
VEUAUSIOS ŽINIOS

Sovietai šiemet

priims savo ūkyje, Texas, Piety 
kuris lankosi Amerikoje. Sako

ma, kad Johnsonas mėgęs aviacijos maršalą Ky, pramatydamas jam 
svarbias pareigas laisvame P. Vietnamą.
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Buvęs, prezidentas LB Johnsonas 
Vietnamo viceprezidentą Cao Ky,
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— statutą ruošęs ne tik didelis 
mokytojų ar mokslininkų būrys, 
bet ir partiniai bei komjauni
mo darbuotojai.

(B. d.)
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Saulė teka 6:47, leidžiasi 4:27.
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J AOKUPUOTOS LIETUVOS MO 
KYLA NAUJAS RUSINIMO

Sovietų Sąjungos vyriausybė š. m. rugsėjo 8 d. nutarimu 
749 pritarė (tiksliau-patvirtino, E.) “Vidurinės bendrojo lavinim< 
mokyklos statutui”. Jo tekstas paskelbtas spalio 23 “Tiesoje’ 
ir, kaip patirta, jis svarstomas pedagoginėje ir kt. spaudoje be 
jau skelbiami pedagogų ir kitų pasisakymai. Pati “Tiesos” redak
cija pridūrė, kad Statuto taikymo tvarką okup. Lietuvoje nusta
tys “specialiais dokumentais” vadinamoji Lietuvos švietimo mi
nisterija.

Greičiausia, Lietuvos įstaigos 
tegalės įvesti tik nežymius “pri
taikymus”, — gi, iš esmės, Sta- '• 
tūtas vidurinėse mokyklose vi
siškai visoje Sovietijoje vykdo
mą atitiks. Statutui vedamąjį 
spalio 27 d. paskyrė “Tiesa”, pa
žymėdama, kad tai “reikšmin
gas įvykis mūsų šalies gyveni
me” ir kad jis įsigalios dar šiais 
mokslo metais.

Statutas, šešiuose skyriuose, 
nustato tvarką visoms mokyk
loms, visoje Sovietų Sąjungoje. 
Visose mokyklose vienodai pra
dedami ir baigiami mokslo me
tai, vyksta atostogos tuo pačių 
metu, vienodai sutvarkyta pa
mokų trukmė, įvesta vienoda pa
žymių rašymo tvarka, sutvar
komas laisvalaikio užimtumas 
ir t. t. “Tiesa” savo vedamaja
me taip pat pripažįsta, kad Sta
tutas vieningas visai šaliai (t. 
y. Sovietų Sąjungai). Kai ku
rie klausimai paliekami spręsti 
paskirų respublikų švietimo įs
taigoms, kaip “save-nuožįūra 
įvesti keliamuosius egzaminus, 
sudaryti mokinių taisykles^' to 
pan.

Pažvelgus į Statutą, pirmiau
sia kreipia dėmesį I skyriuje nu
brėžti bendrojo lavinimo mokyk
los uždaviniai.

šalia bendrų uždavinių mokyk
loms (vidurinis išsilavinimas ir 
kt.), jau antroje uždavinių pa
straipoje išnyra toks uždavinys: 
“formuoti jaunosios kartos 
marksistinę-lenininę pasaulėžiū
rą, ugdyti kilnų tarybinio pa
triotizmo jausmą — meilę Tė
vynei, savo liaudžiai, Tarybų Są
jungos Komunistu partijai, pa
siryžimą ginti socialistinę Tė
vynę” (taigi, Sovietų Sąjungą
— E.) ir, pagaliau, ketvirtoji mo
kyklos uždavinių pastraipa kal
ba apie tai, kad “mokykla sieja 
mokymo ir auklėjimo darbą su 
komunizmo statybos praktika 
ir auklėja mokinius pagal komu
nizmo statytojo moralinio ko
dekso reikalavimus”.

Pati “Tiesa” pripažįsta, kad 
tų uždavinių nurodymas — svar
biausias dalykas. Pagal parti
jos organą, panašūs uždaviniai 
sovietų (ar Lietuvos) mokyk
las lietė ir anksčiau, pažymi 
dienraštis, “dabar reikės dar gi
liau juos permąstyti, patikslin
ti auklėjimo planus”. Pagaliau, 
švietimo skyrių darbuotojai tu
rės “nuosekliai tikrinti, kaip vyk
domi Statute nurodyti reikala
vimai mokykloms, šios užuomi
nos liudija, jog mokykloms pri
taikomi — ir jau šiais metais...
— dar griežtesni varžtai komu
nistinio auklėjimo srity, trum
pai tariant — mokyklos ver
čiamos būti dar svarbesne, griež
tesne, labiau paveikia komunis- 
tinimo priemone, nes, matyt, 
ligšioliniai rezultatai nepatenki
no Maskvos reikalavimų. Kad 
partijai, bet ne švietimo darbuo
tojams, pirmoje eilėje, rūpi tas 
naujas, griežtas kursas ar re
forma vidurinės mokyklos sri
tyje, apie tai galima spėti ir iš 
minėto “Tiesos” vedamojo užuo
minos, kad “dokumentą”, atseit

Priėmimui reikia dviejų trečdalių balsų
YORKAS. — Jau 10-tą kartą Jungtinės Tautos ne- 

nė komunistinės Kinijos į šią organizaciją, tačiau šį kartą 
i pavyko tik todėl, kad buvo nutarta, jog Kinijos priėmimui 
ikia dviejų trečdalių balsų daugumos. Paprastą balsų daugumą 
nija gavo, nes 51 valstybė balsavo už Alžiro, Kubos ir Albanijos 

rezoliuciją, reikalaujančią išmesti iš JT Tautinę Kiniją ir jos 
vieton priimti komunistų Kiniją. Preš šią rezoliuciją balsavo 49, 
susilaikė 25 valstybės ir nedalyvavo balsavime 2.

FRESNO.—Septynių vyrų ir 
penkių moterų jury komisija pa
skelbė Loise Thorense, kuri bir
želio 10 d. penkiais šūviais nu
žudė savo milijonierių vyrą, ne
kalta. Jis ją mušęs, visaip kan
kinęs, buvęs pusiau pamišęs nar
kotikų naudotojas.

WASHINGTONAS. — Iždo 
sekr. David Kennedy pats pa- Į 
siūlęs prezidentui, kad jį atleis- 

yyriausybės ekonomine politika į “THE WASHINGTON POST” RAŠO APIE 
nepatenkintus balsuotojus. Kar
tu Kennedy galvojęs, kad sun
kiausios dienos Amerikos 
nomikai jau praėjusios.

BERLYNAS. — Iš policijos 
daboklės pabėgo Ekkenard Weil, 
21 metų, kuris prisipažino su
žeidęs Berlyno britų zonoje so
vietų kareivį. Sovietai reikalavo 
jam sunkios bausmės, šis pabė
gimas gali rusus dar daugiau su
pykinti^

KAIRAS. — Egipto preziden
tas Sadat pareiškė, kad Egiptas 
niekad nepriims taikos sprendi
mo, kuris neišlaisvintų visų Iz
raelio okupuotų arabų žemių.

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
daliniai Kambodijoje rado švie
žiai padarytus sovietų gamybos 
tankų pėdsakus smėlyje. Jie ras
ti netoli amunicijos sandėlio, ku
ri vietnamiečiai užėmė.

KRONAS. — Goodyear padan
gų bendrovė paskelbė, kad ji už
darys vienai savaitei savo įmo
nių darbą ir paleis 8,000 darbi
ninkų. Prie to daugiausia prisi
dėjo streikas General Motors 
bendrovėje.

NEW YORKAS. — Taupumo 
sumetimais New Yorko meras 
Lindsay atleis 500 miesto dar
bininkų. Gali tekti griebtis ir 
kitų taupymo priemonių.

PRAGA. — Komunistų par
tija Čekoslovakijoje uždraudė 
valdžios įstaigoms siuntinėti 
šiais metais Kalėdų ir Naujųjų 
Metų sveikinimus.

Britanijos sosto įpėdinis, princas Čarlis turi išmokti įvairiu pareigu. Princas Pilypas savo sūnų dažnai vedasi į 
įvairias konferencijas ir posėdžius.

BALTIJOS VALSTYBIŲ DIPLOMATUS
WASHINGTONAS. — Vienas svarbiausių Amerikos dienraš

čių “The Washington Post” trečiadienį, lapkričio 18 d. Latvijos 
nepriklausomybės sukakties 52 metų sukakties proga paskelbė 
straipsnį, pavadinta: “The Busy Life of Diplomats of Non-Exi
stent Nations”, šio straipsnio autorius yra laikraščio štabo na
rys Richard Homaų. Jis aplankė Latvijos atstovybę ir susipažino 
su nauju Latvijos Charge d’affaires Washingtone dr. Anatol 
Dinbergs, kuris buvo New Yorko Latvijos konsuląto tarnautojas 
tuo metu, kada Latvija buvo prijungta prie 
L- - «rV" - 1 ■. < - -

o Dešimt amerikiečiu moksli
ninkų paskelbė, kad jiems pavy
ko iš mėnulio akmenų pagamin
ti vandens. Iš 100 sv. pagamin
ta 1 svaras vandens. Tai reši- 
kia, kad Mėnulyje būtų galima 
pastatyti vandens fabriką. Mė
nulis galėtų būti stotis pakeliui 
j kitas planetas.

BEIRUTAS. — Damasko, Si
rijos sostinės radijas paskelbė, 
kad naujoji vyriausybė nuosai
kiai vykdys socializmą namie ir 
ieškos glaudesnių ryšių su kito
mis arabų valstybėmis. Vyriau
sybės pareiškime nebuvo įpras
ti} pasisakymų prieš JT rezoliu
ciją, reikalaujančią taikiai iš
spręsti Viduriniųjų Rytų proble
mą.

Stebėtojai nurodo, kad įvy
kiai Sirijoje, taip pat, nauja vy
riausybė Egipte gali re ikšti nau
ją .posūkį arabų politikoje. Su
dane irgi buvo pakeisti trys mi
nisterial ir kiečiau imta perse
kioti žinomus komunistų simpa- 
tikus.

Nors žinios apie Jordano ka
raliaus slaptus susitikimus su 
Izraelio vadais buvo paneigtos, 
tačiau ir Jordanas laikomas nuo
saikiųjų arabų pusėje. Visa tai

Paskutinę debatų dieną Kini
jos priėmimą parėmė ir Sovietų 
Sąjungos ambasadorius Malikas, 
gavęs specialų leidimą kalbėti. 
Paskutinius d ve j is metus sovie
tai neagitavo už Kinijos prieini-

Tautinės Kinijos atstovas pa
reiškė, kad jo vyriausybė mielai 
sutiktų su JT prižiūrimu plebis
citu Kinijoje, kur žmones galėtų 
pasisakyti, kurios jie nori vy
riausybės, kad juos atstovautų, 
žinoma, pridėjo ambasadorius, 
komunistai niekada su tokiu ple
biscitu nesutiks.

Valstybės departamentas pa
reiškė, kad balsavimų rezultatus 
Amerika studijuos ir svarstys 
juos su savo sąjungininkais.

Asamblėja pirma balsavo 
Am erikos patiekta, rezdiuciją, 
kad Kinijos priėmimas yra svar
bus klausimas, reikalaujantis 
dviejų trečdalių balsų. Ji buvo 
priimta.

LONDONAS. — Nors jau 25 
metai praslinko po II-jo Pasau
linio karo pabaigos,,karinės mi
nos vis dar gresia šiaurinės Jū
ros laivams. Tūkstančiai tų mi
nų, kai kurios surūdijusios, su
skilusios, sudaro nemažą pavo
jų pasaulio jūreiviams.

Britų admiralitetas skelbia, 
kad britų pakrantės jau yra iš
valytos ir saugios, tačiau kai 
kur minų dar yra tūkstančiai. 
Kiekvieną savaitę admiralitetas 
skelbia apie pavojingas sritis. 
Nemažai minų yra prie Danijos 
ir Olandijos krantų.

(E)

tuo metu, kada Latvija buvo prijungta prie Sovietų Sąjungos. 
Nub '194# mėtų Dinbergs' esąs jatr ketvirtas Latvijos atstovas 
Washingtone. Jis pakeitė neseniai dėl blogos sveikatos pasitrau
kusį 83 metų dr. Arnolds Spekke.

Straipsnio autorius pabrėžia, 
kad Latvijos, kaip ir Estijos ar 
Lietuvos diplomatai dirba pil
dydami nesančių vyriausybių 
vyriausybių diplomatiją. Tas 
darbas esąs įvairus. Jis liečia 
išeivių pilietybės klausimus, jų 
palikimus. Atstovybės dirba, 
kad pasaulis neužmiršta jų tau
tų padėties ir, kartais, tų atsto
vų veiksmai padarą valstybės 
departamentui nemalonumų. 
Kartais tų atstovų užsidegimas 
priverčia Amerikos vyriausybę 
raudonuoti.

Autorius pavyzdžiu nurodo 
Lietuvos atstovybės įsivėlimą į 
dviejų lietuvių, pabėgusių iš 
Sovietų Sąjungos į Turkiją by
lą, nors Sovietų Sąjunga užsi
spyrusiai tvirtino, kad tie du yra 
sovietų piliečiai ir turi būti su
grąžinti sovietų kontrolei. Wa
shington© pareigūnai nelabai 
nori diskutuoti ir kitos bylos, 
kur Baltijos diplomatai aplankę 
ligoninėje sovietų laive susir
gusią moterį, kilusią iš Baltijos 
kraštų ir skatinę ją pabėgti. Pa
gal konsularinę sutartį Baltijos 
diplomatai turėjo teisę aplan
kyti tą moterį, tačiau šis inci
dentas sukėlęs labai aštrius So
vietų Sąjungos skundus.

