miesto sodo. Butkai 
iš savo buto lango galėjo maty
ti besideginanti Kalantą, o vė
liau subėgusius policininkus. 
Butkai iš savo lango taip pat 
matė, kaip Kauno jaunimas 
protestavo prieš policijos pro
vokacijas Kalantos laidotuvių 
dieną. Jie matė, kaip jauni
mas daužė komunistų įstaigų 
langus ir duris, o vėliau jie 
matė, kaip vidaus reikalų mi
nisterijos kareiviai bananais 
(taip vadinamomis guminėmis 
buožėmis) mušė jaunuolius. 
Smūgį gavęs vyrukas ar mer
gaitė krisdavo, nes vienu smū
giu rusas dažniausiai sulaužy
davo jaunuolio raktikaulį, pra- 
skeldavo galvą arba kitaip su
žalodavo. Ten. kur guminė 
lazda paliesdavo kūną, ten nu
silupdavo oda.

Policijos puolimo dieną vi
sos ligoninės buvo pilnos. Ru
sai suėmė apie tūkstantį jau
nuolių. Nieko dėtus paleido, 
bet daugelį padėjo į kalėjimus 
ir suruošė teismus. Gydytojai 
dirbo dieną naktį, teikdami 
pirmą pagalbą rusų sumuš
tiems jaunuoliams.

Lietuvoje liko Butkaus tėvai. 
JLs bijo, kad policija nepradė
tų jų kankinti už jo nutarimą 
išvažiuoti Į užsienį. Jis žino, 
kad motina jau buvo tardyta. 
Jis nieko net artimi ausi ems gi
minaičiams nepasakė apie 
planą bėgti i laisvąjį pasaulį.

Kauno ligoninėse visas pri
vilegijas turi komunistų parti
jos nariai. Jiems visuomet 
privalo būti surastos lovos, 
jiems atiduodami vaistai. Tuo 
tarpu paprastiems gyventojams 
labai sunku patekti Į ligoninę. 
Paprastiems žmonėms duoda
mi vaistai, kelis metus užsigu
lėję ir pasenę.

Visi lietuviai kiekviena pro
ga klausosi Amerikos Balso,

GERE. TĖVELIAI IR
- - PLAUKĖJAI

Liet. Jūrų Skautijos “Balti
jos Jūros” Tuntas Ghicagoje 
šiemet, jau 9 metai iš eilės, yra 
numatęs suruošti plaukiojimo 
kursus YMCA, 6235 So. Homan 
Ave., baseine, šiemet plaukio
jimo kursų pamokų pradžia 

Vatikano ir Madrido radijo sto
čių, kuriomis kartais siunčia
mos žinios lietuvių kalba.. Kai 
Maskvos siųstuvai nemaišo 
bangų, tai žmonės klausosi lie
tuvių radijo valandų. Kiekvie
ną didesnės politinės Įtampos 
dieną sovietų stotys maišo siun
čiamų lietuviškų radijo valan
dų bangas. Reporteris

—~ JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ - DOVANA Į LIETUVĄ IR USSR DALIS 
VT“/ NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNEŠPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — Tel.: 581-6590—581-7729
Siuntiniai} siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių pri

statymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių au

dinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS i TRAVEL AGENCY, INC.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, te
levizijos imtuvams ir Įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR 
gyvenantiems giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje Įstaigoje ar betkuriame mū
sų skyriuje.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 
9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street................... —......................................... . ....... — 435-1654
BALTIMORE 31, MD. — 1900 Fleet Street .................................................................... ....... — 342.4240
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ------------------------------------------------ — 467-6465
BUFFALO 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue .................................  —....... — 895-0700
CHICAGO 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ------- ---- ----------- --------------------------------- — 486-2818
CHICAGO,- ILL. 60629 — 2608 West 69 Street ................................ —------- -------------- - — 925-2787
CHICAGO, ILL. 60609 — 1855 West 47 Street --------------- ------------------------------ ------------ — 376-6755
CLEVELAND 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue.......... -....................-------- ------------------ — 771-0696
DETROIT 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue------------------------------------------------------ — 365-6780
FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres Rt 9---------— 363-0494
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue ----------------------------------------- ----- — 365-6740
HARTFORD 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue -....................... ....................... ............... — 249-6216
LOS ANGELES 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ......................... ............. ----------- - — 385-6550
NEWARK, N. J. — 378 Market Street - ------------ --------------------------- --------------------------- — 642-2452
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue ____________________________ 4--........— — 674-1540
NEW YORK 3, N. Y. — 141 Second Avenue . .................... ..................... ............ ........... ...... — 475-7430
PHILADELPHIA 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue-------------------------------------——........_ — 7694507
RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue ............ .............. .................... ..... —...........— — 381-8800
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue _______________ ----------------- ----------------- — 257-6320
SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street .. ............ ............ ..................................... — 475-9746
TRENTON 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue----------------- ---------------------- -----—........ ...... — 392-0306
UTICA, N. Y. — 963 Bleeker Street __________________________________________  — 732-7476

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,000,

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60600
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
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 
1D mėnesio dieną, neša nuošimčiu? nuo mė
nesio pirmos.

UNIV
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,yra numatyta šio spalio mėn. 
7 d. — šeštadienį — 6.45 va), iki 
7.45 vai. po pietų ir tęsis iki š. 
m. gruodžio mėn. vidurio. Re- 

| gulinčiai turime rinktis kiek
vieną šeštadienį 6.30 vai. po 
pietų.

Šį šeštadienį, spalio mėn. 7 
d., renkamės 5.30 vai. po pietų, 
gautoje YMGA salėje prie ba
seino. Esame nutarę įteikti 
praeito sezono Amerikos Rau
donojo Kryžiaus pažymėjimus 
plaukikams ir parodyti spec, 
filmą apie plaukimą.

Mes kviečiame visus be išim
ties, kokiai organizacijai vai
kai bepriklausytų, pasinaudo
ti šiais plaukinio kursais, nes 
Vadovai šioje srityje yra prity

MŪSŲ SKYRIAI: 

rę ir dirba kaip jūrų skautei be 
atlyginimo.

Imamas mokestis, vienam 
vaikui ši 2.00, gi šeimoje esant 
daugiau vaikų po $10.00 sezo
nui — baseinui ir kitoms išlai
doms apmokėti, o jei susidaro 
koks likutis, jis eina į bendrą 
kasą (jūrų skautų veiklai pa
remti. Vaikų amžius nuo 6 
metų iki 17 metų.

Tai iki pasimatymo YMCA 
baseine spalio mėn. 7 d. 5.30 
vai. po pietų, 6235 So. Homan 
Ave.

Jūsų j. ps. Julius Butkus 
Baltijos Jūros Tunto Tun-kas

SKAITYK PATS IR FAKAGIW
KITUS SKAITYTI 
NAuJl i. N A S
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ALGIRDAS PŪŽAVSKASItis, pone Kairy 1 Pernai tiek

PO TABOR FARMOS SUVAŽIAVIMO uaMslų uždavinys tokius suva-
Fondas paskirtų kelių tūkstan- I
,. , . -i , jau būna, kad savo uždavinius

nebuvo. Jis klausia, argi žur-

Subscription Hates;
m Chicago $22.00 per year. $12,00 per 
six months. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
ather countries $23.00 per year.

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui -------------

$6.00
$2.00

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams  $22.00
pusei metų$12.00 
trims mėnesiams  $7.00 
vienam mėnesiui$3.00

Kitose JAV vietose:
metams  $30.00
pusei metų $11.00

Kanadoje:
metams -- ----------------------
pusei metų -----------------—
vienam mėnesiui ------------ -

$22.00
$12.00

$3.00

Užsieniuose:
melams $23.00
pusei metų _------------------- $13.00
vienam mėnesiui ------------- $3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1730 So, Halsted St, Chicago, 
HL 60608. TeleL HAymarkat 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašte Money 
Orderiu kartu «u užsakymą.

(Tęsinys)
A. Kairys “džiaugiasi ir liū

di kartu”, kad pavasarį suruoš
tas Spaudos balius davė gerą 
pelną. Neliūdėkime, p. Kairy, 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
Spaudos baliai buvo jau pagar
sėjusi tradicija, patikusi vi
siems laikams ir mūsų garbės 
nario parašytą “Spaudos val
są”. Kol centro valdybos na
riai turės energijos, jie tuos 
balius ruoš, nebent Kultūros

žiavimus organizuoti? Taip

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Galia be atsakomybes
Niekam ne paslaptis, kad sovietų imperijoje patys 

galingiausi žmonės yra komunistų partijų centro komi- 
to pirmieji sekretoriai. Sovietų Sąjungoje pats galingiau
sias šiandien yra Leonidas Brežnevas, o rusų okupuotoje 
Lietuvoje galingiausias yra Antanas Sniečkus. Sekreto
riai gali vartyti ministerius, keisti premjerus , traukti 
atsakomybėn Įtakingus partijos narius ir bet kuriuo, me
tu reikalauti pasiaiškinimo iš kitų centro komiteto narių.

