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KONGRESE KRITIKUOJA AMERIKOS 
KVIEČIŲ BIZNI SU SOV. SĄJUNGA

WASHINGTONAS. — Amerikos vyriausybės kviečių parda
vimas Sovietų Sąjungai randa vis daugiau kritikų kongrese. At
stovų Rūmų žemės ūkio komitetas bando išaiškinti, ar tikrai kai 
kurie javų pirkliai sužinojo anksčiau už kitus apie sovietų dele
gacijos norą pirkti didelius javų kiekius. Ūkininkai nieko apie 
šį biznį nežinojo ir sovietai galėjo pirkti javus žemomis kainomis 
— po 1.63 dol. už bušelį kviečių. Ginčai eina ir apie valdžios 
subsidijas javų pirkliams, kurios padarė nuostoliu vyriausybei
apie 100 milijonų dolerių.

Javų pirkliai ir žemės ūkio de
partamento pareigūnai pripažįs
ta, kad rusai, vadovaujami vals
tybinės agentūros “Exportch- 
lieb” direktoriaus Belousovo, la
bai gudriai vedė derybas. Jie ne
išsidavė, kad jiems reikia daug 
kviečių — apie 400 milijonų bu
šelių. Jie atskirai tarėsi su ke
liomis javų pirklių grupėmis, kal
bėdami apie avižas ar kukurūzus, 
tik pabaigoje užsimindami apie 
kviečius. Jei Amerikos pirkliai 
būtų sužinoję, kad bus perkamas 
didesnis kviečių kiekis, jų kaina 
būtų pašokusi.

Sovietai gavo kviečius po 1,63 
dol. už bušelį, o kai buvo suži
nota apie šį biznį, kaina pakilo 
iki 2.50 dol. už bušelį. Amerikos 
valdžia sumokėjo pirkliams skir
tumą tarp pasaulio kviečių kai
nos ir Amerikos kainos. Pasau
lio kaina siekia apie 2 dol. už bu-
šelį.

žemės ūkio departamento ži
niomis, šių metų soyįetų kviečių 
derlius bus ketvirtadaliu mažes
nis už1971metų derlių. -Mažės-' 
nis miežiu ir avižų derlius. ■

Dar šią savaitę tikimasi susi
tarti dėl Amerikos ir Sovietų Są
jungos laivininkystės santykių. 
Nors Amerikos žydai labai spau
džia kongresą nepatvirtinti pre
kybos susitarimų su sovietais, 
valstybės departamentas pareiš
kė, kad jis tokiam spaudimui ne
pritaria. žydų emigracija yra 
sovietų valstybės vidaus reikalas.

Sen. Symingtonas pareiškė, 
kad senatas turėtų daugiau žino
ti apie numatomą Amerikos pre
kybą su sovietais, kad galima bū
tų įsitikinti ar ta prekyba Ame
rikai yra naudinga.

Internacionalizmo 
dienos Vilniuje

Kiekvienerių metų pavasarį į 
Vilnių, jo universitetą kviečiami 
įvairių tautybių jaunuoliai. Tai 
vykdoma vadinamo internacio
nalizmo vardan.

Štai ir šiemet, bendravo su 
lietuviškuoju jaunimu net ketu
rių kontinentų jaunimas. “Komj. 
Tiesa” buvo aprašiusi iškilmes 
universiteto Aktų salėje ir skel
bė pasikalbėjimus su jaunuoliais 
studentais. Buvo atvykę stu
dentai, žinoma, iš pačios Rusijos 
— Kijevo, Užgorodo, kiti iš Es
tijos, Čekoslovakijos, iš Peru — 
P. Amerikoje (trys merginos) 
ir afrikietis iš Togo — Emanue
lis. Jie visi atliko savo kraštų 
dainas.

Tuo pačiu metu Vilniaus spau
da reklamavo Lietuvoje vyks
tančias Armėnijos ir kitų res
publikų dienas. Lietuvos kino te
atruose buvo rodomi Įvairių, ir 
Azijos tautų, filmai. Ir tai, pa
gal režimo norą, turėjo artinti 
lietuvius su kitais kraštais... (E)

— Lietuvoje tebeleidžiami A. 
Venclovos raštai. Jo raštų aš
tuntame tome “šalys ir žmonės” 
sudėtos kelionių apybraižos iš 
Vak. Europos ir Indijos. (Ė)

IŠ VISO PASAULIO

MANILA. — Filipinuose buvo 
suimtas dar vienas provincijos 
gubernatorius ir dar du parla
mento nariai. Pas juos rasta ne
mažai ginklų. Suimti penkių 
miestų merai. Nusikaltimai mie
stuose sumažėjo po karo stovio 
paskelbimo. Korespondentai ra- 
šo, kad gyventojai pritaria pre
zidento Marcos priemonėms su
tvarkyti Filipinus.

SAIGONAS. — Nežiūrint gan
dų apie greitą, susitarimą su š. 
Vietnamu, Amerikos lėktuvai ne- į

EGIPTAS NESIDERĖS SU IZRAELIU,
PAREIŠKĖ PREZIDENTAS SADATAS

KAIRAS. — Ketvirtadieni daugelis arabų valstybių paminėjo
sumažino savo puolimų šiaurės Egito prezidento Nasserio mirties antrąsias metines. Prezidentas 
Vietname. Kasdien padaroma Sadatas Kaire pasakė kalbą valdančios socialistų partijos susirin-
apie 300 užskridimų. Saigone ko- j kime, kur jis atmetė Amerikos planą tartis dėl Suezo kanalo atida- 
munistas metė granatą į Pietų rymo. Sadatas ragino palestiniečius sudaryti Palestinos vyriau- 
Korėjos karinį automobilį. Vie-' sybę užsienyje ir pažadėjo tokiai vyriausybei Egipto paramą. Pre- 
nas civilis vietnamietis žuvo, ke- zidentas pasmerkė valstybės sekr. Rogers kalbą Jungtinėse Tau-
turi buvo sužeisti, o korėjiečiai 
nenukentėjo.

TOULOUSE. — Britanijos 
aviacijos ministeris viešai pasiū- 
lė'Vakarų Europai steigti ben
drą aviacijos pramonę, kad Eu
ropa galėtų konkuruoti su Ame
rika ar Sov. Sąjunga.

ŽENEVA. — Italų filmų akto
rė Sophia Loren Šveicarijoje lau
kia vaiko.

Nemalonumas 
demokratams

ČIKAGA. — Illinois demokra
tus sukrėtė dar vienas viešas 
skandalas. Ilgametis Cook aps
krities “klarkas” Edward Bar
rett, kuris virš 40 metų buvo 
vienas Įtakingiausių Čikagos de
mokratų vadų, buvo apkaltintas 
federalinio prisiekusiųjų teismo 
kyšių 'ėmimu, pajamų mokesčių 
įstaigos apgaudinėjimu ir ki
tomis suktybėmis. Tarp 1967 ir 
1970 metų Barrett gavęs 180,000 
dol. kyšių iš vienos įmonės, ku
rioje jis pirko Čikagos miestui 
balsavimo mašinas.

Ponas Barrett prižiūri rinki
mus Cook apskrityje, išskyrus 
Čikagą ir keturis priemiesčius. 
Jis demokratų partijoje dirba 
jau 40 metų.

Šachmatų 
olimpiadoje

SKOPJE. Amerikos šachmati
ninkų komanda Jugoslavijoje 
vykstančioje šachmatų olimpia
doje pateko į finalinį ratą, ku
riame jau nugalėjo Švediją. Di
džiausias olimpiados netikėtu
mas buvo Vengrijos laimėjimas 
prieš Sovietų Sąjungą, kurios 
rinktinėje lošia Michail Tai, Va
sily Smyslov ir Tigran Petrosian 
— visi trys buvę pasaulio čem
pionai. Jie trys sulošė su veng
rais lygiomis, tačiau ketvirtas 
sovietų komandos narys Viktor 
Koršnoj partiją pralaimėjo.

Skopje mieste prasidėjo ir mo
terų šachmatų olimpiada, ku
rioje dalyvauja šachmatininkės 
iš 23 valstybių, šį kartą Ame
rikos moterys nelalyvauja.

Vietnamo karas paliko daug našlaičiu, čia matoma .vienos vaiku prieglaudos valgykla. Budistu 
universiteto Saigone ir Tarptautinio Pabėgėliu komiteto remiama prieglauda turi 105 vaikus, 

nuo 3 iki 6 metu amžiaus.

tose ir pabrėžė, kad Egiptas neis su Izraeliu į jokias tiesiogines 
derybas ir nedarys dalinių susitarimų dėl Suezo ar kitais klausi-
mais; 1
—Izraelio užsienio reikalų mi
nisteris Ebanas Jungtinėse Tau
tose pasakė kalbą, kurioje pa
reiškė, kad Izraelis nenori am
žinai palikti dabartines paliau
bų linijos sienas, nenori užšal
dyti dabartinę padėtį. “Mes ne
same padarę jokių žemėlapių ar 
svarstę galutinių sienų. Tie 
klausimai bus svarstomi taikos 
derybose, pareiškė ministeris. 
Izraelis ir Egiptas turi pradėti 
derėtis. Egiptas iki šiol derė
tis atsisako. Kita kliūtis dery
boms yra arabų terorizmas, pa
reiškė Ebanas. Teroristų orga
nizacijos negalėtų egzistuoti ir 
veikti be arabų valstybių globos, 
pastogės, paramos, pritarimo, fi
nansinės paramos, bazių, ginklų 
ir treniravimo stovyklų, kalbė
jo Ebanas.

Libijoje palestiniečių organi
zacijos irgi paminėjo Nasserio 
mirties sukaktį. Svarbus palesti
niečių vadas Safik al Hout pasa
kė, kad tai, kas prasidėjo Muen- 
chene, bus tęsiama toliau. Vie
nuolika izraelitų nėra verti dau
giau už gyvybes arabų vaikų ir 
moterų, kurios žuvo nuo Izraelio 
bombų.

Mirė J. N. Yesulis
Vakar Chicagoje buvo palai

dotas prieš 93 metus Viduklėje 
gimęs ir ilgus metus savo name 
Jackson miestelyje, Michigan 
valstijoje gyvenęs Juozas N. Ye
sulis. Velionis buvo stiprus vy
ras, bet jį pakirto širdies smūgis. 
Jo ir širdis buvo stipri. Papras
tai pasakojama, kad stiprų vyrą 
pakerta du arba trys smūgiai. 
Yesulis atlaikė penkis širdies 
priepuolius, bet šeštas atėmė jam 
gyvybę.

Velionis visą savo gyvenimą 
domėjosi Lietuvius ir lietuvių rei
kalais. Ilgils Kietus jis buvo 
West Frankfort, TU., Lietuvių 
Draugijos pirmininkas. Velio
nis skaitęs Naujienas nuo pirmo 
jų numerio. Jis buvo asmeniškas 
Dr. Pijaus Grigaičio draugas.

Teismas sumažino
Bremerio bausme

t-

UPPER MARLBORO. — Ma
ryland© apeliacijos teismas svar
stė Arthuro Bremerio skundą, 
kad jis per žiauriai nubaustas už 
gubernatoriaus Wallace peršovi- 
mą. Teismas nutarė bausmę su
mažinti iš 63 metų kalėjimo iki 
53 metų.

Prokuroras, priešingai, prašė 
teismo bausmės nesumažinti, bet 
ją padidinti iki 123 metų Breme
rio advokatas Lipsitz Įrodinėjo, 
kad kalėjimo bausme reikia ne 
kalinį nubausti, bet jį perauklėti.

Jei Bremeris kalėjime gerai 
elgsis, tai jį legaliai bus galima 
paleisti po 13 metų.

Sen. Robert Dole, respublikonu nacio
nalinio komiteto pirmininkas, tvirtai I 
įsitikinęs, kad prezidento rinkimus!

laimes prei. Nixon as.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
o

Maskvoje buvo ratifikuota 
sutartis su Amerika, apribojan
ti gynybos raketų skaičių abie
jose šalyse.

Galinga bomba sužalojo di
delę Jeruzalės maisto parduotu
vę, dvi moterys buvo sužeistos,
Izraelio policija suėmė 150 arabų.

+ Tautinė Kinija paskelbė nu
traukianti diplomatinius santy
kius su Japoni jai?* .

+ Izraelio spauda paskelbė, 
kad keturios dėžės ginklų iš Izra
elio slaptai buvo išsiųstos Į New 
Yorką ir Briuselį, kur bus žydų 
gynybos lygos centrai kovai prieš 
arabu teroristus. Radikalai žv- 
dai puldinės arabus diplomatus 
Amerikoje ir Europoje.

Trys Hanojaus paleisti la
kūnai paguldyti į karines ligoni
nes sveikatos patikrinimui. Lei
tenantas Gartley, vienas paleis
tųjų, nenorėjo eiti ligoninėn, bet 
norėjo važiuoti namo. Jo motina 
apsiverkė, negavusi leidimo pa
siimti sūnaus Į namus. Ligoninės 
direktorius, kur guli Gartley, pa
reiškė, kad leitenanto niekas 
prieš jo norą ligoninėje nelaiko.

< Viena karo Vietname prie
šininkių, kuri parvežė tris ame
rikiečius iš Hanojaus, Cora 
Weiss pareiškė reporteriams, 
kad majoras Edward Elias ap
gavęs savo palydovus ir Hano
jaus valdžią, š. Vietname jis kal
bėjęs prieš karą Vietname, ta
čiau. kai lėktuvas paliko Hanojų, 
tuoj pakeitęs savo pažiūras.

♦ Čikagos ir apylinkių vai
ruotojų (teamsters) unija su 
190,000 narių paskelbė pritari
mą prezidentui Nixonui ir gu
bernatoriui Ogilvie. Ateinan
čiuose rinkimuose jie už juos bal
suos, tačiau ne visi respublikonai 
vairuotojams patinka. Jie nuta
rė balsuoti už demokratus Roman 
Pucinskį į senatą ir už Hanrahan 
— valstijos prokurorą.