Toliau straipsnio autorius pa
brėžia, kad egziliniai Baltijos di
plomatai turi tas pačias teises, 
kaip ir kiti Washington© diplo
matai: imunitetą, diplomatines 
automobilių lenteles, nemoka
mas vietas automobiliams pasi
statyti. Jie reguliariai susitinka 
su valstybės departamento pa
reigūnais. Tie diplomatai tačiau 
neturi vyriausybių su kuriomis 
galėtų pasitarti. Eventualiai, 
kaip galvoja diplomatiniai ste
bėtojai, laikas gali padaryti tai, 
ko nepadarė sovietų armijos ar 
komunistų diplomatija. Vienas 
Amerikos pareigūnas pareiškęs

straipsnio autoriui: “Visi jie la
bai sensta. Nėra jokios galimy
bės papildyti Baltijos diploma
tų skaičių. Neabejotina, kad 
ateityje, už kiek laiko, šią pro
blemą teks spręsti, — problemą, 
kaip Baltijos išeiviai norės bū
ti atstovaujami. (The problem 
of how the Baltic exiles will 
want to be permanently repre
sented.) .

Straipsnyje nurodoma, kad 
pinigai nėra egzilų diplomatų 
problema. Jų vyriausybės dar 
prieš okupaciją pramatė reika
lą ir pervedė tam tikras sumas į 
Vakarus. Taupiai ir protingai 
besitvarkydami, Baltijos diplo
matai tų pinigų ilgam užteks.

Latvijos atstovas Dinbergs pa
reiškęs laikraščio koresponden
tui, kad Latvijos okupacija tė
ra intelliudas, tik viena latvių 
istorijos dalis, anksčiau ar vė
liau Latvija vėl bus nepriklauso
ma. Ar tai įvyks mano gyveni
me, ar ne, — nėra svarbu, pa
reiškė dr. Anatol Dinbergs.

pareiškė, kad jam reikės dar i 
bilijono dol. gynybos reikalams, 
nes atsiradę naujų reikalavimų.

♦ Berlyne vėl buvo sugautas 
vokietis, kuris apšaudė ir sužei
dė rusų sargybinį. Kaltinamąjį 
teis britu teismas.

♦ P. Vietname nukrito du he
likopteriai, žuvo 19 amerikiečių.

♦ Floridoje Kubos pabėgėlių 
vadas pareiškė gavęs slaptų ži
nių iš Kubos pogrindžio, kad 
Kuboje nuo 1962 metų yra so
vietų puolamųjų raketų bazės. 
Kubietis tai pranešė Amerikos 
kongresui.

♦ Illinois valstijoje auga šel
piamųjų skaičius ir greit sieks 
700,000. Iš 15 Illinois gyvento
jų, vienas gauna valdžios pašal
pą. Du trečdaliai šelpiamųjų 
gyvena Cook apskrityje.

KNOXVILLE. — Tennessee 
universiteto studentai turėjo iš
rinkti gražuolę — mokslo pra
džios karalaitę. Protestuodami 
prieš moterų lygybės kovotojas, 
įrodinėdami, jog iki šiol karalai
tėmis būdavo tik merginos, stu
dentai didele persvara išrinko 
šj sykį vyrą studentą.

litų konfliktas bus išspręstas 
taikingai.

Jordane ir Libane vyriausy
bės turi vargo su palestiniečiais. 
Naujasis Jordano premjeras 
Wasfi Tel pasiryžo išnaikinti 
paskutinius partizanų pasiprie
šinimo lizdus. Tas sukėlė šią 
savaitę nemažai susirėmimų, 
kuriuose žuvo apie 60 asmenų 
Palestiniečių partizanų vyriau
sias vadas Yasser Arafat, kuris 
važinėja po Afrikos valstybės, 
pareiškė, kad jis negrįšiąs na
mo tol, kol Tel bus Jordano 
premjeru.

Kažkodėl Sudano komunistai 
stipriai kovoja prieš numaty
tą Egipto, Libijos ir Sudano uni
ją. Matyt, jiems atrodo, kad to
kioje sustiprėjusio  j e federaci
joje jų veiklai bus nepalankios 
sąlygos.

Sovietai dar toli 
nuo amerikiečių

MASKVA. — Sovietų spau
da labai garsina savo automati
nį vežimą, nuleistą ant mėnulio. 
Žmonėms siekiama išaiškinti, 
kad šis laimėjimas yra lygus 
amerikiečių nusileidimui ant mė
nulio. Juk “lunochodas” irgi 
“vaikščioja”. Visi to lunochodo 
aparatai ir susižinojimo siste
mos veikia normaliai. Moksliniai 
tirimai vyksta įvairiose distaci- 
jose nuo nusileidimo vietos.

Amerikos astronautas Alan 
Bean ir kiti amerikiečiai, dirbą 
prie Apollo erdvėlaivių progra
mos, nors ir pripažindami ru
sams naują atsiekimą, pataria 
jo per daug neišpūsti. Rusai su 
savo robotu dar toli atsilikę nuo 
to, ką pasiekė amerikiečiai. As
tronautų ant mėnulio palikti in
strumentai jau visi metai siun
čia tas pačias žinias, ką dabar 
pradėjo siųsti sovietų vežimas. 
Astronautai yra išbuvę ant mė
nulio 31 valandą. Mėnulyje ame-

prieš oro piratus.
NEW YORKAS. — Jungtinių 

Tautų legalinis komitetas nubal
savo pasmerkti be jokių išimčių 
visus civilinės aviacijos lėktu
vų grobimus ar kitokius oro su
sisiekimo trukdymus, šiame 
balsavime už rezoliuciją pasisa
kė 90 valstybių, niekas nepasi
sakė prieš ir 10 susilaikė. Iš tų 
10 valstybių devynios yra ara
bų valstybės ir dešimta — Ku
ba. • 7 •

Pernai panašiose aplinkybėse 
Sovietų sąjunga balsavo prieš 
rezoliuciją kartu su arabais, 
šiais metais buvo pagrobti du 
sovietų Aerofloto lėktuvai, jų 
tarpe pasaulyje labai pagarsėjo 
lietuvių Bražinskų žygis, nu
kreipiant sovietų lėktuvą į Tur
kiją. Sovietų valdžia pakeitė 
staiga savo nuomonę ir griežtai 
reikalavo rezoliuciją priimti.

Arabai pasijuto nepatogioje 
padėtyje, negalėdami paremti 
savo rėmėjo ir nuolatinio užta
rėjo — Kremliaus.

LONG BEACH. — Kalifor
nijoje pradėti gaminti vandeni
niai čiužiniai, “matracai”. Dvi
gubai lovai plastmasinis maišas 
prileidžiamas iki 200 gal. van
dens, kurį galima šildyti iki ku
rio norima laipsnio. Tokia lova 
esanti švari, labai patogi, čiu
žinys prisitaiko prie kūno for
mų ir esąs naudingas sergan
tiems nugaros skausmais. Tik 
moterys turinčios pasisaugoti 
įvairių smailių plaukams segtu
kų, kad jos nepradurtų vande
ninio matraco.

rikiečiai yra padarę 90,000 fo
tografijų, iš Houstono į mėnulio 
paviršiaus instrumentus buvo 
nusiųsta ir išpildyta 6,500 įsa
kymų. Ryšys tarp tų aparatų 
ir Houstono centro yra palai
komas 24 valandas kasdien, sep
tynias dienas per savaitę, — pa
reiškė Apollo programos direk
torius dr. Rocco Petrone.



UŽSAKYKIM SAVO VAIKAMS 
ENCYCLOPEDIA UTUANICA

Kam pirmajam atėjo į galvą 
idėja leisti lietuvių enciklopedi
ją anglų kalba, tas nusipelno vi
sos Lituanijos (lietuvių išeivi- 

padėkos, bet 
— laikui atė- 

paminklo. Sakysi- 
‘ taip atrodo, kol

jus — gero 
te, perdėta, 
nepagalvoji.

UŽSAKYK TIK 
SPECIALAUS RUBLIO 

PAŽYMĖJIMUS

Tie Specialūs Rubliai yra ke-

I

tus-rublius. Su Specialaus Rūb
inė. Certifikatais Jūsų giminės 
, gali gauti viską, ką jie tik nori 
' jš Vneshposyitorgo Svetimos Va
liotos Krautuvių už mažą regu- 

i liarios kainos dali. — tikrumo
je už jos ketvirtadali ar net dar 
už mažiau. Kai kurie daiktai 
yra taip pigiai Įkainuoti, kad 
juos perkant vieno dolerio ver
tė prilygsta 10 rublių.

Reikalaukite naujo katalogo. 
Jis yra nemokamas. Jūs Įsiti
kinsite; kad Specialaus Rublio 
Certifikatai yra geriausia dova
na Jūsų giminėms, pristatoma 
į namus laike 3—4 savaičių. Kai
na $2.13 už vieną Specialų Rub
li. - Jokių kitokių mokesčių nė
ra. Pilna garantija.

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER

* EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street 

New York, N. Y. 10010
Reikalaukite mūsų nemokamo 

katalogo.
SVARBU: mes priimame užsa
kymus automobiliams ir butams

Faktas yra, ir jo jau niekas 
nebeginčija, kad čia augusi, o 
ypač čia gimusi karta daugumas 
gana “pasvilusiu liežuviu” be
kalba savo tėvų kalba, kas liudi
ja, kad jų kasdieninė kalba ne
bėra lietuvių kalba. Yra džiu
ginantys būreliai jaunųjų lietu
viukų ir lietuvaičių kai kuriose 
lietuvių kolonijose, kurie lanko 
lituanistines mokyklas, mokyto
jams talkininkaujant leidžia tų 

laikraštėlius, kuriuos 
patys trumpučiais rašinėliais už
pildo, mielai kaip lietuviai daly
vauja tautinių šokių rateliuose, 
sporto klubuose ir dar vienoje 
kitoje saviveikloje, kur netenka 
arba mažai tenka kalbėti lietu
viškai. Bet kad jaunieji lietu
viukai steigtų savo chorus, lie
tuviškos dainos ratelius — deja, 
neteko girdėti. Dėl to, kad čia 
reikia dainuoti lietuviškai, c 
tai jau laužo nuo anglosaksiškos 
tarenos pastyrusį liežuvį Koks 
čiagimių ir čia augusių nuošim
tis skaito lietuviškas knygas?... 
Ana, Lietuvių Enciklopedija 

i puošia daugelio šviesių lietuvių 
į lentynas, bet jas sklaido patys 
Į tėvai. Vaikai mielai paima, pa- 
Į sklaido, net paskaito, tačiau pa- 
Į deda atgal į lentyną greičiau ne- 
Į gu tėvai norėtų.

Užtat jie su tikru pamėgimu 
ima ir nuo galo iki galo skaito 
knygas, knygeles ir — kur to- 

I kie yra, kaip antai Lietuvių Die- 
I nose — angliškus skyrius lietu

viškuose žurnaluose. Ne būti- 
' nai tik kad tėvams patikus. Vai-

Cicero Šv. Antano Taupymo ir Skolinimo Bendrovės sekretorius, ne vien 
yra geras finansų tvarkytojas, bet taip pat yra geras ir dosnus lietuviškų 
ir šalpos reikalų rėmėjas. Š. m. vykdant Balfo rudeninį piniginį vajų. Balto 
reikalams paaukojo 100 dolerių. Nuotraukoje iš kairės į dešinę: čekį įteikia 
sekr. J. Gribauskas, čekį priima Balfo Cicero skyriaus valdybos pirmininkė 
Ona Zailskienė, ir stebėtojas Balfo direktorius ir Chicago-apskrities valdy

bos pirmininkas Valerijonas Šimkus.

Nuo

Frank Zogas. President

Passbook Savings 
AH accounts com 
pounded daily — 
, pa4d quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

7?Ainimum $5.000)

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS SQ632 

PHONE: 2544478

1914 metų
Midland Savings aptar 

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes nerė

ktume būti Jums* naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20.000

1*SJS

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽiU
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi

• jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė- 
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams, nupirkti Antano Rūko.para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji- 
ujas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

kai Lietuvos savo akimis nema
tę, gyvai domisi Lietuvos dabar
timi, bet ypatingai jos praeitimi, 
istorija, geografija, jos gamta 
ir kultūra. Tai nutūralus susi
domėjimas, nes kiekvienas au
gantis žmogus beieškodamas sa
vo identifikacijos, nori ko dau
giau žinoti apie tą “užnugarį” 
(background), iš kurio yra išsi
vystęs. Išskiriant visiškus re
negatus, absoliuti mūsų jauni
mo dauguma mielai jaučiasi esą 
lietuviai arba bent lietuvių kil
mės, o kadangi rasinė ir tauti
nė kilmė visur ir visada yra ly
dima savigarbos ir pasididžia
vimo, juo labiau suprantama 
darosi, kodėl priaugančios kar
tos labiau negu senesniosios taip 
mėgsta savo tautos mitus, le
gendas, didvyrius ir bendrai vi
si, kas parodo, jog būti tuo kas 
esi -ne tik verta, bet ir galima 
didžiuotis.