Tokią tvarką Sovietų Sąjungoje Įvedė Stalinas, kuris 
centro komiteto narius, ne tik tardė, bet be jokio pasigai
lėjimo juos šaudė ir jų vieton kitus statė. Centro komite
tą kaitaliojo ir Chruščiovas, kol Brežnevas, susitaręs su 
kitais centro komiteto nariais* atėmė iš Chruščiovo pir
mojo sekretoriaus vieta. Komunistų partijos sekretoriai 
turi didelę galią, bet valstybėje jie neturi jokios atsako
mybės. Jeigu sekretoriaus Įsakymas tinkamai nevykdo
mas, tai atsakingas yra premjeras, atitinkamas minist
ras ar kitos Įstaigos pareigūnas, bet jokiu būdu ne komu
nistų partijos pirmasis sekretorius. Visi valstybės tar
nautojai ir partijos veikėjai privalo raportuoti sekreto
riui, bet atsakomybė tenka kitiems, ne jam.

Iš naujai Chicagon atvykusio teisininko Zigmo A But
kaus patyrėme, kad ne tik teisėjai, “liaudies teisėjai”, pro
kurorai ar advokatai negali vesti ir spręsti bylos,, besi
remdami vien dabar veikiančiais Įstatymais. Jie privalo 
klausyti vietos komunistų partijos sekretoriaus.. Pagal 
sekretoriaus Įsakymą teismo pirmininkas duoda reikalin
gus patvarkymus ne tik teismo nariams, bet pačiam pro
kurorui ir paskirtiems advokatams. Advokatas negali 
ginti klijento “tarybiniuose” teismuose, jeigu partijos 
sekretorius jam duos kitokį Įsakymą. Simas Kudirka tei
singai pasielgė, atsisakydamas nuo gynėjų. Jam užteko 
vieno kaltintojo. Jis nenorėjo, kad teisme būtų du 
prokurorai.

Bet ne visų “tarybinių” advokatų svarba yra tokia 
jau berekšmė. Adv. Vytautas Zabiela, nusipelniusio tei
sininko Vlado Deksnio “Juridinėje tarnyboje”, retkar
čiais pasirodančioje Tiesoje, parašė straipsni apie “Dar
bininkų ir tarnautojų materialinę atsakomybę”. Ten jis 
dėsto darbininkų ir tarnautojų atsakomybę. Adv. Zabie
la iškelia pati žiauriausią komunistinės sistemos princi
pą: galią be jokios atsakomybės. Jis nedrįso kelti viešu
mon komunistų partijos sekretorių atsakomybės, bet jis 
palietė darbininkams krintančią atsakomybę. Valdovai

NOVOS PAKRANTĖS
DR. ANTANAS J. GUSENAS
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Man i akis metėsi keista jūros vandens spalva. Pap

rastai vanduo buvo mėlynas. Vietomis jis buvo žalsvas 
ar tamsiai žalsvas. Kitose vietose tas tamsus žalsvumas 
pereidavo į mėlynumą. Tuo tarpu po audros visas 
šiaurės vandenyno vanduo atrodė gelsvas. Vanduo bu
vo drumstas. Pradžioje atrodė, kad jis buvo sumaišy
tas su smėliu, bet tai galėjo būti ir jūros dugno dumb
las. Gerokai siautusi audra, matyt, pasiekė jūros dug
ną. Gal tose vietose jūra nebuvo gili, tai siaučiančios 
bangos pasiekdavo dugną ir iškeldavo smėlį. Ežero 
pakraštyje vanduo maišo smėlį, tai jūroje, jei banga 
pasiekia dugną, gali dar didesnius smėlio kiekius iš
kelti. Dykumoje smarkus vėjas lengvai nešioja smėli, 
tai siaučiantis vanduo tą smėlį dar lengviau gab iškelti 
į paviršių. Jeigu jūros dugne buvo molio ar kitokių 
nuosėdų, tai vandeniui dar lengviau jas iškelti ir nu
dažyti visą jūrą.

Prieš audrą aplinkui laivą sukinėjosi žuvėdros ir ki
tokį paukščiai, bet audros metu ir po audros jūros pa
dangėse nesimatė jokio gyvo sutvėrimo. Man buvo 
daug jaukiau, kai mačiau paskui laivą ramiai skrie
jančius jūros paukščius. Buvo nejauku, kai jų nema
čiau.

Nuėjęs i laivo galą ir metęs žvilgsni Į vandenį, dar 
labiau susijaudinau. Pastebėjau, kad laivą sekė dide
lis būrys ryklių. Tai buvo žuvys, bet. kokios žuvys. 
Jos buvo daug didesnės už mane. O kokios jų žiotys 
buvo! Kartas nuo karto žuvys prasižiodavo. Nemačiau 
aš jų dantų, bet man jau buvo aišku, kad mažai tega
lėčiau gintis, jeigu patekčiau į tokio ryklio nasrus.

čių sumelę sąjungos reikalams. 
Žinoma, sunku tikėtis, kad fon
das tai padarytą. Jo lėšų vos 
užtenka dramos festivaliams 
rengti, nekalbant apie kitus 
kultūrinius uždavinius.

A. Kairys organizaciniu dar
bo rezultatus matuoja gan keis
tu mastu. Jis rašo, kad po visų 
darbu ir rūpesčių Tabor Far- 
mos suvažiavime susirinko tik 
49 dalyviai. Reikia tuo džiaug-

pamatė, kad be atsakomybės toli nenueis. Jie pradėjo 
nuo darbininkų.

“Tarybinėje” Lietuvoje viskas suvalstybinta. Vals
tybė kontroliuoja statybos medžiagą, susisiekimo prie
mones, gamybos procesą ir pačią gamybą. Kiekvienos 
suvalstybintos įstaigos priešakyje stovi komunistas. Daž
niausiai jis neturi jokios nuovokos apie pramonę, bet jis 
Įsakinėja, kas ir ką turi daryti. Ko nepatyrusio ir nuovo
kos apie gamybą neturinčio žmogaus Įsakymai yra verti, 
rodo visas “tarybinės” Lietuvos ūkis, kurio parvažiavu
siems amerikiečiams jie bijo parodyti. Adv. Zabiela nu
rodo, kad Vilniaus “Liaudies teismas” iš vairuotojo J. 
Dadionovo priteisė valstybei 28 rublius. Jis dėl savo ne
rūpestingumo trenkė ir sugadino automobilį. Tiek kai
navęs automobilio pataisymas, todėl šoferis ir turėjo iš 
savo algos šią sumą sumokėti.

Klaipėdoje P. Reinio vadovaujama statybinė kolona 
statė namus. Statybos darbams buvo privežta daug Įvai
rios medžiagos, bet ta medžiaga dingusi. “Liaudies teis
mas” apskaičiavo, kad dingo įvairios medžiagos už 670 
rublių ir 25 kapeikas. Teismas nubaudė brigados vadovą 
Reinį, Įsakydamas sumokėti šią sumą. Adv. Zabiela aiš
kina, kąd Reinys turės mokėti tiktai 170 rublių, nes kitas 
“tarybinės” Lietuvos Įstatymas leidžia atskaityti tiktai 
vieno mėnesio algą. Teisme neįrodyta, kad Reinys tą me
džiagą pardavė. Jis nubaustas už tai, kad jos nesaugojo. 
Jeigu teisme būtų paaiškėję, kad jis pardavė, tai jis, būtų 
turėjęs sumokėti 670.25 rublius.

Bet advokatas Zabiela savo straipsnyje praneša ir 
apie šitokį “tarybinės” pramonės Įvykį ir teismo nagri
nėtą bylą. Jis savo straipsnyje rašo :

“Lietuvos TSR aukščiausiojo teismo teisminė 
civilinių bylų kolegija nutartimi pakeitė liaudies teis
mo sprendimą ir patenkino Vilniaus skaičiavimo ma
šinų gamyklos ieškinį, priteisdama iš J. Lapinsko 
73.65 rublius, nes atsakovas, dirbdamas Vilniaus skai
čiavimo mašinų gamyklos šaltkalvių surinkėju, pa
darė užslėptą broką, kuris gamyklai atsiėjo 73.65 
rublio”. (Tiesa, 1972 m. rugs. 12 d.., 2 psl.)
Teisme įrodyta, kad darbininkas skaičiavimo maši

ną sugadino iš nerūpestingumo. Jeigu būtų buvusios blo
gos valios, tai skaičiavimo mašinos surinkėjas Lapinskas 
būtų nubaustas kitokia bausme. Adv. Zabiela nurodo, 
kad šiuo atveju įstatymas leidžia bausti Lapinską pada
rytų nuostolių sumai.