Čikagos policininkai, siek
dami teisių derėtis su miestu dėl 
savo algų ir darbo sąlygų visą 
praėjusią savaitę Įtemptai rasė 
vairuotojams “tikėtus”, tuo no
rėdami atkreipti gyventojų dė
mesį Į savo reikalavimus. Dabar 
policininkai grasina ateinančią 
savaitę visai jokių tikėtų nera
šyti.

< Saigone prezidentas Thieu 
pasmerkė naujus komunistų tai
kos pasiūlymus. Jis neturįs vil
ties pasiekti taikos derybomis.

TAUTINĖ KENIJA NUTRAUKĖ RYŠIUS 
PEKINAS ATSISAKO REPARACIJŲ

PEKINAS. — Japonija ir Kinija nutarė panaikinti karo stovi, 
kuris prasidėjo 11)37 metais ir nutarė užmegzti diplomatinius 
santykius. Japonija pripažino Pekiną “vienintele, legalia Kinijos 
vyriausybe”. Kinija sutartyje pakartojo, kad Formoza yra nepa
keičiama Kinijos teritorijos dalis, o Japonija prirašė sutartyje, 
kad ji “pilnai supranta ir respektuoja Kinijos vyriausybės lai
kyseną”. Japonijos užsienio reikalų ministeris Okira pareiškė, 
kad Japonijos-Taivano sutartis, pasirašyta 1950 metais prarado 
savo galią.

Kanada laimėjo 
ledo ritulį

MASKVA. — Kanados ledo ri
tulio komanda, sudaryta iš profe
sionalų, laimėjo paskutines 
“draugiškas” rungtynes su So
vietų Sąjungos rinktine. Rung
tynės buvo kietos, Įtemptos ir 
aukšto lygio, jos baigėsi 6-5 Ka
nados naudai. Stadijone buvo 
14,000 žmonių, iš jų 3,000 ka
nadiečių, specialiai atskridusių 
pamatyti rungtynių.

Kanadietis Rod Gilbert susimu
šė su rusų Jevgeny Misakov ir 
abu buvo išvaryti iš aikštės pen
kioms minutėms. Buvo ir dau
giau susikirtimų.

Tuo būdu, po aštuonių susiti
kimų Kanada turi 4 laimėjimus, 
sovietai — tris ir vienos rungty
nės baigėsi lygiomis.

Sunkios vokiečių 
derybos

BERLYNAS. — Vakarų ir Ry
tų Vokietijų derybose buvo pri
eita prie sunkių problemų ir de
rybos buvo pertrauktos iki spalio 
10 d. Sunkiausia susitarti dėl di
plomatinių atstovi! viena kitos 
šalyse. Rytų Vokietija reikalau
ja pilno diplomatinio pripažini
mo ir pasikeitimo ambasadoriais. 
Bonos vyriausybė tvirtina, kad 
abi Vokietijos yra viena tauta ir 
turėtų bendrauti panašiai, kaip 
britų Komonvelto valstybės, ku
rios ambasadorni neturi o tik 
“aukščiausius komisijonierius”.

Rytų Vokietija šiuo klausimu 
nerodo noro nusileisti. Ji seniai 
siekia pilnos, suvereninės valsty
bės statuso, nors daug pasaulio 
valstybių ją laiko tik rytine Vo
kietijos zona, okupuota sovietų 
kariuomenės. Vakarų Vokietija 
norėtų pasirašyti sutartį su Ry
tų Vokietija dar prieš lapkričio 
19 dienos rinkimus, tačiau gali 
nesuspėti.

Valdžia stebės 
mėsos kainas

WASHINGTONAS. — Vyriau
sybės raportas apie mėsos kai
nas parodė, kad rugpiūčio mė
nesį galvijų ūkiai už mėsą gavo 
8.4% mažiau, tačiau vartotojų 
kainos nepasikeitė, o kai kur pa
didėjo. Mėsos kainos paskutinius 
metus žymiai pakilo visoje Ame
rikoje, tačiau dėl to kaltos par
duotuvės, pakuotojai ir kiti 
“perkupčiai”.

Žemės ūkio departamentas to
liau spaus mažmenų prekybas, 
kad jos nekeltų be rimto pagrin
do maisto kainų. Rugsėjo 7 d. 
Amerikos pragyvenimo kai
nų tarybos direktorius Donald 
Rumsfeld įspėjo parduotuves, 
kad vyriausybė seks jų kainas 
ir stebės visus pasikeitimus. Ta
ryba tikisi, kad krintant urmo 
kainoms, atitinkamai kris ir 
mažmenų prekybos kainos.

Okira pridėjo, kad Japonijos 
ambasada Taivane greitu laiku 
bus uždaryta. Japonijos delega
cija iš Pekino išskrido i Šancha
jų, kur ją pasitiko miesto revo
liucinio komiteto nariai ir 3,000 
žmonių minia. Iš Pekino aero
dromo japonų delegaciją išlydėjo 
apie 2,000 studentų, darbininkų, 
vaikų minia su gėlėmis ir drau
giškais japonams plakatais. Atsi
sveikinime dalyvavo ir visas Pe
kino diplomatinis korpusas.

Bendrame pareiškime Kinija 
išsižada bet kokiu teisiu reika
lauti iš Japonijos kare padary
tų nuostolių atlyginimo. Linijos 
premjeras Chou En Lai pasakė 
banketo kalboje, kad istorinė 
banga eina per Aziją ir nauja su
tartis su japonais yra kinų ir ja
ponų liaudies troškimo Įkūni
jimas. naujas skyrius dviejų tau
tų gyvenime.

Vakar “New York Times” už
sieniuose gyveną kinai, kurių yra 
20 milijonų, apmokėtame pusla
pyje pasmerkė japonų susitari
mą su Pekino valdžia. Pareiški
me sakoma, kad istorija rodo, 
jog daug kovų, kurios atrodė neį
manomos laimėti, buvo laimėtos, 
žmonijos dvasia turi būti laisva. 
Kinai negali gyventi prievartoje 
ir jai pritarti. Komunistų reži- 
bas Kinijoje neturi teisės repre
zentuoti kinų Jungtinėse tauto
se. Japonijos susitarimas su Pe
kinu yra tarptautinės teisės su
laužymas ir įspėjimas, jog gali 
atsirasti Tokija-Fekino ašis, kuri 
padidins Azijoje įtempimus ir 
sustiprins Mao ranką komuniz
mo skleidime kaimyninėse šaly
se. Pasireiškimą pasirašė 456 
kinų organizacijos 52 pasaulio 
valstybėse.

Danų premjeras 
pritaria rinkai

KOPENHAGA. — Danijos 
premjeras Jens Otto Krag pa
reiškė viltį, kad pirmadienio re
ferendume šalies gyventojai pa
sisakys už įstojimą į Bendrąją 
Europos Rinką, nors kaimyninė 
Norvegija nubalsavo į rinką ne
stoti. Norvegų referendumas, 
premjero nuomone, gali padidinti 
tokių danų skaičių, kurie rin
kai nepritaria, tačiau, iš kitos 
pusės, danai pamatė, kokion pa- 
dėtin dabar Norvegija atsistojo, 
patekdama politinėn ir ekonomi- 
nėn krizėn.

Jei Danija negalėtų įstoti į 
rinka, jos sviestas ir ikonai ne
patektu į Britaniją, nes ji įstoja 
i rinką. Danams reikėtų ieško
ti kitų rinkų, žmonės, kurie agi
tuoja prieš įstojimą į rinką, ne
pagalvoja apie ekonominius rei
kalus ir nesupranta, kad Danija 
negali viena gyventi be kaimy
nų rinku ar be Nato organizaci
jos. pareiškė premjeras Krag.

MONTEVIDEO. — Lrugvajli
jo irgi buvo rasti keli vietiniams 
žydams adresuoti siuntiniai su 
bombomis.
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be» manęs nei neklausia. Taip iningam vardui, 
ir palikau nusiminusius.
pagailo.
nemalonų įvykį 
Gal juos grąžino?

Čia aptarnavi-

Pirmame jo 
. _ __ ___ Net aukšte krautuvės, barai, resto-
Nežinau, kaip jie tą ranas. Visur išklota raudonais 

i įvykj likvidavo’.kilimais ir dekoravimas vertas 
ėmesio. Žinoma, televizijos,

g 
I

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
j*

1. MŪSŲ BENDROVĖ veikia jau nuo 1947 metų. Kiekvienais metais 
mes persiunčiame į Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siun
tinių.
MŪSŲ BENDROVĖJE ir jos skyriuje Jūs visuomet rasite didelį 
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
pinkime reikalingus dokumentus.

2.

■

220 SOUTH STATE ST<, CHICAGO, ILL. G0604 
TEL. WA. 2-9354
ir musų skyrius:

2618 WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629
- TEL. WA 5-2466

s
□K DVIEJOSE PATOGIOSE VIETOSE

10-ji ir paskutinė 1972 metų ekskursija 
Į LIETUVĄ!v > . Y . - t

1972 meldĮs . Walter Rask - Rasčiauskas nuvežė net 9 
ekskursijas Į Lietuvą; visos buvo pilnos. Kalėdų ir Naujų 
Metų laiku ruošiama dar viena kelionė.

Norintieji praleisti metų šventes su artimaisiais Lietu
voje, skubėkite registruotis — yra tik kelios laisvos vietos.

Išvyksta gruodžio men/- 21 dieną — Grįžta sausio mėn. 
4 dieną (14 dienų). 11 dienų praleidžia Lietuvoje.

KAINA: Nuo Čikagos 8760.00 —■' Nuo New Yorko $660.00.

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti į 
Ameriką. Dabar pats laikas pradėti rūpintis iškvietimu 
1973 metų vasarai.

svetinga sala, kur Budos šven- žiuoju į gausiausią ir-graziau- 
____  o____  w.£ lankomos, šią viešbutį, kuris turi labai 
Jos nėra per daug prabangios, didelę medžio išdirbinių krau- 
kaip kitur kad teko matyti, bet tuvę. Kai nuvykau ir pats pa- 
jie smilko Budos garbei šven- mačiau tuos 
tus smilkalus, muša kakta 
grindis ir meldžiasi, 
si. meldžiasi...

Čia beslampinėdamas susi
tikau Rusijos piliečių. Jie su
sižavėję krašto turtingumu ir 
smalsiai žiūrinėja krautuvių 
vitrinas. ’

"Tarybinės" valdžios gerai apmokami propagandistai rašo apie Lietuvoje vykstančią statybą, bet iki žio meto bijo'dė man. kad jie nedaug ką 
parvažiavusiems emerikiečiams parodyti pastatytus namjs. Komunistai tvirtina, kad nepriklausomoje Lietuvoje rjolj nirlrHc nes iiomo rlnnrla 
nebuvo pramonės ir nebuvo jokiai dirbtuvių. Paveiksle matome 1931 metais Šiauliuose pastatytą Maisto jmoną, . ’ ...
kurią atvažiavusieji vokiečiai ir anglai skaitė pačia geriausia bekono ir kitos mėsos apdirbimo įmone visoje tuome- tik 50 dol. Man pasisakius, kad 

tinėje Europoje.

tykios gausiai jų

medžio drožiniu 
nuostabius kūrinius, buvau 

meldžia- stačiai pritrenktas. Tai Hotel
Shangril. Nuostabios architek
tūros kūrinys. Jame didžiulė 
vien medžio drožinių krautu
vė. Žmogaus dydžio statulos, 
skulptūros, graviūros ir išdir-

Vienas iš jų pasiguo- biniai. Čia gali patenkinti la-

kaip pas mus Amerikoje, čia 
nėra, bet už tai radijas duoda 
tokią gražią klasikinę muziką, 
jog, rodos, tos televizijos nei 
nesinorėtų.

Po kelionės atsigaivinti no
rėdamas užsuku į barą. Mels
va prieblanda, raudonos švie
sos. Naktinio klubo nuotaika. 
Gurkšnoju alų ir galvoju apie 
tolimesnę kelionę. Iš karto čia 
matai, kad turistai mėgsta šią 
salą ir ją lanko. Žinau, kad čia 
nėra daug kas matyti, be 
ziejaus, zoologijos sodo 
maldanamių gal daugiau 
ko. Tad nežinau, kiek čia 
nų praleisiu. Pažiūrėsiu.

Pavakarys atkeliauja į
ir aš einu link arti esančios 
turgavietės. Juk ir tokias vie
tas turistas turi aplankyti. 
Kiek aerodromas nudžiugino 

i savo tvarka ir švara, tai čia
Žino- 

ženios klasės rajonas, 
sėdi žmogus ant šali- 
Jo kelnės atraitotos 
begalima. Galvą nu- 
šoną ir pusiau pra- 

akys mieguistos. Čia

mu- 
bei 
nie- 
die-

salą

mes galim vežtis, žinoma, jei 
---- 5 tik turim, kad ir 50,000 jie la- 

‘ ” . Kultūroslbai nustebo. Persimetėm po 
Emperor God festi- keletą sakinių ir išsiskyrėm.

_ . Karštas oras. Po lietaus ty- 
“Moon cake festival’’,la ir ramybė. Išėjęs iš viešbu- 

aplankyti ? — ir taip ištisi metai vis kokie'čio, stoviu ir žiūriu, kaip mo
čia nedidukė sala, prie nors festivaliai. Jie būna labai'ša vandens fontanas ir jame

- •

viskas daryta įtikinti turistui, 
... v, .. . , . . , .. kad jis ilgiau viešėdamas dau-Viesbuciūi turistus apdalina, . , , . ,........ , ... igiau dolerių paliktų.įvairia gražiai išleista b rosi u- ° t r *

ra. Knygutės labai spalvingos Taksis neduoda ramybės, 
ir informacijai naudingos. Tai Pagaliau pasiimu vieną ir va-

lėkštes padavėjos ir aptarnau- dinamų festivalių, 
ja žaibiškai sparčiai. Visos festivalis, ]
jaunos ir stebėtinai grakščios, vai, Festival “of the hungry 

Informacijoj klausiu, ką pir- ghosts”, 
miausia turėčiau 
Žinau, 
kurios dar priskaitomos 54 ma
žesnės salelės. Pats Singapū
ras vos 26 mylios ilgio ir labai 
tirštai apgyventas. Informaci
jos simpatinga- mergaitė pa
traukė pečiais ir nurodė zoolo
gijos ir botanikos sodą, 
brėžtinai pasakydama, 
paskutinis labai įdomus, 
ir maldnamių — mečečių,

turistui, 
domini- 
gražiais 
Čia yra

lULiicuiao ix 

spalvingi, panašūs i niaskara-lplauko auksinės žuvytės, 
dus.

pa- 
kad 
Esą 
ku-

blausiai išlepintą ir menišką 
skonį. Žinoma, kaina po kele
tą tūkstančių. Mačiau daug 
tokių statulų išparduota ir pri
dėtos kortelės ir pirkėjų adre
sai. Tikrinu. Vis tai amerikie
čiai turistai tokią prabangą 
sau galėjo leisti. Vakare, kai 
gerokai pavargęs sėdėjau pra
bangaus viešbučio vestibiulyje, 
galvojau kokios stebuklingos 
žmogaus rankos. Kokius nuo
stabius kūrinius jos iš medžio 
išgauna ir pastato prieš nuste
busi pirkėją. Vargu kuris pir
kėjas apie tai plačiai pamąs
to ... (Bus daugiau)

ARTĖJANČIAME NAUJIENŲ BANKETErios gali būti Įdomios
Važiuoju per anglų 

jos salą ir stebiuosi 
pakrančių vaizdais,
vienas žymiausių pietų Azi
jos uostų, miestas apie 1,150. 
000 gyventojų. Klimatas švel
nus. Mieste dėl pigaus benzino 
labai daug dūmų, piktesnių 
negu Los Angelėje. Važiavi
mas iš kairiojo šono neįpratu
sį kiek nervuoja ir atrodo be
matant įvyks kokia avarija. 
Prie vandenyno daug žalių, 
gražiais medžiais apaugusių 
kalnų. Pakrantės nusagstytos 
laivais, laiveliais taip, kad at
rodo sudarytas vandens mies
telis.

Prieš akis išsineria aukšti: 
balti namai. Tai šio kraštui 
dangoraižiai. Jie 35 aukštų, su ■ 

’labai patrauklia, bet jau ame
rikietiška architektūra. Per ka
nalą didelis, platus tiltas.

Valdžios išlaikomas ir gerai 
prižiūrimas botanikos sodas 
turtingas augmenija. Patrauk
lios dideliais žiedais brangios 
orchidėjos, seni angsano, ka- 
surino lietaus medžiai. Pal
mių eilės išrikiuotos tarpe iš
didžiųjų klombų, pasivaikščio 
jimą daro jaukų ir nenuobodu.

Ilgais kaklais pingvinai ir 
flamingai vaikšto po zoologi
jos sodą. Visur miela žaluma. 
Mačius didelių zoologijos so
dų, jame nedaug kas galima 
naujesnio ir atrasti. Tad ne- 
sugaišau jame per ilgai.

Sutiktieji žmonės labai sim
patingi, bet nevienas stengė
si tave apgauti arba kaip ki
taip iš turisto pasinaudoti. 
Kalba čia, žinoma anglų, bet ir 
jų tautinė malajų kalba plačiai 
paplitusi ir jie naudoja ją sa
vo tarpe. Per keletą dienų iš
mokau Selamat pagi-gero ryto 
ir Sila-lah pergi ka — prašau 
eiti ten. Jie juokdavosi, kai aš 
jų kalbą taip lengvai galiu imi
tuoti. Aš jiems sakausi, kad 
aš ne amerikietis, o lietuvis. 
Tada suglumę prisipažįsta, kad 
tokios valstybės jie nežino. 
Traukia iš stalčiaus žemėlapį ir 
prašo jiems surasti.

Kitą dieną, kai patekau j 
miesto centrą, kur gražios 
“departamentinės” krautuvės 
ir taip vadinamas bazaras, su
pratau, kad doleriui čia yra 
juoda rinka. Ant kiekvieno 
kampo užkabina tokie valiu
tos “keitėjai” ir viešai be jo
kios baimės siūlo kainas kur 
kas aukštesnes už normalias 
kainas. Kai nesileidi su jais Į 
derybas, jie taip lengvai nepa
sitraukia, bet seka ir vis gun
do keldami kainas vis aukštes
nes. Taij> atrodo, kad čia tuo 
reikalu nelabai valdžia rūpi
nasi ir drausti nedraudžia, 
taip juodoji rinka nebūtų 
kia jau vieša.

Singapūras turi* nemažai 
vo tradicinių švenčių, taip

Diriguos Alice Stephens
•ftvarka ir švara, 

nustebino priešingybė, 
m a, tai 
Žiūriu, 
gatvio. 
kiek tik 
lenkęs į 
merktos 
visas turgus vyksta kiek kitaip. 
Jau prekėms duoti stalai. Ant 
jų vakare sumirga lempos, o 
kai jau uždarymo laikas, visi 
susikrauna prekes ir nusiveža 
stalus j man nežinomas vietas. 
Praktiška. Stalai ant ratų.

Slankioju aš kaip baltas 
paukštis tarp juodų varnų ir 
visų stebimas nesijaučiu gerai. 
Čia primygtinai siūlomos pre
kės. Kiekvienas gatavas prie
varta tau ką nors parduoti. Ži
noma* matydami svečią, už
prašo dvigubai. Prekės abejo
tinos vertės, bet jų perkrauti 
stalai rodo, kad sala nieko ne
stokoja.

Kai grįžau į viešbuti, nebe
radau, kaip Honkonge, gink
luotos sargybos, o tik turbanu 
pasipuošusį durininką, kuris 
žemai nusilenkdamas palinkė
jo geros nakties.

Švelniai muzikai grojant — 
pusryčiai. Pilnas restoranas 
valgytojų. Trankiai barškina

TeL: (312) 238-9787

ER ANNUM PER ANNUMPER ANNUM
I

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. WESTERN AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60643

Chicago Savings
ind Loan Association

TOUR SAVINGS

INSURED
$20JUM

s ON CERTIFICATES
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

ON CERTIFICATES
OF S1OOO

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

0 PER ANNUM

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum 81,000

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokly 
namo pagerinimu duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin

kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokiu 
reikalu? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
•ukitas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės j:

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

tr

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-'
HOURS? Mon. n P. M. 16 8 P. M^ Tim*. 9 »o 4, Thur*. * FrL 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

■

Ki-
to-

sa
va-1

BANKETAS VYKS VFW SALĖJE, 7254 W. 63rd ST.
Vakarienė — $8.00 asmeniui. .. -
Šokiams gros A. Stelmoko orkestras.
Vietas rezervuoti prašome raštu Naujienoms (1739 So. Halsted St., 

Chicago, Ill. 60608 arba telefonu: HA 1-6100.
Pradžia 4:00 vai. po pietų.
Kviečiame visus iš anksto užsisakyti vietas artėjančiame

NAUJIENŲ BANKETE

Where has
all the 

money gone?
You shake your head.
You see it slip out of your hands 

and you worry.
Instead of worrying, why not do 

something about your money? Save 
some. Painlessly.

Join the-Payroll Savings Plan 
where you work.

Your money will add up faster.than 
ever before, because now there’s a 
bonus interest rate on all U.S. Sav
ings Boads. Now E Bonds pay 
when held to maturity of 5 years, 10 
months (4% the first year). That ex
tra %%, payable as a bonus at ma
turity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970...with a com
parable improvement for all older 
Bonds.

Get a grip on your money the Pay
roll Savings way. It’s an easy way to 
see your money grow instead of go.

until, redezoption- And reasenber,

Mocxh Afe jtafe. If ar dextreyrd,
rėpk“ When needed, they cxn be

Now Bonds pay a bonus at maturity

-*Mt C

1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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NET ATOSTOGOS
Nelengva buvo atsisveikinti su 

Naująja Anglija, kuri būtų ga
lėjusi būti ir Naujoji Lietuva, 
jei Vytautas Didysis savo žirgą 
būtų dažniau girdęs Baltijos, o 
ne Juodojoj jūroj ir būtų lietu
vių tautą ir Lietuvos valstybę 
padaręs jūrinę, o ne slavus su to
toriais po stepes besivaikančią 
kontinentalinę.

Amerikos rytinio pakraščio ir 
gamta ir visas peizažas lietuviui, 
ypač dzūkui ir žemaičiui, kurių 
žemės yra kalvotesnės ir leng
vesnės, yra daug artimesni ne
gu, sakysim, didžiosios prerijų 
lygumos vadinamuose Vidurva- 
kariuose arba visiškai mūsų pri
gimčiai svetimas penzažas toli
muosiuose Amerikos Vakaruose.

Cape Cod pusiasalis, kurs že
mėlapyje primena vėžio “kaklą”, 
tikriau sakant vėžio uodegą, taip 
ir būtų turėjęs būti pavadintas, 
nors pilgrimai neper dėjo j j Men
kių Ragu pavadinę, nes tos rū
šies žuvų ten ir dabar gana aps
tu išlikę, o ką bekalbėti apie lai
kus, kai pirmieji baltieji čia Įkė
lė koją. Ateinančio lapkričio 21 
dieną sukanka 358 metai kai 102 
anglikonai tame sulenktame vė
žio kakle bandė įsikurti. Nors 
dabar jau visais pajūriais-pama- 
riais ir salos viduje Paežeriais bei 
paupiais pilna gyvenviečių ir va
sarviečių, bet vis dėlto, ypač sa
los viduryje, važiuojant išilginiu 
plentu 6 ir 6A, dar pravažiavo-

YRA SU GALU
me didelius plotus, tebesančius 
tokioje pat padėtyje, kokioje čia 
pragyvenimą sau kūrė narsioji 
indėnų Narragansetų gentis, ku
rios išnaikinimą atliko maras 
prieš pat pilgrimams čia pasiro
dant. Jei ne ta Apvaizdos pa
galba, būreliui baltaodžių pilgri- 
mų “Naujoji Anglija” šiandien 
gal visai kitaip atrodytų.

Graži Cape Cod gamta. Lie
tuvos Sahara — Kuršių Nerin
gą ypatingai primena platūs ilgi 
mylių ilgumo paplūdimiai ir įs
pūdingos švaraus smėlio kopos 
visu “išoriniu” pusiasalio šonu 
(apie 50 mylių) iki pat žvejų ir 
hipių miestelio Cape Cod-Menkių 
Rago. Vėžio Uodegos gale — 
rrovinctown. Vaišingoji svetin
goji Grušų vasarvietė prie West 
Yarmouth įlankos likosi vien ma
lonus prisiminimas, niekuo ne- 
siskiriąs nuo saldaus sapno. 
Atostogos artėjo prie galo. Rei
kėjo palikti. Visų tiesų tiesa yra, 
kad visam kam ateina galas.

New Yorke po 40 metų
New Y'orke teko būti 1927 me

tų ankstybą pavasarį į šią šalį 
atvykus ir po penkerių metų iš
vykstant ir tame tarpe keletą 
dienų Woodhavene pas Dr. Venc- 
kius paviešėti. Tuomet dar nie
kam galvoje nebuvo tokie daly
kai, kaip “smogas”, oro tarša ir 
t. p., net tokių žodžių mūsų kal
bos žodyne nebuvo. Bet prieš

Amerikietis plaukikas Mark Spitz, kuris Olimpiadoje laimėjo 7 auk
so medalius, neužilgo pasirodys televizijoje. Bob Hope programoje, 

kaip aktorius. Jis už tą trumpą pasirodymą gaus 10,000 dol.

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

on 
investment 

account

mokama dviejų 
metu certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

Pinigai Įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d. 

Prašome aplankyti naują mūsų namą.

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

keletą metų iš Chicagos į Bosto
ną važiuojant Greyhoundu per 
New Yorka karšta troškia diena 
atmosfera čia pasitaikė kaip pu
tra ir visas rūpestis buvo kaip 
ko greičiausiai persėsti ir be su
stojimo išvažiuoti.

Šį kartą iš Cape Cod į New 
Yorka automobiliu parsivežė pas 
p. Mekus per Darbo savaitgalį 
viešėję senų Klaipėdos laikų ar
timas prietelis kun. Petras Da
gys ir jo simpatingoji žmona 
Ariane. Parsivežė Manhatano 

visiškai nekliudant stačiai į 
Woodhavena, kur ir švarus oras, 
ir daug augmenijos ir visa at
mosfera pasirodė nieku nesiski
rianti nuo Cape Codo. Dagiai 89 
gatvėj prie paties Forest Parko 
turi savo namus ir toje pačioje 
gatvėje bei keliose lygiagretėse 
gatvėse susispietę gyvena dido
ka lietuvių kolonijėlė. Tai svei
ka, švari ir rami apylinkė gy
venti ir svarbiausia, kad Man
hatano' amžinai suterštas oras 
bei Broadvėjaus “dvasia” iki čia 
nesiekia.

čia teko susitikti daug metų 
asmeniškai nebematytus bran
gius senų laikų asmenis — Biru
tę Grigaitytę-Novickienę, Rašy
tojų Dr-jos pirmininką kun. Le
onardą Andriekų, Dr. Juozą Pa
jaujį ir klaipėdiškį, labai vertin
gą, Naujiem] bendradarbį Mar

tyną Gelžinį su žmona Gerta. 
Pas pirmuosius du nuvežė kun. 
Petras (Dagys), kiti patys pas 
Petrą ir jo šilutiškę žmoną Aria- 
nę atvažiavo.

Tėvas Leonardas nepapras
tai malonaus būdo judrus, mažo 
kūno bet didelės dvasios vyras, 
baisiai užimtas naujojo Kultūros 
židinio planavimu, statymu ir 
finansavimo rūpesčiais — per
daug sausais medžiaginiais da
lykais jo poetiškai sielai. Pran
ciškonų brolija ir Darbininko re
dakcija šiandien yra likusi vie
nintelė baltųjų salelė juodųjų 
bangų aplinkui apsemta. Naujoji 
vieta pasirinkta Woodhavene ar
čiau ten gyvenančių skaitlingų 
lietuvių. Redakcijoje be to buvo 
maloni proga susitikti redakto
rius žemaitį rašytoją Paulių Jur
kų ir buvusį jauną spaudos ben
dradarbį Žitkevičių Klaipėdoje.

Birutė Grigaitytė-Novickienė, 
kurios vyras ir globėjas inž. An
tanas Novickis neseniai mirė, 
nėra palikta likimo valiai: vai
kų globojama, patogioje ant ratų 
kėdėje važinėdama ji kantriai 
kovoja su jos kūną sužalojusiu 
artričiu, bet turėdamas sveiką, 
gyvą, kūrybingą dvasią visą lais
vą laiką skiria atsiminimų bei žy
mių lietuvių biografinių apybrai
žų rašymui. Ji su savo dukters 
šeima gyvena vos per gerą bloką 
nuo. kun. Dagio namų. Lietu-

kurie M. Gailinį jau lahai ge-į 
rai pažįsta ir yra jį pamilę už • 
labai kruopščiai išstudijuotas; 
ptr Naujienas praleistas istori
nes studijas, ir dabar laukte lau
kia jo tolimesnių darbų.
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Įsikūnijus krivių krivaičio dvasia
Baigiaint žodelis apie patį kun. 

Petrą Dagį ir ponią Dagienę.
Ji tarnauja ir tarnyboje yra 

pasaulinio garso ITT kontrolierė. 
Ir nestebėtina. Turint tokias bū- 

i do ir charakterio savybes ke
lias Į tarnybinį pasisekimą sta
čiai aukštyn veda. Jauna, graži, 
labai simpatiška, punktuali ir 
taktiška, pareigai ištikimai atsi
davusi, milžiniškos Įmonės admi
nistracijos sudėtingiausią me- Į 
chanizmą puikiai pažįstanti ji 
savo atsakingose pareigose pa
sidarė nepamainoma. Susipratu
si lietuvaitė.

Jis pats — mielas ir artimas 
dar iš tų laikų, kai buvo Klai
pėdos gubernatūroje tikybiniams 
reikalams referentas ir pulko ka
pelionas, šiandien — arčiau pa
mačius ir susipažinus su jo pa
reigomis bei savo tautiečiams at
liekamais dvasiniais patarnavi
mais — geresnio apibūdinimo 
nerandu kaip jį krivių krivaičiu 
pavadinti!

Dabar, kai po Antrojo Vatika
no Susirinkimo Romos katalikų 
bažnyčioje pūsterėjo nauji vėjai 
ir to rezultate daug kas pakito

ir kataliku tarpe tebekinta. pasi
rodo kad tokie postai, kaip ku
nigo Dagio, yra labai reikalingi. 
Bažnyčiose altorius apsukus at
bulai, daugelio gerų katalikų net 
galvos apsisuko. Ypač tame nau
jovių chaose daug galvosūkio ir 
širdperšos pergyvena jautresnie
ji kunigai, kurie savo širdyje 
mielai norėtų savo broliui patar
nauti, bet paskaitę senus kano
nus atranda, kad patarnauti ne
gali. Čia užteks vienintelio pa
vyzdžio.

Vienas žymus iš profesijos ir 
vardo lietuvis, kurio žmona jį 
pametusi atsiskyrė ir už kito iš
tekėjo, pagaliau įsimylėjo kitą 
moterį ir norėjo kaip geras ka
talikas ją vesti katalikiškai. Tuo 
reikalu jis besigerindamas iš 

anksto Įmokėjo savo bažnyčiai 
$800, bet kai atėjo laikas su
tuokti, atsakingasis kunigas at
siprašė tuokti negalįs, kadangi 
Romos bažnyčios kanonai nelei-

id?ia tuokti asmens persi-.kyrė- 
lio, ne svarbu kuri pusė dėl per
skyrų būtų kalta, žmogus krei
pėsi j kun. Dagį, kurs jį gražiau
siai sutuokė ir pagelbėjo sukurti 
pavyzdingą lietuvišką šeimą.

Kun. Dagys buvo nusivežęs Į 
('ypress Hill kapines, kur paro
dė visą bloką su lietuviškomis 
antkapėmis. “Čia tai mano at
žalynas, kur taikingiausiai su
gyvena lietuviai be tikybos, pa
žiūrų ir socialinių skirtumų”, 
jis pastebėjo praeinant ištisas 

j eiles granitinių paminklų. Tose 
l eilėse amžinai ilsisi ir katalikai, 
ir liuteronai ir reformuotieji pro- 
testonai — visų jų didesnę dalį 
čia atlydėjęs kun. Dagys, tas vi
siems patarnaujantis, draugiš
kas tikrai lietuviškas krivė.

(b. d.) J. Pr.

SKAITYK PATS IR PARAGINS
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

Kas tik turi gera skonį,
Viską perka pas Lieponį

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. L I E P O N I S

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

PER ANNUM

$1000 or mor* 
certificates
1 year min.

HIGH RATESPAID QUARTERLY AT
BRIGHTON

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONHIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
TEL.: LA 3-8248

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM

$5000 or more 
certificates 

2 year min.

PER ANNUM
Investment 

Bonus 
certificates

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:
NAUJIEN OS

1739 So. Halsted St, Chicago, lit 60608

viai mėgsta savo žymius vei
kėjus pagerbti vyrus vadindami 
ąžuolais, moteris — liepomis. 
Garbingąją Birutę, stebint jos 
dvasios stiprumą, reiktų pava
dinti ąžuoline liepa!

Dr. Juozas Pajaujis, su kuriuo 
beteko matytis jam ką tik grį
žus iš Fairbanks, Aliaskoje, uni
versiteto, kur jis prieš keb’oliką 
metų profesoriavo, pasirodė tik
ras amžinojo dzūko modelis — 
nors dėl fasono ar iš fanaberijos 
eina lazda po pažastimi nešinas, 
bet eina kaip elnias, o automo
biliu važiuoja kaip aitvaras, šiuo 
metp jis labai įtemptai užimtas 
rašymu knygos genocido temo
mis ir nuo darbo duodasi valan
dai kitai atitraukiamas tiktai 
reto, per eilę metų nebematyto 
buvusio jaunystės draugo susi
tikimo proga.

Martynas Gelžinis, tikrai gele
žinis mažalietuvis žemaitis, jau 
eilė metų savo laisvalaikius po 
darbo pašvenčiantis savo garbin
gos gimtosios žemės nuo priešis
torinių laikų lietuviškumui įro
dyti bei istorijos falsifikatorių 
Mortensenų naciškai tendencin
gų “didžiosios dykros” teorijai 
sugriauti. Jis su žmonele, gar
bingo klaipėdiškio lietuvio pa
trioto Girto iš Kalotės dukra 
Gerta gyvena Long Islande nuo- 
savuose namuose ir norėdami su
taupyti svečiui nebuvėliui laiką, 
pačiuodu atvažiavo į Dagių re
zidenciją Woodhavene. Marty
nas turi apmetęs keletą svarbių 
temų, kurių viena jau arčiau
sia prie pabaigos tai Tilžės Lietu
vių Giedotojų Dr-jos gadynė ir 
istorija. Naujienų skaitytojai,
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f Raginkite savo apylinkę 
r augti - taupykite!

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė- - 
nėšio pirmos.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St. Chicago, I1L 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Visiems rūpi gyvenimas Lietuvoje
Okupantui rūpi nuslėpti tą vargą ir išnaudojimą, 

kurį okupacinė sovietų karo jėga ir policija atnešė visai 
Lietuvai. Jie suvarė lietuvius į didelius rusiškus dvarus, 
verčia dirbti baudžiavos darbą už nepaprastai mažą atly
ginimą. Lietuviškame kaime vargas toks didelis, kad ru
sai bijo nuvažiavusiems Amerikos lietuviams tą vargą 
parodyti.

Amerikos lietuvius įsileidžia 10 ar 11 dienų, bet ten 
jiems nustato programą, kur kiekvieną dieną jie turi bū
ti ir ką pamatyti. Jeigu kuris kelionėje pasimeta ir laiku 
negrįžta i paskirtą nakvynę, tai tokį gaudo policija. 
Nuvažiavusieji turi važiuoti į Druskininkus ir Trakus. 
Nuvažiavusius vienai dienai nuveža Į Kauną, bet ten su
daro tokias sąlygas, kad jie visą laiką turi važinėti ir klau
syti propagandistų pasakojimų. Jeigu kuris turistas, be
vežamas Į Kauną, nori sustoti Sabališkyje, tai tokį tei
sia ir baudžia.

Amerikos lietuviai naudoja visas priemones, kad ga
lėtų patirti, kaip jų broliai ir seserys gyvena rusų oku
puotoje Lietuvoje. Jie važiuoja j Druskininkus, bet jie 
stengiasi išsikalbėti su giminėmis ir su kitais sutiktais 
žmonėmis. Šiek tiek gerėliau ten gyvena tiktai komunis
tų partijos nariai ir rusams parsidavusieji valstybės tar
nautojai. Dauguma lietuvių gyvena dideliame varge ir 
didelėje policijos baimėje. Jie privalo dirbti sunkiau, ne
gu bet kada savo gyvenime yra dirbę. Okupantas juos 
verčia lenktyniauti ne tiktai su savo darbo draugais, bet 
ir su kitomis vergų kolonijomis.

Ne vienas Amerikos komunistas ar komunistuojantis, 
pabuvęs “tarybinėje” Lietuvoje 10 dienų, grįžta Ameri
kon nusiminęs. Jis išsikalbą su žmonėmis ir savo akimis 
pamato, koks ten didelis vargas ir kokia didelė baimė. 
Savo nuomonę pakeitė ne vienas bendradarbiautojas, kad 
ir neilgai pabuvęs gimtiniame savo krašte. Jie patikėjo 
komunistine propaganda ir susižavėjo bendradarbiavimo 
idėjomis. Tiktai pamatę lietuviško gyvenimo tikrovę pra
dėjo keisti savo nuomonę. Sugrįžę jie tvirtina, kad tiktai 
Naujienos rašo teisybę apie lietuviško gyvenimo tikrovę.

Vilnies redaktorius Jokubka yra įsitikinęs, kad labai 
mažas jo leidžiamo laikraščio skaitytojų skaičius skaito 
Naujienas. Jis rašo:

“žinau, kad mažai Vilnies skaitytojų skaito Nau
jienas, bet daugeliui gal rūpi, ką gi rašo menševikai

trims mėnesiams  $6.00 
vienam mėnesiui  $2.00

Kanadoje:
metams  $22.00 
pusei metu  $12.00 
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose:
metams $23.00 
pusei metų  $13.00 
vienam mėnesiui  33.50

Naujienos eina kasdien, lialririant 
sekmadienius. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarkwt 1-6100.

Pinigus raikia siųsti puta Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

DONATAS BIELSKUSKĄ TARĖ KUNGYS VAIČIŪNUI ANĄ NAKTĮ
Po dviejų metų, praleistų V o-1 auklėjimo ir mokymo, bet ir re- 

kietijoje, Hūttenfeldo kaimelyje | ligi jos atžvilgiu.
šalia lietuvių gimnazijos, San 
Francisco Lietuvių bendruome
nės apylinkės buvęs pirmininkas 
vienam patriotingam Čikagos 
žurnalistui išdėstė, kad

• Vasario 16 gimnazijos mū
rai atrodą lyg mirties pradžia,

• mokslo lygis esąs nepakan
kamas,

• priimami iš kitur pašalin
ti mokiniai ir todėl seniesiems 
mokytojam sunku susišnekėti su 
mokiniais,

• pasibaigus pamokoms, mo
kytojai su mokiniais išsiskirsto 
kas sau,

• nėra vaikų dorovę ir mora
lę prižiūrinčių bendrabučio ve
dėjų ar vadovų (tiesa, dabar yra 
vienas, kuriam pačiam dar prie
žiūra reikalinga),

• mokytojai, visa aplinka ne
palankiai nuteikta mokinio ne tik

savo laikraštyje. Draugai ir draugės , jie beveik ne
užsiima tokiais reikalais, kaip Amerikos lietuvių gy
venimas, nors ir skaitosi Amerikos lietuvių laikraš
čiu. Jiems, matyt, toki dalykai, kaip Amerikos lie
tuvių reikalai, per prasta. Jie užsiima “dideliais” 
reikalais — polemizuoja su Vilnies Tiesa, su Lietu
vos vyriausybe, kultūrininkais,, rašytojais, nors ten 
Lietuvoje i juos niekas nekreipia dėmesio”. (Vilnis, 
1972 m. rugsėjo 29 d., 1 psl.).
Jokubka klysta, jeigu jis mano, kad ten niekas ne

kreipia dėmesio Į tai ką Naujienos rašo. Jis klysta, jeigu 
jis galvoja, kad tariami jo pasekėjai neskaito Naujienų. 
Ne vienas komunistuojantis senas Amerikos lietuvis už
sisakė Naujienas, kad galėtų pamatyti “antrąją pusę”. 
Ta “antroji pusė” tokia karti, kad ir pačiam Jokubkai 
nemalonu aiškintis. Jokubka savo pasekėjams daug “iš
aiškino”, bet jis iki šio meto nieko nepasakė, kas atsitiko 
su Lietuvos komunistų partijos centro komiteto nariais, 
1936 — 39 metais gyvenusiais Minske. Kai komunistai 
rusai šaudė patį “giliausią” komunistų partijos “teore
tiką” Zigmą Aleksą Angarieti, tai Jokubka dar buvo ma
žas. Apie geriausių komunistų išžudymą Minske “komu
nistinėje” spaudoje Jokubka nieko rasti negalėjo, nes iki 
šios dienos net ir Įtakingiausiems Lietuvos komunistams 
rusai nerado reikalo paaiškinti, kodėl jų centro komite
tas buvo išžudytas. Apie Minske vykusias lietuvių komu
nistų skerdynes Jokubka tiktai iš Naujienų sužinojo. Nie
ko Jokubka nežinojo ir apie Karolio Požėlos, komunistų 
partijos centro komiteto sekretoriaus, žmonos sušaudymą.

Kasdien vis didesnis senų vilniečių skaičius skaito 
Naujienas. Vis dažniau jie klausia Jokubkos apie Naujie
nose iškeltus netolimos praeities faktus. Jie klausinėja 
ir apie dabartinį gyvenimą “tarybinėje” Lietuvoje. Ir 
kai Jokubka nepajėgia duoti protingo pateisinimo žiau
rioms žudynėms ir dideliam vargui Lietuvoje, tai jie 
traukiasi nuo komunistų.

Naujienose keliami faktai apie dabartinę “tarybi
nės” Lietuvos gyvenimo tikrovę jau pravėrė akis ne vie
nam Vilnies skaitytojui. Jokubka tai žino, todėl Naujie
nos jam taip labai ir nepatinka. ■

Ką tarė Stasys Kungys Jonui 
Vaičiūnui aną naktį, reikalauja 
eilės pataisų. Besidomintiems 
lietuviškąja gimnazija Vokieti
joje, mažai svarbu, kas tų ne
tikslumų šaltinis, ar Hūttenfel- 
de pas Kungius “su vargeliais ir 
rūpestėliais” užsukdavęs buvęs 
kapelionas kun. šulcasš ar lie
tuvybės išlikimu susirūpinęs inž. 
Kungys, ar pats “bėdų bėdelių” 
aprašinėtojas žurnalistas Vai
čiūnas. Svarbiau patys faktai.

Jau eilę metų, prieš atvyks
tant Kungiams, Vasario 16 mo
kiniai naudojosi naujais gimna
zijos rūmais. Nuo šio rudens vi
sos mergaitės ir jaunesnieji ber
niukai gyvens taip pat naujame 
bendrabučio pastate. Taigi, Vai
čiūno mirtiška pastaba galėjo 
būti taikoma tik Rotschildų me
džioklės piliai, kurioje dar metus

liks dalis berniukų. Savybių, bū
dingų tik daliai pastatų, prisky
rimas visumai yra tos pat rūšies 
logikos klaida, kaip ir sekanti: 
geras lietuvis Kungys neleido 
vaikų lietuviškon gimnazijom 
taigi visi geri lietuviai į ją ne
siunčia savo vaikų.

Kodėl šiemet gimnaziją baigė 
tik vienas iš trijų abiturientų, 
kaip norėtų impozantiškų pro
centų pageidaują stebėtojai, tur
būt žino ir gimnazija susirūpi
nęs inž. Kungys. Vienas būsi- 
mųjų kandidatų jau prieš metus 
neteikė vilčių baigti mokyklą ir 
tik savo iniciatyva per vokiečių 
įstaigas gavo leidimą ruoštis abi- 
tūrai. Kas įvyko su dviem rea
liais kandidatais, galima formu
luoti trejopai: 1) tik vienas iš
laikė egzaminus, 2) tik vienas 
neišlaikė jų ir 3) 50% išlaikė. Ži
noma, taip sakytina, jeigu tiki
ma, kad tokį metodą galima tai
kyti dviejų ar trijų grupei. Tarp 
kita ko, Vasario 16 brandos ates
tatas duoda teisę studijuoti bet 
kuriame Vokietijos universitete, 
taigi, tai ne betkurios JAV high 
school baigimas su bet kokiais 
kreditais. (Palyginimui paste
bėtina, kad latvių gimnazijos 
baigimas tiek teisių neduoda).

Palyginus pažymius tų pačių 
mokinių, lankiusių gimnaziją Vo
kietijoje, ir jiems grįžus į Ame
riką, paaiškėtų Vasario 16 moks
lo lygis. Keli turimi pavyzdžiai 
rodo, kad mokiniai, grįžę į ge
resniąsias Amerikos privatines 
mokyklas, vidutiniai būna įver
tinami puse pažymio aukščiau, 
negu jie gaudavo Hūttenfelde.

Po pamokų viso pasaulio nor
maliose mokyklose mokytojai su 
mokiniais išsiskirsto kas sau. 
Net ir internatuose po pietų su 
mokiniais užsiima tik bendrabu
čio vedėjas. Pagal Vaičiūno 
straipsnį, inž. Kungys iš Vasa
rio 16 mokytojų reikalauja spe
cialių paslaugų ir, jo manymu, 
gimnazija jų neteikianti. Taip 
jam atrodę, čia atskleistini keli 
ir stebėtojui Kungiui nežinomi, 
turbūt, slapti mokytojų su mo
kiniais bendravimai. Tūlas mo
kytojas Bartusevičius diskusijų 
būrelyje su mokiniais aptaria pa
saulio problemas ir pasirodau-, 
čias knygas. Nevienas mokinys 
yra naudojęsis dail. Krivicko ar 
muz. Motgabio tų menų patari
mais. Panašiai susitikinėja su 
mokiniais ir literatūros dėstyto
jas dr. Grinius ir matematikas 
Svilas. Pagaliau, ir direktorius 
Natkevičius, ne tik ne vienam 
talkina lituanistikoje, bet dar 
šnekučiuojasi su mokiniais ir pa
sivaikščiojimų po sodą metu, šis 
popiečio bendravimų katalogas 
ir čia, turbūt, nepilnas. Ką tokie 
pasikalbėjimai yra davę, paniš
ki pasikalbėjus su mokiniais. Ir 
Jaunimo kongreso kai kurie pa
skaitininkai po diskusijų pripa

žino buvusių Vasario 16 moki
nių intelektualinį pranašumą.

Laisvė bendrabutyje, kuria la
bai patenkinti vaikai ir kuri, pa
gal straipsnį, esanti didžiausia, 
sustatoma kaip priešingybė auk
lėtinių dorovei ir moralei. Tai at
skleidžia straipsnio rašytojų pa
žiūrą į auklėjimą aplamai, kurią 
išryškina ir išsireiškimai apie 
varžančius tėvus ir prižiūrinčius 
vadovus. Tai pasyvioji sampra
ta — ugdymas tarp “verboten” 
lentelių. Tiek to, geriau pažvel
kime į Vasario 16 laisvės rezul
tatus. Na, kad ir daugkur ma
dingieji narkotikai: gimnazijoje 
jie nepažįstami. Priešingai, 
straipsnio teigimui, bendrabutis 
visą laiką turėjo vedėją ir pava
duotoją, šiais metais 15 moki
nių iš Amerikos turės dar ir at
skirą globėją. To neturi nė eks- 
kluzyviniai Šveicarijos interna
tai.

Pagal straipsnį, kun. Šulcas 
skundėsi inč, Kungiui nepalan
kiai nuteikta aplinka. Kas ją 
nuteikė ? Gal tai “žmogus be Die
vo”. Ir be kūno, nes tai yra Juo
zo Girniaus knyga, naudojama 
kaip filosofijos vadovėlis. Gal 
tie, kurie organizuoja mokinių 
išvykas į pasaulyje žinomą kny
gų mugę Frankfurte? Ar . Pi
casso parodą ten pat? Gal tie vi
si mokytojai, kurie ir metus pa
buvusiuosius nuteikia domėtis, 
galvoti, vertinti? O gal ta ne
palanki aplinka, tai auklėtojo ko
kių nors žmogiškų nesėkmių at
pirkimo ožys?

Gal ir visa Vaičiūno (ir gal
būt Kungio ir Šulco) gimnazijos 
kritika yra tik pateisinimui tik
rų ar tariamų savo negalavimų, 
na, ir baimės, kad gimnaziją pa
gyrus, ten reikės siųsti ir vai
kus iš Amerikos. Gi nuo to su
laiko didelių miestelių maži pa- 
pročiukai (“100 tūkstančių ver
tas mano kaimynas to nedaro”). 
Patirtis perša mintį, kad peršok
ti per tuos prietarus iš šio že
myno į Vasario šešioliktąją ke
liaujančiam mokiniui padeda ar 
tėvo užsispyrimas, ar vaiko ne
suvaldomumas, ar motinos vidur
kį viršijąs šviesumas. Taigi, kol
itas kasdienybėje įklimpusios šei
mos rečiau siunčia vaikus už jū
rų, o dažniau ieško apysklandžių 
pasiteisinimų.

Vinco Krėvės premija 
paskirta Kralikauskui

Devintosios Vinco Krėvės 
Literatūrinės premijos Jury 
komisija (Vincas Piečaitis — 
pirm., Daina Kerbelytė — sekr., 
dr. Ilona Gražytė - Maziliaus- 
kienė, V. A. Jonynas, dr. Henri
kas Nagys) savo baigiamaja
me posėdyje, įvykusiam 1972 
m. rugsėjo rriėn. 21 d., balsų 
dauguma, paskyrė V, Krėvės 
lit. premiją už 1970 ir 1971 m.

laisvajame pasaulyje išleistas 
grožinės literatūros knygas To
ronte gyvenančiam Juozui Kra
likauskui už jo istorinį roma
ną “Vaišvilkas”. Šią 500 dol, 
premiją kas antri metai skiria 
Lietuvių Akademinis Sambū
ris Montrealyje. Premijos iš
kilmingas įteikimas įvyks š. 
m. lapkričio mėn. 4 d. Montre- 
aiyje.
Lietuvių Akademinio Sambūrio 

Montrealyje sekretorė
M- žižienė

Jury komisijos sekretorė 
D. Kerbelytė

1972 m. rugsėjo mėn. 23 d.SKAITYK FATS IK f AKAGING KITUS SKAITYTI NAUJIENAS
UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

Į LIETUVĄ
SPECIALAUS RUBLIO 

CERT1FIKATAI
Jie yra geriausia dovana.

Intertrade Express Corp, saky
davo jums anksčiau, o dabar tai 

patvirtina Jūsų giminės — 
Su jais jūsų giminės gali gau

ti ką Uk jie nori už dali regu
liarios kainos. Yra tas pat kaip 
įeiti į krautuvę su 100 dol. ir nu
pirkti ten prekių už 200 ar 300 
dol. netgi daugiau.

Specialaus Rublio Certifika- 
tus galima pakeisti į paprastus 
rublius aukščiausiu kursu.

Pilnai garantuoti ir apdrausti. 
Tik INTERTRADE EXPRESS 
CORP, duoda Jums greičiausią 
patarnavimą. Certifikatai yra 
pristatomi į jūsų giminių na
mus per apie 3 savaites. Spe
cialaus Rublio kaina yra $2.35.
Jokiy primokeiimy nėra. Jūs 
galite siųsti bet kokią sumą.

Reikalaukite mūšy veltui siun- 
šiamy iliustruotu katalogy.

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
Fifth Floor

New York, K Y. 10010
Tel. 932-1530

SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ
Tik trumpam laikotarpiui garan
tuojamas greitas pristatymas.
ZHIGULI VAZ 2101

US$3214.00
Jeigu jūs užsakysite Zhiguli 

VAZ automobili prieš 1972 m. 
lapkričio 30 d., galite nuimti 
50 dol. nuo kainos.
MOSKVITCH 412 1ZH

US$3155.00
MOSKVITCH 408 IE

US$3033.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 968

US$2026.00

Reikalaukite mūšy specialaus 
Biuletenio su automobiliu pa
veikslais. Dėl apartmenty ir 
dėvėtu drabužiu, taip pat reika

laukite specialiu katalogu*
Mes turime 23 metų patyrimą 
šiame biznyje ir daug"tūkstančių 

patenkintų klijentų.

NOVOS PAKRANTĖS
DR. ANTANAS J. GUSENAS
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Grigaitis kaip per miglas prisiminė, kad jis buvo 

mūsų ūkyje sustojęs, bet manęs ir net mano tėvo jis 
neprisiminė. Jis girdėjo, kad Bliuviškių ūkininkams 
buvo suruoštas karo teismas, bet jis neprisiminė teis
man patrauktų ūkininkų. Grigaitis sėdėjo tame pačia
me Suvalkų kalėjime, bet jis buvo atskirtas nuo kitų 
kalinių. Oficialiai Grigaitis buvo skaitomas pavojingu 
kaliniu, todėl jis ir buvo stropiai saugomas, kad nepa
bėgtų. Jis vieno teismo buvo nuteistas ir laukė kito.

Tuo tarpu Bliuviškių ūkininkai buvo nuteisti trims 
metams kalėti ir išvežti Į Lomžos kalėjimą. Suvalkų 
kalėjime buvo tiktai mano tėvas, nes jis kreipėsi į 
aukštesnį teismą ir prašė bausmę jam sumažinti. Gri
gaitis apie visus nuteistus Bliuviškių ūkininkus girdėjo, 
bet Chicagoje jis tų ūkininkų neprisiminė. Jis neprisi
minė ir mano tėvo. Mano tėvas galėjo būti išimtas ant 
“parankos”, kaip tada sakydavo, kai Grigaitis laukė 
kilo teismo.

Grigaitis man pasakojo, kad Suvalkų kalėjimo vir
šininkas buvo rusams tarnaujantis lenkas. Jis turėjo 
prisilaikyti veikiančių įstatymų ir įsakymų, bet jis vis 
dėlto rusų nekentė. Grigaičiui prokuroras paskyrė 
specialų režimą kalėjime, bet kalėjimo viršininkas, 
kai turėdavo progos, leisdavo jaunam studentui skai
tyti knygas. Man Grigaitis tvirtino, kad Suvalkų kalė
jime jis perskaitė pačius geriausius tuometinės lenkų 
literatūros veikalus. Grigaitis mokėjo gana gerai rusiš
kai, o kalėjime jis pramoko ir lenkiškai.

Kokiai politinei partijai mano tėvas priklausė, man 
šiandien būtų sunku pasakyti. Žinau, kad jis veikė su 
tais žmonėmis, kurie 1900 —5 metais jau siekė nepri

klausomos Lietuvos. Prieš caro valdžią tais laikais at
kakliausiai kovojo socialdemokratai. Su jais jis ir dir
bo, bet ar jis tais laikais priklausė socialistams demo
kratams — negalėčiau pasakyti. Jis buvo artimas Jo
no Jablonskio bendradarbis, bet aš nežinočiau, ar šis 
kalbininkas priklausė kuriai politinei grupei. Jis galė
jo būti artimas ir liaudininkams, bet nesu tikras, ar 
tais laikais jau buvo liaudininkų politinė partija ir ne
bežinau, kokia buvo jos programa, žinau, kad jis bu
vo pažangus žmogus, geras ūkininkas ir norėjo galimai 
greičiau atsikratyti rusų.

Jis buvo geras vaikų tėvas ir pavyzdingas šeiminin
kas. Man atrodo, kar retkarčiais jis mėgdavo išgerti 
stikliuką kitą turgaus ar atlaidų dienomis, bet girto aš 
jo niekad nemačiau. Aš žinau, kad jis mane mylėjo, 
kaip tėvas myli savo vaikus, bet man taip pat buvo aiš
ku, kad jis aukštesnėn mokyklon manęs neleis. O tuo 
metu man rūpėjo du dalykai: aš norėjau pasaulį pa
matyti ir norėjau tapti gydytoju. Buvau įsitikinęs, kad 
gydytojai yra patys naudingiausi žmonės krašto gyven
tojams. Girdėjau pasakas apie Dr. Vincą Kudirką, ku
ris buvo labai populiarus ir neseniai miręs, žmonės 
apie jį labai daug gero kalbėjo. Jis buvo ne tik geras 
gydytojas, bet jam rūpėjo ir pačios Lietuvos reikalai. 
Jis norėjo, kad lietuviai mažiau gertų, kad jie moky
tųsi, kad pramoktų amatų ir galėtų patys visus reika
lus tvarkytis.

Ne visuomet žmonėms išeina taip, kaip jie nori. Dr. 
Kudirka kitus žmones gydė, bet pats nepajėgė pasigy
dyti. Jis kitiems davinėjo patarimus, kaip džiovos at
sikratyti. bet pats neapsižiūrėjo, leido ligai įsigalėti, 
o vėliau jau buvo per vėlu. Apie Dr. Kudirką daug esu 
girdėjęs. Klausiausi pasakojimų ir apie didvyrišką jo 
pasiryžimą kovoti su mirtimi, apie mirties nebijojimą. 
Man patiko jo pasiryžimas. Ir aš ryžausi mokytis ir 
būti gydytoju. Man atrodė, kad aš galėsiu būti naudin

gas ne tiktai savo šeimos nariams, bet ir kitiems žmo
nėms. Ryžausi pakelti sparnus, išskristi į platesnį pa
saulį ir pagal savo planus ne tik atsistoti ant kojų, bet 
ir pasidaryti sau deramą vietą visuomeniniame gyve
nime.

KELIONĖ Į KARALIAUČIŲ
Jau esu minėjęs, kad atsisveikinau su draugais bei 

kaimynais ir ryte tėvas ir motina mane išvežė į Kara
liaučių. Tikrumoje mane vežė ne i Karaliaučių, bet į 
Pilviškius.

Prieš išvažiuojant iš Bliuviškių mane suėmė liūde
sys. Buvau pasiryžęs važiuoti, bet pradėjau nežinomos 
kelionės tarytum bijoti. Išvažiuodamas nujaučiau, jog 
tai bus paskutinis mano atsisveikinimas su Bliuviškių 
laukais. Niekam nieko nesakęs, išėjau į laukus. Pra
džioje žingsniavau, o vėliau kai peržengiau Alksninę, 
pasileidau taku bėgti į Novą.

Sakiau, kad dar kartą nubėgsiu į Novą ir ją atsis
veikinsiu, bet širdies gilumoje norėjau bėgti ir pabėgti, 
kad niekad nereikėtų grįžti ir iš namų išvažiuoti. Jei
gu būčiau galėjęs taip išsiskirti, kad galėčiau savo lau
kuose būti 1 Bet toki norai buvo nerealūs. Aš žinojau, 
kad čia buvo mano žemė. Man prisiminė, kad šioje 
vietoje kelios Gustainių kartos užaugo ir gyveno. Čia 
gyveno ne tiktai Gustainiai, bet ir Vartai, Bliuviškių 
steigėjai. Atsimenu, mane buvo paveikęs iš vakaro 
kaimynų suruoštas atsisveikinimas. Man ausyse visą 
laiką skambėjo:

Du broliukai kunigai, du broliukai urėdai,
O aš viena, vargo diena, lankoj grėbiau šienelį.

Dar labiau krūtinę spaudė:

Kai aš turėjau kaime mergelę,
I Ėjau lankyti kas vakarėlį. ..

Ar aš jau turėjau kaime mergelę? Lankydavau aš 
ją kas vakarėlis, bet ar ji buvo mano mergelė? Mudu 
apie tai net neprasitarėm. Apie mano ar tavo žodžio 
vienas kitam netarėm, o vis dėlto, kai kurį vakarą aš 
užeidavau pas pietinį mūsų kaimyną, tai ji manęs jau 
laukdavo. Kai atsisveikinime šokome, tai ji manęs vi
sai nenorėjo paleisti net ir smuikų balsams nutilus__

Bėgau taku prie Novos, kur man buvo pažįstamas 
kiekvienas tako pakrypimas į vieną ar į kitą pusę. Man 
pažįstama buvo kiekviena Panovio pieva ir pievelė. 
Vienur vyrai mane pasiimdavo šienui vežti, kitur bites 
kepinėjau. Vienur priimdavau man paduotą šieną, 
kitur, pavažiavęs prie kitos kupetos, padėdavau vy
rams prispausti kartį. Vienur vežime mindžiau šieną, 
kitur padėdavau sukrauti ir suspausti dobilus. Man 
buvo pažįstamas kiekvienas alksnis, kurian buvau 
įlipęs.

Man prisiminė ir tas pavakarys, kai aš kartu su ki
tais kaimynų vaikais tuo pačiu taku bėgiojau. Atsis
veikindamas laukus, perbėgau Alksnupį — lieptą. 
Alksnupis nedidelis. Mūsų laukuose jis išsišakoja, 
prieš įbėgdamas į Novą. Jis prasideda Paluobių kaimo 
balose ir didelėse plyniose. Jis bėga per Paluobius, 
Smilgius ir Vidgirių laukus. Iš ten jis įteka i Bliuviškių 
laukus. Jis eina Kromo ir Frinumerio laukais, o vėliau 
įsiveržia į mūsų laukus. Frinumerio laukuose jis skyla. 
Viena šaka įbėga į mūsų lauką ir tiesiai į Novą, o ant
roji šaka pereina mūsų lauką ir Įbėga į Totoraičio uie- 
vas, o jo lauku ji jau įteka į Novą. Pavasari, kada No
va,pakyla ir apsemia visą Paųovį, tai Novos šakų nesi
mato- Mūšų lauku ji nusileidžia žemyn ir išsilieja į 
Novos vandenis, bet vasarą, kai vanduo nusenka, tai 
tada aiškiai matyti dvi Alksnupio vagos.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ MOJItt 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

M58 W. 63 rd STREET 
Ofiso telef-: P Respect 8-3229 

Rszid. M04 WAIbreek 5-5074
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto. 

juo 7 iki 9 vai, vak. Treč. uždaryta

Ron. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 
ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepiąs stambinti 374-8012

Atvyksta Kanados dainininkės atostoginį susirinkimą Šio rug-

TeleL PRospect 8-1717

DR. S. B1E21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiai ir sekmad. ofisas išdarytas 

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

DR. C 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 SUKGSQN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5349 

Kena.;

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antratL, penktadieni nuo 1—5, tree, 

ir sesuo, tiktai susitarus.

Rex.; Gi 8-0873

DR. W. EIS1N - EiSINAS 
ma-USEkijA IR moterų LIUUS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 30001.

DR. NINA KRAUCEL- 
KRIAUCELIUNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X VIDAUS LIGŲ SPEC. .k . c 
2454 WEST 71ft STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2818 W. 71$t St. — Vd. 737-5149
Tikrins skis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’*
Vii. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

Windsor© mergaičių kvarte
tas “Aušra” buvo sudarytas 
1966 m. Vadovauja Valerija 
Tautkevičienė. Visos kvarteto 
mergaitės yra lankiusios muzi
kos mokyklas. Iki šiol “Auš
ros” kvartetas daugiausiai dai
navo Kanadoje ir kaimyninia
me Detroite, šiemet, Jaunimo 
kongreso metu, kvartetas da
lyvavo Conrad Hilton viešbu
tyje surengtame koncerte, kur 
susilaukė didelio pasisekimo 
ir įvertinimo. Vienintelės win- 
dsorietės buvo iškviestos dainos 
pakartojimui. Chicagoje su
dainuotos trys dainos prasky
nė kelią tolimesniems pasiro
dymams. Dabar mergaitės ne
begali atsiginti nuo kvietinių. 
Jau yra pasižadėjusios dainuo
ti Clevelande, Toronte, Roches- 
teryje, Montrealyje, New Yor
ke. Kitų kvietimų teko atsisa- 
kvti. V

Šį šeštadienį, rugsėjo 30 d. 
“Aušros” kvartetą išgirsime 
Chicagoje, Jaunimo centre. 
Atvyksta gerai pasiruošusios.

GRADINSKAS
1973 METŲ 

TELEVIZIJOS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LlETUVĮl

(PUTRAAIENTAS)
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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖL1NYC1A 

2443 WEST 63ra STREET 
Telefonai: PR 4-0333 Ir PR 8-083*

PERKRAUSTYMAi

LaldtmaI — Pilna apčrauda 
ŽEMA KAINA

R. i E R Ė N A S
Į 2047 W, 67fh PI, WAIoroolc 5-8063

Apdraustas perkraustyma* 
ii įvairiu atstump. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2854 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas rez. telef.: 443-5545

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

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

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

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5-3099

Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma-; 
dienio iki penktadienio 11—121 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. į 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ lig<n 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

TaL: PR 1-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
k penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Nuo

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

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telefu 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.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
X. dažai. Speciali pagalba kojoms 

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

Telef.: PRospect 6-5084

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

520.000.

BIZNIERIAI. KURTE GARSINASI 
•NAUJIENOSE". — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

“Juk ne juokas, dainuosime je 2417 W. 43rd St Plrminin- 
lasvojo pasaulio lietuvių sos- kas L. Vasilevas atidarydamas 
tinėje”, porina kvarteto vado- susirinkimą pranešė, kad yra 
vė V. Tautkevičienė. Progra- mirusi draugijos narė Barbora 
mą sudarys nuotaikingos pra- Zapolis. Velionė buvo pagerb- 
moginės dainos, kurias akor- ta atsistojimu; jos šeimai iš- 
deonu palydės varžybose auk- reikšta užuojauta.
so medalį laimėjusi Kristina Pirmiausiai pakviestas kal- 
Puidaitė. Kvartete dainuoja: bėti svečias kun. K. Kuzmins- 
N. Giedriūnaitė,,
A. Tautkevičiūtė ir D. Kozulv- 
tė.

Ateikime pasiklausyti Win
dsor© dainininkių, kurios gali 
būti pavyzdžiu ir didžiosioms 
lietuvių kolonijoms, 
tą rengia Margutis.

R. Čerškutė, kas. Gerb. svečias savo kalboje 
apie Lietuvą teminėje vien 
bažnyčias, kaip jos ten užda
rinėjamos ir kokios skriaudos 
daromos. Svečias susirinkimo 
buvo gražiai priimtas ir jam 
paaukota $50.00.

Gautas laiškas iš IV Tautinių 
• Šokių šventės pirmininko Dr. 

Suvalkiečių Draugija ^a^eįiūno su jo padėka už

Koncer-

paaukotus $115, o kadangi au
ka nebuvo net programoje pa
minėta, pirmininkas gražiai

Šį šeštadienį ruošia 
jubilie jinį linksmavakarį 
Chicagos Lietuvių Suvalkie-1 atsiprašė už klaidą ir dar kar

čių Draugija turėjo pirmą po- tą padėkojo.
----------------------------------------- Į Sekretoriaus E. Strungio per

skaityti nutarimai, laiškai ir 
valdybos bei komisijų raportai 
visi gražiai priimti.

Chicagos Lietuvių Suvalkie
čių Draugijai šio rugsėjo mė
nesio 21 dieną suėjo 34 metai 
nuo jos įkūrimo ir pradžios. Ta 
proga šiame susirinkime kal
bėjo viena iš pirmųjų draugi
jos organizatorių Ono Švirmic- 
kienė — apie šios draugijos 
nuveiktus gražius patriotinius 
lietuviškus darbus Lietuvos la
bui ir tremtiniams lietuviams 
bei našlaičiams, kuriems prisi
dėjo su tūkstantine dolerių. 
Taip pat surinko tūkstantį do
lerių Dr. Vinco Kudirkos pa
minklui pastatyti.

Kiek draugija per savo 34 
metų gyvavimo yra su auko
mis prisidėjusi prie įvairiausių 
lietuviškų reikalų, čia neįma
noma būtų nė suminėti.

Kalbėjo ir kitas draugijos 
narys iš pat pirmųjų metų bu
vęs pirmininkas, dabar kasi
ninkas — Petras Vilkelis, irgi 
apie draugijos nuveiktus dar
bus.

Joniškio duona kaip aguona, 
Juo tik valgai, jos dar nori..

... dainuodavome Jonišky
je. Tad pasivaišinimui duonos 
tikrai netruks. O be to, alus 
padarytas ir lankus laužo, py
ragai iškepti, jaučiai papjauti. 
Įsimeski te j bričkutę pačiutę, 
vaikus ir aida j Angelų Sargų 
atlaidus. Kaip anais laisvės 
metais, kad darydavome. Visi, 
alei visi. Niekas namuose te- 
nepasilieka. Gyvulius pašerta
me visai dienai. Tegu Margis 
saugo namus. O jei kas kam 
kada nors, kur nors kokį žo
delį ne taip pasakėme, nagi, 
broliai ir seserys, apsikabinsi
me ir ranką paspausime, ūsus 
suremsime.

Tad vienas kitą pasiraginda
mi ir sudundėkime į Angelų 
Sargų atlaidus. Joniškietišką 
širdies meilę parodykime.

Liudas Šimaitis

< «inrr«Tr lYrrrnooaui* izi n ttsiaz
IŠVENTO “AMCKIMAi .k PAAiSKlb

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONI!
Nes meilė Kristaus priverčia mus. 2 Ker. 5:14.

Negalima tikrai išaiškinti meilės; galime tik paaiškinti jos pasielgimus, 
kuriais ji apsireiškia. Kurie turi tikrąją meilę, tie supranta ją, bet perrin
ku yra kitam išaiškinti ją — ji yra iš Dievo — ji yra Dievo lygybė širdyje, 
lietuvyje, rankose, mintyse — ji prižiūri visas tokio žmogaus sabyves ir sten
giasi pilnai valdyti jas.

Būdami Kristaus mokytiniais, mes esame jo mokykloje, o didžiausia 
lekcija, kokią jis mus mokina diena po dienos ir ta, kurią turimu tikrai 
išmokti, jei norime pasiekti aukšto pavadinimo atlyginimą ir gauti visus 
ateities dalykus, yra lekcija apie meilę. Meilė tur valdyti visas mūsų min- 
tis, žodžius, ir darbus, kasdieniniame mūsų gyvenime. Poetas graliai pasakė?

“Kaip kiekvienas puikus dažas perleidžia šviesą, taip kiekvienas mą- 
lonus darbas yra iš meilės”.

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

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

SPECIALŪS PAKETAI 
ŠVENTĖMS

Viskas apmokėta.
Nemokamas pristatymas.

IMITUOTI KAILINIAI — 
$108.00

Jie yra geriausi ir vertingiausi 
jūsų giminėms ilgai atminčiai.

Užsakykite tuos puikius ir šil
tus kailinius. Fantastiška ver
tybė. Parinkite Minkos (lygius 
ar dryžuotus), tikrų Persijos 
ar Mouton ėriukų.

10 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

DIDELI VILNOS ŠALIKAI
$96.00

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

ORO PAŠTU — $113.00

5

KOMBINACUOS SIUNTINYS 
DIDELĖS VERTĖS .... $169.00

Geriausios kokybės medžiagos. 
Geriausia dovana.

3 yardai medžiagos vyriškam 
žieminiam paltui, 100% vilna, 3 
yrd. 100% vilnonės medžiagos 
moteriškam ■ žieminiai 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 
rankšluosčiaL

SPECIALUS I $62.00
10 svarų bekono taukų, 10 sv. 

kvietinių miltų. 10 sv ryžių, 10 
sv. cukraus.

Yra ir daugiau specialių pa
ketų su vertingais daiktais.

Reikalaukite mūsų 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 vartotu drabužių: 

Reikalaukite mūsų specialaus 
biuletenio.

Mes turime 23 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintų 

klijentų.

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AMD LOAM ASSOCIATION

AKCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS W632 

PHONE: 254-4471

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly 
-.'y - ------------

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum 55.000)

Dabar savo 34 metų gyvavi
mui tinkamai paminėti drau
gija šį šeštadienį rugsėjo 30 
dieną ruošia linksmą vakarą, 
kuris įvyks Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Pradžia 7 
vai. vakaro. Bus maža įžanga. 
Šokiams gros Joniko orkestras, 
bus bufetas ir užkandinė, taip 
jau bus dovanų.

Komisija — K. Ulevičius, AL 
Meižys 
dr-jos 
šiame

CLEVELAND, OHIO
ALT Clevelando. Žinios

Žuvusiųjų pagerbimas: sekma
dienį, rugpjūčio 27 d. 12 vai. 
ALT Clevelando skyrius ir Lie
tuvos Vyčių Seimas padėjo 
vainiką lietuvių kultūriniame 
darželyje pagerbiant tuos tris 
vyrus, kurie šią vasarą suside
gino už Lietuvos laisvę. Visi 
Clevelando ir apylinkių lietu
viai dalvvavo.

POLITINĖ filmą: Sekmadienį, 
spalio 1 d. 12 vai. ALT Cleve
lando skyrius rodys filmą an
glų kalba “No Substitute for 
Victory”, kuri pristato labai 
daug dokumentacijos kodėl 
JAV nelaimėjo karo Korėjoje 
bei Vietname. Filmą, kuri 
truks apie vieną valandą, bus 
rodoma šv. Jurgio liet, parap. 
salėje. Įėjimas laisvas.
Pareiškimai JAV Kongrese: š. 
M. birželio mėn. 1 d. ALT sky
riaus rengtos demonstracijos 
dėl įvykių pavergtoje Lietuvo
je rezoliucijos buvo patalpin
tos Congressional Record se
kančiai: Senate — birželio 20
d., puslapis S9779, kurią įnešė 
senat. Robert Taft. Atstovų 
Rūmuose — liepos 18 d., pus
lapis E6855, kurią patalpino 
kongresmanas William E. Min- 
shall (0-23). Kongr. Minshall 
taip pat pasakė gražią kalbą.

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 . 1742

ir L. šlapelis ir visa 
valdyba, visus kviečia 
vakare dalyvauti. 
Korespondentė 0. Šv.

Joniškiečių klubas
Joniškiečiai suvažiuos į 
Angelų Sargų atlaidus

Joniškiečių graži tradicija 
vieną kartą metuose susirinkti 
ir pabendrauti jau čia pat. 
Ruošiasi Angelų Sargų atlai
dams mūsų tėvynainiai, gyve
ną Joniškyje, ruošiamės ir mes. 
Čia Chicagoje švęsime spalio 1 
d., sekmadieni: 10 vai. ryto 
Lietuviu Jėzuitų koplyčioje bus 
Šv. Mišios. Tikimės, kad bus 
pritaikytas pamokslas. Po pa-| 
maldų, sustoję minutėlei prie 
Laisvės paminklo, prisiminsi
me žuvusius ir mirusius joniš
kiečius. Po to rinksimės į Jau
nimo Centrą. Čia turėsime 
bendrą pobūvį.

— Raimondas Gasilinas ir jo 
žmona iš Marquette Parko apy
linkės gavo Amerikos piliety
bę. Iškilmėse dahwavo Ameri
kos prezidento žmona Mrs. 
Patricia Nixon.

— Maria Aukšt. Mokyklos 
Motinų klubas organizuoja 
vienos dienos ekskursiją auto
busu į Springfieldo miestą

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Lietuviy Motery Pilieciy Lygos 
susirinkimas įvyks sekmadienį, spalio 
1 d. 1 vai. p. p. Lietuvių Auditorijos 
mažojoj salėj. Narės prašomos atsi
lankyti gausiai, nes yra svarbus rei
kalas, kuris turės būti rimtai apsvars
tytas. Po susirinkimo bus vaišės.

E. M. M.

— Chicagos Lietuviy "Kęstučio" 
Pašalpos klubo mėnesinis narių susi
rinkimas Įvyks sekmadieni, spalio 
mėn. 1 dieną, 1 vai. p. p. Hollywood 
svetainėje, 2317 West 43-čia gatvė.

Valdyba

MALVINAI PUŽAUSKIENEI
Lietuvoje mirus,

Amerikos Lietuvių Tarybos valdybos nariui 
sūnui Algirdui Pužauskui ir visai jo šeimai 
nuoširdžių užuojautą reiškia

Amerikos Lietuvių Taryba

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

m...1..... ,

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVt 
MAS CIENA 
IR NAKTĮ

* ITURIME 
KOPLYČ'Af

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Arus 7-340J

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50lh Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-100S

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloa Hills, I1L 974-4410

P. J. RIDDCXS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-1911
...       .11.    Illi IllllUWk - - —   -............................ — 
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Audra, tornadai nusiaubė 
Chicagos Šiaurinę dali

Ketvirtadienio vakarų kilusi 
smarki audra smarkiai nusiau
ti' North Chicago, C real Lakes 
Naval Training Centrų ir trai- 
lerių parkų Forrestal “kaime
lyje”, kur “motorizuotuose na
muose” gyvena mažiausiai 
2.000 žmonių. Su smarkiu lie
tumi tornadas, įsisukęs i ta 
parką, visiškai sužalojo, suar
dė ir per medžių viršūnes nu
nešė .i kitų vielų mažiausiai 35 
Irailerius.

Pasirodo, ir tornadai turi 
‘Širdį”: viena treileri, kuria- 
ne tuo metu buvo jo savinin- 
<as Joseph Starchia su savo X 
netų dukrel' Lisa, tornadas 
švelniausiai pakėlė nuo žemės 
r per medžių viršūnes ii- kitų 
reilerių viršų nunešė ir už ko- 
uų 5 blokų taip pat švelniai 
nileido žemėn ir pastatė.

toje tikėtu rnŠvmo kampanijo-Į 
je dalyvavusius policininkus ža- 
dėjo nubausti. Chicagos poli
cininkų vadai, kurie tą kam
paniją pradėjo, grasina “walk; 
outu”, tai yra policijos streiku J

1 TRUMPAI |l
--------------------------- !

* I
— Cynthia Tranauskaitė, t re-j 

cios kartos jauna lietuvaitė, 
gyv. Berwyn, Ill., baigusi Mel
rose Parko lituanistine mokyk
lą, dabar toje pačioje litua
nistinėje mokykloje moko lie
tuvišką jaunimą tautinius šo
kius. Be to, Gvnthia trejus 
metus mota si baleto ir yra da
lyvavusi Lietuvių televizijoje 
bei kitose lietuvių ir amerikie
čių pa rengimų programose. 

; Modeliuoja LTV programose. 
Dar pastebėtina, kad ši lietu
vaitė moko ir pramoginius šo
kius. Cynthia Tranauskaitė

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

PARDUODAMAS 4 APARTAMENTŲ 
I visas mūrinis namas. 5 kambarių kiek
vienas, dvigubi langai, šildymas gazu, 

Į puiki transportacija. 4 mašinų mu- 
) rinis garažas. Geras investavimas.
Apžiūrėti tik sekmadienį, spalio I die

ną nuo 12-tos iki 6 vai. vak.,
6328 So. ALBANY.

GR 6-4989 arba 259-7463

PATRAUKLUS 2 BUTŲ
2 aukštų mūrinis. 1-me aukšte yra 
5% labai gražūs, labai modernūs ir 
labai patrauklūs kambariai. Antras 
aukštas turi 5 didelius kambarius su 
individualiu šildymu geroms paja- 

|moms. Pastogėje yra 2 kambariai ir 
I prausykla išnuomavimui arba savo
sios šeimos patogumams. Pilnas beis- 
mantas. 2 mašinų mūrinis garažas. 
Viskas labai gerame stovyje ir prie
žiūroje. Kaina yra žemesnė už bar- 
geną labai geroje vietoje ant Mozart 
Ave į pietus nuo 43-čios gatvės. Pas
kubėkite. Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS- IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVING
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARLA.TAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

Policijos “tiketomanija”
Chicagos policija šiomis die

tomis tiek įsismagino rašyti li
etus automobilistams. kad 
lavyzdžiui vienas studentas, 
Jan Henry iš Northwestern 
iniversiteto ta pačią dieną 
praeitą ketvirtadieni) gavo 
; trijų policininkų tris tikėtus, 
ienas tikėtas Įrašytas 9:56 
ai. ryto, antras 2:17 vai. p. p. 
' trečias 4 vai. popiet. Studen- 
i kaltė buvo, kad jis atvažia- 
?s pamokų ir pasistatęs auto- 
obili prie metro Ontario gaf- 
ųe pamiršo Į metrą Įmesti ni- 
ilį. Trafiko policijos virši- 
nkas pareiškė, kad per 24 
įlandas tam pačiam automo- 
liui galima išrašyti tik 1 li
tą.
Policijos departamento su- 
rintendentas James Conlisk

mielai sutiko išpildyti dali pro
gramos ir LB Brighton Parko 
tradiciniame rudens bankete, 
šiandien rugsėjo 30 d. B. Pakš
to salėje.

— Romas V eitas išrinktas 
Bostono lietuvių kultūriniams 
subatvakariams rengti komite
to pirmininku. Į komitetą įei
na Aldona Andriušienė, Juo
zas Bakšys, Aleksandras Griauz
dė, Leonas Lendraitis, Reda 
Veitaitė ir Ona Vileniškienė. 
Pirmajame šių metų sezono su- 
batvakaryje paskaitą apie fo
tografavimo meną skaitė inž. 
Kazys Daugėla iš Nashua, NH. 
Ten pat buvo išstatyta charak
teringų fotografijų paroda ir 
pasakojami to darbo įvairu
mai.

—St. Rita Aukšt. Mokykla 
Marquette Parko apylinkėje,

TAISOME 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
elefonuoti 778-9533 — TEXACO 
3-tos ir Western Avenue kampas

JETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake) 

ažo namus iš lauko ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

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

STASYS ŠAKINIS

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis
320872 W. 95th St. gflk

GA 4-3654 ^.Ze.

NEPASIŠALINKITE 
Iš GYVŲJŲ TARPO 
BE TESTAMENTO

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

Kaina 2 dot.
Užsisakykite šiandien.

Forms, Dept. L.
142 E. Kensington, 

Chicago, Illinois 60628

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas įvairių prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS,' PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
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. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

KNYGOS ANGLŲ KALBA
L VISIT TO SO V lis f OCCUPIED LITHUANIA, čikagletės įspūdžiai oku 
)je Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
L Jasminwi, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykiu 
ymai. paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
>sl. Kaina $2.50.
CrhtHonac Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos "Metai” poeto 
Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

)r. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy^ 
bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją.

>sL Kaina $3.0G. Kietais viršeliais $4.00.

lauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas Ir 
knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas afba atsiuntus čekį ar 
inę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, CMcayo, III. 60608

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — SATURDAY, SEPTEMBER 30,1972

bendradarbiaujant su Chica
gos Sveikatingumo taryba ir 
Šv. Kryžiaus ligonine, ruošia 
sveikatingumo parodų spalio 
6 — 7 d. 9 — 4 vai. Tuo laiku 
bus teikiami nemokamai me
dicinos patarnavimai, skiepai 
ir patarimai. Mokykla yra Įsi
jungusi Į akciją siekiant pasto
vumo apylinkėje. Gretimoje 
Gage Parko aukšt. mokykloje 
dar tebevyksta boikotavimas ir 
piketai prieš Chicagos švietimo 
tarybą dėl mokyklos ribų pa
keitimo.

— Chicagos lietuvių visuo
menei pageidaujant Ansamblis 
Dainava 1972 m. gruodžio mėn. 
10 d. Marija aukštesniosios mo
kyklos patalpose pakartotinai 
statys Sidabrinės Dienos ope
rete. Aid. P.