Tad ypatingai aišku, kad en
ciklopedija apie Lietuvą ir lie
tuvius tokioje kalboje, kuri jų 
dažniausiai vartojama ir leng
viausiai ištariama, bus ta ver
tingoji antstalinė knyga, kom
paktinė bibliotekėlė, kur jaunie
ji lietuviai amerikiečiai ar ame
rikiečiai lietuviai brangins kaip 
savo referencijų šaltini, kur 
kiekvienu atveju, kiekvienu rei
kalu galės kreiptis ir greitai bei 
lengvai gauti atsakymus ir pa
aiškinimus.

Daug kam Encyclopedia Litu-

anica yra reikalinga: bibliote
koms, valstybių vyrams, parla- 
metarams, Jungtinių Tautų at
stovams, didžiųjų įtakingųjų 
dienraščių redakcijoms ir Lie
tuvos draugams, bet nė kiek ne
mažiau yra reikalinga mūsų 
jaunajai Diasporoje užaugusiai 
kartai. ■

Neperdedant reikia ir galima 
pasakyti, kad Encyclopedia Li- 
tuanica svetur augusiai lietuvių 
tautos išeivijai yra visų reikalin
giausia knyga. Anglų kalba yra 
pasaulinė kalba ir ta kalba lie
tuvių enciklopediją skaitys ir 
supras ne tik Jungtinėse Valsty
bėse, Kanadoje, -Anglijoje ; ir 
Australijoj^ ir Pietų bei Centri
nėje Amerikoje gimę lietuviukai- 
lietuvaitėsZ ’

Encyclopedia Lituanica bus 
šešių tdniųjfr jie-visi bus-baig
ti išleisti ;tri jų metų bėgyje. Tai 
prižada pats Juozas Kapočius; 
jau. išleidęs. 36 tomų Lietuvių 
Enciklopediją!

Kadangi- tokiam .dideliam, už
simojimui, yra reikalingos lėšos, 
dėlto užsisakymai, iš anksto daug 
leidėjui palengvins geriau, pla
nuoti ir greičiau išleisti.

Apie užsakymo sąlygas pla
čiau buvo paaiškinta Naujienų 
266 ir 268 numeriuose. Enciklo
pedijai sumanymus, .patarimus., 
medžiagą ir prenumeratą siųs
ti adresuojant: Encyclopedia Li
tuanica, 361? W. Broadway, So. 
Boston, Mass, 02127. J. Pr.

HOT SPRINGS, ARK.

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
iniVH.O IJkURINAVičlAUS 404 puslapių romanas

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

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

Koman^ galimx įsigyti xrba užsisakyti NAUJIENOSE.

siųsti čeki mi im Money Orderį tokiu adresu: 

xAI’JJfespS. 1739 So HaMed St.. Chicago. Illinois 60608.

Aukos Bražinskų bylai ginti

Apjuostas virtinės ežerų, ap
suptas ošiančių pušynų, aukšto
kų kalnų papėdėje tūno nedi
dukas mūsų miestelis. Neskait
linga jame yra ir mūsų lietu
viška kolonija. Tačiau beveik 
visi lietuviai skaito savąją spau
dą, seka politinius įvykius pa
saulyje ir stebi mūsų išeivijos 
visuomeninę veiklą. Kiek tik 
pajėgiama mūsų bendruomenė 
stengiasi neatsilikti nuo kitų 
mažesnių lietuviškų kolonijų.

Atidžiai sekame drąsų Prano 
ir Algirdo Bražinskų šuolį į lais
vę, nes tai labai rizikingas žygis, 
surištas su pavojais gyvybei ar 
būti išduotiems į raudonosios 
rusiškos meškos nagus.

Lapkričio mėnesį bendruome
nės apylinkės pirmininkas J. 
Bružas, padedant vienam val
dybos nariui, Bražinskų bylai 
ginti rinko aukas. Aplankyti 
beveik visi mūsų kolonijos lie
tuviai. Nei vienas, paprašytas 
aukos, neatsisakė padėti nelai
mėn patekusiems saviškiams. 
Po penkis dolerius aukojo: K. 
Plapys, J. Grybauskas, A. Ber
tulis, J. ir U. Bružai, St. ir K. 
Rūkai. Ę. ir J. Mackevičiai, A. 
Mironienė, A. Bernotas, St. Ju-

cienė, S. šalčiai, G. SakevičiuS 
ir K. Cicėnas-; -keturis dolerius 
aukojo J. ir M. šlegaičiai ir po 
tris dolerius — L. Rimkevičius 
ir Vaičaitis^ Kiti aukojo po ma
žiau. Iš viso surinkta devynias- 
dešima dolerių ir pinigai išsiųs
ti Altos centrui. ’ .

Mūsų išeivijos vadovaujan
čios organizacijos laiku susku
bo ateiti Į pagalbą nelaimėn pa
tekusiems lietuviams. Bėgliams 
labai nemalonus įvykis komjau
nuolės N. Kurčenkos, pastoju
sios jiems kelią į laisvę, mirtis. 
Niekas nenorėjo tos mirtie^ ir 
visi tą įvykį apgailestauja.
čiau reikia atsiminti, kad sie
kiantiems laisvės nereikia mai
šytis po kojomis. Keliai į lais
vę visada būna ne gėlėmis bars
tyti, bet kruvini. Kas suskai
čiuos, kiek* žuvo bebėgančių įš 
komunistinės vergijos, kiek pa
aukota gyvybių prie kruvinosios 
Berlyno sienos, šuolis iš anapus 
spygliuotų yielų užtvaros, visa
da yra sunitas su pavojais ir
mirtimi.

KanadiŠl 
Lietuva“

“Nepriklausoma 
r skelbė J. Gobio 

straipsnelį,- kuriame nepalan
kiai atsiliepiama apie Brazius- 
kų pabėgimą. Redakcija Go-

Tai keistoka “N. L.“ laikysena. 
Bėgantiems j laisvę dažniausiai 
užtvarų nebūna, o jai tokios pa
sitaiko, tai griaunamos nepai
sant kraujo ir gyvybių aukų.

Mes gerai pažįstame rusišką
jį komunizmą ir žinome jo užma
čias. Gerai pažįsta ir garbinga 
turkų tauta, kuri daug yra ken
tėjusi nuo tos šiaurinės meškos. 
Maskoliams vis dar negana ne
kaltų žmonių ir tautų kraujo ir 
ašarų. Tegu išleidžia išvažiuoti 
tiems, kurie nenori gyventi ko
munistiniam rojuje, tai nebus 
jokių bylų.

1960 m. vasarą, atėjūnės ru
sės, besikaitindamos Palangos 
pliaže, šnekėjo: “Turtingas kra
štas Lietuva ir puikus Palan
gos kurortas. Mes šį kraštą už
kariavome ir niekam jo neati- 
duosime”.

neral, asamblėjos) rūmus iki 
šiol kontroliavo vieni respub
likonai. Lapkričio 3 d. rinki
mų rezultate, naujoje sesijo
je senatas bus padalintas lygio 
inis — 29 respublikonai ir 29 
demokratai, o atstovų rūmuo
se respublikonai turės 90 ir de
mokratai 87, tai yra tik trimis 
mažiau. Su vicegubernatoriaus 
Paul Simono, kurs yra demo
kratas, pagalba, demokratai 
tikisi turėti persvarą senate, o 
jei nors vienas respublikonas 
perbėgs jų pusėn, jie gali sau 
palankiai perorganizuoti ir at
stovų rūmus. ___

. Chicago Tribune nei specia
liu vedamuoju respublikonų 
elgesį pavadino “Dumb per
formance”.

Gubernatorius suspendavo 
Illinojaus legislature

Gubernatorius Ogilvie antra 
dienį pasirašė proklomaciją 
ką tik susirinkusią legislature 
suspenduodamas iki ateinan
čių metų sausio 6 dienos 11:30 
valandos priešpiet. Jis viešai 
išbarė atstovus už atstovų po
litinius ergelius, kurie tęsėsi 
nuo pirmadienio dvyliktos vai. 
dienos iki antradienio pusiau 
trečios vai. ryto.

“Legislatūra parodė, kad ji 
yra taip griežtai ir karčiai su
skilusi, jog negali pasiekti su
sitarimo net dėl pagrindinių 
darbo taisyklių. Tatai yra blo
gas pasitarnavimas Illinojaus 
žmonėms ir negali toliau tęs
tis“, pareiškė Ogilvie, tuo bū
du suduodamas smūgį respub
likonams, kurie bandė dar šie
met padaryti legislature sau kad pasaulis yra jų futbolas; 
palankesnę pertvarkant rinki- dabar didžiuojasi, kas futbo- 
minius distriktus. 3 _ ...

Abejus Illinojaus seimo (ge- Telegraph).

♦ Didžiosios Britų imperijos 
laikais anglai didžiuodavosi,

Taigi mūsų tauta su rusais yra 
karo padėtyje. Daug lietuvių j 
Vakarus pasitraukė kariaudami 
ir su ginklais rankose ir iki šiol 
paliaubos dar nesutartos. Todėl 
nereikia stebėtis ir netikėtais 
įvykiais.

Visų laisvėje gyvenančių lie
tuvių pareiga, padėti j nedalią 
patekusiems savo kraujo bro
liams. K. Ūkana

TAMPA, FLA.
. <. - * J . _. \ . - i

Pranešimas

Tampos Amerikos Lietuvių 
klubo metinis susirinkimas įvyks 
šeštadienį, gruodžio mėn. 5 d., 
12 vai., East Point Civic klubo 
salėje. Visi nariai ir narės kvie
čiami dalyvauti. Bus svarbių 
nutarimų. St. Rulienė, sekr.

las yra jų pasaulis, (Sunday
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1971 Plymouth-Duster
Plymouth VdtaM 

Dirttar 2-Door
Coup*

25 mylias su vienu galionu. Pigus leidimas

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

— Vargonų koncertų sezonas 
Vilniuje buvo pradėtas rugsėjo 
27 d. Paveikslų galerijoje (Ka
tedroje). Bernardas Vasiliaus
kas grojo J. S. Bacho kūrinius.

' . (E)
4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515

even the language 
to come here?

A better way to five.
______

Andtoereare

, 'Then amaneaa own his

Most of os know about the

They grow at a guaranteed . 
rate, so you’ll have a nice bundle

yoa work in a Payroll Sayings 
Plan. (Someone else does the 
paperwork.)

Or you can hoy Bonds where

When a family leaves behind 
an old familiar way of life - 
to start a new one, there arė ’ 
some reasons.

invest in.

Take stock in America
Buy US. Savings Bonds

1739 So, Halsted Street Chicago, III 60608
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KALPAS UOGINTUS
• -Z-.

žūtbūtinė ko-

CRANE SAVINGS and Loan Association

lllllllSTANDARD

Pinigai

—

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūšy namą, '•

. ye*r> 
certificates

SWIMS f, 
įsiautai

on 
investment 

account

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

žvilgiais (išskiriant moralę!) 
galingesnj ir labai klastingą gro
buonį bolševiką-komunistą juk 
ne viena tik Lietuva neatsilai-

Jaunas Lietuvos kariuomenės kūrėjas • savanoris Kaipas Liepinius, šio 
straipsnio autorius, 1919 metais.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

Chicago Savings 
md Loan Association

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

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

Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunČiant 
čekį ar Money orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

WO 

^safetyof^ 
YŪUR SAVINGS

šviesūs mūsų tautos veikė
jai, didelėmis pastangomis su
važiavę Vilniuje, Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimu rūpintis 
išrinko Tautos Tarybą. Vokie
čiai labai trukdė Tarybai veikti. 
Apie jokią politinę laisvę, ypač 
ginkluotų jėgų organizavimą, 
nevalia buvo net užsiminti. Vo
kiečiai projektavo Lietuvą pri
jungti prie Vokietijos. Taryba, 
nors rizikuodama, paskelbė Va
sario 16-sios nutarimą, kuriam 
įgyvendinti, reikiamai karinei 
jėgai sudaryti, įsteigė Apsaugos 
Komisiją, kuriai pavedė slap
tai registruoti iš -Rusijos grįž
tančius buvusius caro kariuome
nės karius. Pirmieji savanoriais 
įsiregistravo: Kazys Škirpa — 
karininkas ir Stasys Butkus, ka
reivis.

Spalio mėnesį (1918) Vilniu
je jau pradėjo rinktis savano-

: SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 ♦ 847-1140 

ASSETS OVER $145,000,000. ’ RESERVES OVER $12,900,000.
OFFICE HOURS:
Monday & Thursday, 9a.m. to 8 pjn. • Tuesday&Friday,9ąjn.to4p.m, 
Saturday, 9 autu to 12 Noon _• _ Wednesday, no business transacted.

UP TO ' 
§20,000. .