Šveicarų laikrodžių gamyboje yra labai mažai broko. 
Nedaug broko yra Vokietijos ir Amerikos gamyklose 
gamintų mašinų. Kodėl tiek daug vagiliavimo ir broko 
komunistų vadovaujamose įmonėse? Ten auga ne tik 
brokas, bet jis išeina paslėptas.

nusprendžia patys sąjungos va
dovai.

Juk ponui Kairiui nepatiktų, 
jei kas klaustų: Ar tai Kultūros 
Fondo uždavinys dramos festi
valius ruošti? Vakarienes or
ganizuoti, snapsą pirkioti, agur
kus pjaustyti? Jei p. Kairys dar 
negirdėjo, tai galime pasakyti, 
kad tokią konferencijų suor
ganizuoti centro valdybos gra
žiai prašė ponas S. Barzdukas, 
PLB valdybos pirmininkas. 
Žurnalistų valdyba gerokai ap
svarsčiusi ir apgalvojusi, nu
tarė p. Barzduko prašymą pa
tenkinti ir jam, darbų apkrau
tam, nuimti tą naštą. Dabar 
matosi, kad padaryta klaida, 
nepasiklausta p. Kairio sutiki
mo.

Visai atmetu p. Kairio aiški
nimą, kad LŽS apėmė kažko
kios veikios psichozė, kad ji 
taps lokaline Čikagos lietuvių 
organizacija, kad ji nori būti 
“eiline organizacija, kokių 
Amerikoje yra šimtai’’. Žurna
listų Sąjunga jau vien dėl savo 
narių iškilumo lietuvių visuo
menėje negali tapti “eiline or
ganizacija, kokių Amerikoje 
šimtai”. Kol jos nariai reda
guoja laikraščius, žurnalus, va
dovauja radijo stotims, rašo 
knygas, pirmauja organizaci
jose, profesoriauja universite
tuose, tol ji nebus “eiline or
ganizacija”, nors, jos nepriete
liai to ir pageidautų, žinoma, 
yra veiklesnių valdybų ir ne 
tokių veiklių, yra aukštesnių 
užsimojimų ir ne tokių aukštų, 
tačiau reta užeiti kritiką, kuris 
bartų kurios nors organizaci
jos valdybą už veiklumą ir už
simojimus.

Kurio.us darbus, sąjungos, val
dybai reikia dirbti, nustato, ir 
.LžS-gos. įstatai. Septintame 
įstatų skyriuje, ketvirtame pa-Į 
ragrafe, šitaip sakoma: “CV 
visaip rūpinasi rasti lėšų, kiek
vienam konkrečiam atvejui,, 
ieškodama mecenatų ir šiaip 
jau rėmėjų, rengdama pobū
vius, spaudos balius, koncer
tus, literatūros vakarus ir mi
nėjimus”.

Taigi, visa p. Kairio vaizduo
tės pasaka apie CV “psichozę” 
yrą paprastas nesusipratimas. 

• Nelabai aiškus p. Kairio sa
kinys jo rašinio pabaigoje. 
“Klausimas: ar reikia ir kieno, 
pareiga juos (suvažiavimus), 
ruošti. Pirmiausia — vieta ne
tinka. Antra, atvyko, asmenys 
f (tokių buvo gera pusė) kurie 
žino daugiau, negu suvažiavi
mas gali duoti”, čia tai nelabai 
aišku. Jeigu tie asmenys atvy
ko, tai jie irgi yra

me”, jo dalis. Tai, kaip. Čia iš
eina. Ką suvažiavimo visuma 
gali duoti, neduoti ar atimti? 
Ar p. Kairys nori pasakyti, kad 
pakviesti paskaitininkai buvo, 
durnesni už klausytojus (gerą 

f jų pusę). Jei taip, ‘tai ko jie, 
tie gudrieji Kairio draugai iš 
viso į tą konferenciją vyko? 
Juk paskaitininkų pavardės 
buvo skelbiamos, iš anksto.

Baigiant šį pokalbį, reikia 
pridurti, kad ir B. Kvikliui ir 
A. Kairiui būtų buvę naudinga 
prieš važiuojant į Tabor Far- 
•mą suvedinėti kaž kokių neaiš
kių sąskaitų, perskaityti Pr. Gr. 
vedamąjį “Drauge” rugsėjo 16 
d. čia rašoma: “šiandien Ta
bor Farmoje susirenkant žur
nalistams, laikraščių redakci
jų, radijo valandėtii] ir visuo
meninių veiksnių atstovams, 
tuo galima tik pasidžiaugti. 
Juk ir laikraščiams reikia daž- 
nesnio pokalbio pasidalinti pa
tirtimi ir surasti paveikesnių 
priemonių visuomenei infor
muoti. Žurnalistai šį kartą 
kvietė svečiais organizacijų at
stovus, kad bendrame pokal
byje galėtų spręsti tautinius iš
eivijos ir tautos, reikalus”.

Matome, kad. vyriausiam 
“Draugo’’ redaktoriui buvo vi
sai aiški to suvažiavimo paskir
tis ir prasmė. Ji neaiški buvo 
ponui Kairiui, tačiau čia žur
nalistai nieko negali padėti.

Kalbant apie suvažiavimo Į 
vietą, reikia priminti ponui 
Kairiui, kad tokiems suvažia
vimams nėra esminis suvažia
vimo. dalyvių skaičius. Ar 3 ar 
4 kartus daugiau būtų tų daly
vių, reikalas nepasikeistų. Te
turėtume tik vieno Vliko, Altos 
vienos ar vienos Bendruome
nės atstovus. Gal daugiau bū
tų smalsuolių, atėjusių pasi
klausyti ar pakritikuoti. Savo 
minioj troškimu Kairys jau vi- ’j 
sai priešingas Kviklio, pasįūly-- 
mui tokius suvažiavimus dar 
mažinti, apsiribojant tik laik-J 
Įraščių leidėjais, redaktoriais. 
Reikėjo, abiems kritikams susi
tarti, nes dabar vienam suva
žiavimas per didelis, o kitam 
per mažas. |

Kalbant apie vietovę, nerei
kia pamiršti, kad suvažiavi
mai Tabor Farmoje ne tik tę
sia garbingo Bendruomenės ir 
kitų organizacijų veikėjo Ba- | 
čiūno pradėtą tradiciją, bet ir j 
“apsimoka”. Ponai Adamkai | 
turi iš tų suvažiavimų nuosto- I 
lių. Praktiškai, šįų metų su- I 
važiavime jie turėjo “nedatek- | 

’liaus” 382 dolerius. Tai kas- I 
metinė Adamkų auka rengė- | 
jams.

, Baigdamas iš savo pusės no- g 
rėčiau prašyti ponų Kviklio įr I 
Kairio netrukdyti gražiam žur- I 
nalistų sąjungos valdybos dar- I 

suvažiavi-tbui, bet jį remti, nes įvairių 1|

rietenų mūsų spaudoje užten
ka, seniai užtenka. Nežinau ar 
p. Kairys ir save priskiria prie 
tų, kurie daugiau žino, negu 
suvažiavimas gali duoti, bet 
mano nuomone, jis nežino pa
kankamai, kad galėtų pamoks
lauti žurnalistų centro valdy
bai, o jei ir žino, tai tą sunkų 
pastebėti.
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JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS Ž'NIAS

SPECIALŪS PAKETAI 
ŠVENTĖMS

j Viskas apmokėta.
j Nemokamas pristatymas.
| IMITUOTI KAILINIAI —
į $108.00
I Jie yra geriausi ir vertingiausi 
| įūsy giminėms ilgai atminčiai, 
i Užsakykite tuos puikius ir šil- 
I tus kailinius. Fantastiška ver- 
! tybė. Parinkite Mankos (lygius 
Į ar dryžuotus), tikrų Persijos 

ar Mouton ėriukų.
I A

1Q SKEPETŲ .... .......... $54,90
5 vilnonės skepetos su mažomis 
ar didėlėmis gėlėmis, arba tur
kiškais ornamentais ir 5 šilkinės 
skepetos, visokių spalvų.

(Jų vertė apie 250 rublių).
ORO PAŠTU — $63.40

*

5 DIDELI VILNOS ŠALIKAI
$96.00

54 x 54 colių dydžio su kutais 
Į aplink, gražių gėlių raštais.

ORO PAŠTU — $113.00
★

■ KOMBINACIJOS SIUNTINYS 
DIDELĖS VERTĖS .... $169.00
Geriausios kokybės medžiagos. 

Geriausia dovana.

3 yardai medžiagos vyriškam 
žieminiam paltui, 100,% vilna, 3 
yrd. 100% vilnonės medžiagos 
moteriškam žieminiui paltui, 
3% yrd. 100% vilnonės medžia
gos vyr. kostiumui, 3 yrd. 100% 
viln. medžiagos žieminei sukne
lei, 2 dvigubo dydžio paklodės, 
2 pagalvės užvalkalai, 6 turkiški 
rankšluosčiai.