V

— Cicero Lietuviu Ainerikie- c
čių Respublikonų Lygos susi
rinkimas Įvyks š. m. spalio 1 
d. 3 vai. p. p„ sekmadienį, Res
publikonų būstinėje, 5146 W. 
Cermak Rd., Cicero, III. Kal-
bes kongresmanas Collier, John 
F. Kimbark ir svečiai respubli
konai iš Cook county. Įėjimas 
laisvas — visuomenė kviečia
ma dalyvauti (kr.)

A. a U INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 Se. ASHLAND AVĖ.

LA 34775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

A. G. AUTO REBUiLDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL — 776^5881
A n kati s Garbačiauskas, sav.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kroštus 

P. NEDZINSKAS, 4045 Archer 
Chicago, HI. 60632. Tai. Y A 7-59M

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

fune-ups (r f. t.
«24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

M. A.ŠIMKUS
Real Svtate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.

TERRA
Bransenyb**, Laikrodžiai. Dovano* i 

visoms progoms.
3137 WEST 63rd ST., CHICAGO

TeleL 434-4660
■——______ ___________ ...   

A. T V E R * S
LAIKRODŽIAI |R BRANOEHYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
36^6 WEST 69th STREET

TeL: REpoblIe 7-1941

BUS1NESS CHANCES 
Biznio Progos

17 UNIT MOTEL 
3 BEDROOM HOME

Ogden Ave. — Downers Grove
ALL UNITS — 1 BEDROOM — 

1 BATH
AIR CONDITIONING 
Excellent investment 

$115,000.
LAMPLIGHTER REALTY CO., INC. 

CLARENDON HILLS, ILL. 

323-1721

BELLWOOD WEST
BY OWNER

3 bedroom brick ranch. Full basement 
with large recreation room. Central 
air cond. car garage with side 

drive. $30,900.

5+4-4190 or 344-656-1

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-22

RENTING IN GENERAL
Nuomos

MARQUETTE PARKE 2 BUTŲ mū
rinis namas su gražiai apsodintu skly
pu šalia. 2 mašinų garažas. Abu bu
tai po 5% kambarių. Savininko te
lefonai

973-2023 arba 436-4184
savaitgaliais ir vakarais.

WTLL0W SPRINGS
2 bedroom Cottage. 19 years old. Ex
cellent condition. Garage. Range.

— Refrigerator. 50 Ft. Lot. 
City water and severs. 

$19,000.
ARNOLD REALTY

8440 ARCHER RD. 312 — 839-1456 
WILLOW SPRINGS

38-TA IR ROCKWELL, 5 kambarių 
medinis su pilnu rūsiu. S10.000.

31- MA IR HARDING, 2 lotai ir 4 
kambarių medinis namukas. $10,900.

56-TA IR MOZART, 4 mieg. mūrinis 
su rūsiu. Tik $22,000.

44-TA IR TALMAN, 2 butų po 5 
kamb. medinis. $18,900.

43- ČLA IR CAMPBELL, 2 butų po
5 kamb. mūrinis. $23,500.

48-TA IR KARL0W, 5 ir 6 kamba
rių mūrinis. $28,000.

44- TA IR FRANCISCO, 2 butų po 5 
kamb. mūrinis. $30,000.

LEMONTE, lotas ir 3 mieg. naujai 
statomas namas.

32- RA IR HALSTED, restoranas su
6 kambariu butu. $390 pajamų i mėn.

BIZNIO LOTAS, B-l zona, 50x150’, 
prie 95-tos ir Roberts Rd.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE

ŽINGSNIS Į GEROVĘ
6 KAMBARIŲ graži mūro rez 

cija arti 72-ros ir Kedzie. v Plati 
tas. Garažas. Iškelti vamzdžiai. A 
langai. Ceramic vonia ir atskirai 
lėtas. Privatus saulėtas balkonas 
vininkas greit apleis puiku nam 
$23,600.

MODERNIAI pertvarkytas 2 
po 6 kambarius mūro namas arti 
quette Rd. ir Kedzie. Naujas gaz< 
dymas. Mūro garažas. Platus 1 
Vertas jūsų sprendimo. — $31,i

13 BUTŲ MŪRO NAMAS. Pi 
butai duoda $20,000 nuomos. Ns 
gazo šildymas. Sausas beisma 
Kaina 6 metu pajamos.

RIMTAI PONIAI gyventi prie l 
gaus parko. Tai naujas objektas 
rimti grožio salioną iš gerų ra 
Stilingas 2 aukštų mūras — pin 
aukšte liuksus beauty shop, jvoni 
du kambariai, o antrame aukšte f 
nūs butas gyventi. $37.000.

LIUKSUS MODERNUS beveik

IŠNUOMOJAMAS NAMAS suaugu
siems su 4 kambariais ir apšildomu 
porčiumi 1-me aukšte, taip pat 3 kam
barių butu 2-me aukšte, naujai remon
tuoti, geroje Marquette Parko apylin
kėje, arti krautuvių ir susisiekimo.

TEL. 737-0017 
po 5 vai. vak.

MARQUETTE PARKE išnuomopamas 
miegamas kambarys dirbančiam arba 
pensininkui, vyrui arba moteriai, ne
rūkantiems. Galima naudotis virtuve.

Tel. WA 5-6742

NETOLI NAUJIENŲ 
išnuomojamas trijų kambarių 

butas. TeL.666-9312.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

SHEET METAL 
JOB SHOP

WE NEED METAL SHOP WORKERS 
WHO CAN SPOT WELD AND 

OPERATE PRESS BRAKE AND 
SHEAR. 

OVERTIME.
FREE EMPLOYEE BLUE CROSS & 

BLUE SHIELD.
PAID VACATIONS AND 

HOLIDAYS.

D. L. F. CO.
1612 No. THROOP ST.

4369 ARCHER AVE., CHICAGO
TEL. — 254-5551

NEAR 62 & WASHTENAW
See this 6 room teston brick Georgian j 
with 2 car brick garage. Finished 
room in basement, 1% baths. large 

lot, many extras. Only $33,000.
MILAN & MILAN 

PR 9-4063

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

EARN TOP MONEY 
LEARN 

IBM KEY PUNCH 
IBM COMPUTER 
PROGRAMMING

COMPUTER CAREER 
INSTITUTE 

346-1440 — Eves. 238-1740 
Free placement

SIUVĖJAS
Galintis atlikti vyru ir moterų dra
bužių pataisymus. Labai geras atly

ginimas. Pilnas laikas.

JOHNSON TAILORS
MI 2-1908

NEAR 85 & ALBANY
4% room brick bungalow, with 2 bed
rooms, plus extra bedroom in base
ment. 1 car brick garage attached. 

Gas heat, 2 full baths. 
Owner says SELL.

MILAN & MILAN
PR 9-4063

SET-UP MEN
OR

OPERATORS PRESS-BRAKE,
PUNCH-PRESS AND SHEAR

Days or nights.
Apply in person.

4259 So. W'ESTERN BOULEVARD

PRIE 72-TROS IR RICHMOND 
mūrinis 5% kambarių 18 metų. 3 di
deli miegami. Graži virtuvė ir vonia. 

Šviesus didelis salionas. Dinette. 
Sausas rūsys. 

Geras ir nebrangus. 
GLOBE R. E. 

2935 W. 71 STREET 
436-3676 arba 778-6916

šiandien, rugsėjo 30 d. 8 v. 
vak. atsilankę Į Jaunimo centrą 
išgirsite Windsoro mergaičių 
“Aušros” kvartetą, kuris atliks 
nuotaikingų dainų programą. 
Šiandien iki 6 vai. vak. bilietai 
gaunami Marginiuose ir Margu
tyje. Vėliau bus galima įsigyti 
Jaunimo centro kasoje. Visi 
maloniai kviečiami. Iki pasi
matymo. Margutis

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių R*ikia

WOMAN WANTED

to care for elderly lady. Light 
nursing work. Live in, private 

apartment. North side.

281-7199

PAJAMŲ NUOSAVYBĖ
MARQUETTE PARKE

3 butų mūrinis namas su 2 mašinų 
garažu, viskas gerame stovyje.- žemi 
mokesčiai, lengva apžiūra. $22,500.

Tel. HE 4-0290

jas 5% kambarių mūras. Sai 
įrengtas beismantas, air-cond.. 
Detai, alum, iangai. Patio, garc 
Marouette Parke. $25.000.

MODERNUS NAUJAS 2 butų 
ras Marquette Parke. 2 auto gan 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisi 
tas. 3 gazu šildymai. Alum, lai 
Tuoj galima matvti. $36.300.

PLATUS VERTINGAS LOTAS 1 
quette Parke prie mokyklos. K: 
rimtam pardavimui.

8 KAACBARIŲ 1% aukšto 16 n 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisn 
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Keč 
$32.000

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, 
tus lotas. Garažas. Arti musu. 
$22 000

10 BUTU MŪRAS, apie S15. 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.1

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

Chicagos Lietuvių Suval
kiečių D-ja rengia smagų šokių 
vakarą Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd St., rugsėjo 30 d. 
7:30 vai. vak. Valdyba ir ko
misija prašo narius ir svečius 
atsilankyti. Bus skanių valgių 
ir gėrimų. Gros smagus Jurgio 
Joniko orkestras, prie kurio 
galima ne tik linksmai laiką 
praleisti, bet ir ’ įsigyti naujų 
draugų bei draugių. Atsilankę 
bus tikrai patenkinti. Visus kvie
čia ir visus globos

Valdyba ir Komisija 
(Pr).

Floridos pamariais ateina 
Ruduo. Juno Beach, Florida 
33408. Žiemos Floridoj tiktai 
turtuoliams. Jei nori aplankyti 
ir pažinti Floridą, atvažiuok 
rudenį 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 
33408. Telefonas 305-^44-3388.

(Pr).

WOMAN
TO CARE FOR INVALID WIFE, 

some Nursing care — some house 
work, salary open, references, own 

room, some English necessary. 
255-6418

After 6 P. M. & week ends. 
Mount Prospect

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PRIIMSIU GYVENTI moteri. vyra 
arba porą savo farmos 7 kambarių 
name. Esu pensininkas. Gyvenu vie
nas. Tel. 692-3806 apie 8 vai. vak.

TONY SURVILLA

R. 1.
102nd AVENUE

ALLEGAN, MICH. 49010

TURIU VELTUI KAMBARĮ 
geram vyrui, gali būti pensinin
kas, už mažą ir lengvą darbą 

apie bungalow.

Skambinti vakare 776-1963

Pasidarykime rankų dar
bus patys. Juostų — takelių — 
audinių staklės, siuvinėjimui 
paveikslai, pagalvėlės ir siūlai 
iš įvairių Europos kraštų gau
nami VAZNELIŲ prekyboje, 
2501 W. 71 St, Chicago, Illinois 
60629. Tel. 471-1424. (Pi).

LABAI GERAS BARGENAS
5% kambariu mūras, pastatytas daug 
geriau kaip dabar nauji. 3 labai pa
togūs miegamieji, 1% vonios, visur 
ąžuolo medis ir ąžuoliniai kabinetai. 
Dalinai Įrengtas beismantas poilsiui, 
žaidimams ir priėmimams. 2 mašinų 
garažas. Gera anvlinkė netoli 55-tos 
ir Pnlaski. Stebėtinai žema kaina — 
$26.900. Laimė vra nunirkti ta bar- 
gena. Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Mode 
vonia, spintelės, karšto vandens s 
ma gazu, 1% auto garažas. Marui 
te Parke. S21.900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Mod 
nios vonios. Alumin, langai. Na, 
šilima gazu. Geros pajamos. M 
quette Parke. $67.500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios ‘ 
nios. spintelės, nauja šilima ga 
alumin. langai. 3 automobilių ga 
žas. Tik $52.000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nar 
šilima gazu. alumin. langai. 2 ar 
garažas. Tik $27.900.

GRAŽUS 2 BUTU MŪRINIS. 1 
deli kambariai, modernios virtuv 
vanities, naujas šildymas gazu. 2 t 
to garažas. S36.500. _

11 BUTU 7 metų mūras. Koklin 
Plytelės, šaldytuvai ir virimo peči 
šildymas gazu. alumin. langai. P 
jamu anie $23.000. Apylinkė 59-t 
ir Kedzie. 9150,000.

NERIS REAL ESTAT
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

ŠIAURĖS VAKARU APYL
TVARKINGAS 2 BUTU MŪRAS 

2 butai no 5 kambarius. Neaukšti 
mokesčiai.

5700 WEST 1700 NORTH
★

2 BUTU MŪRAS plius BUTAS AN
GLIŠKAME BEISMANTE. Labai ge
rame stovyje. $420 mėnesiniu pajamų

5900 WEST 1100 SOUTH 
Prašo $33,900.

šaukite MARY ANN
DE MOON REALTY

Tel. 889-0400

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 1 
metų modernus ant 33' sklypo. Ideal 
giminingoms šeimoms.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metų. Įva 
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulask 
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamb; 
riu — 2 miegami. Centralinis oi 
šildymas. Garažas. Dideli kamb: 
riai, naujai išdažyti. 64-ta ir Sacr; 
mento. — 24.500.

5 KAMBARIU —. 3 miegami. 1 
metų. Labai gražiai įrengtas skl< 
pas. Garažas. Gražiai aptvertas i 
apsodintas. Namas kaip pasaka. ®-t 
ir Bell. $25.500.

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

TEL. 436-7878

3 BENDROOMS — 2 BATHS
Brick and cedar RT-I,evel 
IN NEWFIELD MANOR 

Section of Westmont.
• This well built home is 3 vears old. 

is immaculate and has everything 
for comfortable living.

Convenient for shonning transpor
tation and schools.

Please call for appointment 
to see it today 

$47,900

LAMPLIGHTER REATTY CO INC 
CLARENDON tttt.ls ill 

323-1721

■RTZNTTRTai. kurty garstvast 
■NAUHEVnSK’’. _ TŪPT GKRT AUSTA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. UI. 60609. Tel.: VI 7-3447

DEL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ 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. 238-8656