Cod

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk

var
ėj o 
ne-

Prieš 52-jus metus, I Pasau- 
liniui karui baigiantis, mūsų my
limame krašte tebeviešpatavo 
okupantas — ^okietys. Vilniu
je, Kaune ir visame krašte siau
tėjo pikti žandarai ir vos tik 
kur lietuviui sujudėjus, pasigirs
davo griežtas “Halt”, kurį nere
tai sekdavo šūviai. Griežta ka
rinė administracija, žiauriai 
slėgdama gyventojus, tesirūpi
no tik savais reikalais. Lietuvos 
jaunimas buvo tremiamas Vo
kietijon darbams, o likusiems net 
ir į gretimą kaimą be žandaro 
leidimo nevalia buvo išvykti. Vi
sa lietuviškoji spauda buvo už
drausta. Tamsi ir slogi buvo 
okupacija.

mokama vieny 
mėty certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

viena pradžia sunki, tai mūsų 
kariuomenės atkūrimo pradžia 
— buvo nepaprastai sunki. Ne
paisant to, savanorių eilės kas 
dieną tankėjo. Lapkritį paaiš
kėjus, kad vokiečiai galutinai 
karą pralošė, jų režimo varžtai 
kiek atsileido, jie tapo sukalba
mesni. Pavartojus truputį “di
plomatijos” pavyko gauti ke
liasdešimt šautuvų, kareivines 
ir jau viešai pradėta organizuo
ti pirmieji du pėstininkų pulkai.

Lapkričio 23-čią, ministeris 
pirmininkas ir krašto apsaugos 
ministeris prof. Voldemaras, 
pasirašė pirmąjį Lietuvos ka
riuomenei įsakymą ir todėl lap
kričio 23-j i tapo oficialiu mūsų 
kariuomenės gimtadieniu.

Nors silpna dar buvo tolimes
nių krašto vietų informacija, bet 
“Lietuvos Aidas”, vargais ne
galais, provinciją pasiekdavo, o 
jame jau buvo parašoma apie 
savo kariuomenės organizavimą. 
Lietuviai tuo labai apsidžiaugė 
ir į Vilnių kasdien pradėjo at
vykti savanorių. Tokios kraš
to gyventojų daugumos nuotai
kos priešams (kurį turėjome ne 
vieną,) labai nepatiko.

Maskva pirmoji išsiuntė ke
lias divizijas, beatsikuriančiai 
Lietuvai sužlugdyti. Alkanoms 
ir žiaurioms bolševikų divizi
joms į Vilnių artėjant, kaip ty
čia, vyriausybės vyrai išvažinė
jo užsienin. Tuo tarpu jauni lie
tuviai karininkai besi j audinę dėl 
per lėto kariuomenės organiza
vimo tempo ir nepatenkinti nelie
tuviais viršininkais (kurių bu
vo krašto aps. m-jos štabe) de- 
maršavo Taryboje, kas dalinai 
iššaukė vyriausybės krizę ir ne
lietuviai viršininkai iš aukštų 
postų pasitraukė. Tuojau gruo
džio 26 d. susidariusi nauja vy
riausybė su' Mykolu Sleževičium 
priešakyje, dideliojpavojaus aki
vaizdoje, atsidūrus prieš dile
mą: “būti ar žūti”, atsišauki
mu kreipėsi į tautą:

— “Vyrai! Rusijos kariuo
menė jau įsibrovė Lietuvon. Ją 
lydi badas, gaisrai, ašaros ir 
kraujas. Lietuva pavojuje! Drą
siai pirmieji pastokime priešui 
kelią. Gelbėkime, ginkime Lie
tuvą!”... šie ugningi ir nuošir
dūs žodžiai įsmigo ilgai įvairių 
pavergėjų niekintos ir naikintos 
tautos sūnų širdisna. Tikru įsi
jautimu, idealistinio patriotiz
mo vedami, tuojau visus į kar 
riuomenės telkimosi punktus ke
lius užtvindė savanoriai.

Sugaudė varpai, vargonai, 
maldos ir giesmių garsai aidėjo 
bažnyčiose. Dvasiškiai iškilmin
gai aukodami Aukščiausiajam 
maldas, laimino ir jautriu žodžiu 
drąsino karan išeinančius. Skau
smo ir vilties ašaromis savano
rius lydėjo artimieji ir visi do
ri lietuviai, kurie kartu išeiti ne
galėjo. Visi suprato, jog sava
noriai eina išsvajoton, feavon, 
Lietuvos kariuomenėn, kur sū
nus greta tėvo, brolis greta bro
lio, draugas su draugu pečius 
surėmę, stos ginti brangiosios 
Tėvynės... Tik jau bežygiuoda-

žiaus ordino Kavalierių: gene
ralinio štabo pulkininko Kazio 
Škirpos ir šviesaus atminimo 
vyr. pusk. Stasio Butkaus pa
veikslai. .Z

— “Garbė kovojusiems už Tė
vynę ir garbė Tėvynei, kad bu- 
vo ir yra kas už ją kovoja!” •;

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Lietuvą, tebeatsimena skaudžius 
savanorių jiems suduotus smū
gius ir savo spaudoje mūsų sa
vanorius pripažino buvus atkak
liais, ištvermingais, gerais ko
votojais.

Dabar minėdami 52-jį buv. ne
priklausomos Lietuvos kariuo
menės gimtadienį, pagarbiai pri
simename visus nepriklausomy
bės kovose žuvusius kūrėjus-sa- 
vanorius ir ne savanorius ka
rius, karo invalidus, Vyčio Kry-

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; ."Šešta..-‘i 
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais-už-: 
daryta. • ' ■-

mi frontan pramokę ginklą 
tou, į kautynes savanoriai 
dainuodami ir labai pyko 
galėdami suprasti, kodėl dėl su- 
plyšusios sermėgos ar iškrypu
sių klumpių, vadai nenoriai leis
davo eiti į frontą. Visur, kur žy
giavo savanoriai, laisvės džiaug
smas augo žmonių širdyse. Vi
sur, kur neseniai siautėjo oku
panto prievarta ir banditizmas, 
kur žmones slėgė rytojaus bai
mė, pradėjo dygti laisvės daigai.

Keliems tūkstančiams savano
rių susitelkus, prasidėjo tikras 
išsilaisvinimas
va dėl tautos laisvės ir nepriklau
somybės. Tai buvo vienas svar
biausiųjų Lietuvos istorijos įvy
kių — ilgų amžių tautos svajonę 
įkūnijo savanoriai, bernužėliai 
iš apsamanojusių šiaudinių pa
stogių.

Narsiai kovodami savanoriai 
sustabdė priešo veržimąsi ir įga
lino vyriausybę pravesti mobi
lizaciją, kurios rezultate susifor
mavusi per 100,000 vyrų kariuo
menė sumušė ir išmetė už Dau
guvos bolševikus, sutriuškino 
bermontininkus ir klastingus 
kaimynus lenkus, nekartą besi
kėsinusius pagrobti Lietuvą.

Savanoriai, pirmą kartą isto
rijos raidoje, Vilniuje (1918 m. 
spalio 17 d.) viešai sugiedojo 
Tautos himną. Pirmoji Lietu
vos Tarybos karinė sargyba — 
buvo savanoriai. Pirmieji ka
riuomenės ginklai — buvo sa
vanorių nuosavi. Savanoriai pir
mieji Gedimino pilies bokšte 
(1919 sausio 1 d.) iškėlė mūsų 
tautinę trispalvę vėliavą. Sava
noriai sudarė pirmuosius šau
nios mūsų kariuomenės pulkus. 
Ant Tėvynės Laisvės aukuro — 
TauČiūnų laukuose, Alytuje, Jez- 
ne, Kaune ir kt. buvo sudėtos 
pirmosios aukos — savanorių 
kraujo ir gyvybių aukos. Už 
ypatingus nuopelnus frontuose 
pirmieji Vyčio Kryžiaus ordi
nais dekoruoti buvo savanoriai. 
Savanoriai — Lietuvos kariuo
menės branduolys, pagrindas ir 
tautos pasididžiavimas!

Sveika tautinė sąmonė, kovos 
ryžtas, narsa, geležinė savano
rių ištvermė ir beatodairinis pa
siaukojimas — .buvo svarbiau
sieji laisvės kovų laimėjimo fak
toriai.

Iš frontų grįžę savanoriai vy
riausybės oficialiai, įstatymu 
buvo ^pripažinti kūrėjais - sava
noriais, už tai, kad. jie sukūrė 
nepriklausomą Lietuvą. Lietu
vos priešai, anuomet kovoję prieš

-r:':
augti - taupykite! J

riai. Tuo metu Vilniuje organi
zavosi: lenkų legionieriai, vo
kiečių “Freikorps” (iš kurio iš
sivystė Bermontiada), probolše- 
vikinė mišrioji divizija ir vietos 
komunistų 5-ji kolona. Visos 
paminėtosios formacijos buvo 
priešingos Lietuvos nepriklau
somybės idėjai. Varė piktą 
priešlietuvišką agitaciją, vilio
jo mūsų savanorius pas save, 
žadėdami jiems “aukso kalnus”, 
kaip tik įmanydami šmeižė mū
sų Tarybą. Organizuotos “tų- 
teisų” bandos, Tarybos rūmus 
apmėtydavo akmenimis ir gin
kluoti kirviais bei špatais, bū
riais puldavo mūsų kareivių būs
tines taip įžūliai, kad besiginan
tiems tekdavo pavartoti ginklą. 
Gatvėse mūsų savanoriai būda
vo sekiojami lojant: “Litewska 
Taryba — ryba, woda wysch- 
niė — ryba zdechnie” ir pn.

Tuo metu Vilniuje ėjęs rusų 
kalba žydų žurnalas “Lunnyji 
žitiel”, eilėje mus šmeižiančių 
straipsnių ir karikatūrų, kartą 
paskelbė: “Reikia kareivių su
tinkančių tarnauti be algos, nuo
savais drabužiais, avalyne, mais
tu ir ginklais. Kreiptis į Lietu? 
vos Tarybą, Jurgio prospektas 
nr 13”. Jei sakoma, kad kiek-

Pagerbiant didžiąją Lietuvos, 
kariuomenės kūrėjų- savanorių 
idėją ir norint naujoms kartoms 
ją demonstruoti, prieš kariud- 
menės atsikūrimo minėjim^ 
(XI.15 d.) Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje bus instaliuoti 

___ ____ _______  pirmųjų Lietuvos kariuomenėj 
žiaus ordino Kavalierius, parti-1 kūrėjų-savanorių ir Vyčio Krj^ 
zanus (kurių gretose nemaža bu
vo kūrėjų-savanorių) ir visus 
garbingai kovojusius nepriklau
somybės kovas ir vėliau “Miško 
Brolių” grupėse sąmoningai ir 
narsiai besigrūmusius su nuož
miu Tėvynės — Lietuvos paver
gėju, žuvusius ir tebekankina- 
mus bolševikų kalėjimuose ir Si
biro vergų darbo stovyklose.

Ne savanorių ir kitų karių 
kaltė, kad Tėvynė vėl pavergta. 
Prieš tūkstanteriopai visais at-

JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board 

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

PAKEL, President

GR 6-7575
9 to 12:30

didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. ■ Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

B. B. PIETKIEWICZ, Pres. ;L J'::i

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayettė 3-T083:
NEMOKAMAI VIETA AUTOM ORTT.TAMS •' ' y

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS PROGA
Kūrėjai savanoriai — Lietuvos kariuomenės pagrindas

“Vyrai buvome nuo plūgo, 
Bet mes priešų nepabūgom 
Kai mus pašaukė Tėvynė, — 
£jom gint jos ir apgynėm”

INSURED IMSUttC

INSUREO

INTEREST 
PAID QUARTERLY

TOP INTEREST TO 
SAVERS

PER ANNUM
DEPENDING ON TYPE 
AMOUNT AND TERM

| m NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL— SATUBDAY, NOVEMBER 21» 197^

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

% PBR ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

J !4% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

Q % % PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

H % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS . 1

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo.
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.' .
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Žinomas Bridgeport© duonos 
kepėjas Bruno Macianskis, la- 
sininkų politikas ir rėmėjas, 
labai supyko ant Naujienų dėl 
to, kad jos išspausdino kelis ag 
ronomo J. Bertašiaus rašinius 
apie A. Voldemarą. Negalėda
mas, matyt, nieko rimto pa
sakyti apie J. Bertašiaus argu
mentus ar nurodyti, kur ir 
kaip J. B. klysta, Br. Macians
kis “Drauge” įdėjo laišką, pa
skelbdamas, kad jis duoda au
ką “Draugui”, “Laisvajai Lie
tuvai*’ ir dar dviem laikraš
čiams, po 20 dolerių. Naujie
noms, sako Macianskis, — nie
ko, nes jos skaldančios lietu

vius išeivijoje ir niekinančios 
Lietuvos kūrėjus. Įsikarščia
vęs Macianskis įspėja ir kitus 
lietuvius atsiriboti nuo tokios 
spaudos.

I Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimą Bismarko viešbu
tyje, praėjusį šeštadienį atsi
lankė (kiti |du lasininkai. Jie 
per vieną buvusį Altos vicepir
mininką, jau gerokai prie 
baro “pasidrąsinusį”, įteikė ke
liems laikraščiams auką. Tas 
vicepirmininkas (tarp kitko, 
geras J. Bertašiaus draugas), 
paskelbdamas šią nelauktą 
žinią, (nuo kada ALTa pra
dėjo rnikti aukas spaudai

NAUJIENŲ ofisas atdaras ksadien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

Vokietijos ir Lenkijos sutartis
Varšuvoje, pokarinės Lenkijos užsienio reikalų mi

nisterijoje, praeito šeštadienio, lapkričio 14 d. rytą buvo 
pasirašyta naujai paruošta Federalinės Vakarų Vokie
tijos ir komunistinės Lenkijos sutartis. Vokiečiai ir len
kai yra didžiausi Lietuvos kaimynai, todėl netenka ste
bėtis, kad lietuviai labai atidžiai seka tarp tų dviejų kai
mynų daromus susitarimus.