SPEC JALUS. ! $62.00
Itt svarų bekono taukų, 10 sv. 

kvietinių miltų. 10; sv ryžių, 1Q 
šy. "cukraus.

Yrą ir daugiau specialių pa
ketų su vertingais daiktais.

Reikalaukite mūšy naujo 
iliustruoto nemokamo katalogo

UŽSAKYKITE DABAR.
UŽSAKYKITE TIK PER

EXPRESS CORP.
125 East 23-rd Street 

Fifth Floor.
New York, N. Y. 10010 

TEL. 982-1530
LABAI SVARBU —

Dėl vartotų drabužių:
Reikalaukite mūsų specialaus 

biuletenio.
Mes turime 23 metu patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintu 

kli lentų.

— Matote viduryje tą didžiąją, — prie laivo gale sto
vinčių vyrų būrio priėjęs kapitonas tarė — Tai barika
da. — Jeigu žmogus iškristų iš laivo ir patektų į tokios 
žuvies nasrus, tai jis tuojau būtų sudraskytas.

Apie barikadas tada aš nieko nežinojau, bet turė
jau tikėti kapitono žodžiais. Jis mėgo jūrą, jam patiko 
jauni vyrai, kurie domėjosi jūros gyvenimu ir atidžiai 
sekė paskui laivą plaukiančias žuvis. Jos taip pat mes- 
davosi prie statinių, kurias porą kartų į dieną laivo 
tarnautojai išmesdavo į vandenį. Mums buvo įdomiau 
žiūrėti į Beriančias žuvėdras, negu į nardančias žuvis. 
Kartais ryklys čiupdavo statinę ir nutempdavo ją jūros 
gilumon, bet netrukus statinė ir vėl iššokdavo i pavir
šių. Tada žuvys vėl ties ja sukinėdavosi. Bet ir čia ilgai 
stebėti negalėjome, nes statinės su žuvim likdavo jū
roje, o mes plaukdavome tolyn.

Dvyliktą kelionės dieną mus pasveikino kelias žu
vėdros. Pirma buvo tiktai jų pora, bet netrukus apie 
laivą jau sukinėjosi didokas jų būrys. Pamatę žuvėd
ras, mes jau žinojome, kad ir vėl artėjame prie žemės. 
Vanduo mums jau buvo nusibodęs, norėjome pama
tyti žemę. Nenorėjome dar vienos audros, išgyventi. Ji 
vienus susirgdino. visus prikankino. Pavojingiausias 
dienas aš išlaikiau, nesusirgau, bet valgyti taip pat ne
norėjau. Gerai padariau, kad, nevalgiau. Jeigu būčiau 
rankoje ką turėjęs, tai tiem paukšteliams tikrai būčiau 
išmetęs. Pora jūrininkų tą padarė; Jie mums pasakė, 
kad žemė jau netoli, jeigu žuvėdros pasitinka. Jūros 
gylis priklauso rykliams, o pakraščiai priklauso žuvėd
roms. Didelė žuvis nenori plaukti į negilius vandenis.

Tryliktos kelionės dienos rytą laivas jau priartėjo 
prie krantų ir pamažu įplaukė Į Kvebeko uostą. Aš vi
są laiką sekiau pakraščius. Mačiau skubiai plaukianti 
laivą, mačiau kai jis sulėtino greitį. O kai įplaukėme į 
patį upostą, tai jis beveik sustojo. Didelių laivų kapi-
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tonai moka labai atsargiai laivus valdyti. Kartais atro
dydavo, kad laivas stovi vietoje, o greta parišti laivai 
rodė, kad jis vis dėlto juda. Kartais atrodydavo man, 
kad laivas pamažu plaukė pirmyn, o tikrovėje laivas 
■sukosi į dešinę. Vėliau buvo užkabintas prie stiprios 
:virvės ir pritrauktas prie krantinės. Nespėjus laivą 
pririšti, buvo nuleisti laiptai ir keleiviams leista lipti 
žemyn. Leido išlipti pagal klases. Pirmiausia išlipo 
aukšti ponai, vėliau lipo kiti keleiviai, o lietuviams ir 
lenkams leido išlipti paskutiniems. .

Kanadiečiai mus neišleido iš akių. Mes turėjome 
pralaukti, kol visi išlipo. Vėliau mes buvome nuvesti į 
uoste esančią įstaigą įvažiavimo dokumentams patik
rinti. Pirmiausia išleistiems keleiviams niekas doku
mentų netikrino. Jie lipo žemyn ir ėjo savais keliais, 
o mums buvo liepta eiti nurodyton vieton. Kai buvo 
atlikti vis formalumai, kiekvienam buvo prisegta kor
tą. Ten buvo vardas, pavardė ir nurodyta, kur priva
lome važiuoti. Didelėm raidėm buvo atspausdintas 
įmesto, vardas,, kurį mes. turėjome pasiekti. Ant mano 
kortos buvo atspausdintas: Montreal
| Iš uosto mus. nuvedė į geležinkelio stotį. Ten mus 

jau, laukė kitas agentas, kuris turėjo sąrašėlį. Pagal 
kortas jis mus suskirstė į grupes, kiekvieną kartą pasi
žymėdamas KryžeM sa.vo sąrašėlyje. Jo rūpestis buvo 
labai mažas. Jis mus susodino į vagonus, liepė niekur 
neišeiti, kol būsime nuvežti Į Montreali. Davęs instruk
cijas, jis pats dingo. Mes daugiau jo nebematėme.

Traukinys su mūsų vagonais užmirštas ilgai stovėjo. 
,Mes laukėme, laukėme ir nesulaukėme. Išeiti bijojo
me, nes mums buvo pasakyta, kad niekur neitume 
Jeigu toliau pasitrauksime, tai jis galėjo išeiti ir mus 
palikti nežinomame krašte nežinomoje vietoje. 
Kiekvienam buvo aišku, kad mums su vietos prancū
zais nesusikalbėti- Niekas iš mūsų prancūziškai ne-
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mokėjo. Su vokiečiais buvo, sunku rasti bendrą kalbą, 
o su prancūzais dar sunkiau.

Traukinio vagone laukėme iki glūdumos., Vėlyvą 
naktį traukinys sujudėjo ir pamažu išvažiavo iš Kvebe
ko. Jis ėjo pamažu, beveik niekur nesustodamas. Jis 
buvo ilgas. Be keleivių, jis vežė didoką skaičių preki
nių vagonų. Naktį ir mes miegojome, nors tas miegas 
buvo labai neramus.

Sekančios dienos, rytą traukinys Įsirita į Montrealio 
geležinkelio stotį. Žinojome, jog tai buvo ilgos kelio
nės galas ir didelės nežinios pradžia. Iki tos vietos mes 
visi kartu važiavome, bet kaip, mums toliau seksis — 
nežinojome, nes mes, jau turėjome atsistoti apt savo 
kojų. Mano tėvas viską sumokėjo iki Montrealio, bet 
iš ten aš jau turėjau susirasti savo dėdę, nakvynę ir 
duoną. Panašioje padėtyje buvo ir kiti keleiviai.

Montrealio stotyje atsisveikinome, palinkėjome vie
nas kitam stiprių ir laimingi j žingsnių ir pareiškėme 
vilties dar kartą susitikti ir pasipasakoti, kaip čia Ka
nadoje gyvenimas mums klosis, šioje kelionėje užsi
mezgė pati geriausioji draugyst. Teisybė, ji būvą 
trumpa, bet ji buvo atvira ir nuoširdi. Tiktai kelionėje 
nepažįstami jauni žmonės laisvai išsikalba, papasa
koja sunkiausius savo, išgyvenimus ir išdėsto savo, rū
pesčius. Kelionėje nepažįstamiems žmonėms paprastai 
tiktai teisybę pasakoja arba nieko nesako. Jeigu žmo
gaus nepažįsti ir nepasitiki, tai jam nieko nesakai. Jei
gu žmogus yra šiltas ir draugiškas, tai jam gali atverti 
širdį.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIBS

IR GRRKLtS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

MM W. 63rd STREET
Ofiso tolof.; PRosp^t 8-322$

Rozid. toloU WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto. 

-tuo T iki 9 vai, vak, Tree, uždaryta'

Rarx tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepiau KKamhintj 174-4U12

Teief4 PRospect 8-1717

DR. S. B1E21S
GYDYTOJAS IR CrtiKURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. įr sekmad. oiisas uždarytas'

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

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TaKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET
Ofisas: Hemlock 4-5849 

Kezid.; 308-2233
OFISO VALANDOS;

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

ir sestad. tiktai susitarus.

Rez.; GI 8-0873

DR. W. EIS1N - EiSlNAS 
akušerija ir moterų ligos 

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

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

DR. NINA KRAUCEL- 
KR1AUCEUUNA1TE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

CICERO
Spalio mėn. 1 d. įvyko Cicero 

lietuvių respublikonų susirinki
mas, kuriame kalbėjo 1932 m. čia 
baigęs Morton aukštesnę mokyk
lą kongresmenas H. R. Colier, 
Illinois State atstovai Henry 

, Klosack ir Joseph Soveik, kandi
datė j sanitarinį distrietą Joana 
G. Andreson, Lucy Remm ir vi
sa eilė kitų politikierių.

Vytautas Račkauskas susirin
kimą įamžino nuotraukose.

1 Iš lietuvių dalyvavo Cicero lie
tuvių respublikonų galva Jonas 
Kimbarkas, jo pavaduotojas Jo
nas Vasaitis, Illinois lietuvių res
publikonų pirm. Kazys Oksąs, 
Cicero mieste sveikatos komisi- 
onierius Dr. F. Kaunas, parkų, 
distrikto patikėtinis M. Masiliū
nas, mokyklų tarėjas Kazys Ge
nis ir kiti Cicero miesto lietuviai 
pareigūnai. Iš Lemonto dalyva
vo dr. Briedis, kurs visus daly
vius. sekantį sekmadienį, spalio 
8 d. pakvietė atsilankyti pas jį 
ir pagerbti kongresmaną Į)er- 
winsky, Juozą Bacevičių ir visą 
eilę kitų lietuvių respublikonų 
veikėjų.

Po pranešimų, kurie buvo įdo
mūs ir aktualūs, kongresmanai 
atsakinėja į klausimus, kurių bu
vo nemažai ir visi lietuviams la
bai aktualūs.

Pasibaigus kalboms, pirminin
kavęs Jonas Vasaitis visus da
lyvius pakvietė į kitą patalpą 
vaišėms, kurias paruošė Cicero 
lietuvių respublikonų valdyba,

pasaulį. Ilgai sirgusi mirė Chi
cago j e, Cuneo ligoninėje. Gimė 
ir augę Lietuvoje, atvyko į šią 
laisvės šalį laimės ieškoti, apsi
gyveno Rockforde. Jauna graži 
lietuvaitė susitiko J. Boskie, gal 
Roškąųską, sukūrė šeimyninį žy- 
dinį. Jiems sekėsi: užaugino tris 
dukreles, Oną, Elzbietą, Bessie 
ir sūnų Joną. Jos vyrui minis, 
gyvenimo aplinkybių verčiama 
persikėlė į Oiicagą, bet parva
žiavo į senąjį Rockfordą pasilai
doti šalia savo buvusio vyro. Bu
vo palaidota Greenwood kapinė
se.

Dukterys ir sūnus, pakvietė vi
sus dalyvius į Lietuvių Klubą 
užkandžiams.

Linksmesnė žinutė
Mūsų gerbiamas chorų diri

gentas Liudas Jarošekas ligoni
nėje atlaikė sunkiausias valan
das, jau parvežtas į namus, kur 
žmona globos. Bet darbininkas 
iš jo nebebus — širdies suirutė. 
Nors jo darbas kaip mech. brai
žytojo nesunkus, bet daktarai 
ir tą uždraudė, turi ramiai ilsė
tis, užsilaikyti. Liudas turi daug 
energijos, tad linkime, kad su
stiprėtų ir dalyvautų su savo 
choristais ir vėl pasirodytų Lie
tuvių klube. žvalgas

Stasiunas pranešė, kad bu
vęs policijos pareigūnas Rad
vila ilgai sirgęs ir paskutiniu 
laiku tapęs psichiniu ligoniu, 
mirė. Jo palaikai randasi mies 
to lavoninėje. Neturima lėšų 
palaidojimui. Po trumpų dis-i

kusijų jo palaidojimui i| klu
bo kasos buvo paskirta $25. Ki
ti klubo nariai dar suaukojo 
per $100. Po to geriausioje nuo
taikoje vyko vaišės p. p. Repšių 
rezidencijoje, 6608 So. Rich
mond gatvėje. Stasys Juškėnas

A " A.
MALVINAI PUZAŲSKIENEI 

Lietuvoje mirus,
jos sūnų. Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Cen^ 
tro Valdybos sekretorių, Naujienų redakto
rių Algirdą Pužauską ir jo šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame.

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
Centro Valdyba

KRIVŪLĖS
SUSIRINKIMAS

Nepriklausomos Lietuvos lai 
kais policiją buvo pasirinkusi 
savo šventei spalio mėn. 2 d.

GEN. T. DAUKANTO
JŪRŲ ŠAULIŲ KUOPA CHICAGOJE 
reiškia gilią ir nuoširdžią užuojautą 

C. V. NARIUI MYKOLUI VITKUI 
dėl jo žmonos

NĘLIJOS VITKIENĖS 
mirties.

js_s. * m a m staus « ėja i < i

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai,
KIEKVIENĄ DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Nežinot kokios dvasios esate: Sūnus žmooaus neatėjo sielų žudytu 

bet užlaikyta Luko 9:55, 56.

Tie žodžiai pritaikomi visiems Kristaus mokytiniams* jie nepaliautiiiai 
turi mokintis kaip prašalinti veidmainišką būdą, smerkianti ir Trukdantį 
kitus, kol jie non gauti mielaširdystę nuo kitų. Dievo taisyklė yra tokia, 
kad mielaširdystę gausime tik tada, jei įrodysime ją kitiems Kliūtis atr^n- 
dąs būdas, pasirengęs apskųsti ir pasmerkti visus, yra apreiškimas negeros 
širdies; o nuo to privalo apsisaugoti kiekvienas Dievo vaikas. Dvasiški Iz- 
laeiitai tun parodyti mielaširdystę, gėrybę, meilę: to Dievas reikalauja iŠ 
jų, o neturėdami tokių ypatybių, jie negalės ilgai būti jo vaikais

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kun yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kri^ 
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavsite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Zavist, 3715 West 66th Street. Chicaoo. 
Illinois 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
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PETKUS
TĖVAS IR SONUS Į

MARQUETTE FUNERAL HOME
y t'4 2533 W. 71st Street I

JK į Telef.: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Avė., Cicero Į
f Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ Al/roMOBIUAMS PASTATYTI

Kuopos Valdyba

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

DR. J, MEŠKAUSKAS
- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71rt STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 it 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta 
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71$t Si. — Vėl. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko fik’.nius ir 

“contact lenses’'
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SHBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2*56 WEST 63rd STREET 

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

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

0R. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendrr praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St 
TeL: 925-3296

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

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5-3099

‘iw. vyt. tauras 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Sandra praktika, spec MOTERŲ Ii g o 

Ofjeae: 2652 WEST 59th STREET 
Tel.: PR B -1223

OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-3 vai. vak. šestadie 
niaiir 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V, Tumascnis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
>Ts ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
•t dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t. L
Vak; g__4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

BIZNIERIAI. KURIE 
‘NAUJIENOSE”. - TT'RI Gę-RLA*

PASISEKIMĄ BIZNYJE

vadovaujant ponioms Valanti- Angelų Sargų Dieną. Chicago- 
nienęi ir Milųsięnęi. Čia dar pri- j e gyvenantieji buvę policijos 
vačiai su garbingais svečiais ir \ pareigūnai 
tarpusavy buvo pora valandų' 
pasikalbėta įvairiais lietuviams 
aktualiais klausimais.

Dėl daugybės dalyvavusių sve
čių ne lietuvių ir užsitęsusių vai
šių, visuotinis metinis Cicero lie
tuvių respublikonų narių susirin
kimas nukeltas po lapkričio mėn.

susibūrę Į klubą, 
.pavadintą “Krivulę”, ir puose
lėdami buvusias Lietuvoje tra
dicijas paprašė jėzuitų koply
čioje spalio mėn. 1 d, atlaikyti 
pamaldas už mirusius ir nu
kankintus Lietuvos policijos 
pareigūnus.

20 Metų Mirties Sukaktis

O

rinkimų.

ROCKFORD, IU.
Mirė Elzbieta Roskie

Tai seniausia Rockfordo lietu
vė, sulaukus 95 metus apleido šį

MINSKAS
SPALVOTA TV —

RADIJAS - FONOGRAFAS 
§250. NUOLAIDA

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
............................     =ą

G Ė 1 I N I N K A S 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

aww—>t-į . > imp—■ i

G U Ž A U S K U 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GEUNYČM 
2443 WEST 63ra STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0*3-

MOVING
Apdrtuctas pericreustyme* 

ii {vairiu stjtumv- 
ANTANAS VILIMĄ?

823 West 34 Piece 
Telu FRonFer 6-1*82

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

i Visos programos iš W0PA, ■ 
1490 kil. A. M.

j fe
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma- 

į dienio iki penktadienio 11—12’ 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek-j 

į madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. Į 
ryto.

Telef.: HEmfock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Po pamaldų vyko Jaunimo 
centre visuotinis narių susirin
kimas. Susirinkime dahwavo 
apie 50 asmenų. Ąpsvarsčius 
smulkius klubo veiklos daly-
kėlius ir valdybos pranešimus 

i buvo renkama nauja klubo val
dyba. Į naują klubo valdybą 
išrinkti: A. Reivytis, G. Balse- 

jvičienė, G. Baradienė, V. Po
cius ir S. Stasiūnas. Rev. ko- 

jinisijon: J. Beinoras, J. Kerna
gis ir P. Dambrauskas.

Pirmininkas Algirdas Reivy
tis papasakojo, kad norima iš
leisti knygą apie buvusią ne- 

j priklausomais laikais policiją. 
Knygą redaguoja Povilas Dir- 
kis. Redaktoriaus sunegalavi
mas kėlė susirūpinimą. Dabar 
redaktorius jau pasitaisė, bet 
trūksta lėšų šios knygos išlei
dimui. Kasoje tiek pinigų ne
turima. Apskaičiuota, kad kny
gos išleidimui reikalinga apie 
$5,000. Keletas asmenų (deja 
nei pavardžių nei aukos sumos 
nęužsirašiau) knygos išleidi
mui aukojo stambesnes sumas.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Chicagos Medžiotoju - Meške
riotoju klubo susirinkimas įvyks šeš
tadienį, spalio mėn. 7 d. 7 vai. vak. 
Hollywood salėje, 2417'W. 43rd St.

Valdyba

— Lietuviu Moterų Draugija Ap- 
švieta baigė atostogas ir pirmas susi
rinkimas ' fvyks sekmadienį, spalio 
8 d. 2:00 vai. popiet Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted St. Narės pra^i 
somos gausiai atsilankyti ir aptarti 
draugijos reikalus, kurių yra daug.1 
Po susirinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast

MARIJONA ĮR JUSTINAS KANAVERSKIS
Gyvenę 3337 So. Morgan St.

Mirė 1952 metų spalio mėn. 7 dieną, sulaukę pusės amžiaus. 
Gimę Lietuvoje, Panevėžio aps. Justinas iš Preyiškio parapijos, o Ma
rijona iš Perękslio parap.

Palaidoti šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Paliko nuliūdę: dukterys — Anne Vysther, jos vyras Tony ir Jus

tine Stanish, jos vyras Henry; 4 anūkai ir 9 proanūkai. Velionio Jus
tino sesuo Anelė Kasper, jos vyras John, pusbroliai — Jonas Kveda
ras ir Kazys Eringis. Velionės Marijonos 2 seserys Lietuvoje.

Velioniai buvo tėvai mirusios Anelijos.
Mes Jūsų, Mūsų Brangieji, niekuomet neužmiršime. Jūs pas 

mus jau nebesugrįšite, bet mes anksčiau ar vėliau pas Jus nueisime. 
Tebūna Jums lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieką:
Dukterys, seserys ir kiti giminės.

PADĖKA
Š. m. rugpjūčio mėn. 25 d. staiga mirė

Męd. Dr.
KRISTUPAS GUDAITIS

A. a. Med. Dr. Kristupo Gudaičio atsisveikinime ir laidotuvėse 
dalyvavusiems, ir visiems užuojautą pareiškusiems bei gėles arba pi
nigines aukas jo vardu atsiuntusiems, reiškiame gilią ir nuoširdžią 
padėką.

Ypatingą padėką reiškiame ląetuvos Evangelikų Liuteronų Baž
nyčios Senjorui kuri. A. Trakiui ir Lietuvos Evangelikų Reformatų 
Bažnyčios Superintendentui kun. P. Diliui dalyvavusiems minėjime, 
atlaikiusiems pamaldąs koplyčioje ir suteikusiems velioniui paskuti
nį patarnavimą kapuose.

Prof. B. Račkauskui, įspūdingai pravedusiam atsisveikinimą ko
plyčioje bei atsisveikinimo žodį tarusiems: kun. P. Diliui, Lietuvos 
Reformatų Bažnyčios vardu, p. J. Tamuliui, Lietuvos Savanorių - Kū
rėjų vardu, prof. S. Dirmantui, Profesorių Sąjungos vardu, p. J. Dai- 
nauskui, Istorikų Draugijos vardu ir visiems dalyvavusiems velionio 
paminėjime, nuoširdus ačiū.

Nuoširdžiai dėkojame grabnešiams ir visiems dalyvavusiems lai
dotuvių pamaldose ir atsisveikinime kapuose.

Kun. P. Dagiui, dėl sveikatos negalėjusiam dalyvauti laidotuvė
se, už laišku išreikštas mintis, ir teisininkui M. Nagiui už šių minčių 
perskaitymą laidotuvių dalyviams, taipogi gili padėka.

Dėkojame laidotuvių direktoriui J. Evans, rūpestingai atlikusiam 
patarnuavimą. Chicagos Tautinių Namų šeimininkams liekame dėkin
gi už gražiai paruoštas vaišes velionio atminimui.

Skamba ir žvanga, gaudžia varpai, 
Liūdną ir skaudų leisdami gandą: 
Vėl paviliojo žmogų kapai! . .
Diena į dieną tiek jų atranda-

Nuliūdę:
Žmona, duktė, sūnus ir kiti šeimos nariai

"" ■" ----------------- -------------------------- --- ---- ----- --
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Brangiai Motinai mirus,
ALGIRDUI PUŽAUSKUI 

nuoširdžia užuojauta reiškia 
ir fe f*

ir kartu liūdi
SAULIUS ŠIMOUŪNAS

-

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIRĘKTORIAI:

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

Tel,: YArds 7-1741 - 1742

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

"^MODERNIŠKOS AIK-COxNDITIONED KOPLYČIOS

i
I
I
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žinomą dainą. Knp
lėtuose žaismingų žodžių py
nėje paminėtas lietuvių vardas 
dainuojant apie meilę ir dai lių.

— Lina Paisys iš Brighton 
Parko apylinkes buvo apiplėš
ta dviejų juodu paauglių prie 
17-tos ir Halsted galvių lau-i 
kiant vidurnak t\ j e autobuso 
Iš jos atėmė rankinukų su ne
žymia suma pinigų bei doku
mentais. Pagrobę rankinukų, 
jaunuoliai pabėgo.

Juozas Milkus, Los Ange
les, Calif., yra atvykęs Chica- 
gon ir laukt si Naujienose pasi
kalbėti su redaktoriais apie lie
tuviškos spaudos reikalus. Jis 
yra apsistojęs pas savo dėdę, 
wresnes kartos lietuvių veikė
jų F. Za vistą.

Vladas Navickas išrinktas 
BALFo 3-ėio skyriaus pirmi
ninku Bridgeporto apylinkėje. 
Agota šuopienė išrinkta sekre
tore, Jadvyga Skvarčienė — 
vicepirm., Antanas Bilitavi- 
čius — reikalų vedėju ir A. P. 
Bagdonas — korespondentu. 
Naujoji valdyba aptarė Balfo 
rudens vajų ir su talkininkais 
aplankys visas apylinkės lietu-

SIDABRO RADINY*
BARAMOJE

NASSAU, Bahamos. — Reu- 
teris praneša, kad amerikiečiai 
tyrinėtojai netoli Abaco jūroje 
rado seniai nuskendusį laivą, ku
riame rasta daugiau kaip milijo
no doleriu vertės sidabro luitų 
ir metalinių pinigų.

Kuriai šaliai nuskendusis lai
vas priklausė, nepaskelbta.

Jkar —------------------------------------
TRUMPAI 1
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Zigmo .4. Butkaus pareiš
kimus apie pavergtų Lietuva 
pakartojo daugelis Chicagos 
radijo stočių dienos įvykiu ir 
ži n i u progra inose. Pr a n esė j a i 
gražiai ištaria Butkaus pavar
dę, nes jie yra įpratę minėti 
garsų Chicagos futbolo koman
dos Bears žaidėja Ričardą 
Diek Butkų. Po eiles paskuti
nių įvykių Lietuvoje ir išeivi
joje lietuvių vardas tapo gar
sus visoje Amerikoje ii' pasau
lyje. šios savaitės Julie Andrew 
TV programoje, kurioje svečiu 
buvo Robert Goulet, buvo du
etu dainuojami kupletai pagal 

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponi

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.

$ Ml n ■ ■Iinrr

- SIUNTINIAI I LIETUVA
1. MŪSŲ BENDROVĖ veikia jau nuo 1947 metų. Kiekvienais metais 

mes persiunčiame Į Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siun
tinių.

2. MŪSŲ BENDROVĖJE ir jos skyriuje Jūs visuomet rasite dideli 
pasirinkimą prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.

3. TAIP PAT PRIIMAME užsakymus AUTOMOBILIAMS (Žiguli, 
Moskvič, Zaporožec), motociklams, šaldytuvams ir kit. oficialio
mis kainomis.

4. JEIGU JŪS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parū
pinsime reikalingus dokumentus.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
I 220 SOUTH STATE ST., CHICAGO, ILL. 60604

TEL. WA 2-9354
ir mūsn skyrius:

I 2618 WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629

TEL. WA 5-2466

—-7^ DVIEJOSE PATOGIOSE VIETOSE

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių, 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

....mu.oonl............. .. ,■■■ 1

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 6060S. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS
* ........ ■■ ' *•

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgu metą patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9295

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagietės įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jismirtws, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50.

Krlsti|ona« Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai" poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy- 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina S3.0G. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
pinuįne perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608
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viu šeimas ir pavieniui asme
nis kviesdami būti dosniais 
broliškai šalpai. Ilgametis to 
kyriaus pirm. Fk Litvinas per

sikėle gyventi į Brighton Par
ko apylinkę.

Zinida Kuncaite - Iii f r iš 
Town of Lake apylinkės užsi
rakė Naujienas, kad iš jų ga- 
’ėtų gerai išmokti lietuviškai 
skaityti. Ji kasdien atlieka 
skaitymo pratybas ir padarė 
didelę pažangų. Nesupranta
miems žodžiams išsiaiškinti ji 
įsigijo du žodynus. Zinida yra 
gimusi Bridgeporto apylinkėje. 
Dirba Eastern Airlines bend
rovėje. Priklauso SLA organi
zacijos Moterų kuopai.

— Ray Brinką iš Marquette 
Parko apylinkės, Chicago Sta
te u-to pedagogikos mokslų sen 
joras, dalyvaus specialiose pa-' 
mokose siekiant socialinio bei 
kultūrinio mokinių susiprati
mo Posen ir Robin apylinkės 
mokyklose. Tame auklėjimo 
projekte dalyvaus 20 studentų.

— Glenn .4. Čekus iš Mar
quette Parko baigė jūreivio ap
mokymą Pakrančių apsaugos 
bazėje, Cape May, N. J.

— Lietuvių Prekybos Rūmų 
susirinkimas įvyks spalio 11 d. 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 
Prieš susirinkimą 7:30 v. v. bus 
kokteiliai, po susirinkimo veiks 
vaišiu baras. c

— Jadvyga Kregždienė vado
vauja New Yorko Lietuvių Kul
tūros židinyje lituanistiniams 
kursams pirmadieniais 7 v. v. 
Juose iki šiol dalyvauja 13 jau
nuoliu, lankiusiu lituanistikos c c
mokyklas.

Floridos pamariais ateina 
Ruduo. Juno Beach, Florida 
33408. žiemos Floridoj tiktai 
turtuoliams. Jei nori aplankyti 
ir pažinti Floridą, atvažiuok 
rudeni arba vėlyvą pavasarį. 
Kainos tos pačios iki gruodžio 
1 d., kaip vidurvasaryje. Ko
dėl nepasinaudoti? Tomkus va
sarvietės Sapphire Sea adresas: 
700 Ocean Drive, Juno Beach, 
North Palm Beach, Florida 
33-108. Telefonas 305—844-3388.

(Pr).

LAIKRODŽIAI [R BRANGENYBĖS
Pardavimas is Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tekt REpublIc 7-1941

K. I R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Ti'.soml auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. L
4124 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-W27

TERRA
Bnngcnybėt, L«lkrodžl«l, Dcvinot 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

HOMt INSUhAnCE
Call: Frank Zapolis 
320Sy2 W. 95th St.

GA 4-8654

A. G. AUTO REBIHLDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nudą 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III 

TEL. — 7783881
Anketai Gtrbačlauafcat, sav.

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

AVAILABLE NOW 
10311 So. MASON 

DELUX APARTMENTS
• 2 Bedrooms
• Balcony
• Carpeting
• All electric heat
• Air conditioning.

233-0036 785-5424

IŠNUOMOJAMI 2 KAMBARIAI lie
tuviškoje Cicero apylinkėje.

Tel. 863-3015 

5 LARGE LIGHT ROOMS
2nd Floor. Carpeted. Heated. Newly 
decorated. Tile bath, enclosed slee

ping porch. Adults, no pets. 
$175 per month.

Good transportation, shopping. 
Vicinity of Austin & Chicago Ave. 

Tel. 379-3211

VYRUI GRAŽUS, ŠILTAS. KAMBA
RYS beismante, Marquette Parke.

Tel. 776-1963

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS nerū
kančiai moteriai 1-me aukšte.

Tel. 476-2534 $

NEBRANGIAI I&NUOMOJAMAS 5 
kambarių butas, 6933 So. Washtenaw 
Ave. Apžiūrėti galima šeštadienį ir 

sekmadienį. Telefonas 476-4611.

MARQUETTE PARKE pensininkui ar 
bevaikei porai nebrangiai išnuomoja
mi du švarūs ir geri butai. Vienas 
pirmam aukšte, o antrasis antrame. 

Telef. 925-9209

business’ CHANCES
Biznio Progos

9 YEARS OLD 
BRICK 2 FLAT 

with basement and 2 car garage.

2 BEDROOM APARTMENTS 
with carpeted living room and 

dining room.
Air conditioned.

Short walk to train, and shopping in 
Downers Grove.

$58,900.
LAMPLIGHTER REALTY CO., INC. 

CLARENDON HILLS, ILL.
312 — 323-1721

PERSONAL
Asmeny Ieško

VYRAS ARBA MOTERIS 
reikalingi prižiūrėti ir pagaminti val
gius vyrui 66 m. amž., kuris yra ne
regįs. Bus veltui butas, valgis ir alga.

Kreiptis pas K. CICĖNĄ 
121 PARKER ST.

HOT SPRINGS. ARK. 71901

A. & L. INSURANCE A REALTY

INCOME;TAX
4645 S®. ASHL’AND AVĖ.

I (Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs lutomoblllv draudimai.

AL. IR I G N A S 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuos 778-9533 — TEXACO 
58-tos ir Western Avenue kampas

1

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St.
(town of Lake)

Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

Nuo 2 iki 6 vai. po pietų 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS

SIUNTINIAI f LIETUVA 
ir kitws kroštus

P. NEDZINSKAS, 4045 Archer
j Chicego, III. 6363^ TeL YA 7-59M

M. A. š IM K U S
Real Notary Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 2*4-745* 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.

NEPASKALINKITE 
Iš GYVŲJŲ TARPO 
BE TESTAMENTO

Paruoštas testamento blankas apsau
gos Jūsų mylimuosius! Jis yra lega
lus. Sutaupo advokato atlyginimą. 
Garantuotas!

Kaina 2 dol.
Užsisakykite šiandien.
Forms, Dept. L.

142 E. Kensington, 
Chicago, Illinois 60628

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

4041 So. ARTESIAN AVE.
Naujesnio tipo 5% kambarių labai 
gerame stovyje namas su 2 pilnomis 
voniomis. Labai graži virtuvė su val
gomuoju joje. Patogus 2 ar 3 mie
gamųjų namas. 2 mašinų garažas. 
Apžiūrėkite jį iš lauko ir skambinkite 
mums dėl stebuklingo rakto ir dėl 
stebuklingo bargeno dargi duodant 

pasiūlymą. 
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

7048 So. FAIRFIELD AVE. Savinin
kas parduoda 5 kambarių galimą pra
plėsti namą su valgomuoju, kilimais, 
įmontuotomis virimo ir kepimo kros
nimis, šaldytuvu. Karšto oro šildy
mas gazu. 42 pėdų sklypas, aptver
tas metaline tvora. Greitas perėmi

mas Apžiūrėjimui skambinti 
HE 4-6692

MARQUETTE PARKE
6% kambarių mūrinis namas, 3 mie
gami, 1^2 vonios. 2 mašinų garažas. 

Arti 73čios ir Artesian.

Tel. 778-1070
po 6 vai. vak.

PRIE 70-TOS IR MAPLEWOOD 
PARDUODAMAS 5 KAMBARIŲ 

MŪRO NAMAS
Namas geras, švarus ir pigus. Proga 

gerai nupirkti. Reikia pamatyti. 
Pašaukus parodvsiu.

BROKERIS 
Tel. PR 8-6916

MULTI-PURPOSE BUILDING 
3,150 square feet. 

Gas heat.
Driveway from Western Ave. 

5826 So. WESTERN 
476-8200

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

FREE

SHEET METAL 
JOB SHOP

WE NEED METAL SHOP WORKERS 
WHO CAN SPOT WELD AND 

OPERATE PRESS BRAKE AND 
SHEAR. 

OVERTIME.
EMPLOYEE BLUE CROSS 

BLUE SHIELD.
PAID VACATIONS AND 

HOLIDAYS.

&

1612 No. THROOP ST.

WELDER — FITTER 
work from blueprints, minimum 

3 years experience. 
Good pay and benefits.
AUTOQUIP CORP. 
1140 So. WASHTENAW 

826-5353 — Ext. 27

STATIONARY ENGINEER 
Licensed oil and gas burners. 

Steady year round work.
Pension. All Benefits.

Apply:
MUSEUM OF SCIENCE AND 

INDUSTRY
57th & South Lake Shore Drive 

Mr. Laudan — MU 4-1414

REIKALINGAS VYRAS 
DIRBTI PRIE SUDEDAMU 

BILUARDO STALU. 
Daug viršvalandžiu 

ARM A C ENTERPRISES 
(Netoli Ashland) 

Tel. 847-1012.
Kalbėti su ZYGMUNT.

LATHE OPERATORS
Small Machine Shop needs experien
ced men with own tools and can do 
own 
job.

set-ups. This is a 
Age not a factor. Many 

panv benefits.

permanent
Com-

■p^ALTH tmdustpifs
8335 So. Halsted St.

HU 3-3800

HELP WANTED — MALE 
GRTNDERS — CENTER! FK9 

EXPERIENCED OR TRAINEES 
Plenty of overtime.

Tod wages for ton men.
Toll TOE- 9QQ.99A0

BANNER SERVICE CO.
DESPLAINES

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

STRONG. DEPENDABLE WOMAN 
PLAIN COOKING 

wanted for general house keeping 
Apt. North Shore in Summer. Ari
zona, in Winter. Own room. 

Both places.
Some English necessarv 

(312) 251-1144

bath.

MISCELLANEOUS
Įvairus Dalykai

EARN TOP MONEY 
LEARN 

IBM KEY PUNCH 
IBM COMPUTER 
PROGRAMMING

COMPUTER CAREER 
INSTITUTE 

346-1440 — Eves. 238-1740 
Free placement

RtAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTAKIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave.
VIENAI ŠEIMAI NAMAI

3 MIEGAMŲJŲ, 39-ta ir Rockwell. 
$10,000.

MIEG., 68 ir Claremont. $16,000.
MIEG., 56 ir Troy. $19.900.
MIEG., ‘ “
MIEG., 64 ir Campbell. $20,500.
MIEG., 69 ir Lawndale. $27,500.
MIEG., 67 ir Pulaski. $30,000 
MIEG., " '

56 ir Mozart. $22,000.

liuksus, 72 ir California.

2
2
4
3
4
4
3 

$35,000.
2 BUTŲ MŪRINIAI

43 ir KEDZIE, 2 po 5 kamb. $26,000.
43 ir TALMAN, 2x5 plius 2 kamb. 

$23 500
46 ir MAPLEWOOD, 2 po 4. — 

$26,500.
54 ir RICHMOND, 2 po 6. $28,000.
66 ir KILPATRICK, 4 ir 3. $33,500.
64 ir CENTRAL, 5 ir 3. $27,500.
64 ir HOMAN, 2 po 5 plius 3. — 

$51 500
65 ir FAIRFIELD, 2 po 6. $47,500.
71 ir KEDZIE, 2 po 5%, plius 3. 

$51,500.
Butų nuomavimas. Įvairūs raudimai.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5551

BOLING BROOK
V. A. FINANCING AVAILABLE 

3 bedroom ranch, country kitchen, 
carpeting, drapes. Fence. Aproxi- 
mately 10 minutes to Burlington 

transportation. $21.300
BELAIR REALTY 

BOLING BROOK COMMONS 
739-0202

SAVININKAS PARDUODA erdvų 4 
miegamųjų namą su valgomuoju, 2 
voniomis ir 2 mašinų garažu Mar
quette Parke prie 67-tos ir Rockwell. 

$27,900. Tel. 476-3075.

BOLING BROOK
Raised ranch 5 bedrooms. 2 baths. 24į 
car heated garage. Full finished 

basement. Comer lot.
$34,000.

BELAIR REALTY
BOLING BROOK COMMONS 

739-0202

SAVININKAS PARDUODA 3 miega
mųjų 12 metų mūrini bungalow su 
pusiau Įrengtu beismantu ir 2% ma
sinu garažu. 7001 So. Campbell Avė.

Tel. GR 6-7944

SAVININKAS PARDUODA 6 
mūrą prie 67-toc ir California 

$12500 naiamu.
Tel. 776-7772.

Butų 
Ave.

MARQUE1TE PARKE mūrinis namas 
2 butų po 5% kambariu ant gražaus 
plataus kampinio sklvno. 2 masinu 
garažas. Atidarai apžiūrėiimni šeš
tadieni ir sekmadieni, spalio 7 ir 8 
d. nuo 12 iki 5 vai. n. p. 6803 So 
Rockwell St. Savininko tel. 973-2023 
arba 436-4148 savaitgaliais ir vakarais.

^TLLOW SPRINGS
.3 bedroom raised ranch. Fireplace.
Basement. Modem farm type kitchen.
Heated garage. Bam with loft studio.

City water and sewers.

ARNOLD REALTY
312 — 839-1456

WILLOW SPRINGS, ILL.

ir 
na-

PRIE HIGGINS IR CENTRAL
6 kambarių mūrinis su 2 voniomis ir 
2 mašinų garažu. Didelė, galima 
Įrengti pastogė. Užuolaidos ir kili
mai valgomajam ir salione. Apsau
ga nuo potwnio. Arti mokvklų 
transportacijos. Tai yra puošnus 

mas greitam užėmimui. 
Skambinkite savininkui.

Tel. 777-1165

PATOGUS IR GRAŽUS NAMAS
Labai didelis, labai ištaigingas, labai 
iškilmingi ir gražūs kambariai. Reto 
grožio ir patogumo didelis salionas. 
Patogi didžiulė virtuvė su valgomuo
ju joje. 2 Hollywood stiliaus miega
mieji pirmame aukšte. Antrasis aukš
tas yra didelis ir galimas praplėsti Į 
didesnius ir gražesnius kambarius. 
Elegantiškas beismantas jūsų šeimos 
poilsiui bei pramogoms. 2 mašinų 
garažas. Puiki apylinkė prie 52-tros 
ir Linder. Pamate patys nustebsite. 
Leiskite išsipildvti jūsų svajonėms ir 
sapnams. Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MTCHAFUS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žeme — Pardavimui

ŽINGSNIS Į GEROVĘ
KAMBARIŲ graži mūro reziden- 
arti 72-ros ir Kedzie. Platus lo- 
Garažas. Iškelti vamzdžiai. Alum.

6 
cija 
tas. 
langai. Ceramic vonia ir atskiras toi- 
letas. Privatus saulėtas balkonas. Sa
vininkas greit apleis puiku namą už 
$23,600.

MODERNIAI pertvarkytas 2 butų 
po 6 kambarius mūro namas arti Mar
quette Rd. ir Kedzie. Naujas gazo šil
dymas. Mūro garažas. Platus lotas. 
Vertas jūsų sprendimo. — S31,500.

13 BUTŲ MŪRO NAMAS. Puikūs 
butai duoda $20,000 nuomos. Naujas 
gazo šildymas. Sausas beismantas. 
Kaina 6 metų pajamos.

RIMTAI PONIAI gyventi prie bran
gaus parko. Tai naujas objektas per- 
rimti grožio salioną iš gerų rankų. 
Stilingas 2 aukštų mūras — pirmam 
aukšte liuksus beauty shop, vonia ir 
du kambariai, o antrame aukšte puoš
nus butas gyventi. $37.000.

LIUKSUS MODERNUS beveik nau
jas 5% kambarių mūras. Sausas, 
Įrengtas beismantas, air-cond., kar- 
petai, alum, langai. Patio, garažas. 
Marquette Parke. $25.000.

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 3 gazu šildymai. Alum, langai. 
Tuoi galima matvti. $36.300.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke prie mokyklos. Kaina 
rimtam pardavimui.

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32.000.

2 AUKŠTU 2 BUTU NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti musu. — 
$22.000

10 BUTU MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21.900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67.500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios. spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai. 3 automobilių gara
žas. Tik $52,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36.500. _

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa- 
iamų anie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 20 
metų modemus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms. r

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metų. Įvai
raus dydžio butai. 63-Čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW _ 5 kamba
riu — 2 miegami.

mento. — 24.500.

___o___ , Centralinis oro 
šildymas. Garažas. Dideli kamba
riai, naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra-

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 89-ta 
ir Bell. $25,500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-ėonditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Ill. 60609. Tel.: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMU REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui Įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS. TEL. 2388656