Vakarų Vokietijos vardu susitarimą pasirašė vokie
čių užsienio reikalų ministras Walter Scheel, o Lenkijos 
vardu pasirašė dabartinis lenkų užsienio ministras Stefan 
Jędrzykowski. Lenkų ir vokiečių derybos tęsėsi 12 dienų. 
Dar nenustatytą gruodžio mėnesio dieną Varšuvon atva
žiuos dabartinis Vokietijos kancleris Willy Brandt ir 
kartu su Lenkijos premjeru Josef Cyrankiewicziu dar 
kartą pataisys, patvirtins ir pasirašys užsienio ministrų 
ir patarėjų specialistų paruoštą sutarties tekstą.

Lenkų užsienio ministerija pranešė, kad penktadieni 
bus paskelbtas Varšuvoje padalytas susitarimas. Iki šio 
meto sutarties tekstas visuomenei dar nežinomas, bet 
“New York Times” korespondentai jau praneša, kad su
tartis apima 9 lakštus ir liečia kelis gana svarbius daly
kus. Pirmon eilėn lenkai labai džiaugiasi iš vokiečių 
išsiderėtų dabartinių vakarų Lenkijos sienų pripažini
mu. Karo pabaigoje Sovietų Sąjunga atėmė iš Lenkijos 
didelius ir derlingus rytų Lenkijos plotus. Kad lenkai 
būtų bent dalimi apmaldinti, rusai sutiko padėti lenkams 
atgauti 42,000 ketvirtainių mylių buvusių Vokietijos že
mių. Lenkijai tokiu būdu atitektų Breslavas, Dancigas, 
Štetihas ir ‘-visa eilė kitų miestelių. Ministras Scheel su
tiko pripažinti Oderio ir Neisės upėmis dabar einančią 
Lenkijos ir rytų Vokietijos sieną.

Korespondentai tvirtina, kad ministras Scheel išsi
derėjo iš lenkų valdžios labai svarbią nuolaidą. Lenkai, 
kaip žinome, visą laiką skelbė, kad dabartinėje Lenkijoje 
vokiečių nebelikę. Breslavo, Štetino ir Dancigo srityse 
gyvenę vokiečiai su besitraukiančia vokiečių kariuome- 
neišvyko Į vakarus. Dabar aiškėja, kad Lenkijoje vis 

-.dėltodar yra didokas vokiečių skaičius. Vienur vokiečiai 
• tapo “lenkais”, kitur vokiečiai, nepajėgę atsispirti dide

liam lenkų šovinizmui, išsikėlė j rytus. Jie persikėlė į ki- 
; tus lenkų pramonės centrus, kur galėjo gauti darbo ir 
- minimalines pragyvenimo sąlygas. Senose teritorijose jie 

negalėjo gyventi, naujai atvykusių lenkų jie buvo išguiti.

Dabar vokiečių padėtis Lenkijoje keičiasi. Dabar 
lenkai turės išleisti į vakarų Vokietiją kiekvieną vokietį, 
kuris pareikš norą išvažiuoti iš komunistinės Lenkijos. 
Lenkų valdžia labai atkakliai priešinosi tokiam Brandto 
valdžios reikalavimui. Pradžioje jie tvirtino, kad vo
kiečių dabartinėje Lenkijoje nėra. Bet kai jiems buvo pa
sakyta, kad sutikimas išleisti nesamų žmonių neturėtų 
gąsdinti lenkų; kai buvo įrodyta, kad vis dėlto keli vo
kiečiai dar yra užsilikę Lenkijoje, tai lenkai susirūpino. 
Lenkai dabar bijo, kad vokiečiai, įkinkyti į svarbius lenkų 
ekonomijos darbus, nepradėtų bėgti Į vakarus. Jie bijo, kad 
lenkai tūkstančiais netaptų vokiečiais ir nepradėtų 
skridimo iš “komunistinio rojaus”. Kelių specialistų iš
važiavimas galėtų sustabdyti kelias lenkų pramonės ša
kas. Bet jeigu lenkai masėmis panorėtų pasinaudoti šio
mis išvažiavimo lengvatomis, tai lenkų ūkiui labai smar
kiai pakenktų. Lenkų valdžios atstovai žino, kad vokie
tis inžinierius yra geresnis už lenką inžinierių, ir kad vo
kietis darbininkas yra daug geresnis už lenką darbinin
ką. Vokiečiai pareigingesni, taupesni ir tvarkingesni.

Cyrankiewczio valdžia taip pat gerai žino kraš
to gyventojų daugumos nusistatymą apie “komunistinį 
rojų”, “socialistinę statybą”, “kultūrinį bendradarbiavi
mą”, “tarptautinę paramą” ir kitas komunistinio gyve
nimo puošmenas. Jos gražiai skamba, bet tuščios. Jei
gu lenkai galėtų, tai didelė jų dauguma viską paliktų ir 
bėgtų į vakarus. Lenkų valdžia bijo, kad naujai pasira
šyta sutartis su Vokietija netaptų lenkų tuneliu į laisvę.

Vokietijos kancleris Willy Brandt rugpiūčio 12 d. 
pasirašė sutartį su Sovietų Sąjunga. Ta sutartis iki šio 
meto dar neratifikuota. Josios tekstas dar nepersiųstas 
Bonos parlamentui. Nepersiųstas todėl, kad rusai iki šio 
meto nesudarė sąlygų vakarų Berlyno gyventojams lais
vai ir be baimės gyventi. Willy Brandt tikisi susitarti su 
rytų Vokietijos valdžia ir su dabartine Čekoslovakijos 
vyriausybe. Pirmus susitikimus jis pradėjo su rytų Vo
kietijos atstovais, bet nieko nepešė. Brandtui nepavyko 
susitarti su Ulbrichto atstovais dėl haujos sutarties pa
grindų. Dabar jau Ulbrichtas siunčia savo atstovus į va
karų Vokietiją ir reiškia pageidavimą pradėti pasita
rimus.

Ministras Scheel pasakė lenkams, kad vokiečiai ne
gali pripažinti kitų valstybių sienų, nes tai esąs taikos 
konferencijos reikalas. Lietuviams reikia daboti, kad to- 
kiečiai šios savo pažiūros nekeistų. ’ Sovietų imperijos val
dovai taikos konferencijos bijo, nes žino, kad turės pa
sitraukti iš pagrobtų sričių..

remti?) irgi pabrėžė, kad Nau
jienoms — “špyga”, nes jos 
šmeižiančios Voldemarą. Tai, 
matote, kiek nuostolių Naujie
noms padarė J. Bertašiaus 
straipsniai! Nors, tiesą sakant, 
iš tokių, kaip Macianskis, Nau
jienos, tur būt, nieko nėra ga
vusios praeityje ir nesitikėjo 
nieko ateityje gautu

Nesigilinant į J. Bertašiaus 
ir lasininkų ginčą, reikėtų pri
minti Voldemaro garbinto
jams, kad laisvoje spaudoje 
galima spausdinti įvairių poli
tinių pažiūrų rašinius. Pinigi
niai ar kitokie šantažai, grasi
nimai “atsiriboti”, skambini
mai telefonais straipsnių auto
riams ir jų koliojimai, tėra 
diktatūrinių, policinių kraštų 
reiškiniai, nieko neturį bend
ro su demokratinėmis Ameri
kos spaudos tradicijomis.

Neseniai, tik prieš kelias 
savaites, lasininkų vadovybė 
išrinko A. Voldemarą savo gar 
bės nariu. Ne vienam naciona
listui kilo klausimas, kodėl tai 
padaryta tik dabar, po tiek 
daug metų. Kiti sako, kad pa
našiai atrodytų, jei Vatikano 
kardinolai išrinktų Jėzų Kris
tų savo garbės nariu, ar šven
tuoju paskelbtų. Gal, volde- 
marininkai pagalvojo, kad 
padarę Voldemarą savo gar
bės nariu, jie apsaugos jį nuo 
kitaip galvojančių ir jaučian
čių tautiečių? Lyg toji garbės 
narystė skydu uždengs tą Lie
tuvai daug dirbusį vyrą ir su
mažins jam taikomus priekaiš
tus. O tų priekaištų buvo ir 
bus. Voldemaras davė prezi
dentui Griniui pažadą gerbti 
1922 m. Lietuvos konstituciją, 
tačiau 1928 m. jis sukūrė nau
ją. Apgavo Voldemaras Gri
nių, apgavo savo draugą Sme
toną, ruošdamas prieš jį per
versmus, o vėliau jis apgavo 
ir pats save, sugrįždamas į 
bolševikų okupuotą Lietuvą.

Dabartiniai nacionalistų, 
“Geležinio Vilko” palikuonys 
Čikagoje turėtų rimtai pagal
voti, ar jų grupė nebūtų dides
nė ir stipresnė, jei jie visur ne
kaišiotų. to “voldemarininkų” 
titulo. Daug yra nacionalisti
nių ir, dargi, kraštutinių prin
cipų žmonių išeivijoje. Daug 
kam tačiau yra nepakeliui su 
žmogumi, kuris nors turėda
mas didelę erudiciją, gabu
mus ir patirtį, neturėjo vals
tybininkui reikalingo pastovu
mo. Sėdėjo jis kalėjimuose 
prie krikščionių demokratų 
valdžios, prie kairiųjų valdžios 
ir, pagaliau, savo paties parti
jos buvo ištremtas 10-čiai me
tų. Nors ne visi J. Bertašiaus 
argumentai įtikina, tačiau 
reikia pripažinti, kad ir Vol

Kalakuty dienai artėjant, šie šiaurinės Karolinos ūkio kalakutai ne
atrodo labai laimingi. žemės ūkio departamentas sketbta, kad šiais 
metais kalakutu užteks visiems, kurie norės Padėkos dieną jais pa

puošti savo statą.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
SEIMO SESUA į

5. Jėgų telkimas Lietuvos 
laisvinimui — D r. Kazys Kar- 
veils ir Algis Gečys. į

Didinsi jos.
6. Vliko veiklos ateities gai

rės — Stasys Džikas, Vliko se- 
kretotius.

Diskusijos.
7. 7:00 vai. vakj —r kokteiliai, 

KfOO'' VAI.~ v.' — Vakarienė — 
Koncertas. —;

Gruodžio 6 (1. — 10 vai. ryto:
8. Tarptautinė padėtis ir 

Lietuvos laisvės klausimas — 
Dr; Prof. Bronius Kasias.

9. Nutarimų priėmimas.
10. Seimo pabaiga — Him

nas. , , 7;
. Koncerte dainuos solistė Pru- 
deneija Biekienė^ jai akompa
nuos J>rpf. Vladas Jakubėnas. 
Vakarui vadovaus Jdr. Juozas 
K. Valiūnas, Vliko pirmininkas.

M
Laikas: 1970 m. gruodžio 5 

- 6 d. d.
Vieta: Bismark Hotel Vieš

butis, 171 West Randolph Street, 
Chicago, ID. 60601, TeL (312)

DIENOTVARKE
Gruodžio b a. 10 vai. ryto:
Sesij ą pradeda Dr. Juozas 

K. Valiūnas,-- Vliko Pirminin
kas. Maldą -sukalba J,-E. Vys
kupas Vincentas Brizgys.

1. Prezidiumo sudarymas,
2. Komisijų — mandatų, nu

tarimų ir kt. — sudarymas.
3. Sveikinimai.
4. Vliko Tarybos ir Valdy

bos veiklos apžvalga — Jurgis 
Valaitis, Vliko Finansų T v ar

Diskusijos.
Pietų pertrauka 

2:00 vai. p. p.

demaro ir jo rėmėjo Kubiliūno 
likimas labai apdengtas pas
lapties šydais.

Jei dabartiniai Voldemaro 
gerbėjai tikrai būtų jam tiek 
atsidavę ir klusnūs, kaip jie 
dabar parėkauja, tai jie būtų 
kartu su savo vadu sėdėję Var
niuose, kartu gyvenę Plate
liuose, bėgę į Zarasus, gyvenę 
Romoje ir, svarbiausiai, ne
buity pasukę į vakarus, palikę, 
vadą vieną, bet būtų kartu su 
Voldemaru sugrįžę į bolševikų 
okupuotą Tėvynę. Ot, tada

- - = ŽSS SŽŽ&J

tai būtų aišku, kad jie drąsūs 
kovotojai, ištikimi', vado sekė
jai. Dabar, girdime, kad taip 
įie sako, bef kas gali patikėti? 
Garbės vardo suteikimas ne
pataisys Voldemarui padary
tos skriaudos.

Br. Macianskis, parafrazuo
jant seną posakį, išėjo į mišką, 
vilku staugdamas. Jis tačiau 
nėra vilkas avies kailyje. Jis 
nėra ir politikas vilko kailyje. 
Jis tik kepėjas — kepėjo cha
late. Jonas B. Dervadegys

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKASJ LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Pakalnės (Lankos) ir Labguvos apskritys

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

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

Vytautas Mačiuika 
lis 
Mr • •

Parką, sodą ir daržus su visa ją augmenija tvar
kė ir prižiūrėjo tos ūkio šakos specialistas, turįs darži- 

£ ninko ir sodininko specialybę. Tokiu sodininku kur- 
fiurstas buvo atgabenęs iš Brandenburgo į Kaukėnus 
tūlą Johann Schmidt Jis dvaro administracijos hie
rarchijoje turėjo teisę turėti ir savo antspaudą, vokiš- 

r kai vadinamą Petschaft Tas vokiškas antspaudo pa
vadinimas buvo įsipilietinęs taip pat ir lietuvių bei sla- 

7 vų kalbose “pečetės” ir “pečentės” vardais.
Kadangi parko, sodų ir daržų administratoriui bu

vo pakankamai darbo, jam buvo leidžiama turėti ir 
šarvo padėjėją — gizelį, čia besimokantį daržininkystės 
ir sodininkystės profesijoje. Tokiu sodininko Smito 
padėjėju ir uoliu mokiniu Kaukėnų dvare buvo iš Vil- 

- kiškių apylinkių Pagėgių apskrity kilęs Gotfridas Vai
vada. Matyt jo būta gabaus ir rūpestingo mokinio, kad 
po studijų ir praktikos darbų pas Šmitą, šis jam išdavė 
pagilianti pažymėjimą, pekelianti jį į savistovų darži
ninkystės ir sodininkystės meistrą. Išvardinęs kurfiur- 
sto Friedricho Vilhelmo visus titulus, Šmitas tame pa
žymėjime rašo, kad Gotfridas Vaivada nuo Vilkyškių, 

• žinomų sąžiningų ir garbingų tėvų sūnus, per tris me
lus pas Šmitą išmoko visą, kas reikalinga daržininko

Kaukėnų miestelio turgaus aikštė.

ir sodininko profesijai, buvo darbštus, uolus ir gabus 
mokinys, bei pavyzdingo elgesio žmogus, todėl jis yra 
rekomenduojamas kaip visapusiškai tinkamas savis
tovioms daržininko ir sodininko pareigoms užimti. 
Pridėdamas savo parašą po tuo pažymėjimu, Šmitas 
rašo, kad šis pažymėjimas yra išduotas Kaukėnuose, 
1673 metų balandžio (aprilis) mėnesio 20 d.

Jei ne šitas archyvuose išsilikęs pažymėjimas, var
gu ar kas ir būtų žinojęs, kad Kaukėnų dvaro parke 
kadaise darbavosi Johann Schmidt, kurio mokiniu 
buvo Gotfridas Vaivada. Tačiau gyventojų su Vaivadų 
pavarde randasi ir dabar dar Pagėgių apskrity. Ko 
gero jie gali būti ir to anų dienų sodininko Gotfrido 
Vaivados ar jo giminės palikuonys.

KAUKĖNŲ PARAPIJOS KUNIGAI IR 
PARAPIJONYS

Paskutiniajam Kryžiuočių Ordino magistrui 1525 
metais priėmus Liuterio mokslą ir tapus Prūsijos

herzogu Jogailaičių karūnos lenystėję,. Žemaitijos kai
mynystėje gyveną lietuvninkai, matyt, likę be savų 
katalikų kunigų, keliaudavo į atlaidus į Žemaitiją, bei 
toliau prisilaikė ankstyvesnių religinių tradicijų. No
rint pavaldinius patraukti prie naujosios valdovo reli
gijos, reikėjo kuo skubiausiai aprūpinti be gyventojų 
likusius tų parapijų gyventojus. Tačiau pačioje refor
macijos pradžioje buvo jaučiamas didelis naują tikė
jimą išpažįstančių dvasininkų trūkumas.

L L, w ..... "''yy.'
čia hercogui daug gelbėjo lietuvių šviesuomenės 

tarpe Didžiojoje Lietuvoje kyląs užsidegimas reforma
cijos idėjomis. Tuo pasinaudodamas, hercogas Alb
rechtas 1546 m. gegužės 8 d. laiške paprašė Žemaitijos 
seniūną Joną Bilevičių ir kitus reformacijos šalinin
kus siųsti iš Lietuvos kandidatus į kunigus darbui Ma
žosios Lietuvos lietuvių tarpe.

Vienas iš tokių kandidatų į kunigus, pasiųstų iš 
Lietuvos, buvo Aleksandras Rodūnionis (taigi, matyt, 
iš Rbdūnės). Jau 1547 metais, dar tebestudijuodamas 
Karaliaučiaus universitete, jis nominuojamas Kaukė
nų kunigu, kur tačiau 1544 _ 1549 metų laikotarpyje 
parapijos dvasinius reikalus aprūpindavo tūlas Kant- 
hunas, todėl skaitoma, kad Rodūnionis Kaukėnų pa
rapijos klebonu tapo 1519 m. čia įsikūręs, jis netrū
kūs vedė ir šioje parapijoje iškunigavo 34 metus ir iš
augino šeimą. Pasimirė jis 1583 nv, prieš tai, 1580 m. 
sausio mėn. 1 d., įvesdinęs į šią parapiją savo adjunk
tu (padėjėju) savo sūnų, taip pat Aleksandrą, ir tuo

sūnus, paliko pėdsakus ir lietuvių tikybinėje raštijoje, 
sukūrę ir išvertę bažnytines giesmes, išspausdintas 
Mažvydo ir , Zengštako giesmynuose. Jaunasis Rodū
nionis, be to, yrai laikomas ir Bretkūno Biblijos ko
rektorium, su kitais dalyvavęs 1590 metų gegužės mėn. 
13 d. Ragainėje sušauktoje tuo reikalu lietuvių kunigų 
konferencijoje.

Sekančiu Kaukėnų parapijos kunigu buvo paskir
tas Ambrozijas Hartwigas, vėliau iš čia iškeltas į Til
žę. Visi vėlesni Kaukėnų parapijos kunigai yra išskai
čiuoti E. Grigoleit parašytoje genealoginėje studijoje 
“Die Pfarrer von Kaukehmen bis 1800” (Kaukėnų ku
nigai iki 1800 metų), todėl, manau, nėra būtino rei
kalo jų tolimesnio sąrašo čia tęsti, išvardinant verčiau 
paskutiniu metu Kaukėnuose ir apylinkės kaimuose 
dažniau užtinkamas lietuviškas gyventojų pavardes. 
Pačiuose Kaukėnuose mes užtinkame gyvenusius Ado
maitį, Barčių, Betaitį, Bendikį,- Bagdoną, Balnių, 
Bruišį, Budrikį, Butkų, Dauskaitį, Davidaitį, Deg- 
lingį, Dreišių, Gavėną, Germanų, Gerinu, Gudvielį, 
Gužėną, Jakštai tį, Jakšį, Jagstą, Jakumaitį, Jonešaitį, 
Juknį, Jurginaitį, Jurkšaitį, Kaušą, Kaušaitį, Kalvaiti, 
Kairį, Kiršininfcą, Kosmaną, Kumeti,Kurpaitį, Lorailj, 
Mačiuką. Malėną, Maatvilą, Masalskį, Maciką, Marti
naitį, Mikekritį. Minalgą, Mockų, Daunertą, Negražus, 
Nelaimiškį, OMinską, Peteraitį, Peludaitį, Puplikį, 
Resį, Reižį, Sakaucką, Silių, Songalą, Svilių, Žemai
taitį, Slopšną, Žiūraitį, Stanių, Subatą, Užpelkaitj, 
VaržtaitĮ, Vitą, Visbarą, Vyšniauską.

užtikrinęs šeimai parapijos paveldėjimą.
Jaunesnysis Aleksandras Rodūnionis, gimęs 1550 

metais Kaukėnuose, 1573 metais įsitmetriktiliavęs Ka
raliaučiaus universitete ir studijas baigęs 1579 melais, 
išbuvo Kaukėnų kunigu apie 10 metų. Jam Čia mirus, 
liko jo našlė su vaikais, iš kurių vienas buvo mokyto
ju Kaukėnuose.

Be pastoracinio darbo, abu Rodūnioniai, tėvas ir

(Bus daugiau)

NRAŠTI “NAUJIENAS”
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR OERKLKS LIGOS 
pritaiko akinius

2*58 W. 63rd STREET
Ofiso t«l«f.: PRospoct 8-3229 

Rezid. teiefu WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL lyto,

P. ŠILEIKIS, O.P.
ORTHOPEDA$4»ROTEZISTAS

dml Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ill

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
Tolef.: PRospect 6-5084

Rez. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA ir motekų LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinu 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
turtai antradieniais ir penktadieniais 
Treciad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausi0$ gėlės ir vainikai, antka- 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGfeON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šestad. tiktai susitarus.

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834

GRADINSKAS
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometrisias.

DR. EDMUND E. CIARA 
27uy W. 01st StkEcT 

Tel.: G R 6-2400
VaL pagal susitarimą- Pirm., ketv. 
1—4, i—9, antrad., penki. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EIS1NAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

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

STALINIS
RADIJAS - PATEFONAS 

TIK 26 INč. PLAT.
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVR

MOVING
Apd ra ustas per kra ustym as 

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek: FRontier 6-1882

Paštininkai renka medžiagą 11 tomui
Prieš metus laiko buv. Lie

tuvos pašto, telegrafo, telefono 
ir radijo tarnautojai išleido 
savo atsiminimų knygą “Nuo 
krivūlės iki raketos”. Knyga 
sudarė apie 550 puslapių, yra 
gausiai iliustruota ir turi Lie
tuvos spalvotus pašto ženklus. 
Žinoma, kad ne visus, bet kiek 
vienos serijos po egzempliorių. 
Ji yra įrišta kietuose viršeliuo
se. Iki šiol jau yra parduota 
virš 600 egzempliorių. Sandė
lyje pasiliko tik apie pora šim
tų knygų. Knyga jau apmokė
jo visas spausdinimo išlaidas. 
Ji yra įrišta mėlynuose virše
liuose, primenanti buv. Lietu
vos pašto uniformą. Ją dar ga
lima įsigyti pas redaktorių ir 
knygos platintoją A. Gintnerį, 
3221 W. 61 st St., Chicagos, Ill. 
60629.

Dabar Lietuvių paštininkų 
sąjungos valdyba nutarė to
liau rinkti medžiagą ir nuo
traukas kito knygos tomo iš
leidimui. Todėl prašome rašy
ti savo atsiminimus. Šiame to
me tilptų ne tik paštininkų at
siminimai iš Lietuvos laikų, 
bet ir tremties Vokietijoje, 
Austrijoje ar kitur, paskui jų 
įsikūrimas užsienyje, įsijungi
mas į vietinius darbus, preky
bą, pramonę, verslą bei visuo
meninį, kultūrinį ir spaudos 
darbą.

Šiame tome bus įvesti nauji 
skyriai: beletristikos, poezi
jos, filatelijos, humoro ir juo
kų iš paštininkų gyvenimo bei 
kitų pasaulio pašto įvykių ir

kūnu pud&mavu jai ilgiausių 
metų, o Povilas visus pavaiši
no. E. M.

Todėl kolegos paštininkai, 
dėmesio! Jūs esate viešai kvie 
čiami prisidėti prie knygos II 
tomo medžiagos surinkimo. 
Reikia gauti ir naujų nuotrau
kų iš paštininkų gyvenimo tė
vynėje ir tremtyje. Kaip žino
me, nuotraukos vertina kny
gos turinį ir suteikia vaizdų iš 
ano laiko gyvenimo bei veik
los. O gera nuotrauka atstoja 
šimtą žodžių !-

Paštininkai jau parodė ką 
gali, kai tik vieningai sutaria. 
Pirmoji jų išleistoji knyga su
silaukė palankios kritikos ir 
įvertinimo. Reikia manyti, kad 
ir naujai surinktoji atsimini
mų medžiaga bus įdomi ir ver
tinga. Mat, daugelis paštinin
kų nespėjo laiku perduoti sa
vo turimą medžiagą. Iki šio 
laiko jau yra gauta apie 20 
įvairių! str. ir apie 30 nuotrau
kų, nors nebuvome tinkamai 
atsiliepę į skaitytojus ir esa
mus sąjungoje paštininkus, 
kad jie duotų savo atsiminimus 
būsimajai knygai.

Medžiagą prašome siųsti .A. 
Gintneriui.

Antanas Gintneris

Lietuvių Moterų 
klubo veikla

Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimas įvyko lap
kričio 18 d., Field’s Restorane, 
104 ir Kedzie. Pirmininkė p. 
Krajicek sklandžiai tvarkė su
sirinkimą. 1971 metų būsimo 
Gintaro Baliaus pirmininkė p. 
Constance Hofer pranešė, kad 
balius įvyks birželio 20 d., Gon 
rad Hilton viešbutyje, šių me
tų Gintaro Baliaus pirmininkė 
p. Mary Rudis dėkojo visom 
narėm už paramą. Išrinkta 
nauja valdyba 1971 metams, p. 
Betty Phillips — pirmininkė p. 
Helen Allen — vicepirmininkė, 
p. Aldona Daukus — nut rašt., 
p. Bernice Dodge — kor. sekr„ 
p. Adeline Kutchins — finansų 
sekr^ p. Joan Oksas — iždinin
ke ir p. Aldona Brazis — isto
rikė. Klubo garbės pirmininkė 
yra p. Juzė Daužvardienė.

Neseniai klubas aukojo $100 
Balfui, $50 Recording for the 
Blind Service ir $25 švento 
Kryžiaus Ligoninei ir atmini
mui mirusių klubo narių.

Christine Austin

Susirinkimų ir parengimų

TtVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

1410 So. 50th Ave., Qcero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTILEONARDAS BUKAUSKAS IR SŪNUS _  _ I 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
WIinMiUmMimHUMIlMlwmHHWHIliUUBWHHUIIHHHUItHHHHIIIIHilHIUmMiWH

NAUJOJI ŠERMENINĖ ŽINOMOJI ŠERMENINĖ I 
I

DE YOUNG • VROEGH FUNERAL LEONARD FUNERAL HOME

10821 S. Michigan Avenue I
649 East 162nd Street z,,- Tn-Chicago, Illinois
South Holland, Illinois

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

dieną arba naktį.

Skambinkite telefonu COmmodore 4-2228

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

P E RKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

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

APDRAUDŲ

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

YOUR.'
Jr&fftocęĮ agent 

K MMVtS Ov **•'

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

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 

f’ Priima tik susitarus
Valandos: pirmad^ ketvirtad. 5-rS,

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,
C E

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

jimo sąlygos.
V 1 č I U S

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

CHICAGO, ILL. 60629

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj)

Pigūs automobilių draudimai,

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė viri 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje Įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Piliečių kluDas
Amerikos Lietuvių Piliečių 

klubo susirinkimas įvyko aną 
sekmadienį, lapkričio 15 d.

Susirinkimą atidarius buvo 
minutės atsistojimu pagerbta 
mirusi šio klubo narė pirmi
ninkė Adela Burba, nes šio 
mėnesio 23 dieną sueina vie- 
neri metai kaip ji amžinai už
migo. Po jos mirties Piliečių 
klube paliko didelė tuštuma, 
kuri vargu kada bebus visiškai 
užpildyta.

Spalio 31 dienos baliaus ren
gimo komisija pranešė, kad 
būta gražaus'pelno, už ką pa
dėkojo visiems, kurie buvo at
silankę, taip pat Naujienoms ir 
Sandarai už pagarsinimus ir 
Sophie Barčus bei Margučio 
radijo pranešėjams.

Klubas vienbalsiai nutarė su 
Kalėdų, dovanomis pasveikinti 
Naujienas ir Sandarą.

Pranešta, kad serga 
narys
metu yra Šv. Kryžiaus 
nėję. Nariai reiškė apgailesta
vimą ir linkėjo, kad greit pa
sveiktų.

Kitas klubo susirinkimas 
įvyks sekmadienį gruodžio 20 
dieną. Tai bus priešmetinis 
susirinkimas ir valdybos 1971 
metams rinkimai.

Klubo narvs Povilas Masilio- 
nis pranešė, kad jo mylima 
Josephine ši mėnesį turės gim
tadienį, tad nariai po susirin-

— Brighton Parko Lietuviy Motery 
Klubas rengia šaunų metinį balių šį 
sekmadienį, lapkričio 22 dieną nuo 4 
valandos popiet, Hollywood Inn sve
tainėje, 2417 W. 43rd St. Bus skanių 
valgių, gardžių gėrimų ir kojoms pa
sismaginti gros George Joniko or
kestras. Prašomi visi atsilankyti.

Komisija ir Valdyba

— Lietuviu žagariečiy Klubo susi
rinkimas įvyks sekmadieni, lapkričio 
22 d. 1 vai. popiet, Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Visi nariai ir narės 
malonėkite dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

J. Keturakis, rašt.
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Laidotuvių Direktoriai 

MOEia&EVANS 
6845 sa WESTERN AYR.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA,

Juozas Baličas
klubo 

ir šiuo 
iigoni-

OOMMNSUIMNC^-
Call: Frank Zapolis 
3208'/z W. 95th St. 

GA 4-8654

Stale FarJn■.F^^e^d^CBo^•^.^

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

ANTANAS PETKŪNAS

Gyv. 4013 So. Maplewood Ave.

Mirė 1970 m. lapkričio mėn. 
20 d., 1:00 vai. ryto, sulaukęs 
senatvės. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 66 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Helen, 

pusbrolis Petras Karaliūnas, 
brolienė Eva Kelner, jos duktė 
Cane ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

šeštadienį, 6 vai. vakaro kū
nas bus pašarvotas P. Bieliūno 
koplyčioje, 4348 So. California 
Avenue.

Pirmadienį, lapkričio 23 dieną 
8:45 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į St. Agnes parapijos 
bažnyčią, o po gedulingu pamal
dų bus laidojamas Lietuvių Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Antano Petkūno gi
minės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, pusbrolis, broliene, 

giminės.
Laidotuvių Direktorius Petras 

Bieliūnas. Tel. La 3-3572.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742 
f 

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuviųir
Direktorių fe
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVl- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

? TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

Tel. 238-9787-8

PIRKIT c JAV TAUPYMO BONUS

OVERSEAS PACKAGES 
CHRISTMAS DEADLINE

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Vienerių Metų Mirties Sukaktis

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

ADELA BURBA-YURUS
Gyv. 6378 Eggleston Ave.

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

SIUNTINIAI

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

Air AH the Way 
30-lb. Limit

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas jvairiv P^e 
kiv> Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

SKAITYK •NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Paskutinė data kalėdiniams- siunti
niams į užsienius siv^i Xra lapkričio 
28 d., jei jie siunčiami oro postu. Vė
liau issiuntus, paltas negarantuoja, 
kad siuntiniai pasieks adresatą laika

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Mirė 1969 m. lapkričio 28 die
ną, sulaukusi 64 metų amžiaus. 
Gimusi Silver Town, Anglijoje.

Palaidota Lietuvių šv. Kazi
miero kapinėse 1969 m. lapkri
čio 27 d.

Paliko nuliūdę: sūnus Joseph 
Burba, jo žmona Rose, duktė 
Eileen Danta, jos vyras Adolph, 
4 anūkai — Diana ir Ronald 
DanUT, taip pat Darlene ir Jo
seph Burba, du broliai — John, 
jo žmona Lucille ir Stanley, jo 
žmona Sophie, sesuo Anne Deb- 
ner. dukterėčios, sūnėnai ir 
kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.

Velionė buvo daugelio 
viškų organizacijų ir 
narė, valdybų narė ir 
ninkė.

Praslinko metai nuo 
mylimos Adela Burba ______
bet palikę giminės ir artimieji 
negali Jos pamiršti.

Mes Tavęs. Mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė. Mirties metiniu proga visi giminės, 
draugai ir pažįstami yra prašomi prisiminti velionę maldose ir kalbose’.

Nuliūdę lieka: Duktė, sūnus, giminės.

lietu- 
klubų 
pirmi-

mūsų 
mirties.

■m?

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

PETRAS BIELIŪNAS !
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3573

GEORGE F. RUDMINAS -
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS !
(LACKAWICZ) f

2424 WEST 69th STREET REpablic 7-121J

2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
--------1

P. J. RIDIKAS ‘
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911 

I
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-■VaSfilČ Marquette Parke1na^^ laipsnių žemiau savo kaltintojais. Tai esąs pasi-
> .. .. ... nuho, bet Kalėdoms ir Nau- tyrioj imas iš teismo .Į čigone panaši vagile — a|>- .. ... ., • .... . .* jiems Metams vėl atsilsiu ir vi- -----------

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

gavikė jau daug ką apvogė ar,J * . ‘ .... . ‘ . ,.1
nM-gino apvogti šioje apviiokė- J“. PAKELS NUOMAS 30
•je/’ vieharri gėraširažiui prie į 
-Kedzie ir 63 apsimetusi alps
tančia ir maldaujančia pagal
bos, ištraukė net kelis šimtus. 
•Kitiem, besiteiraudama kelio * • ,’ar kokio adreso, nukniaukė 
smulkesnius pinigėlius. Važi- 

įnčja tamsia mašina su vyru, o 
■kartais ir su vaikais.

K. Toli tinas

'švelnesnis kaip buvo 1970 me-' 
tų sausis, šalta, iki 6 ir 8 laip 
snių žemiau nulio būsią vasa
rio paskutines dvi

ibet be sniego. Pirmąją 
pusę būsią lietaus, bet vėliau 
šalti Kanados orai nuo 
Kenzie (Hudson?) baseino 
šaldysią orą iki pat spalio 
baigos ir pavasaris būsiąs 
lyvas kaip ir praeitasis.

jši žiema būsianti švelni 
■^Michigan laikraštis South 
sBend Tribūne paskelbė užtik- 
Črinimą, kad ši žiema būsianti 
^palyginamai švelni ir patarė 
^•rtetikėti jokioms “raganoms”, 
• almanachams, net Michigano 
itežero karosams I,

c

Chicagos pietinės dalies rea 
lesteitininky atstovas Eilward 

savaites, Durehslag pareiškė, kad nu- 
kov()i matomas butų nuomos apart- 

į mentų namuose pakėlimas iki 
Mac-1'30 nuošimčių. Butas iš keturių 

aĮ_ kambarių, kurio nuoma iki 
pa_ šiol buvo $125, pakils iki $160 

i mėnesiui. Pakėlimas esąs iš
šauktas mokesčių nuo nejuda
mo turto pakėlimu ir kitomis 

i padidėjusiomis išlaidomis.
Chicagos pietinės dalies 

Į apartmentų nuomojimo admi
nistracija — South Central 
Board apjungia 54 realesteiti- 

I ninku firmas ir apima sritį tarp 
39 ir 95 gatvių ir tarp Michiga
no ežero ir Ashland Avė. su 
200 nuomojamų apartmentų, 
kuriuose gyvena apie 500,000

IŠNUOMOJAMAE KAMBARYS gero
je Bridgeport© apylinkėje. Pageidau
jama rimtas pensininkas. Teirautis 

tel. 8474318.

— Laura Matuzaitytė, Vikto
ras Redai lis ir Joana Sinkaus- 
kailė laimėjo plakatų konkur
są, kurį skelbė- N. Davis mo
kyklos Tėvų ir mokytojų drau
gija, Brighton parko apylin-

REGISTERED STYLIST 
All girl barber shop. 

5—6 days a week. 

DE 7-5727 REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Nuosavybės mokesčiai 
pakils 17.7 nuošimčių 

Chicagos mero biudžetas 
1971 metams sumoje $899,007. 
692 skaitomas rekordiniu, ku
riam padengti numatoma mo- 

(ešeriams),;kesčius nuo nuosavybių mieste 
Nepaisant kaip giliai jie į van- pakelti iki 17.7 nuošimčių.

Naujajame biudžete be kit- žmonių, 
ko numatyta priimti į policiją
588 naujus tarnautojus ir 42,500 Vas Jack Kellman pridūrė, kad 
miesto tarnautojams pakelti ai galima laukti 
gas 5 nuošimčiais, o policijai 
ir gaisrininkams pakelti 7 
nuošimčių.

Ldenį pasinertų!.
Harvardo universiteto per 

^daugiau kaip 20 mėtų tęsiamos 
šaulės domių studijos rodan- 
ėios, ;kad lapkritis iki galo bus 

^švelnus; net gruodžio pirmą
ją, savaitę esą> galima tikėtis lie- 
k-^ąus su perkūnija. Gruodžio 
^antroje pusėje užeisią šaltų

ik 9

Kitas realestatininkų atsto-

nuomos kainų 
pakėlimo ir kitose miesto da
lyse.

— James Krukonis, De Paul 
universiteto studentas, dąlyva 
vo Moljero komedijos pastaty 
ine prancūzų kalba paskelbtos 
Prancūzijos dienos proga.

— Sharon Banis ir Larrv Pū
kelis studijuoja meną South
west kolegijoje, buvo išstatę 
savo darbus Chicagos miesto 
kolegijų administracijos pa
talpose.

— SFC Michael A. Montwill, 
Kennedv aukšt. mokvklos 
ROTC kadetas, yra paskirtas 
į Chicagos miesto kadetų kor- 
po štabą, kuris atstovauja 6000- 
kadetų, esančių miesto mokyk
lose.

18 iki 45 METŲ 
NORINČIOS MOKYTIS SIŪTI.

Nereikia kalbėti angliškai. $1,80 va
landai mokantis. Akordinis darbas. 
Operatorė gali uždirbti virš 3 dol. per 

valandą. Skambinkite. 544-3600.
Kalbėkite su Harvey Taylor.

J. W. JOHNSON CO.
3100 W. Randolph St., Bellwood, Ill.

3

REIKALINGA
RASTINĖS VALYTOJA 

dienas savaitėje, nuo 8 vai. ryto iki 
4:30 vai. vakaro.

SLEIGHT & HELLNUTH CO 
900 So CLINTON, CHICAGO 
Skambinkite Mrs. AULISA, 

tel. 427-4600

OPEN SOON
A chance to capitalize on your ability 
to produce: National Company wiU 
pay starting salary up to $800 a month, 
dependent upon qualifications & exp. 
A chance for rapid advancement with 

identive increases.
Comprehensive training

Call Mr. BROADHURST — 4244404

j: SHOP AT HOME
: INTERIOR

kon 
kal-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOK ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

BY .STEPHANDS
*We come to your home with samples. 
No obligation. IJhique vinyl & cork 
?vall coverings. . Original specialty 
items made. Minor remodeling. Arts

& Antiques for sale and repaired.
'Call 485-1485 '

Nebrangiai :ir greitai taiso Volkswage-i 
hus, Volvus, Mercedes, Porschus ir 

.kitas tris, ir vietinės gamybos maši 
tfas. Elektroninis tikrinimas, patyrę

^RICHMOND AUTO SERVICE 
Y 2934 West 63rd St.
rTek GR 6-3134 arba GR 6-3353

Kriminalisto teisės
Pasižymėjęs “Septynių” 

spiracijos byloje Chicagoje 
tinamųjų advokatas William
Kunstler, kurs dabar gina Pe- 
orijos kriminal. teisme vieną 
27 metų amžiaus piktadarį, kai 
iinamą praeitą gegužės mėnesį 
per kino teatro apiplėšimą nu
šovęs policininką, pavadino 
“didesnės apimties apsilenki- 
mus su JAV Konstitucija” ka
dangi teisiamasis dėl teismo 
salėje triukšmo kėlimo teisė
jui paliepus buvo išvestas į at
skirą kambarį , iš kurio galėjo 
matyti ir girdėti teismo eigą ir 
su savo advokatu kalbėtis per 
telefoną. Adv. Kunstleris kal
tina, kad tatai yra jo klientui 
konstitucinių teisių pažeidi
mas., nes kaltinamasis turįs 
teise būti akis i aki kartu su

Vėl kels CTA važma
Chicagos komercijos asocia

cijos viršininkas Thomas Coul 
tė sugalvojo, kad Chicagos 
tranzito administracija (CTA) 
žymiai sumažintų savo išlaidas 
pakeldama autobusų ir trauki
nėliu važmos kaina iš 45 cen
tų iki 50 centų ir autobusuose 
įrengdama naujas pinigams 
įmesti mašinas, kurios priim
tų po du “kvoterius”, patarda
mas tatai nedelsiant padaryti. 
CTA turėjusi daug vargo ir iš
laidų, kol buvo išgalvotos ir 
įrengtos tokios mašinos, kurios 
ima “kvoterius,”, dešimtukus 
ir nikelius, kai važmos mokes
tis buvo pakeltas iki 45 centų.

Čelkienė išlaikiusi 
egzaminus, gavo 

pilietybę. Gyvena

— Rūta 
reikiamus 
Amerikos 
Marquette Parko apylinkėje.

— DLK Birulės D-ja šiandien 
8 v. v. Jaunimo centre ruošia 
vakarą, kuriame programą at
liks baleto šokėjai — V. Karosai- 
tė, J. Kolytė, S. Velbasis ir J. 
Puodžiūnas su savo baleto studi
jos mokiniais. Birutietės ir Ra- 
movėnai, kurie lapkričio 22 d. 
ruošia Lietuvos kariuomenės 
52 m. sukakties minėjimą, sa
vo darbu ir aukomis remia Ne
priklausomybės kovų invali
dus. Minėjimas prasidės 11 
vai. pamaldomis TT Jėzuitų 
koplyčioje.

HOUSEKEEPER
Monday, Thursday & Friday. Care for 
2 small girls & cleaning. Must speak 
English and must have references.

973-2989
After 4 P. M. & Weekends all day.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

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

sition. Paid vacation and other 
benefits.
APPLY

WARD BAKING COMPANY
5659 So. LaSALLE

NO 7-5900
An equal opportunity employer

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

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

11 BUTŲ MŪRAS. 10 metų. 60 p. 
sklypas, geros pajamos, puiki vieta.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE
2737 W. 43rd STREET

CL 4-2390

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

PARDUODU — PERKU 
Namus Chicagoje ir ūkius 

Illinois valstijoje. 
LISKUS REAL ESTATE 

2502 West 69 Street 
Tel. 434-8786

čU AUTOMOBILIAI IŠLYGINAMI IR NUDAŽOMI
k, •• ‘ ' Y*' / ■ ■’
-Darbas atliekamas sąžiningai, gerai prityrusių specialistų, 

prieinamos. Darbo valandos nuo 8 vaL ryto iki 5:30 
yąL 'vąkąrp/' šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12:30 vai. p. p. 

r?‘ ‘ Savininkas lietuvis.
[/.' ČIKAGOJE; 3518-24 West 63rd ST. TEL. 776-5888

Vyrams nebėra kur dingti
Bull & Bear restoranas, 315 

S. La Salle St, Chicagos mies
te, “už lytinę diskrimina
ciją” buvo teisme nubaustas 
$50. Restoraną apskundė dvi 
moterys, abidvi advokatės, 
kad jis atsisakęs joms patar
nauti Board Room kambaryje, 
kurs tradiciniai iki šiol buvo 
rezervuojamas tik vyrams.

Chicagos miestas turi nuo 
1967 veikiantį potvarkį, drau
džiantį bet kokią rasinę ar ly
tinę diskriminaciją. (Abidvi 
skundikės yra Nationalinės Mo 
teru Organizacijos narės.

o Pirmadienį, antradienį ir 
trečiadienį “Marginiuose” bus 
gaunami kvietimai į Spaudos mė 
nėšio Literatūros Vakarą, įvyks
tanti lapkričio 27 d., penktadienį, 
7 vai. 30 min. Jaunimo Centre. 
LB Chicagos apygardos valdyba 
prašo Įsigyti bilietus iš anksto, 
kad vakaro dieną išvengus spūs
ties prie kasos. (Pr).

MOTERIS ARBA VYRAS 
Atlikti namų šeimininkavimo darbus. 
Gyventi vietoje, gražioje užmiesčio 
aplinkoje, 50 minučių nuo Chicagos. 

$50 savaitėje.
Skambinti iki 2 vai. popiet. 

Tel. 375-3121 arba 
(219) 933-0700

BY OWNER
Bev. area. 7 room 4 bedroom 
cptg. nat. f/p. Many extras.

FU 9-1966

LAIMĖ BŪTI SAVININKU
PUOŠNUS 4 BUTŲ mūras, Brighton 

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

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

PUIKUS, DIDELIS 2 po 5 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29,500.

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

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

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

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

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

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BY OWNER
3 bedroom brk. bungalow, 10 yrs. old.
FuU

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

vO S NI O S PARCELS EXPRESS CORF.
x (Licensed by VNEsHPOSYLTORG)

- MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2S01 W. 49th St., Chicago, Hi. 60629. — Tel. WA 5-2737 

j? 3333 So. Halstad St., Chicago, IH. 60608. — Tel. 254-3320 
Įvairių prekių pari rinki mag, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
, ' maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Prekės brangsta, kainos kyla, 
Doleriuko aiški byla.
Laikas pirkti daiktą gerą, 
Parduotuvėje pas Tverą.

TVERAS — JEWELRY, 
2646 W. 69 Street.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tverą.

(Sk).

CARRY - OUT RESTAURANT
Excellent South suburban location.
Established business. 75x125 foot 

lot, building and all equipment, j 
Owner must sell.

Call NORM, 779-4555

basement. Patio — Fiber glass 
shed. Ceramic tile bath.

Colored fixtures.
Call HU 9-1270

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

$5,000 minimum
2 year certificate

— Passbooks

514%
Investment 
bonus plan $1,000 minimum

$1,000 minimum 1 year certificate

Savings Insured to SM,000. — Highest reserves.

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

.... I ..........

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

4 įrankiai. Hgų metų patyrimas.

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

""" i———
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

- ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Dlinois 60608

— Kazys Deveikis su žmona 
išvažiuoja į Arizoną anūkės su 
tuokti. Deveikio dukters Lor- 
retos Koneman, duktė Sandra 
išteka. Deveikiai nori dalyvau 
ti savo anūkės vestuvėse ir pa
linkėti jai laimės, žiemos šal
čius Deveikiai ruošiasi praleis
ti Arizonoje. Vėliau jiedu gali 
aplankyti ir Kalifornijoje gy
venančius vaikus.

— Inž. Algirdas Pautienis. 
Cleveland© Alto skyriaus pir
mininkas deda dideles pastan
gas gelbėti Praną ir Algirdą 
Bražinskus, (bėglius iš komu
nistinės Rusijos. Jis yra suor- 
organizavęs — pasiuntęs kelis 
šimtus telegramų Turkijos val
džios atstovams ir sutelkęs ke
lis šimtus dolerių taip reikalin
gų jų bylai vesti.

— Pranas Prūsis, Humboldt 
Parko Lietuvių Klubo pirmi
ninkas, praeitame susirinki
me visiems nariams pranešė, 
kad jis vienas nepajėgęs gy
venti ir vedęs, šia proga jis at
nešė susirinkusiems kiškio py
rago ir visus apdalino vestuvi
niais saldainiais. Apgailestavo, 
kad negalėjęs žmonos atvesti Į 
susirinkimą, nes jai dar tenka 
dirbti. Jis tai padarys pirma 
pasitaikiusia proga. Klubo na
riai palinkėjo jam ilgu laimės 
metų.

♦ LIETUVIŲ TAUTINIAI NA
MAI Chicagoje maloniai kviečia 
Jus dalyvauti Lietuvių Tautinių 
Namų būstinės atidaryme, šių 
metų lapkričio 28 ir 29 d. d. ir 
susipažinti su lietuviškųjų na
mų problema bei pabendrauti 
su Lietuvių Tautinių Namų na
riais, direktoriais ir valdyba.

Būstinės atidarymo progra
ma:

šeštadienį, — lapkričio 28 d.
2 vai. p. p. — Lietuvių Tauti

nių Namų projekto eskizų ap
žiūrėjimas. Paaiškinimus duos 
arch. E. Masiulis.

4 vai. p. p. — Sofijos Adomai
tienės paskaita: Kokios kultūri
nės reikšmės davė tautai ir 
mums prieš 50 metų sukurta 
Lietuvos opera.

5 vai. 30 min. p. p. — Lietu
vių Tautinių Namų narių susi
rinkimas. Kviečiami jame da
lyvauti ir ne nariai, besidomį na
mų problema

7 vai. vak — Vaišės.
Sekmadienį, — lapkričio 29 d.
2 vai. p. p. — Lietuvių Tauti

nių Namų projekto eskizų ap
žiūrėjimas.

4 vai. 30 min. p. p. — Kavutė, 
kurioje kviečiamas dalyvauti 
ypač lietuviškasis Chicagos jau
nimas.

Lietuvių Tautinių Namų būs
tinės adresas: 7108 So. Rock
well Ave., Chicago, Ill. 60629.

(Pr).
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64-TA IR KENNETH AVE.
(Nuostabus ir labai puošnus 5% kam 
, barių mūras. 3 dvigubo dydžio mie- 
Į gamieji. Hollywood puikumo vonia 
plius atskiras prausyklos kambarys.

--.Dailiai iškaltomis sienomis poilsio ir 
SKUBIAI IR GALUTINAI parsiduoda . žaidimų kambarys visos šeimos 
Brighton Parke gera ir pelninga ta- džiauSsmui- 42 pėdų sklypas ir 2 ma- 

verna su mūriniu pastatu. šinų garažas su šoniniu Įvažiavimu. 
Vardan savosios laimės, skambinkite 

stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietcviškai.
254-8500

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

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

GEORGE S.
REFRIGERATION 

374-8752

FOREST PARK: By owner, 5 year old 
townhouse, end unit, walk to Lake St. 
“L”, shopping, maintenance free. 3 
bedrooms, deluxe kitchen with large 
snack bar and walk in pantry. Lux 
urious bath and powder room, full 

‘ . ' ' . - . “ ' 1 
air conditioning. Carpeting and 

draperies. S30’s. 366-4728.
24-Hr. Service, Commercial Re-Basement jandjrivate^p^io.__Cenfral 
frigeration Installation, Air - 
Conditioning, Commercial and
Window. Refrigerators & Freez- BRIGHTON PARKE savininkas par-

5 KAMBARIU mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. šilima ga- 
zu, moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobiliu garažas. $20,500.

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

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

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar
quette Parke. $32,000.

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šili
ma gazu. alumin. langai, platus skly- 
nas. graži- nuosavybė Gage Parke. 
$43.000.

4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū
rinis. Alumin. langai, šildymas gazu, 
garažas. Marquette Parke. S52.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

Ali

ers. All Makes.
We Guarantee All Work.

INDUSTRIAL JOBS 
outside & inside.

(Tool crib & stock areas).
637-3590

Call anytime.
types of fences, repairs, dog runs 

kennels, free estimates.

duoda 2 butų po 4 kambarius mūrinį 
namą su 2 mašinų garažu. Teirautis 

tek LA 3-0179.
BERWYN — BY OWNER 

6% rooms, Indiana limestone ranch. 
2 car garage, 1800 sq. ft. full base
ment, studio apartment. On 2 business 
lots. Attached Indiana limestone busi
ness building, 1200 sq. ft., $275 mon- 

tlv. Low 70’s.
CaU 788-7569.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

CHIMNEY REPAIR, 
GUTTERS, ROOFING

Bonded, Insured 
No job too small 

772-5449

HANDYMAN SPECIAL
9 room house, 2 baths. 

Needs work.
A bargain at 83500.

468-0096

PAINTING
• Decorating • Carpentry 

Interior & Exterior 
Free Estimates. Guaranteed. 

Also carpentry. Plastering & Plumbing 
and general maintenance.

Call for app’t 
784-4028

MARQUETTE PARK 
Completely remodeled 2 apartments. 
Full basement, new gas heat, double 
lot 220 wiring. Low down payment 

— FHA. 
FOX REALTORS. 

561-4557

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

STEBUKLINGA KAINA $25.900 
Našlė priversta parduoti didžiulį 3 
miegamųjų mūrą su pasakišku 25 pė
du priestatu prie 1-jo aukšto. Ekono
miška karšto oro šilima gazu tik $14 
mėnesiui. 8 colių dydžio plytelės yir- 

gera" vieta Marquette Manor vakarinė- 
Stding. Roofing & Pain- je apylinkėje. Taupyk savo pinigus. 
Extermmating. I Pašauk stebukladarį.

I Skambink MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

CARPENTER WORK

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

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

Skambinkit

REPAIRING & BUILDING PORCHES tuvėje ir vonios kambaryje. Patogi ir
Gutter work. !

ting.
Free estimate.

278-0731

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE


