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BLOGOS ŽINIOS SEN. McGOVERNUI
PRINCETON AS. — Gallupo opinijos tyrinėjimų įstaiga pa

skelbė vakar, kad balsuotojai iki 30 metų amžiaus daugiau remia 
prezidentą Nixoną, negu sen. McGoverną. Už Nixona pasisakė 
51%, o už McMcGoverną 45%. Tai pirmas kartas, išskyrus 
1956 m. rinkimus, kad jauni balsuotojai pasirinktų respublikoną 
kandidatą. Apklausinėjimas pravestas tarp rugsėjo 29 ir spalio 
9 d. Gallup sako, kad neįprastai didelis nuošimtis, net 32% regis
truotų demokratų žada balsuoti už Nixona.

Trečiadienį Christian Science 
Monitor paskelbė savo pravestus 
tyrinėjimus visose 50'valstijų. 
Jei rinkimai būtų šiandien Ni- 
xonas laimėtų visose valstijose, 
išskyrus Massachusetts, West 
Virginia, Wisconsin ir District
of Columbia, sako laikraštis.
Naujas apklausinėjimas parodė, 

• kad devyniose valstijose sen. Mc
Govern geriau stovi, negu stovė-
jo liepos mėn. Įdomu, kad net 
senatoriaus namų valstija — 
South Dakota pasisakė už prezi-
dentą Nixona.

Susumuodamas tyrimų rezul
tatus, .laikraštis-sako, kad nėra 
jokių vilčių McGovernui laimė
ti rinkimus. Jam galėtų padėti 
tik nepaprastai didelis preziden
to išsišokimas ar koks valdžios 
skandalas ir milžiniškas jauni
mo išėjimas balsuoti už McGo
verną. Atrodo, kad demokratų 
kandidatas šiuose rinkimuose 
gaus dar nematytą Amerikos 
istorijoje pylą, sako Christian 
Science Monitor.

Kas dar blogiau, rinkimų re
zultatai paliks demokratų par
tiją , suskilusią ir. - silpną,- - kaip 
respublikonų partija buvo po 
Johnsono laimėjimo priešrQold- 
waterj 1964 m. Respublikonams 
truko ketveri metai,- kol jie vėl 
susiorganizavo-į vieningą, stip
rią partiją.

Kitoje analizėje laikraštis 
svarsto darbininkijos nuotaikas 
šiuose rinkimuose. Prieš 20 me
tų Amerikos darbininkai laikė 
save darbininkų klase, šiandien 
jau 65% darbininkų save vadi
na “vidurine klase”. Jie ir el
giasi panašiai rinkimuose — 
daug kas balsuoja už respubliko
nus. šiais metais apie 49% dar
bo žmonių žada balsuoti už res
publikonų kandidatą į preziden
tus. Slinkimas į respublikonų 
pusę darbininkų tarpe prasidė
jęs Eisenhowerio laikais. Jis tę
siasi ir dabar. Ypač daug “mė- 
lynkalnierių” patraukė George 
Wallace. Jo rėmėjai greičiausiai 
balsuos už Nixoną. > -

Kas įvyktų, jei staiga komu
nistai Vietname pasiektų dides
nių laimėjimų? Analistai ma
no, kad tai dar daugiau suburtų 
balsuotojus prie Nixono. Pana
šiai buvo 1956 metais, kada ko
munistai sutriuškino Vengrijos 
sukilimą ir kilo Viduriniųjų Ry
tų karas. Tuomet šūkis buvo 
“susiburkime apie prezidentą” 
ir Eisenhoweris sutriuškino sa
vo konkurentą Stevensoną.

Japonų ministeris 
išskrido į Maskvą
WASHINGTONAS. — Japo- 

nios užsienio reikalų ministeris 
Ohira pareiškė spaudai, kad Ki
nija nesipriešina Japonijos eko
nominiams ir kultūriniams ry
šiams su Taivanu. Kartu Kini
ja sutiko su “realybe”, kurią su
daro Japonijos-Amerikos gyny
bos sutartis.

Japonijos delegacijai lankantis 
Pekine premjeras Tanaka pa
brėžė premjerui Cho u En La
jui, kad Japonija tikisi išlaikyti 
ekonominius „ryšius ,su Taivano 
valdžia ir Kinija tam nepriešta-
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CLEVELAND AS. — Ponia 
McGovern vėl susirgo ir turėjo 
nutraukti savo planus važinėti 
po Ohio, Pennsylvanija ir New 
Yorką sakant kalbas už vyrą, 
sen. McGoyerną. Ji keturias 
dienas praleido ligoninėje su vi
durių skausmais, o dabar jai 
skaudą galvą ir apėmęs didelis 
nuovargis. Matyt, politiko gy-
venimas — ne jai.

NEW HAVEN___Connecticu-
to valstija neįrašo komunisto 
Gus Hali kandidatūros į balsa
vimo lapus. Komunistų partija
pristatė Gus Hali kandidatūros Vietnamo prezidentas Thieu tarėsi vakar 4 valandas. Užvakar 
į balsavimo lapus. Komunistų. buvo du susitikimai, iš viso užtrukę 5 vai. Spėliojama, kad apta- 
partija pristatė 18,700 parašų, riami karo paliaubų klausimai. Nežinia, ką toliau darys Kissingeris. 
reikalaujančių Hali įrašyti, ta-1 Nei jo štabas, nei Saigono vyriausybė nieko neskelbia apie pa- 
čiau registracijos komisija su-'sitarimų turinį. Su Kissingeriu derybose dalyvauja ambasado- 
rado tik 9,234 legalius parašus 
peticijoje, o įstatymai reikalau
ja mažiausiai 12,746 parašų. Ko
munistų vadas Hali kandidatuo
ja į prezidentus.
r NEW YORKAS. — Kongreso 
narė,x ne^rė Shirley Chishohn 
važinėjo- su šen. Mcčbvern, ra
gindama balsuotojus už jį bal
suoti ateinančiuose rinkimuose.

LONDONAS'. — Britanijoje 
rugsėjo mėn. atsirado 76,954 
nauji darbai ir bedarbių skai
čius sumažėjo iki 844,640.

SANTIAGO. — Čilės, valdžia 
paskelbė, kad pragyvenimo kai
nos Čilėje per rugsėjo mėn. paki
lo 22.2%. Nuo metų pradžios 
kainos pakilo 99.8%.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas paskelbė spalio 30 d. “Sa
kalų diena”, pagerbdamas Ame
rikos, slovakų “Sokol” draugiją, 
įsteigtą prieš 80 metų.

Baigia restauruoti 
Michelangelo Pietą

ROMĄ. — Garsioji Miche
langelo Pieta, kurią pamišėlis 
sudaužė gegužės 21 d. suduoda
mas jai plaktuku 15 kartų, bus 
restauruota iki šių metų pabai
gos ir Kalėdų švenčių proga vėl 
pastatyta į seną vietą šv. Petro 
bazilikoje. Plaktuko smūgiai at- 
skėlė nuo marmurinės statulos 
50 gabaliukų. Juos visus teks 
suklijuoti specialiais iš Brazi
lijos atvežtais vieno medžio kli
jais. .

Kad ateityje nepasitaikytų to
kių atentatų, statula bus apjuos
ta stipraus stiklo siena su elek
troniniais aliarmo įrengimais ir 
lankytojai bus neprileidžiami ar
čiau kaip 20 pėdų nuo šio me
no kūrinio. ;

ravo. Žinoma, ryšiai su Tai- 
vanu dabar priklausys nuo Ki
nijos nacionalistų valdžios lai
kysenos. Taivano vyriausybė la
bai griežtai reagavo į Japonijos 
santykių užmezgimą su komu
nistine Pekino valdžia.

Japonijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Ohira iš Washington© 
išskrido į Maskvą, painformuoti 
Kremliaus vadų apie japonų pa
sitarimus su Kinijos, vadais.

Galingosios Saturno raketos apatinis galas aiškiai matosi šioje fotografijoj, vežant raketą Kennedy 
erdvės centre, ši raketa iškels į erdves Skylab 2 — erdvės laboratoriją ateinančiu metu pavasarį.

ITEiJIPTI SAIGONO PASITARIMAI 
•r /į-

SAIGONAS. — -Prezidento patarėjas Kissįngeris ir Pietų
VELIAUSIOS ŽINIOS

rius Bunker, armijos štabo viršininkas gen. Abrams ir ambasado
riaus pavaduotoas Charles Whithouse.

Saigono sluoksniai tvirtina, = 
kad karo paliaubų Vietname ne
galima prižiūrėti net ir tarptau
tinėms komisijoms. Tokios pa
liaubos _ tlkriausiąį. baigtų tik 
Amerikos lėktuvų puolimus rir 
uostų užminavimą, tačiau kaip 
užbaigti komunistų puldinėjimus 
pačiame Pietą Vietname?

Kai kurios" opozicijos grupės 
Pietų Vietname nepriėmė prezi
dento pakvietimo atvykti į jo 
rūmus tartis. Opozicija tvirti
na, kad Thieu norįs sudaryti įs
pūdį, kad jis tariasi su visais 

‘elementais. Jis klausia visų opi
nijos, tačiau nesilaiko gautų pa
tarimų‘ir daro, ką nori, išnaudo
damas tuos pasitarimus tik sa
vo propagandai.

Buvęs ilgametis Paryžiaus 
derybų dalyvis Habib, dabarti
nis JAV ambasadorius Pietų Ko
rėjoje, atvyko į Saigoną ir tarėsi 
su Kissingeriu ir Bunkeriu. Kal
bama, kad komunistai siekia tri
jų dalių vyriausybės n e tik Sai- 
gone, bet ir visų miestų ir kai
mų valdžiose. Saigono vyriausy
bė skundžiasi, kad ji neturi pa
kankamai kadrų, kurie galėtų 
dirbti tokiose savivaldybėse. Ko
munistai jau keli mėnesiai gavo 
įsakymą iš savo centro pasiruoš
ti galimoms kdro paliauboms ir 
po jų ateinančiai politinei ko
vai. Komunistai turi daug agi
tatorių, paruoštų valdyti žmo
nių, disciplinuotų ir pasiryžusių 
paimti valdžią. Saigonas tokių 
kadrų neturįs, jo žmonės nepa
ruošti. Komunistai visur, ypa
tingai, Saigono apylinkėse, su
stiprino infiltraciją. Vėl du kai
mai buvo užimti Viet Congo vy
rų.

DES MOINES. —Teismas nu
tarė atimti iš šeimos 4 metų 
dvynukus, nes motinos inteli
gencija esanti tokia žema, kad 
ji nesugebanti vaikų išaugin
ti. Motina kilusi iš labai žiau
rių ir nemoralių namų. Vaikai 
atiduoti adoptavimo įstaigai. 
Motinos inteligencijos riba — I. 
Q. esanti 45.

ČIKAGA. — Spalio 26 ir 27 d. 
Čikagoje bus švenčiama Irano 
šacho gimtoji diena, šventę ruo
šia Irano gen. konsulatas.

Ieškotojai dar 
nepraranda vilties

ANCHOR AGE. — Lėktuvai ir 
laivai Aliaskoje toliau ieško din
gusio nedidelio lėktuvo, kuriuo 
skrido kongresmanai Boggs, Be- 
gich, šio sekretorius ir lakūnas 
Don Jonz. Karinė aviacija pa
skolino savo žvalgybos lėktuvą 
SR-71, kuris atsiųstas iš Beale 
aviacijos bazės ^Kalifornijoje į 
Aliaską, fotografuoja apylinkes 
iš 80,000 pėdų aukščio. Reiškia
ma viltis, kad fotografijose bus 
galima įžiūrėti sudužusį Ceassna 
lėktuvą.

* f

Lėktuvo ieškojimas koncen
truojamas 550 mylių ilgumo, 60 
mylių platumo ruože. Dingusių 
šeimos laukia Elmendorfo mies
te žinių apie ieškojimo rezul
tatus. Patyrę dingusių ieškoto
jai sako, kad yra vilčių rasti 
juos gyvus. Kartais keleiviai 
būdavo rasti sveiki po trijų-ketu
rių savaičių. Temperatūra šiuo 
metu tose apylinkėse nukrinta 
iki 30 laipsnių nakties metu.

Uganda toliau 
tremia azijatus

KAMPALA. — Ugandos pre
zidentas Idi Amin įsakė ištrem
ti Azijos kilmės žmones su Ke
nijos, Tanzanijos ir Zambijos 
pasais. Iki šiol jis ištrėmė tik 
britų pasus turinčius azijatus: 
indus, bengalus ar pakistanie
čius.

Valdžios dekrete sakoma, kad 
išvažiuojant britų piliečiams, 
kaimyninių valstybių azijatai su
pirkinėja jų turtus, išveža juos į 
Tanzaniją ar Zambiją. Azija
tai toliau sabotuoja Ugandos 
ūkį, pareiškė prezidentas Jie už
sispyrę neperleisti patiem Ugan
dos žmonėms tvarkyti savo eko
nominius reikalus. Azijatai iš 
kaimyninių kraštų, kurių Ugan
doje yra apie 1,000, turi per 
tris savaites susitvarkyti savo 
reikalus ir išvažiuoti.

+ Paryžiuje mirė Prancūzi
jos diplomatinės pasiuntinybės 
Hanojuje galva Pierre Susini, 
kuris spalio 11 d. buvo sužeis
tas. Amerikos lėktuvo numestos 
bombos. Jo sūnus, gydytojas, 
ir keli kiti daktarai parsivežė Su
sini iš Hanojaus Į Paryžių ir jis 
čia ligoninėje po kelių dienų mi
rė. Pentagonas vakar paskelbė, 
kad tikrai Prancūzijos pasiunti
nybės rūmus Hanojuje sugriovė 
Amerikos lėktuvo bomba. Ji ar
ba per anksti iškrito iš lėktu
vo arba — per vėlai. Lėktuvas 
puolė netoli buvusius geležinke
lio sandėlius.

0 Vakar prezidentas Nixonas 
pasirašė reikšmingą “lėšų pasi
dalinimo” Įstatymą. Ceremo
nijos buvo suruoštos Philadel- 
phijoje, Nepriklausomybės sa
lėje, kur buvo pasirašyta JAV 
kontitucija. šis įstatymas su
mažina federalinės vyriausybės 
galias ir atiduoda jas savivaldy
bėms, valstijų, miestų valdžioms, 
šiais metais iš federaliniu iždu 
bus išmokėta valstijoms ir mie
stams 5.3 bil. dol. Per 5 metus 
iždas išdalins 30.2 bil. dol.

♦ Trys amerikiečiai laimėjo 
Nobelio premiją už nuopelnus 
fizikai. Pažymėtina, kad Illi
nois universiteto prof. John Bar
deen Nobelio premiją gauna jau 
antrą kartą. Pirmą jis laimėjo 
1956 metais. Tai pirmas atve
jis, kad už nuopelnus toje pa
čioje srityje būtų duodama ant
ra Nobelio premija. Ponia Ma
rie Curie yra gavusi dvi pre
mijas, tačiau jos buvo už dvi 
skirtingas mokslo šakas. Ame
rikiečiai laimėjo ir premiją už 
nuopelnus chemijos srityje.

♦ Rytų Vokietija išleidžia 35 
jaunas moteris, kurios ištekėjo 
už vakaru vokiečiu. Iš komunis
tų kalėjimų paleidžiami vakarų 
vokiečiai, n ubausti už politinius 
prasižengimus Rytinėje Vokie
tijoje.

metų
Dau-

♦ Rugsėjo mėn. pragyveni
mo kainos Čikagoje pakilo 0.2%. 
Palyginus su praėjusių 
kainomis, jos pakilo 3% 
giau pabrango drabužiai, pieno 
produktai, sveikatos priežiūra. 
Vaisiai ir daržovės rugsėjo mėn. 
buvo atpigę.

♦ Japonijoje, Sagahimura ka
riuomenės bazėje ketnri japonai 
numetė tris padegamas bombas, 
tačiau jos nuostolių nepadarė.

DEVYNIŲ VAKARU EUROPOS ŠALIŲ 
„VADŲ PASITARIMAI PARYŽIUJE

PARYŽIUS. — Europos Rinkos valstybių ir trijų naujų 
narių premjerai posėdžiavo Paryžiuje, svarstydami Europos atei
ties klausimus. Astuoni premjerai ir Prancūzijos prezidentas 
bandė nustatyti gaires būsimai devynių valstybių ekonominei są
jungai. Nutarta įsteigti Europos Piniginį fondą, kuris padėtų 
derinti narių valiutų kursą, šioje konferencijoje dalyvavo: Pran
cūzija, V. Vokietija, Italija, Belgija, Olandija, Liuksemburgas, 
Britanija, Airija ir Danija.

Kaip C.I.A. agentai 
pavogė Sputniką

WASHINGTONAS. — Buvęs 
ČIA (Central Intelligence Agen
cy) pareigūnas Patrick McGar
vey, išdirbęs agentūroje 14 me
tų, parašė knygą “C. L A., the 
Myth & Madness”, kurioje tai 
įstaigai daro daug priekaištų. 
Vienoje vietoje jis aprašo, kaip 
ČIA agentai sėkmingai buvo pa
vogę sovietų Sputniką, kuris 
buvo vežiojamas po pasaulį. Per 
tris valandas, kada Sputnikas 
buvo agentų rankose, jis buvo 
išardytas, buvo paimti jo me
džiagos pavyzdžiai, dalys nufo
tografuotos, vėl sustatytos ir 
Sputnikas sugrąžintas į pir- 
mykščią vietą, niekam nežinant, 
kas įvyko.

Libane susišaudė 
dn.arabų grupės 
BEIRUTAS. — Palestinos 

arabų tarpe įvyko rimtas susi
kirtimas. Libane grupė palesti
niečių, vadovaujamų Abu Yusef 
ai Kayed, sukilo prieš partizanų 
vadus, kurių vyriausias — Ya- 
ssir Arafat. Sukilėliai nenorė
jo klausyti vyriausios -vadovy
bės, įvyko susišaudymas, kuria
me žuvo trys arabai. Po to su
kilėliai pasitraukė į kalnus, ne
toli Roha miesto, prie Sirijos 
sienos ir buvo lojalių partizanų 
apsupti.

Alžiro ambasadoriui tarpi
ninkaujant, ai Kayed sutiko pa-' 
siduoti ir buvo išvežtas į Alžirą. 
Kitas palestiniečių vadas, va
dovavęs lojaliai grupei, išvažia
vo į kitą arabų valstybę, taika 
buvo atstatyta, tačiau Libano 
palestiniečių tarpe nesutarimai 
didėja. Arabai, kaip anksčiau 
Jordane, reikalauja teisės pul
dinėti Izraelį, 'Libano valdžia 
jiems tos teisės nenori duoti, 
nes Izraelis po kiekvieno pales
tiniečių puolimo žiauriai nubau- 
diža Libijos žmones.

Britų parlamentas 
nenori televizijos 
LONDONAS. — Dažnai britų 

parlamente yra iškeliamas klau
simas : leisti ar neleisti televizi
jos kameroms filmuoti parla
mento posėdžių eigą. Po šešių 
valandų debatų parlamentas at
metė televizijos pasiūlymą 191 
balsu- prieš 165.

Televizijos šalininkai aiškino, 
kad debatų filmavimas priartin
tų parlamentą prie žmonių, nes 
pastebėta, kad vis mažiau žmo
nės domisi tuo, vyksta parla
mente, spauda mažai rašo apie 
jo darbus. Visa politinė galia 
sukoncentruota premjero ir vy
riausybės rankose.

Filmavimo oponentai įrodinė
jo, kad ne visada galima didžiuo
tis tuo, kas parlamente daroma. 
Pasitaiko, kad vienas ar kitas

Nors konferencijos kalbos 
daugiau sukosi apie ekonominius 
reikalus, visose kalbose buvo ga
lima užtikti ir politinės vieny
bės pageidavimų. Prancūzija nu
rodė, kad ateinančiais metais 
įvyks tarptautinės derybos dėl 
Valiutų derinimo ir prekybos 
problemų. Prezidentas Pompi
dou pageidavo, kad visos rinkąs 
valstybės šiose derybose suda
rytų vieną frontą ir laikytųsi 
vienos linijos. Visos kartu ko
voti prieš infliaciją. Pompidou 
pabrėžė ir tai, kad Europos rin
kos unija nėra nukreipta ir ne
gali būti Amerikos konkuren
te. Europa negali nutraukti ry
šių su Amerika.

. Kancleris Brandtas šiūlė su
daryti bendrą socialinę politiką 
ir suderinti socialinio draudimo 
įstatymus, kurie dabar atskiro
se šalyse skiriasi.

Premjeras Heath, kuris nuo 
naujų metų įvedą Britaniją į 
rinką, ragino nustatyti bendrą 
pramonės politiką ir harmoni
zuoti prekybos ir finansų įsta-_

* tymus-, Kan ir iLiiropoje iskiitu 
didelės pramonės korporacijos, 
panašios į Amerikos ar Japoni
jos.

Kalbose paaiškėjo nuomonių 
skirtumai apie būsimą Europą ir 
jos organizavimą. Beveik visi 
premjerai, išskyrus prezidentą 
Pompidou, siūlė perkelti dalį ga
lių iš atskirų valstybių vyriau
sybių rankų į Europos parlamen
tą, kad jis prižiūrėtų rinkos 
biurokratijos darbus. Buvo kal
bama, kaip reikėtų steigti vi
sos Europos vyriausybę. Italijos 
Andreotti siūlė įsteigti rinkos 
valstybių bendrą pilietybę, šalia 
atskirų valstybių pilietybių.

Britanijos Health kalbėjo apie 
bendrą ^užsienio politiką, kuri 
vestų ir į bendrą gynybos po
litiką. Pompidou pareiškė, kad 
šiame dešimtmetyje reikėtų įs
teigti Europos uniją, kuri būtų 
pasiryžusi pasimti ant savo pe
čių Europos likimą. Daug pa
siūlymų Pompidou pavadino per 
ankstyvais.. Kancleris Brandtas, 
pasiūlęs tiesioginius Europos 
parlamento rinkimus, irgi pridė
jo, kad dar ne laikas šią idėją 
vykdyti.

Skirtumai tarp atskirų Euro
pos vyriausybių dar yra dideli, 
Jačiau vis didėja viltys, kad Eu
ropa žengia ne tik į ekonominę, 
bet ir į politinę vienybę.

KENITRA. — Maroke vyks
ta teismas, kuriame 229 žmonių 
teisiami už pasikėsinimą prieš 
karaliaus gyvybę. Svarbiausi 
kaltinamieji yra aviacijos kari
ninkai, .kurie rugpjūčio mėn. 
puolė karaliaus lėktuvą, skren
dantį virš jūros ir bandė jį nu
mušti. Daugeliui gresia mirties 
bausmė.

atstovas snaudžia ar kasosi. lai
bai dažnai, nuobodžiam kalbė
tojui kalbant, parlamento kėdės 
ištuštėja ir nariai leidžia laiką 
baruose ar valgyklose. Parlamen
tas nutarė televizijos kameriĮ ne
įsileisti.



didelės drau-

DVIEJOSE PATOGIOSE VIETOSE

■> L

(gal besi- 
Taip rašo 

kurios pa
dainavusiu

op 
investment

accoun*

mokama dvįeįų 
metu cęftjfi- 

catam’s. Mažiau 
šia $5,000 
ar daugiau

simas, kam toks rašinys iš viso

linkoj ■Grinienė gimė ir augo, 
plius su vyru kartu dalyvavimą 
visuomet ankstose savų ir už
sienio diplomatų sferose, gali
ma įsivaizduoti, kiek minėtoj re
cenzijoj buvo teisybės. Jai bu
vo prikišama visai neturėjimas 
dainavimo mokyklos, kur jau ir 
elementariausią supratimą turin
tis apie dainavimą, supranta, 
kad Violetos vaidmenyje, bent 
jau viso spektaklio negalima iš
dainuoti, visai neturint daina
vimo mokyklos. Deja. Taip b.u-

NAUJ’ENOS, CHICAGO I, ILL — 'SATURDAY, TJcTOgfK 2i,"i972

būtų to verta. Mano manymu, 
ši ppera yra .viena iš tų, kuri dėl 
savo gražios ir spalvingos imtru- 
mentacijos, (tai svetimtaučio 
nuopelnas) solistų-vokalistų pa
geltos visai nereikalinga.

Kad ir tik tiek teeusumavus, 
jau labai aiškiai turėtų būti ma- 
tppia, kur link Lydi giminystės 
ar didelės draugystės spaudoje 
išpūsti ryšiai, vargšus meninin
kus. Ir kaip tai klaidina tą spau-

tės ryšiai ?
Alantas, Pilka ir Jakubėnas, 

kaip ir pats Meškauskas, puikiai 
žino, yra kiekvienas savos sri
ties žinovai, ir netenka abejoti, 
kad jįe žino, ką kalba. O jei 
Alantas juokais ir pasakė, kad 
dėl poros valandų operos, neap
simoka važiuoti iš Clevelando, 
tai vargiai už to galima rimtai 
užsikabinti.

Giminystė:

ir musų, skyrius:
1§ WEST 63rd STn CHICAGO, ILL. 60629 

TEL. WA 5-2466

Norintieji pirkti namus af kitą nekilnojamą turtą Floridoje, St. Petersburg) 
j e, pasinaudokite rinito ir sąžihipgo Berger-Samuels Real Estate patarnavimu.

6395 GULF BOULEVARD, ST. PETERSBURG, BEACH, FLORIDA 33706
• A TELEF (813) 362-1171 ■ >

Turistai tik is lauko gali apžiūrėti seno Romos koliziejaus sienas. 
Jos remontuojamos, nes automobiliu dūmai, transporto sukeltas vir
pėjimas vis daugiau griauna antikinį pastatą. Legenda sako, kad 

sugriuvus koliziejui, sugrius ir visa Roma.

Diriguos Alice Stephens . ■ -...................
SEKMADIENĮ, ŠIŲ METU SPALIO 22 D., LINKSMINS SVEČIUS 

BANKETAS VYKS VFW SALEJE, 7254 >Vį63rd §T,
Vakarienė — £8.00 asmeniui. - - — - .. . . ’ " Jį

VĄLANUpS. BirmaU. ir ketviru 9:(JĮQ rylų — vak. 
Anirad ir penktadieni .9:00 ryla — 5:00 vakaro.; šešta 
Aifniai> ryi.« ? į 12:^0 dienos. * Trečiadieniais u7 
daryta ? ’ '

ar operom libretus, o kompozito
rius komponuoja muziką. Re
klama gi, esant laikraščio re
daktorium, taip pat nieko nekai
nuoja. Taip ir mirga laikraščio 

j puslapiai nuotraukomis, liudy- 
jančiomis nepaprastus laimėji
mus. Poetas giria kompozito- 
rįų kompozitorius poetą, ir tu
ri kur tuos pasigyrimus sura
šyti. O mes skaitome galvas 

įkinknpdami, ir bijome būti net 
! Įtarti, kad mums čia kas nors 
neaišku. ,

Grįžtant prie “švogerių ty
mo’’, reikia pripažinti, kad iki 
šiol Kučiūnui Meškausko pagal
ba, ar parama, nebuvo būtinai 
reikalinga. Teko diriguoti seną 
Kauno operos repertuarą, kurį 
Kučiūnas, tada dirbdamas kaip 
ąkompanijatorius su įvairiau
siais Kaune dirigavusiais diri
gentais, turėjo paruoštą. .Operai 
“Dana” nebuvo problemos irgi, 
nes čia pat (Bostone) gyvena 
kompozitorius Gaidelis, ir libre
to autorius Santvaras. Kiekvie
nu atveju buvo galima reikalui 
esant, reikalingus pataisymus, 
pakeitimus ar papildymus pada
ryti, be jokio vargo. Su “Jūra
te ir Kastytis", autoriui esant 
jau mirusiam, Kučiūnui teko 
sunkus uždavinys. Nenorint pa- 
sikviesti, ar įsileisti jokių pa
tarėjų, kas būtų šiuo atveju iš
ėję tik į naudą, teko imtis ri- 
zikingo ir atsakomingo darbo 
vienam pačiam. Kodėl nebuvo 
galima pasikviesti, kad ir tik 
patariamajam darbui, pav., tokį 
Jokubėną, Marijošių, Kačinską, 
libretistą Santvarą, ir juos, jei 
ne visus, tai bent kurį nors vie
ną, ryšium su šiuo “Jūratės ir 
Kastyčio” pastatymu “išmau
dyti”? Atveju, net jeigu jie vi
si būtų atsisakę, tai būtų bent 
kuo pasiteisinti. O dabar, net 
ir Meškauskas nieko negali pa- 
dėti. Tiesa, jis Dirvoj rašė apie 
operą “Likimo Galia”, kur aišr 
kiai buvo galimą užčiuopti no
rą sunaikinti čia prieš kelis me
tus dirigavusio Mąrijošiaus pėd
sakus.

Bet tas viskas buvo taip dirb
tina, kad baigėsi tik tuščiom pa
stangom. 1970 m., gegužės 6 d., 
Meškauskas aprašydamas “Li
kimo Galia” pastatymą rado, kad 
čia ‘*tik mėgėjų kolektyvas”, 
kad jį negalima vertinti “apso- 
liučiu mastu”, (reikia apsoliu- 
taus masto ir vertintoo), kad 
“Likimo Galios” turinys esąs 
tiek naivus, kad neverta apie jį 
net kalbėti,” kad publikos “am
žiaus vidurkis buvo pralenkęs 
50 m.”, kad Marijošius “pasi
davęs rezignuojančiom nuotai
kom”, atseit, “nesidrąskąs taip, 
kaip anksčiau”, kad “čigonės 
ir kareivių bubno dainoj tru
putį daugiau gyvumo ir tem
peramento tikrai nebūtų paken-: 
kę”, ir t. t. (Dėl paskutiniųjų 
žodžių, “nežinant” Meškausko 
muzikinio išsilavinimo, sunkų 
ką nors pasakyti), žodžiu, daug 
“kad”. Bet keista, kad Meškaus
kas nuo pat Chicagos Liet. Oper 
ros įsikūrimo, tik dabar tuos 
“kad” tepastebėjo. Ir pastebėjo 
kaip tik tame spektaklyje, kurį 
vieną ir vienintelį (gaila), diri
gavo Marijošius?! Visa tai, ką 
anksčiau ir po to dirigavo švoge- 
ris Kučiūnas, to nebuvo? Deją. 
Buvo. Tik Meškauskas to “ne-1 
matė”. Marijošius daug ką tu-

Kitas narsus vyras buvo su
sisukęs sau lizdą kitame Kauno 
dienraštyje. Jo žmona irgi bu
vo Kauno operos dainininkė, šis, 
muzikinis analfabetas, taip, pat 
ne mažai prigadino teatro dar
buotojams nervų, kol tas pats, 
“Jūratės ir Kastyčio” operos au
torius, tuometbuvęs < Kauno 
Konservatorijos’direktorius, K. 

■ V. Banaitis, parodė jam jo tik
rąją vieta..

Vilniaus operos laikais, jau vo- 
kietmety, viena gabi- žurnalistė 
buvo stačiai įsimylėjusi j vieną 
operos solistę. Galima įsivaizr 
duoti, kas ten darėsi. Jos dai
nuotų spektaklių sieksniniai ap
rašymai ir dainavimo mene pa
siektas tobulumas, mirgėte mir
gėjo to meto viename Vilniaus 
laikraštyje. Dainininkės ir žur
nalistės meilė per Vokietiją at
keliavo čia.— į Ameriką, ir kai 
kurį laiką dar buvo galima jaus
ti ją gana stiprią esant. Ne be 
reikalo tada New Yorke, pasau
linio garsi pianistas, V. Bace
vičius vijo visus.rašeivas iš ne 
savo daržo, ir patarė nekišti , no
sies į- ne savo sritį, šiuo metu, 
didžioji meilė yrą, atrodo, pasi
baigusi, tik nežinia, ar dėl to, 
kad dainininkė jau nustojo dai
nuoti, ar kad žurnalistė apie ją 
rašyti ?

Būtų nusikaltimas “nepagerb
ti” ir “šeimynėlės” iš Bostono. 
Tėvas smuikuoją, sūnus vargo
nais ar fortepionų tėvui akom
panuoja, o žmona nepailstamai, 
stačiai su įnirtimu, juos rekla
muoja, ir net recenzuoja. Ir taip 
pac nėra atsitikimo, kad tėvui 
su .,ūnum kada nors, kur nors 
nepasisektų. Visur ir visada jie 
plaukia pirmaisiais vandenimis. 
Na, ir kaip gi galėtų būti kitaip?

Kad tiesą kalbu, tai patvirti
na 1972 m. rugpjūčio 31-mos 

'dienos “Drauge” patalpintas 
“šeimynėlės” apsirašymas iš 
Kennebunkport. Girdi, choras, 
“dirbęs tik vieną- savaitę, davė 
koncertą, kurio rtudtaikas ir iš
gyventų jausmų^ilgai neužmirš 
ten besiklausantys, 
klausę) žmonės”... 
Elena Vasili ūnietiė, 
varde ir tam chore 
tarpe matosi. <

Kitas “tymaš^ yra įsikūręs 
Chicagoj. Jj sudaro vieno dien
raščio redaktorius, kuris yra at
sitiktinai ir poetas, ir jaunas 
kompozitorius.’ Poetas rašo 
kompoz toriui rifuzikai tekstus,

suomenę, kuri savos nuomonės 
neturi, ar neturi pakankamai ŽL 
nių tokia nuomonę turėtu

Nuo giminystės, ar draugys
tės ryšįajs paremtos spaudoje 
pompos, ir nuo tendencingų-re
cenzentų, saugok mūsų meni
ninkus, Viešpatie.

P._ Mantvilis

rėjo pasakyti ir pasakė, ir cho
rui, ir solistams, ir net orkes
trui, kuris čia, kaž kaip įpras 
tai jaučiasi, kad kaip pagrosim, 
taip ir bus gerai. Juk sakoma, 
kad nebuvo buvę, nuo pat pirmo
jo Chicagos Liet. Operos įsikū
rimo spektaklio, kad kas nors 
išdrįstų .pasakyti kokią pastebą 
orkestrui, kuris triuškino ne tik 
solistus, bet ir gana pajėgų cho
rą pajėgė, užmušti. “Likimo Ga
lioj”, Mąrijošiaus vadovybėje, 
pirmą kartą Chicagos Liet. Ope
ros istorijoje orkestras grojo nę 
Solio, bet akomponavo. žinomą, 
žinant Mariošiaus padėtį ir uži
mamą vietą Hartfordo universite 
te, jis tai sau galėjo leisti. De
ja, “-muzikas” Meškauskas to, 
nė daug ko. kito, taip ir “nepa
stebėjo”.

Kad “Jūratė ir Kastytis” bu
vę išskirtinai pagerbti įrašant 
ją į plokšteles, tai čia greičįau-
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Kiek galint, vengiant pavar
džių, pasakytina, Fad su mažom 
išimtim, viename Kauno dien
raštyje recenzijas apie teatrą 
ir koncertus rašydavę pats vy
riausias redaktorius. Jo žmo
na buvo Kauno operos daini
ninkė. Ir nebuvo atsitikimo, kad 
kada nors žmona būtų buvus ne 
formoj, ar jai būtų .koks, nors 
priekaištas padaęytfcs.’ Prięšim 
gai. Viskas buV3 puikžaušiai. 
Bet jei, neduok Dieve,-kas nors 
išdrįso pamėginti tom- pačiom 
rolėm surizikuoti debiutuoti, tai 
ta moteriškė žuvus. Kaip pavyz
dį, galima suminėti (Grinienę, 
(pulkininko Griniaus Ponią). 
Tai buvo seni laikai. Ji buvo, 
teatrališku terminu tariant, taip 
“sudirbta”, kad, rodos, ji po to 
daugiau scenon ir nesirodė. Jį 
debiutavo operoj “Traviata”, Vi
oletos vaidmeny, kur jai buvo

, gystės ryšiai scenos darbuoto- > prikišama net gražių manierų 
jus labai dažnai lydi'į neužtar-į stoka. Turint galvoj, kokioj ap

mautą pergalę prieš tuos, kurie 
tokių ryšių neturi, o ypatingai, 
jeigu jų neturi spaudos dar
buotojų eilėse. Ir tai vyksta ne 

įtik pas mus. Tai vyksta visur, 
kur tik eina kova dėl garbės ir 
populiarumo. Nereikia plaukti 
į svetimą spaudą. Pakaks ilius
tracijai ir to, kas pas mus da
rėsi Nepriklausomybės metais, 
Vokietijoj, ir čia — Amerikoj 
darosi. Ir tai yra šlykštus reiš
kinys, tegu tai ir ne vien mūsų 

į spaudoje tiem, kuriem dėl to 
tenka skaudžiai nukęsti. Bet, 
tegu kalba faktą

idpr« prieš nienesie 15 d duuda dividendus už visa mėnesi 
Dividendai mokami sausic ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują mūšy namą.
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į NEMOKAMAI «IETA AUTOMOBILIAMS

įB Ai JOTINĖ IRENA RACINSR1ENĖ — BROKERĖ ALICE FISHER
*

Reikiamas informacijas ir patarimus suteiks Į. Kačinskienė — Sabai Paims motelio sa
vininkė 1301 Gulf Way, St. Petersburg Beach, Florida 337(H). Telef. (313) 362-1321.

Atvykusieji susipažinti su vietos padėtimi, iš aerodromo ar stoties bus atvežti ir gaus 
nemokamai nakvynę Sabai Paims motelyje. Gi perkantieji, galutinam sutvarkymui pirki
mo reikalų, gaus nemokamai yieną savaitę gyventi minėtame motelyje, kuris yra prie pačio 
paplūdimio

Tad nepraleiskite retos pvpųos. pasinaudokite šiuo pasiūlymu ir įsigykite nuosavybę 
lietuvių pamėgtoje vietovėje.

L MŪSŲ BENDROVĖ veikią jau PUo 1SH7 metų. Kiekvienais metais 
mes persiunčiame į Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siun
tinių.

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

3. TAIP PAT PRIIMAME ųžsakypius AUTOMOBILIAMS- (Žiguli, 
Mcskvič, Zaporožec), motociklams, šaldytuvams ir kit. oficialio
mis kainomis.

Ą JEIGU JŪS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parū
pinsime reikalingus dokumentus.CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.

220 SOUTH STATE ST., CHICAGO, ILL. 60604
• TEL. WA 2-9354

Mes padidinome savų štabą greitai tvarkyti jūsų siuntas. 
Duokite mums savo siuntinius. Mes viską atliksim jų 

pristatymui.

PAKETAI-DOVANOS
I SSSR 

SENĄ PATIKIMA FIRMA 
TARNAUJA IR TOLIAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI KLIJpNTŪ^Ąl 

40 METŲ’ EGZISTENCIJOS TRADICIJOSE

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų ktijen- 
tų, mes dėkoj anie Jums už palaikymą.

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

Tus pačios dienos ęįga Paštu gautiems paketams 
Dėl naujausiu katalogų ir paskutinių nuostatų kreipkitės į:GLOBE PARCEL SERVICE, INC. 

(Affiliated with Podarogifts, Ine.)
723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 19106 

/ ’ Phone (21^) 925-J3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE: 
240 FIFTH AVENUE. NEW YORK. N. Y, IQOQl

Taype 27 ir 28;tos gatvių. Požemio, traukiniai — BMT, EE arba BR. 
Autobusai — 1, 2, 5 ir 15.
TEL. (212) 725-2449

KLAUSIMAI BE ATSAKYMO
Dar vis tebegriaudžiant per-į neparemiąnt. Įdomu, kad Meš

kėnams dėl “Jūratės ir Kasty-• kąuskas nieko neįrodė ir nieko 
č’z'” po-'ros pastatymo, paskur j nenuginčijo, todėl ir kyla kiau
to s (o gal dar ir ne) į tą rpa 
k a’ nę įkrito Dirvos bendradąr- buyo reikalingas, iš kurio kyšo 
b s V. Meškauskas su straips-1 bent jau žinančiam, tik giminys- 
n u “Ginčas dėl operos”. Atro
do kad jis norėjo, kaip jis pats 
s ’-1, paaiškinti, ar “sutrumpi- 
na.’.t pagerinta ar sugadinta”. 
De a, į tuos pasistatytus klaų- 
s m ts, taip ir nebuvo atsakymo, 
(ž ūr. ’’Dirvą”, 1972 m. rug- 
piflio 16 d.).

žinoma, turint gąlvoj giminys
tes ryšius su Kučiūnų, (švoge- 
r ’ ) Meškauskui sunku buvo iš- 
tri-ti Kučiūno “neklaidingumą”

Vietas rezervuoti prąšomę raš|ų Naujienoms (1739 So. Hąlsted St;
Chicago, III. 60608 arba telęfęnu: HA 1tQ10(K • " > . ’

Praįžja 4;00 vąL po pietų. j - / J
Kviečiame visus iš anksto užsisakytį vietas artėjančiame -

į naujienų BANKETE
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HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

HIGHEST RESERVES

J2CHICAGO, ILLINOIS 60632

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM

PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės i:

HOURS: Mon. 12 P. M. to S P. AA, Tuet. 3 to 4, Thur*. & FrL 9 to i, Sat. 9 to 12:30

MEMBER

PER ANNUM 
PASSBOOK 
ACCOUNTS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

PER ANNUM 

$1000 or more 
certificates 
1 year min.

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
' OF $1000 
One Year Maturity

PER ANNUM 

$5000 or more 
certificates 

2 year min.

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

NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL. — SATURDAY, OCTOBER 21, 1972

SKAITYK PATS IR PARAGINC

KITUS SKAITYTI t 
NAUJIENAS

1800 So. Halsted St Chicago, BL 60001
VIENĄ STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

Ohio valstijoje, Huron mieste yra šuo "Honeybear", kuris labai mėgsta van
denį. Jo mėgstamiausias užsiėmimas yra plaukioti. <

Į 40-JĮ TARPTAUTINĮ EUCHARISTINĮ KONGRESĄ 
įvyksiantį-1973 m. vasario 18-25 dienomis Melbourne v
Keliaujame į Los Angeles, Havajus, Australiją, Naująją Zelandiją.
Ekskursija išvyksta 1973 m. vasario 12 d., grižu kovo 4 d (21 

diena). Į kainą asmeniui Įeina: lėktuvo bilietas. 1-mos klasės viešbu
čiai (po du kambaryje) ir pusryčiai Aucklande. Sydnėjuje ir Honolu
lu, transportai, ekskursijos po miestus, priedai už patarnavimus. Mel
bourne ekskursantai bus apgyvendinti pas vietos lietuvius.

KAINOS ASMENIUI: nuo Chicagos — $1102.50, nuo New Yorko 
— $1160,00, nuo Montrealio — S1184.00, nuo Los Angeles _  S943.00
Papildomas mokestis S94.00 asmeniui, norinčiam turėti atskirą kam
barį. (Kelionių kainos priklausys nuo skridimo bendrovių nutarimų ir 
valdžios pritarimo).

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

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

Ekskursiją tvarko:

Walter Rask-Rasčiauskas
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave., Chicago, Ill. 60643
Telefonas — (312) 238-9787

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

« s e

more often.

ASTS JUšKžNAS

Po poros mėnesių ir.,vėl pasi
rodė “Vienybė”, išleista 1972 m. 
rugpjūčio - rugsėjo mėnesiams. 
Pirmame puslapyje įdėta Vytau
to Zenkevičiaus fotografija su 
prierašu, kad jis esąs Lietuvos 
TSR Užsienių reik. min. pava
duotojas. Jis dalyvaująs Jungt. 
Tautų Gen. Asamblėjoje TSRS 
delegacijos sąstate, čia pat no
rėtųsi jų paklausti, kurgi yra 
ta Lietuvos užsienių reikalų mi-» 
nisterija? Juk toji pavadinta 
“IJetuvos užsienių reikalų mi
nisterija”^ yra daugiau niekas, 
kaip okupanto įrankis. Tai kam 
žmones apgaudinėti!

Įdėta vaikų ir tėvų, važiavu
sių į okupuotos Lietuvos pio
nierių.- (komj aunuolių) stovyklą 
fotografija. Po fotografija pa-

žymėta, kad ok. Lietuvoje sto- 
vyklavo: A. Gečaitė, 17 m., Rū
ta ir Rita Bartkutės, 17 ir 15 
m., R. Balutytė, 16 m., S. Za- 
lotoriutė, 9 m., vadovė A. Zalo- 
torienė, A. Zalotoriutė 7 m., R. 
Lintakaitė, 10 m., L, Paškevi
čiūtę, 10 m., R. Paškevičiūtė, 15 

• m.,. I. Vepšaitė, 10 m., R. Vik-

B. Lintakienė palydovė, A. Sid- 
rys, 16 m., H. Vepštienė, M. 
Paškevičienė ir S. Balutienė. 
Dar buvo, bet nepateko į foto
grafiją Lapenas ir D. Lapins
kaitė, 12 m.

Ten pat Cicero apylinkės L. 
B. pirmininkas ir Chicagos L. 
B. Apygardos sekretorius Vy
tautas Zalatorius rašo, kad vai
kai Lietuvoje stovyklavę Gas-

tilionių mifke, palei Kąuno ma 
rias. Susipažinę su daugeliu 
gražių vietų. Būdami toje sto
vykloje patobulinę lietuvių kal
bą. Bet tik tiek. Įdomu kodėl 
vengė daugiau parašyti, kurias 
gi ten gražias vietas lankė? Ką 
jie ten gero matė? Zalatorius'^ 
kelis sakinius parašęs perdavė ® 
žodį Girnakaliui, ogi Girnaka
lis jau aiškiną, kad už srtovyk- 
loje gyvenimą nereikėję mokė- •
ti. Pasigiria, ka.1 iki ekskursi
jos išvykimo dicx-s buvusi iš
laikyta paslaptis. Paslaptis bu
vusi reikalinga, nes bijoję “in- 
kvizitoriško moralinio teroro”. 
Ir taip stipriai toji paslaptis bu- j 
vusi išlaikyta, kad net vienas 
lietuviško radijo forumo savi
ninkas, pas “vieną” tėvą jėzui
tą apie išvykstančius nieko ne
galėjęs sužinoti ir nieko nega
lėjęs daryti. Teigia, kad tik tė
vams prašant ekskursiją suor-

A Standard Federal Certificate Account 
. brings you both the satisfaction of high 

earnings and the comfort of a safe investment.
■ ’ The interest rate on a 2 year, minimum 
$5,000 certificate is 6%, compounded daily.

If you .accumulate your interest for a full 
year the annual yield increases to 6.18%.

Or you can earn an annual yield of 5.92%. 
if you do not withdraw your interest on . 

$1,000 or more invested in Standard Federal’s 
one year 5%% certificate. And your 

principal plus interest are both safe at 
Standard Federal Savings.

per annum 
55,000 minimum 
2-year maturitv -

save kalbose ji# apeliavo į ruso 
patriotinius jausmus. Vienas 
teisininkas pasakojo, kad net lie
tuviams žinomas kunigaikštis 
Vasilčikovas, gyvendamas Pary
žiuje, varė stiprią agitaciją už 
rusų grįžimą į tėvynę, nors pats 
ten nevyko. Ir taip rusus — bal
tagvardiečius paveikė, kad apie 
vienuolika tūkstančių grįžo. 
Bolševikai apie metus laiko kai- 
kuriuos tokius propagandos rei-

kalama dar palaikė, bet daugiau 
neatsiradus norinčiu grįžti, taip 
juos visus patvarkė, kad iš jų, 
anot rusų patarlės “ni sluchu, 
ni duchu” nepaliko.

Taip ir dalis mūsiškių lietu
vių tie., jau yra įsipainioję į 
Kremliaus voratinklį, kad pa
miršę priesaiką būti nepriklau
somos Lietuvos ambasadoriais 
tapo paprasčiausiais Kremliaus 
ruporais.

■>w.

■Xy.■>:

UP TO

PER ANNUM

PAID QUARTERLY

NSURED

1

per annum 
31,000 minimum 
1-year maturity

------------ s,------

Interest compounded
••Receive an interest check automatically, 
monthly, quarterly, or have the interest 

added to. your account quarterly to be 
.Impounded for a higher yield.Funds 

deposited by the 10th earn from the 1st of 
the month;'Deposits received after the 10th. 
of the month earn from .the date of receipt. .

Assets over $175,000,000 
Reserves over $15,700,000

Savings and Loan Association of Chicago
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.nu.
. Saturday, 9 a.m. to 12 noon • .Wednesday, no business transacted 

OFFICE WILL BE CLOSED VETERANS DAY - MON. OCT. 23

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum SI,000

Chicago Savings and Loan Assn
Philomena D. Pakel, President

ganizavęs “konsulas” Edmun
das Juškys Amerikoje, o Vy- 

i tautas Kazakevičius Vilniuje. 
1 Vienybė pagiria ir akiratininkus, 
kad šie “drausmės sargyboje” 
— apsigimmui nuo “inkvizito
rių” pasisodinę šunį.

Dėl tų vaikų ekskursijos -į 
okupuotą Lietuvą daug kieno bu
vo pasisakyta. Vieni ją peikė 
ir į bedieviškas stovyklas vai
kų siuntimą laikė ateitininkams 
visai nesuderinamu dalyku. Ki
ti teisino iki vaikiško naivumo. 
Tikrumoje aišku, kad per ketu
rias savaites tų vaikų nei bedie
viais, nei kitokiais nepadarė. Ir 
pagaliau nei Lietuvos okupan
tas ar jo pakalikai greičiausia 
neturėjo tos tendencijos. Jiems 
yra svarbu propaganda. Jie- vi
sais galimais būdais stengiasi 
pasauliui ir Lietuvoje gyvenan
tiems lietuviams skelbti ir įtai
goti, kad Romas Kalanta ir ki
ti deginosi be reikalo, kad Ku
dirka, Simokaičiai, Bražinskai 
stengėsi patekti į laisvę bė rei
kalo, kad tūkstančiai jaunuolių 
anot, daktarės Butkienės, su su
laužytais raktikauliais ne Lietu
vai Laisvės' reikalavo, -bet tik 
paprasti chuliganai. buvo. Ir jų 
propagandai padeda kaip tik nuo 
rusiškojo košmaro kai kurie pa
bėgę lietuviai, gyveną daugiau
siai Amerikoje. Deda, jiems pa
lankius jų pasisakymus. Deda 
foto nuotraukas, skleisdami pa
saulyje ir lietuvių tarpe, kad tik 
užsispyrėliai nenori jų tvarkos, 
o daugumas užsienyje gyvenan
čių yra jų santvarka “sužavėti”, 
ne tik patys pas juos lankosi, 
bet ir vaikus į pionieriškas sto
vyklas siunčia; Ir taip ant 
Kremliaus propagandinio malū
no pila vandenį, ne tik aklai 
Maskvai parsidavę “Vilnies” ir 
“Laisvės” leidėjai, bet ir tokie 
vienybiečiai, akiratininkai ir ki
tokį. Jiems uoliai talkininkau
ja: šulaičiai, kreivėnai, zalato-' 
riai ir. net kai kurie mokslo laips
nius pasiekę asmenys. Aišku, 
Maskvos satrapai tuo džiaugia
si ir rankas trina. ■ <,

Ed. šulaitis aprašydamas Jau
nimo kongresą pranešė, kad du 
jaunuoliai išvyksią į Lietuvą 
studijuoti. Toliau seka Almaus 
šalčio apmąstymai;' Jis įstato 
klausimą Kam tarnauja dabar
tinė JAV “nepripažinimo” poli
tika? ir pats atsako, kad tik 
“Mirusioms sieloms”..., o gal 

karo komendantams, nuovadų 
viršininkų įpėdiniams, save pa- 
siskyrusiems reprezentuotis 
“ura” vadais”.

Buvęs neatlaidus tautininkas, 
dabar nei šiuo nei nuo virtęs, 
Vienybės redaktorius Jonas Va
laitis giria okupuotos Lietuvos 
gyvenimą ir rašo, kad jis važi
nėdamas po Lietuvą buvo susto
jęs Pirčiupyje ir ten muziejuje 
matęs daug surinktos medžiagos 
apie vokiečių sudegintuosius 
žmones.

Kad Jonas Valaitis apsilankė 
Pirčiupyje ir ten galėjo sužino
ti, apie baisias nekaltų žmonių 
žudynes, gerai padarė, bet po
nas Vienybės redaktorius priva
lėjo aplankyti ir rusų komunis
tu padarytas masines nekaltu

lietuvių žudynes Pravienišky- 
je. (Ten buvo nujudyti ne tik 
kaliniai, bet ir visas aptarnau
jantis personalas, iš viso per 400 
lietuvių. Taip pat, reikėjo apsi
lankyti Panevėžyje, Kretingo
je, Zarasuose ir kitose Lietu
vos vietovėse. Aišku pasišovus 
garbinti rusiškąjį okupantą jau 
nepatogu! Įdomu, taip jau vis
ką okupuotoje Lietuvoje giriant, 
kuriems galams dar Bruklyne 
sėdėti! Berods, šeimos ryšiai 
nutrūkę, tai dabar Valaitis lais
vai galėtų pasekti Mikuckio, šeš- 
toko-Margerio ir dar vieno kito 
pėdomis.

Iš visko atrodo, kad mes se
kame rusų baltagvardiečių pė
domis. Po antrojo pasaulinio 
karo, ne tik bolševikiniai agen
tai, bet ir patys baltagvardiečiai 
zujo po Vokietiją, Prancūziją, 
Belgiją, aiškindami nuo bolševiz
mo pabėgusiems, kad bolševikai 
esą pasikeitę ir visiems jau lai
kas grįžti į “matušką Rosi ją” 
ir padėti jai atsistatyti. Ir vis

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite

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

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



Svarbus dokumentas
ga atsiuntė Giedraitienei šį laiš-

$30.00
111.00

pusei metų __
▼iena® mėnesiui

Kitose JAV vietose: 
metams _____

pusei metu

bet ne šeštadienį, kaip anksčiau 
kaikur jau buvo skelbta. Taigi, 
sekmadienį, lapkričio 19 d. 3:00 
vai. po pietų “Sidabrinė diena” 
bus pastatyta Crestwood High 
School auditorij’oje, 1501 No. 
Beech Daly Rd., tik už ketvir
čio mylios į pietus nuo Ford Rd.

“Sidabrinė diena” bus lygiai

nę operetę pagal Anatolijaus 
Kairio libretą, Petro Ąrmono di
riguojamas Dainavos meno an
samblis Čikagoje statė, švęsda
mas savo 25-rių metų gyvavimo 
sukaktuves.

Detroito publikai Dainava “Si
dabrinę dieną” atveža, jsidėmė-

Naujienos eina kasdien, tiskiriant 
sekmadienius. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Existed St. Chicago. 
ĮLL 60608, Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pažu Monej 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENOS, CHICAGO ILL — SATURDAY, OČTOBUR žI; 1&72

Kas ta “Sidabrinė diena”, ir kas 
į sceną ją išveda, aiškinti nebe
reikia, o tik prisiminti, nes pe
reitų metų gale ir Šių metų pra
džioje spauda pirma skelbimais, 
paskui recenzijom mirgėte mir-

jo,\tai mokėjo labai gražiai pasakyti. Clintone anglia
kasiai Mockų labai gerai suprato, nes jis kalbėjo kiek
vienam angliakasiui suprantama kalba.' Savo žodžius 
jis paįvairindavo tinkamu rankos žestu arba labai vy
kusia veido mimika.

Catholic Cemeteries, owned 
and operated by the catholic bi
shop of Chicago. 1400 South 
Wolf Road, Hillside, Illinois 
60162, 378-7873 ; 449-6100. June 
30, 1972.

Mrs. Lottie Giedraitis, 6930 
South Campbell Avenue, Chica
go, Illinois 60629.

Įvykis jau labai arti. Rašau 
labai, labai pavėluotai. Todėl nė 
didelių įžangų nebedarysiu.

Lietuvių Fondo Detroito va
jaus komitetas, norėdamas kuo 
iškilmingiau užbaigti LF de
šimtmetį, nerado geresnio ren
ginio, kaip “Sidabrinė diena”.

Charazovas, akies nenuleidžiantis nuo Sniečkaus, 
Bieliausko ir kitų Maskvos patikėtinių, apgailestauja, 
kad partijos nariai nesilanko į susirinkimus, nemoka 
nario mokesčio, vengia vykdyti įsipareigojimus,, pažei- 
žeidžia partinę drausmę, piktnaudoja tarybinę padėtį, 
girtuokliauja ir grobsto socialistinę nuosavybę. Pavyz
džiu jis pasirinko mažą partinės mašinos sraigtelį ir;įšr 
kėlė visą partijos narių dorovinį veidą. Tame pačiame 
žurnale jis rašo:

“TSKP nariui A. Baranauskui — Ukmergės ra? 
jono Balelių tarybinio ūkio priešgaisrinės apsaugos 
inžinieriui — už sistematingą girtuokliavimą ir ne-

322.00
112.00
33.00

$23.00
$13.00
$3.50

“Kiekvieno komunisto, turinčio partinių baus
mių, klausimas turi būti sprendžiamas labai indi
vidualiai, atsižvelgiantį jo darbą ir elgesį, prasi
žengimų pobūdį ir bausmių senaties laiką. Vieniems 
bausmes galima anuliuoti, kiti šio dar nenusipelnė, 
ir jų bausmės atsispindės naujuose dokumentuose, 
žodžiu, reikia atidžios ir objektyvios pažiūros j kiek
vieną komunistą, tokios, kuri visiškai atitinka le
ninines partinio gyvenimo normas (Komunistas, 
1972 m. rugp. numeris, 6 psl.).

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Passbook Savings 
All accounts com? 
pounded daily — 

paid quarterly

anuomet Čikagoje. Solo parti
jas atliks Dalia Kučėnienė, Ro
ma Mastienė, Margarita Mom- 
kienė, Janina šalnienė, Bernar
das Rrapuolenis, Vytas Radys, 
Julius Saurimas. Aktorius — 
Antanas Gelažius. Režisūra Zi
tos Kevalaitytės-Visockienės, de
koracijos Jurgio Daugvilos, ap
švietimas Česlovo Rukuižos. 
Chormeisteriai — Audronė Si
monaitytė ir Alfonsas Gečas. 
Akompaniatoriai — Marija Mon- 
deikaitė-Kutz ir Monigirdas Mo- 
tiekaitis. Be įvardytų, aišku, 
dalyvauja daugiau kaip pusšim
tis choristų ir simfoninis orkes
tras. Rupiai skaičiuojant, su 
“Sidabrine diena” į sceną išeis 
beveik šimtinė žmonių.

Detroitas tai ne Čikaga. To
kiam milžiniškam pastatymui 
įvykdyti ir be nuostolių išsi- 

versti, reikia ir visą publiką su
mobilizuoti. Truputį per tūks
tantį sėdimų vietų turinti Crest
wood auditorija privalo būti pil
na iki paskutinės kėdės. Todėl 
LF vajaus komitetas1 į bilietų iš 
anksto platinimą įtraukė nema
žą būrį talkininkų, šiuo metu 
jau galiu paskelbti sekančių pla
tintojų pavardes; Vytautas či- 
žauskas — prie šv, Antano baž
nyčios; Antanina Stonienė — 
prie šv. Petro bažnyčios; dr. Vy
tautas Majauskas — prie Dievo, 
Apvaizdos bažnyčios; Vladas 
Pauža — Neringoje; Stefa Kau- 
nelienė — Kudirkos varde mo
kykloje; Vida Baukytė, Vikto
rija Leonavičiūtė, Antanas ^Gri
nius, Kazys Sragauskas,. Eugeni
ja šniokaitiėnė, Vincas Tamošiū
nas.- Dar nežinomos pavardės, 
bet tikrai bus bent du bilietų 
platintojai LB lituanistinėje 
m-je. Beje, lituanistinių moky
klų mokiniams, bilietus per pla
tintojus mokyklose Įsigyjan
tienas nevėliau lapkričio 11 die
nos, tereikės mokėti tik po 1 
dolerį. Tą progą praleidusieji 
turės mokėti kaip ir suaugusie
ji, po 4, o ir 7 dolerius.

Operetės pastatymo rengėjai 
publiką melste meldžia bilietus 
būtinai iš anksto Įsigyti dėl dvie
jų svarbių priežasčių. Pirma, 
kad prie kasos paskutinę valan
dą juos perkant susidarytų di-

Nuo - ' ■ 
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mu
šu apylinkės. Dėkojame 
Jums už nuims parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose 

metams ____________ 13X00
pusei metų \ ~ $1^.00
trims mėnesiams 's $7.00 
vienam mėnesiui _______ $3.00

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4046 ARCHER AVENUE 
CHJCABO, ILLINOIS S0S32 

PHONE: 254447*

kaitų arba valdžios žmonėms pavojingų pagerinimų. 
Stalinas nepatikimus partijos narius šaudydavo, o Brež
nevas juos siunčia į psichiatrines ligonines arba į šiaurę, 
kad nesimaišytų po kojomis nuo linijos nuklydusieji arba 
pavyduoliai, norintieji labai greitai prasiveržti į pirmą
sias eiles.

Leninas, Dzeržinskis, Stalinas ir Ježovas valymo 
laikotarpius panaudojo išmesti iš partijos kiekvieną par
tijos drausmei nusikaltusį narį. Iš partijos narių išlėkda
vo bet kokias opozicines mintis turėjęs narys. Brežnevas 
veja laukan jo politikai nepritariančius žmones, bet jis 
nori palikti partijos eilėse kitaip nusižengusius ir nusi
kaltusius komunistus. Brežnevui nesvarbu padarytas ki
toks nusikaltimas. Jis. nori partijos eilėse palikti kiekvie
ną jam asmeniškai ištikimą žmogų. Teoretiniame Lietu
vos komunistų partijos organe jis rašo:

Valymas kelią paniką komunistų tarpe
Leonido L Brežnevo paskelbtas komunistų partijos 

narių valymas kelia paniką komunistų partijos narių 
tarpe ne vien Rusijoje, bet ir rusų okupuotoje Lietuvoje, 
Partijos viršūnėse jau padarytas gerokas pravalymas, 
bet jis dar nepasiekė eilinių partijos narių. Rusijoje par
tijos eilių valymas visą laiką būdavo surištas su baisiomis 
žudynėmis pačioje partijos viršūnėje ir žemesnių parei
gūnų tarpe. Ypatingai žiaurūs tie valymai būdavo Sta
lino ląikąis. Leninas sų Dzeržinskiu valymus 'pradėjo, 
■palyginus, maža skale, bet Stalinas valymo savaitėmis 
išžudydavo tūkstančius partijos narių.

Pradžioje Stalinas apvalydavo partiją, o vėliau va
lydavo ir valstybės aparatą. Valymo darbas pradžioj bū
davo pavestas čekai, o vėliau NKVD daliniams. Čekistai 
išvalydavo kiekvieną valstybinę įstaigą, keliais atvejais 
apvalydavo ir raudonosios armijos vadovybę. Partinio 
valymo metu prieš patį karą čekistai taip skaldė sovietų 
maršalams galvas, kad visas pasaulis stebėjosi. Apvalęs 
Rusijos karo ir mokslo įstaigas, Stalinas imdavosi valyti 
užsienio komunistų partijas. Jis sukviesdavo užsienių 
komunistų vadus į Maskvą, čekistai juos ištardydavo, o 
vėliau likviduodavo. Pradžioje užsienio komunistų nai
kinimo darbas ėjo pačioje Maskvoje, o vėliau jis buvo 
perkeltas į Minską. Iš žymesnių lietuvių komunistų gy- 
yas liko tiktai Kapsukas, nes jis Stalinui skundė visus 
įtakingęsniųs lietuvius komunistus.
: Brežnevas rengėsi “čistką” (taip rusai vadina eilinį 
Valymą. Šį terminą naudoja ir' lietuviai komunistai) dar 
šių metų pabaigoje, bet dabar visas reikalas atidėtas atei
siančių metų pabaigai. Jeigu bus reikalo, tai jis bus tę- 
siamas ir 1974 metais. V. Charazovas, Lietuvos komu
nistų partijos centro komiteto antrasis sekretorius, ap
ramindamas partijos narių tarpe kilusią paniką, parti
jos organe praneša, kad “partinių dokumentų keitimas” 
bus vedamas tiktai ateinančių metų pabaigoje. Jis sako, 
kad ne tiktai Lietuvoje, bet įr Rusijoje centro komitetas 
gavo nepaprastai daug laiškų, patariančių “dokumentų 
keitimą”, atidėti.

Partijos vadovybė žinojo, kad kiekviena čistka su
keldavo baimę pačių komunistų tarpe, todėl ir šį valymą 
jie pavadino nekaltų “dokumentų keitimo” vardu. Bet 
nekaltas pavadinimas reikalo esmės nepakeitė. . Čistkos 
metu valdžią turintieji iš partijos eilių pavaro kiekvieną, 
kuris abejoja partijos vedama politiką ir siūlo kokių pa-

DIĘNRAŠTI “NAUJIENAS’’
JOS VISAD RAŠO

Dundulis. Jis taip pat mokėjo gražiai pakalbėti, bet jis 
mums atrodė rimtesnis. Jis taip pat mokėsi, kaip ir 
Algirdas Margeris. Dundulis kalbėdavo apie darbinin
kų unijas, apie reikalą visiems priklausyti prie unijos 
ir kiekvienam stengtis daugiau uždirbti. Kai jis patir
davo, kiek angliakasiai uždirbdavo i dieną, tai jis ren
gėsi grįžti į Chicagą ir patarti lietuviams išsikovoti to
kias pačias algas, kokias jau turėjo išsikovoję Clinton 
angliakasiai. Kaip Margeris, taip Dundulis baigė moks
lus ir tapo gydytojais.

Atvažiuodavo į Clintoną ir Gasiūnas, |uq męįu dir
bęs kažkokį darbą Vilnyje. Jis buvo ląbąį aršus fajęįąr 
listas, kuris vėliau visai nukrypo į kairę. Gyvenime tik
rovė jam nerūpėjo, darbininkų gyvenimo sąlygų page
rinimas, jam taip pat nerūpėjo. Jis susižavėję revoliu
cija ir nuėjo jai, o ne darbininkams tąrnauti. Jis taip 
pat stengėsi mokytis, bet jokios aukštesnės mokyklos 
nebaigė.

Visi atvažiavusieji čikagiečiai gražiai pakalbėdavo. 
Mes kiekvįeųąm padėdavome, mes žinojome, kad jie 
siekia ąųk^ęsnio mokslo. Mums buvo aišku, kad gyve
nimas Chięagoje buvo gana sunkus, rpokytis ir dirbti 
reikalauja didelės energijos ir pasiryžimo. Reikia tu- 
rėtį labąį kietą valią ir ryžtą. Jeigu kuris tiktai truputį 
atleįsdąyo spyruoklę, tai vėliau būdavo sunku iškilti 
reikalįngon aukštumom Lietuviai žinojo, kad Ameri
koje mokslas buvo reikalingas, todėl kiekvienas sten
gėsi padėti besimokinantiems. Tėvai padėdavo vai
kams, o bendradarbiai padėdavo draugams.

Jų paskaitos ir kalbos buvo įdomios. Jie buvo daugiau 
pasimokę ir geriau apsiskaitę. Bet pats įdomiausias kai 
kėtojas buvo Ksaveras Mockus, jokios aukštesnės mo
kyklos nelankęs lietuvis. Jo žinių bagažas buvo ne toks 
didelis, turimos žinios ne tokios gilios, bet ką jis žino-
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DEAR LOTTIE;
Į thought we had a printed 

price list avąilable for you but 
we do not. However, rather 
than leaving you in doubt about 
our intention, I thought I 
schouki send you this letter. 
When we established the proce
dure for graveside services, it 
was clearly not meant to be 
changed willy-nilly. We have 
23,000 burials a year and it 
would be foolish to announce 
a policy and then change it.

I can assure you that we have 
no intention off making chapel 
services mandatory. Those who 
prefer graveside services are 
clearly pleased that the choice 
exists. Those who prefer chapel 
services are not hurt by the 
choice I can’t forsee the world 
a hundred years from now, but' 
I can safely tell you that you 
need have no worries about gra
veside services.

I appreciated your comments 
about bycyclists, and I thonk we 
should follow up on our conver
sation. St. Casimir’s has always 
had a lot off youg people going 
througt the cemetery, and w’e 
do enforce the rule as effectively 
as we can. I will talk to the 
people from the high school and 
let you know what we migrt 
be able to do to exert greater 
control.

Sincerely,
John F. Philbin

7 griežtas papeikimas, įrašant jį į įskaitos kontrolf. 
1971 metų '" rugsėjo mėnesį už panašius’ prasižengi-: 
mus partinė organizaciją pareiškė 'jam antrą tokį 
papeikimą. Partijos Ukmergės rajono komitetas pri
tarė šioms priemonėms. Baranauskas nesiliauja gir
tuokliauti, juo pasipiktinę visi kolektyvo nariai, Ir 
toks žmogus dar vis partijos narys!” (Ten pat), 
Charazovas iškelio viešumon partijoje esančią ne

tvarką, pataria su kiekvienu įtariamu partijos nariu iš
sikalbėti, o “su kuo asmeniškai reikia šnekėtis, supran
tama, nusprendžia partinis biuras”. Lietuvos komunistų 
partijoje eina partijos eilių valymas, bet ką išmesti ir 
ką partijoje palikti — sprendžia Charazųvo paskirtas 
partijos biuras. Lietuvos komunistų partijos eiles valo 
brežnevinės linijos paskiri žmonės.

Ksayergs Mockus buvo savamokslis, dzūkelis. Rusų 
valdomoje Lietuvoje mažai jis tesimokė. Bet Ameri
koje jis tuojau pradėjo lankyti mokyklas. Pradžioje jis 
lankė paprastas skaitymo ir rašymo mokyklas. Jis pra- 
Įnęko angliškai, ne tik ištarti teisingai, bet galėjo ir 
pąrąšytį, ką žinojo. Vėliau jis pradėjo mokytis pradinį 
kolegijos kursą. Man teko su juo išsikalbėti, tai jįs pa
pasakojo, kaip jam pavyko per trejetą inętų įaigti ke
lis kursus. Tąis laikais geriausias sąlygas niękytįs su
darė įvairios tikybinės organizacijos. Mockus taip pąt 
įstojo į mokyklą ir sekė vieną kursą paskui kitą. Vie
noje mokykloje dėstytojai pastebėjo jo nepapyastai 
lengvą ir- įtikinantį pasakojimą. Jį užkalbino ir patarė 
jam tapti kunigų. Kokios tikybinės grupės dvasiškiu 
jis buvo, šiandien negulėčiau pąsąkytį, feęt jįs baigė 
mokyklą, išlaikė egzaminus ir gavo kunigo titulą. Tą 
titulą jis naudojo paskaitoms. Laikraščiuose jis pridė
davo gautą kunigo titulą prie savo vardo. Jis šitą titu
lą buvo atsispausdinęs ir ant savo vizitinių kortelių.

Clintone publika buvo įvairi. Angliakasiai nuo baž
nyčios tuo metu jau buvo nutolę. Ten buvo socįąlįąty, 
laisvamanių ir tikinčiųjų. Pastaroji grupė pradėjo skai
dytis. Didžiausią dalį sudarė katalikai, bet jų eilės 
silpnėjo. Kiekviena tikybinė Amerikos grupęlė ą|lup: 
davo nuo jų kelias šeimas. Vieni nueidavo su protes
tantais, kiti įstodavo į baptistų eiles, o kai kurie mūsų 
tautiečiai prisidėjo prie Pąskutiipujų Švęntųjų grupės. 
Jie atšalo nuo katalikų; bet jie vistiek pasiliko tikin
čiais žmonėmis. Mockus šias lietuviu nuotaikas labai

Clintone įsteigta draugija pradėjo rengti šokius, 
vaidinimus ir net balius. Į didesnius parengimus kvies
davome kalbėtojus ir vaidintojus iš Chicagos. Inteli
gentų tuo metu lietuvių tarpe buvo labai mažai, čia 
atvažiuodavo tiktai tie, kurie negalėdavo suvesti sąs
kaitų su caro valdžia. Jie nekentė rusiško caro, o caro 
Žandarai nekentė jų. Jie bėgo iš rusų okupuotos Lietu
vos. Lietuvoje prieš carą nekovojusi inteligentija Ame
rikon nevažiavo. Jie galėjo gerai įsitaisyti ir caro val
domoje Rusijoje. Reikėjo ūktai sutikti su caro įvesta 
tvarka, ir gausi riebų atlyginimą. Buvo ir tokių “inte
ligentų’’, kurie baigę aukštus arba apyaukščius moks
lus , pereidavo į pravoslavų tikėjimą ir tapdavo tikrais 
yusų bendradarbiais. Dabar j pravoslavų tikėjimą ne
reikia eiti, užtenka įstoti į rusiško komunizmo partiją, 
kad gautum panašias privilegijas, kokias tais laikais 
gaudavo persikrikštijusi “inteligentija”.

ęiįpĮonąn angliakasiams kalbų sakyti atvažiuodar 
yo Algirdas Margeris, kuris tuo metu priklausė socią-^ 
listų kuopai ir mokėsi Chicagos kolegijoje. Jis mėgda
vo ątvąžiuoti ir pakalbėti. Labiausiai jam sekdavosi 
kalbėti apie tuos laikus, kai bus įvesta socialistinė ir 
demokratinė tvarka. Jis, įsismaginęs, įvairiausių fan
tazijų pripasakodavo. Bet mokėjo kalbėti ir susirinku
sieji noriai jo klausydavo. Margeris gražiai pakalbėda
vo, pasiripkdavo pinigų kelionei, parduodavo kelias 
knygas ir išvažiuodavo į Chicagą.

Atvažiuodavo ir kitas jaunas studentas — Tadas

džiąusios eilėse ir daugelis ope
retės pradžios nebematytų, nes 
scena atsidarys punktualiai. Ir 
antra — paskutinė tautinių šo
kių šventė Čikagoje ir pereito 
pavasario Grandinėlės spektak
lis toje pačioje Crestwood au
ditorijoje įrodė, kad vietų sa
lėje gali pritrūkti.

Mes, ^engėjai, žinoma, labai 
norėtume, kad ir dabar vietų pri-. 
trūktų, kad bent šimtą ar du 
reiktų sodinti ant grindų, salės 
takuose ir pakraščiais, kaip bu
vo Grandįnėlės viešnagės metų. 
Bet kas gi gali galvą iš anksto 
guldyti? Todėl ir kviečiame, kad 
“Sidabrine diena,” susidomėtų 
ne vien Detroito meropolio tau
tiečiai, bet kad suvažiuotų ir vi
si mūsų draugai iš Windsoro bei 
Londono, kad vėl bent dviem au
tobusais atkeliautų entuziastai iš 
Grand Rapids.

Pernai Čikagoje “Sidabrinė 
diena”, kaip ne vienas dar at
menate, buvo sutikta su dideliu 
džiaugsmų. Po pastatymo De
troito publikai, operetė Čikagoje 
šįmet, ir- vėl bus pakartota. De
troite “Sidabrinę dieną” išgyven
ti, deja, yra tik viena vienintelė 
proga. Argi bus mūsų tarpe to
kių, kurie progos neišnaudos ?

Kanadoje: 
metanu ___

pusei metu __
vienam menesio!

gerai pažino ir savo paskaitoms pasirinkdavo tikybines 
temas. Į paskaitą jis labai dažnai, atsinešdavo Bibliją, 
paskaitydavo pasirinktą paragrafą, o vėliau jis pradė
davo komentuoti.

Kun. Mockaus komentarai būdavo labai riebūs. Jis 
paliesdąvo gyvenimą klebonijose ir vienuolynuose. 
Dabartiniu metu mažiau minimas uždarų durų gyvenį- 
mąs, bet tais laikais veik kiekvieną’ savaitę iškildavo 
viešumon keisčiausi dalykai. Kai ištrūkdavo iš vienuo
lyje kokia jauną moteris, tai jį pripasakodavo Įvai
riausių dalykų. Kun. Mockus, pasigavęs kasdieninės 
spaudos aprašymus, juos versdavo ir komentuodavo. 
Jis klausytojų tarpe sudarydavo įspūdį, kad niekur kįr 
tur taip smarkiai nelaužomi dorovės nuostatai, Įcaip užr 
darnose vienuolynuose. Yįęnp§ moterėlės pasiklausiu-: 
sios kun. Mockaus, stebėjosi, kaip tokį žmogų galintį 
nešioti žemė, o kitos pačios kun. Mockų ant rankų nėr 
šiojo.

Kun. Mockus mokėjo pardavinėti knygas. Kiekvie-: 
uos paskaitos'metų jis turėjo savo agentą, kuris vąiksį- 
čįodąYO po sįflę ir siųlė knygas, kurias kąlhėtpjas pąT 
mipędąyp ąrhą pęĮ pacituodavo. Kun. Mockus, įel kųę 
važiuodamas, veždavosi didžiausią pluoštą knygų.

(Bus daugiau)



DR. ANNA BALIONAS
_ AKI V, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS

2158 W. ttrd STREET
Ofiso tel»f.: PROSPECT 8-3229
Raid, telef.; WAIbr«ok 5-5876

Kasdien nuo 10 Iki 12 vaL ryto, 
nuo7 ifrf 9vaL vak. Tree, uždaryta.

Rerz. taL 239-468J

DR. K. G. BANKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGU A 
6449 So. Puleskl Rd. (Crawford 

Medical Buildins). TaL LŲ 5 6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-6012

T0NL» 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 penktadieniai* 
Trečiad. ir sekmad, ofisas nždarytag 

Raz. 3241 WEST 66th PLACE
Phone; REpoblic 7-7868

' DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIĄN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET' x
' Ofisas: H Eta lock 4-5849

Ręzick 388-2233 '
OFISO VALANDOS:

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

if šeštad.-tiktai susitarus.
Raz.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EIS1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat-
* sįliepia, skambinti Ml 30001.*

DR. NINA KRAUCEL-
KR1AUCELIUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

" 471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIČIŲ SPEC. ' !
J1454jVĘST Tįsį STREET-' ę 

VALANDOS: Pirmai, antrai, keU 
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. * Ketvirtai ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus. . -
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
■ OPTGMETRISTAS ‘

KALBA LIETUVIŠKAI /
2618 W. 71st Sf.— Te!. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”?

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545’

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika J r chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.: 725-8296

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

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

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
SC5 ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
^L: Aparatai - Protezai, Med. Ban- 

dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t L

VaL: 9-L4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West «3rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

BlZNlKRlAl. KURIE GARSINASI 
•^ĄŪJIENOSE’. — TTR1 GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ ĘIZNYJk

Editos Stankuvienės 
kūrinių paroda

Meno mėgėjai Chicago j e ne
seniai turėjo progos ppsigėrėti 
jaunos dailininkės Nijplės Pa- 
luhinskienės grafikos* paroda, 
o štai spalio 14 d. vėl Čiurlionio 
galerijoje atidaryta kitos jau
nos dailininkės Ėdijos Stanku
vienės tapybos kūrinių pąroda. 
Akvarele, aliejum ir akrilika 
tapytų viso išstatyta 40 kūrinių. 
Po kelis metus matytų visokių 
abstraktų, ši paroda žiūrovams 
davė kažkokio nauju realizmu 
dvelkiančio peisai ų pasigėrė
jimo.

Kolorito, kompozicijos ir ki
tais menininkų vartojamais as
pektais , parodą lai vertina 
tos rūšies specialistai. Kiek pa
stebėjau, atidarymo vakare

Meno mėgėjams šią įdomią

K * U INSURANCE A RIALTY

HfjMc l\$L -‘xJE

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
ir kitus kraites

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, 1IL 66632. TaL YA 7-5966

INCOME TAX 
♦645 S*. ASHLAND AVR.

Kcurxeucy Szchange prtaigvD 
juromrtiilit' dreuaimeu

MODERNUS STEREO
GRADINSKAS

Bringvnyb**, ^•Ikrodiial. Ooyznoz 
progom*

??3? *OST 63rd ST% CHICAGO 
Telef. 434-4660

Rėal firtatw. Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

i 4259 S. Maplewood. Tel. 264-7456 
octo daromi ir liudijami vertimai, 
puaomi piliei/oes pareiškimai 1 

Kilosi blankai.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1991

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
'J

jJĮ t (PUTRAMENTAS) f
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
. - kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 584-1220

GKLES VISOMS PROGOMS
BEVERLY HIVLS GELINYdU 

.2443 WEST 63re STREET
Telefonai: PR 1-0833 ir PR 84»3*

Pilna apdrauda

PERKRAUSTYMA!

’ M 0 V Į N G
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. ŠE R Ė N A S 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perlcraustyrnas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel- FRontier 6-1882

I SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEjMPS VALANDOS

Visos nrogramos iš W0PA.
1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma- 
\ dienio iki peukUdienio 11—12| 

vai. ryto/- — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.
ryto.^ r

Taki.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MABLEWQOp AVE.
CHICAGO, ILL. 60629 

Kas |ik tyri gera skonį,
Viską perka pas Lieponį

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER INC.

Marquette Pk.€ 6211
Vedėjas J.

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS 
(LACKAWICZ) •

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

11023 ^OUTHWIiST HIGHWAY, Pąlos Hills, Ill. 974-4410

So. Western, PR 8-5875 
L I E PO N Is 
nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

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

ežero salų, Temstant, 
Užsnigtas takas, Ato- 

Viskas balta,.
kataloge pažymėta,

lankytojai labiausiai gerejoai 
kūriniais: $vejų laivai, Saulė
grąžos, Rytas žvejų uoste, Ru
dens spalvos. Daržinė, Tarp 
Huron 
V ašara, 
drėkis,

Kaip 
dailininkė gimusi Lietuvoje, 
nuo 1948 m. gyvenanti Kanado
je. Meną studijavo Ontario 
College ir pas žymius Kanados 
menininkuSi kaip antai G. Ot
to, W. J. Hopkinspn, Graham 
Coughrey ir kitus.' Dailininkė 
jau turėjo 8 individualias “Vie
nos moters” parodas, taip pat 
dalyvauja grupinėse parodose. 
Jos tapyba buvo penkiose pa
rodose premijuota. Jos tapyba 
reprezentuojama ir trijose To
ronto meno galerijose: Eatons 
Fine Art Gallery, The Lamp
ton Gallery ir The Third Galle-

LAIKRODŽIAI IR BRANCENYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tolu REpvbilc 7-1941

Call: Frank Zapolh 
3208V4 W. ?5th St- 

GA 4-8654

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, 111 

' TEL. r? 77^588*
Anicetas Gai&ačlauekas, sav.

California si‘per service
- ta*»omį autcr’watoęą|. stabdžiai . 

tune-bpa ir t. t.
4824 5o. CALIFORNIA AYR.

CHICAGO. ILL. TIL. VI 7-9tO

TAISOME 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St.
(Town pf Lakę)

Dažo namus is lauko, ir iš
Darbos garantuotas*

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

STASYS ŠAKINIS

NEPASIŠ ALINKITE
IŠ GYVŲJŲ TARPO 
BE TESTAMENTO

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

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

142 Ę. Kensington, 
Chicago, Illinois 60628

SKAITYK KITAM PATAPK

SKAITYTĮ DĘMpKRATĮNĮ

DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS* 

parodą Verta pamatyti. Paro
da uždaroma spalio 22 dieną.

P. Veneloua

— InĮ. Bronius N^ifiį/s suti- 

apygardoje IĮ RUK Jaunimo 
peticijos parašų rinkimą per 
LB apylinkes.

— Romas Kasparas, suma
niai tvarkęs II PLJK atidary mą, 
dabar sutiko koordinuoti LB 
Vidurvakariiį apygardoje Jau
nimo peticijos“ parašų rinkimo 
vajui. Jaunimo peticijai para
šų telkimas užbaigiamas š. m. 
gruodžio mėn. Jaunimo petici
ja numatyta įteikti Jungtinių 
Tautų Generaliniam sekreto
riui ateinančių metų vasario mė
nesyje.

W1B

Inžinieriui

KSAVERUI KAUNUI 
tragiškai žuvus,

broliui JONUI KAUNUI gįližį užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

Petras ir Ona Šilai
Stefanija jr Juozas .Jezerskąi

ANNA TĄMŲLONIS
Pagal tėvus Potaskas

- Anksčiau gyv. Brighton Parke
Mirė 1972 m. spalio 19 dieną, 2:30 vai. popiet, sulaukusį 83 Įnetų 

amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Kauno aps.
Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Pearl LeNormand, jos vyras Baxter, sūnūs. 

— John, jo žmona Frances ir August, jo žmona Carolyn, 5. anūkaį dūk-, 
terėčios — Frances Buczek' ir Lucile Srubas, su šeimomis hei kiti j£- 
minėš, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo žmona mirusio Alex.
Priklausė šv. Kazimiero Seselių Amžinų Rėmėjų organizacijai.
Kūnas pašarvotas Eūdeikio koplyčioje, 4330 So. 'California Ave.
šėštadiehi, "spalio 21 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų • 
bus laidojama'' šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. 'Anna Tamulionis giminės, draugai ir pažįstami nuošn? 
džiai kviečiami'"dalyvauti laidotuvėse ir ‘ suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

. Nuliūdę lieka:
- - . Duktė, ‘sūnūs, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas P. Gaidas ir Geraldas F. Daimid. 
Tel. 523-0440. ‘ .

MAGDĄŲNE SKRICKUTĖ - ŠADELSKĮ
Gyv. Rt. 2, Box 163, Union Grove, Wis. 53ĮSį2

Mirė 1972 m. spalio mėn. 16 dieną, sulaukusi 78; metiįį amžiaus. 
Gimusi Lietuvoje, Panevėžio apskr., Naujamiesčio parap., Naukonių 
kaime.

Amerikoje išgyveno 66 metų.
Paliko nuliūdę: dukfe Frances Holst, jos vyras Raymond, sūnus 

Peter Sprindis, jo žmona Elizabeth, visi gyy. Union Grovę^ Wis., 6 
anūkai, proanūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Velionėj vyras Josęph Sadelski mirė 1963 m.
Kūnas būvą pašarvotas Polnasek koplyčioje, 908 — 11 Avė-, Union 

Grovė, Illinois.
Ketvirtadieni, spalio 19 dieną 1:30 vai. popiet buyą lydima iš ko

plyčios- į paris Cpruers United Methodist bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų buvo palaidota Sunset Ridge Memorial Park kapinėse.

Nuliūdę;

' NARIAI:
Chicagos* “ -.f
Lietuviu
Laidotuvią
Direktorių
ĄAęęięiąęįjov

ANNA MASQN .
Pagal pirmą vyrą Ypnkoslęi

Pagal tėvus Bartkus
v T1- * • 1 *

Gyv. 4016 So. Maplewood Ąve.
Mirė 1972 m. spalio mėn. 19 d., 11:10^ yąL ryXo„ sųĮąnkųsi senat

vės. ę.imuąi Lietuvoje, Tauragės aps.
Amerikoje išgyveno 57 rietus.
Paliko, nuliūdę! vyras Joseph, 2 dukterys — Anna Connolly, žentas 

Martin ir Josephine Albrecht, žentas William, sūnus John Yonkoski, 
marti Marie; 5 anūkai ir kiti girųinės, draugai bei pažįstamu

Lietuvoje liko brolis.
šeštadienį, spalio 21 d., 3:00 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petro 

Bieliūno koplyčioje, 4338 So. California Avenue.
Pirmadienį spalio 23 dieną 8:45 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į SU* Agnės parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laido
jama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Anna tyason giminės, draugai bei pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimu.**'

Nuliūdę liyką:
Vyras, dukterys, sūnus, brolis, gimines.

Laidotuvįų Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.
-—

— kristina BuktiveckaUė, Al-J 
girdas Bindalu^ MlM1- 
tytė, Laimutė Jauniųtė, Asta 
Paškevičiūtė, Edvardas Rač- 
kus, Ireną Seibutytė, Philip Ur- 
nežis, Elzė Varškytė ir David 
šaulys, Illinois 
Girde campus
Marquette Parko apylinkės, pri? 
imami į Ędmund J. Jaiųes Scho 
lars korporaciją. &emet j 
korporaciją priimti 2W juiyo? 
rai su ne mažesniu kaip 4 arbą 
“B” pažymių vidurkiu.

universiteto 
studentai iš

Susirinkimų ir parengimą

PRANEŠIMAI

— Lietuviai Žagarės Klubo narių 
susirinkimas Įvyks sekmadienį, spa
lio 22 d. 1 vai. popiet Hollywood sa
lėję, 2417 W. 43rd St. Nariai ir na
rės prašomi atsilankyti, nes turėsime 
daug svarbių reikalų aptarti. Po su
sirinkimo bus vaišės.

J. Keturakis, rast.

Duktė, sūnus, giminės.

ANTANAS AL PHILĮJPS
3307 So. LITUANICA AVENUE^ Phone: YAruf 7-34UI

B FIB

9 rAmUHIMAI 
DIENA BŪTINI

T**w kurwi esi dtApvjw, tebūti* tavo v*rd

K

v

T®lp mes išreiškiame pagarbą ir Dieviškos gerybės įvertmi-
mą, ir paroaęae jam savo godojimą. Kada siunčiame Dievui savo praiy- 

musų piripisusioa mintys neturi būti saumylingos, nemąstykiioe pir- 
miausia apie save ar apie savo brangius prietelius, bet Dievą turėkime pir
moj vielw visose savo mintyse, tiksluose ir užmanymuose. Neturime pra- 

u- ..l.. teteikia garbės dangiškojo Tėvo vardui ir nepritinka 
nei dėl savo draugu nieko tokio, ko jis neliepė pra-

- { pilnai užrirti. [Dievo garbinimas yra labai svarbi
yp*tybe» “ turime saugoti savo širdį, kad nebūtume priskaityti prie var- 

ĮČionių, kurie bus išbraukti iš Avinėlio knygų.

kiekvienam ailku, kuri yra tikro jt Kr
taus bažnyčia.' Į visus šiuos svarbius klai

kuri vadinasi “Tikroji bažnj ________ ____________
, —adresu; F- Z**1*, 3715 West 66H> Street, Chicago Iii neis 60629.

*V. RAITO TYRlNlTOJĄI
■■■■■■■■■■■■■■■■■IMIIBI■■■■■!■■■■■■■■■■■

mga tikroji Kri*

TĖVAS IR SŪNŪS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIK]
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DiRĘKTORIAI;

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

Tel.: 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUĘ
Telefonas: LĄfayettę 3-.0440 /

ĄIPD^HĄĮŠKOS AIHrtUiNDITIONED KOPLYČIOS

-

TURIME 
KOPLYŽIĄS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

AMBULANCE 
PATARNAVI 
MAS DIENA 

? |f» feĄKT|

I

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, 111. Phone: OLympic 2-100J>

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ. Tel.: YAros 7-1134-1139

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

Realtors since 1923
Investment Div

3 miegami.

Tel. 254-8500

140 W.

McHENRY, ILL.

Tel. (815) 385-9360

MŪSŲ ĮSTAIGA 
TURI PATYRIMĄ

gas 
čio

SANDERS, 
Disc & Bolt

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

INVESTMENT 
OPPORTUNITY

4637 So. Archer Ave 
(Prie 47-tos ir Archer)

Mo
ir 4 
įėji- 

rami

Jonas /?. Simanavičius su 
vadovauti II PL.JK Jauni

Punch Press 
OPERATORS 
STEADY WORK

& WARNER INC, 
354-1 $55

LA ORANGE RD. 
GRANGE. ILL.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

Some experience'preferred 
Good starting salary. 
Good fringe benefits.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

4100 WEST VICTORLA 
(Nr. Peterson &. Pulaski) -

An Equal Opportunity Employer)TRITON METAL PRODUCTS
1111 W. CORNELIA AVE.

Secure your future with 
a reliable company!

Come In or Call
Mr. CARROLL 583-3838

’ 5 kamba- 
Centralinis oro 
Dideli kamba- 
64-ta ir Sacra-

TŠNUOMO.TAMAS 314 kambariu bu
tas. atskiras įėjimas viengungiui ar 
porai. 69-toj prie Sealy gatvės. Tnfor 

macijoms telefonuoti 925-9209.

No Lay-offs 
Experience Necessary. 

Excellent Starting Rate

NAUJIKUOS, CHICAGO •, ILL,— SATURDAY, OCTOBER 21, 1972

IEŠKO NUOMOTU 4 KAMBARIU šil
doma butą motina ir duktė. Butą už

laikome švariai. Tel. 847-3932.

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

— ŠĮ šeštadieni Illinois Vete
ranų organizacijos ruošia Day 
of Pride paradą Chicagos mies
to centre. Dalyvaus skautu ir 
kitos patriotinės organizacijos.

WANTED TO RENT 
laiko b uty

AMERICAN HOSPITAL
OF CHICAGO

SKAITYK P4TS IR PARAGINO
KITUS SKATTYTT
NAUJIENAS

— Adomas ir Catherine Per- 
minai iš Bridgeporto apylinkės 
25 metų laimingo vedybinio gy- 
venimo sukakties proga pla
nuoja atostogas Havajų salose. 
Giminės ir artimieji jiems ruo
šia sukaktuvių banketą.

— Eltos redaktorius ir spec. 
“Draugo” korespondentas Vy
tautas Alseika išvyko Į Lietuvą. 
Eltoje jis daugiau nebedirbs.

SHEET METAL WORKERS 
2nd Shift

— Advok. Edvardas Sudikas, 
235 Bold St.. Hamilton, Ont. Ca
nada, 1972 m. spalio mėn. 7 d. 
yedė dantį] gydyt. Adelę Sta- 
nionytę — Šapokienę. Sudikas 
netrukus pasitraukia pensijon 
ir kartu su žmona rengiasi ap
sigyventi Toronte, Ont, Cana-

8 UNIT MOTEL with 4 bay 
gasoline service station on ma
jor divided hwy in Chicago 
south suburban /area. 2 bed
room modern home. Land for 
expansion.

255R W 69t.h St 
KRAUTUVĖ IR 3 BUTAI.

6243 So. Richmond 
6 KAMBARIU BUNGALOW.

4452 So. Western 
TAVERNA IR BUTAS. -

6129 So California
NAUJAS 2 BUTŲ.

3306 W. 65 St. , 
DIDELIS 8 KAMBARIU NAMAS.

ERWIN J. MICHAEL

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymi 

įrankiat Ilgu metą patyrimas.

11IRINQCEXPERIENCED 
WELDERS

Heli — Are & Are

PASKOI.OS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 Wert 69th St, Chicago, IIL 60629. • TeL WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairių praH^-įA'v-y <
AUTOMOBILIAI, JALDYTUVAI, MAISTAI, PINIGAL

PERKU, ĮVAIRIAS SENIENAS — 
ANTIQUES:

įvairius baldus, namų apyvokos daik
tus. lempas, namu ir butu, taip pat 
asmenines senoviškas puošmenas ir 
visa kita. Leiskite apžiūrėti jūsų pa
stogę dėl siu daiktu. Kalbu lietuviš

kai.' Tel. 439-7235.

PART TIME HOUSEKEEPER
to live in occasionally and care for 2 
school age children plus light house

keeping. Excellent pay. ~ 
Northeast location.

Call anytime after Sat.
761-1215

RUMAGE SALE
EDGEBROOK COMMUNITY 

CHURCH
6736 N. LOLETA

mile N. W. of Caldwell and Devon
Avenue. — Wed., Oct. 25th

900 A. M. to 3:00 P. M.

RELIABLE WOMAN
Full time live in position. Own Rm., 
lovely air cond. N. S. home. Exp. in 
caring for invalid woman. Other help 
employed. Sal. open. Ref. 236-9895 
Mon. to Fri. 9 A. M. to 5 P. M. Mr. Falk 

or BR 4-2904 Evenings.
Some English necessary.

MARQUETTE PARKE mūrinis namas 
2 butų po 5% kambarių ant grasaus 
plataus kamninio sklvno. 2 mašinų 
garažas. Atidarąs apžiūrėjimui sek
madienį ir šeštadienį, spalio 21—22 d. 

nuo 12 iki 5 vai, popiet. 
6803 So. ROCKWELL ST.

Savininko tel. 973-2023-arba 4364184 
savaitgaliais ir vakarais.

OPEN HOUSE ■ SATURDAY 
AND SUNDAY 12 TO 5.

8424 KEYSTONE, SKOKIE
6 room Georgian with basement. ;

rage and many extras. S39,500. 
PHONE 679-2213.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

WOODEN BOX MAKER
For permanent position.
Full company benefits.

Only the experienced need apply. 
CENTURY BOX CO.

2412 W. CERMAK RD.
847-7070

MENARD AND BELDEN
2 flat one 4 and one 5 newlv remo
deled kitchens and baths. Wall to 
wall carpeting. Hot water heat. 
220 elec. New roof. Full basement. 

Immediate occupancy.
Bv owner.
6224182.

' PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas -

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 1-T1£1

Prašomi Chicagos ir jos apy
linkėse gyvenantieji ukmergiš
kiai dalyvauti. Kas turės pro
gos, prašomi ir iš tolimesnių 
vietovių atvykti. Aptarsime toli
mesnės veiklos planus. Kas no
rės gauti smulkesnių informa- 
sijų, prašomi telefonuoti V. Da- 
linkevičiui kasdien iki 1 vai po 
pietų 436-2337 arba J. Talalui 
kiekvienu metu tel. 436-6871.

Iniciatorių vardu V. Dalinke- 
vičius. J. Laskus ir J. Talalas.

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIU BU
TAS vienam arba dviem suaugusiems. 

4247 So. ARTESIAN.

must read blueprints and 
have own tools.

Paid holidays and insurance
737-6123

REIKALINGI PATYRĖ 
SIUVAMU MASINU 

OPERATORIAI 
ŽOMČINIŲ .

IR ODINIŲ DRABUŽIU 
SIUVIMUI

Tel. CE 6-8074 
MIESTO CENTRE

fe L P WANTED — MALI 
Darbininkv Reikia

TAVERN & RESTAURANT 
GOOD LUNCH TRADE 

Entire building recently remodeled.
2 modern apartments. Basement.

Plenty of parking.
Call for details 

RICHARD F. TOMAN REAL ESTATE 
312 — 788-6161

MARQUETTE PARK 
BRICK BUNGALOW 5 ROOMS 

Finished basement. 
Air cond. Carpeting 
Owner selling because of 
illness. RE 7-5969.

10 UNIT MOTEL on 13^ ac
res U. S. Hwy 34 — west su
burb. 8 room brick residence 
— plus 5 room 2nd home. Room 
for expansion.

HOUSEMAN 
NEEDED AT ONCE

Experienced in institutional 
cleaning. Must be able to 
operate scrubbers, sham- 
pooers, and similar house
keeping machinery. Good sa
lary and fringe benefits. Plea
sant working conditions in 
modern North Side hospital. 
Steady work. 40 hours per 

week.
CHICAGO 

LAKESHORE HOSPITAL

REAL ESTATE FOR SALS 
Namai, žemė — Pardavimui

EX — INSURANCE MAN
Sell ethical corres. courses. $775.00 
a month in salary and expense, plus 
commission. One sale per day equals 
$1.200 a month, car necessary. Must 

be permanent resident or citizen.
Mr. RUBIN 1 P. M. to 10 P. M. 

3848100

MUST HAVE INSTITUTIONAL 
HOUSEKEEPING EXPERIENCE

• EXCELLENT SALARY
• PERIODIC REVIEWS
• LIBERAL FRINGE BE

NEFITS.

— Jaunimo Peticijos Komi- 
sija, dabar vykdanti peticijos 
parašų telkimą sudaro šie as
menys: Antanas Kizlauskas 
(pirm.),. Dina Gelažiūtė ir Li
na Kriaučiūnaitė. Jaunimo pe
ticijai lapus gauti ir išpildytus 
prašoma grąžinti i Marguti, 
2422 W. 67th Str., Chicago, Ill. 
60629.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių

NOTARIATAS — VERTIMAI

— Gen. Konsulas A. Simutis 
spalio 29 d. pasakys kalbą dr. 
P. Daužvardžio mirties meti
nių minėjime, Jaunimo Centre 
didžiojoje salėje.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69fh St., Chicago, HI. 60629. — Tai. WA 5-2737 
3333 So. Halstod St., Chicago, HI. 60608. _ Tel. 254-3320 

įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certiflkatal, 

V. VALANT1NAS

— Balzeko Lietuviu Kultūros 
muziejaus patalpose, 4012 Ar
cher Avė. priimami vyrai ir 
moterys nuo 18 metų amžiaus 
dhore dainuoti. Chorą moko 
muzikė sesuo Annunciata Krau 
ffliunas C. S. J. Pamokos vyksta 
kiekvieną pirmadieni tarp 7:00 
ir 9:00 vai. vakaro, ir tęsis iki 
birželio mėn. 1973 m. Ten pat 
nuo lapkričio 3 d. prasidės Ka
lėdiniu šiaudiniu ornamentu 
eglutėms gaminimo pamo
kos. kurias teiks šio meno spe
cialistė p. Helen Pius. Pamo
kos vyks penktadienių vaka
rais 7:30 iki 9:00 vai. Dėl infor
macijų paskambinkite tel. 
847 —'2441.

gauti Federalinės valdžios (FHA'l. Ve
teranų administracijos (VA) ir Taunv- 
mo bendrovių (Conventional) pasko
las — morgičius. Jeicu jūs turite na
mus ir juos norite parduoti greitu lai
kotarpiu. mes i”ms irodvsime. kad 
jūsų namas gali būti Daninotas ne
atsižvelgiant kokioje anvlinkėje ar 

vietoje tac namas yra.

APPLE REALTY, INC.
3922 W. DIVERSY

ŽINGSNIS Į GEROVĘ
/

1% AUKŠTO 2 butų mūras, 
dernūs 5% kamb. 1-me aukšte 
kamb. butas 2-me aukšte. Du 
mai, gazu šildymas, garažas, 
gatvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso. $21,700.

6 KAMBARIŲ graži mūro reziden
cija arti 72-ros ir Kedzie. Platus lo
tas. Garažas. Iškelti vamzdžiai. Alum, 
langai. Ceramic vonia ir atskiras toi- 
lętas. Privatus saulėtas balkonas. Sa
vininkas greit apleis puiku namą už 
$23,600. , *

MODERNIAI pertvarkytas 2 butų 
po 6 kambarius mūro namas arti Mar
quette Rd. ir Kedzie. Naujas gazo šil
dymas. Mūro garažas. Platus lotas. 
Vertas jūsų sprendimo. — $30,500.

13 BUTŲ MŪRO NAMAS. Puikūs 
butai duoda $20K000 nuomos. Naujas 
gazo šildymas. Sausas ~ beismantas. 
Kaina 6 metų pajamos.

RIMTAI PONIAI gyventi prie bran
gaus parko. Tai naujas objektas per- 
rimti grožio salioną iš gerų rankų. 
Stilingas 2 aukštų mūras 
aukšte liuksus beauty shop, vonia ir 
du kambariai, o antrame aukšte puoš
nus butas gwenti. S37.000.

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

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

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie; 
$32 000 . •
" 2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22.000. '

10 . BUTU MŪRAS, apie $15,000 
pajamų, aj£jc65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

o Skautininkų Ramovės čika-- 
goję narių dėmesiui. LSS Ko
respondentinis suvažiavimas jau 
čia pat. Jame galės dalyvauti ir 
skautininkai-ės, bet tik tie, ku
rie iki š. m. spalių mėn. 25 d. 
bus atlikę šias pareigas:

a) susimokėję Sąjungos na
rio mokesti už šios kadencijos 
trejus metus (S9.00),

b) įmokėję Suvažiavimo re-į 
gistracijos mokesti (S2.00) ir ,

c) pasiuntę Suvažiavimo pre-į 
zidiumo pirmininkui užpildytą; 
Suvažiavimo registracijos lapą.

Pinigus, registracijos lapą ir 
Suvažiavimui savo pasiūlymus 
siųsti LSS Suvažiavimo Prezi
diumo pirm. v. s. P. Karaliui, 
3406 Beechwood Ave., Cleve
land Hts., Ohio, 44118. Regis
tracijos blankų galima gauti 
pas Ramovės pirmininką v. s. Yį 
Tallat-Kelpšą. telef. VI 7-6771, 
o gal ir artimesniam skautiškam 
vienete.
Suvažiavime aktyviai dalyvau

kime! Ramovės valdyba

Pleasant working conditions in mo
dern private North Side Hospital.

CHICAGO 
LAKESHORE HOSPITAL

878-9700

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

I AL BELEAKUS. TEL. 238-8856

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 305-844-3388.

McHENRY APYLINKĖJE BIZNIO IR 
REZIDENCIJOS KOMBINACIJA. Sėk
mingos šeimos operuojama maisto 
krautuvė pilnai apgyventoje vietovė
je. Likerių skyrius, krautuvėje. 3 
miegamųjų butas jungiasi su biznio 
namu. .. ■

DĖL LIGOS PARDUODAMAS se
nai įsteigtas ir eerai einantis pievos 
ir gėlynu priežiūros biznis, Geros 
oajamos biznvje ir 2 miegamu namas. 
Savininkas išmokvs ir finansuos. Te
lefonuoti angliškai.

POSTAL - PHILLIPS
REAL ESTATE INC.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

MOTEL — 23 UNITS
PLUS 5 RM. — 2 BDRM. HOME 

N. W. Suburb of Chicago. 1% Acres 
beautifully landscaped. $75.000 down 
or will trade for Farm or large apt. 

building.
SAVOY REAL ESTATE 

455-5750

PINIGU ŠALTINIS
Biliiardti salė, puiki taverna - lounee 
ir užkandinė — erill. 3 bizniai vie- 
noie vietoio. Idealu orivačiam klu
bui. 3600 North ir 1400 West anvlin- 
kė. Prašoma $20.000 Skambinti sa

vininkui anriiSkai
Tel. 549-2696

— Dail. Broniaus 'Murino, 
gj’v. 1214 No. 16th Avė., Melro- 
se Parke, III., 60160 kūrinių pa
goda š. m. rugsėjo mėn. 23 ir 
24 d. New Yorke gerai pavy
ko. Parodą aplankė apie 300 
lankytojų ir nupirko keliolika 
paveikslų.

MARQUE t FE PARKE, antrame aukš
te išnuomojamas apšildomas 2 kamba
rių butas, šaldytuvas. Telefonuoti 

434-7612.

SPOT WELDERS
Aluminum & Steel

Top pay, hospitalization, profit sha
ring and overtime. Must Speak some 

English.
Interviews Daily & Saturday 

9 A. M. to 12 P. M.
Or call — 348-3171

Lietuvių Fondo dešimtme- 
Užbaikime milijoną! Čika- 
Lietuvių Fondo dešinitme- 
rajaus k-to ruošiamas va

jaus balius su menine progra
ma ir vakariene Įvyksta spalio 
28 d. Jaunimo Centre. Ta pro
ga Čikagos ir apylinkių lietuviai 
bei organizacijos kviečiami įsi
jungti į LF narius ir tuo būdu 
tapti amžinais lietuvybės — 
mūsų tautos gyvybės rėmėjais. 
Visi ta proga tapę LF nariais 
baliuje dalyvauja kaip garbės 
svečiai ir už įėjimą nemoka. 
Kas baliuje dalyvauja, praneša 
LF būstinei ne vėliau spalio 23 d.

Visos aukos LF nurašomos 
nuo pajamų mokesčių.
į LF būstinės adresas: 2422 W. 
Marquette Rd., Chicago, Illinois 
60629. Tel. 925-6897. (Pr).

tiko
mo peticijos Kanadoje parašų 
rinkimui. Peticijos blankų ga
vimui ir užpildytų grąžinimui 
kreiptis į jį adresu: 175 Park
side l)r., Toronto 3, Ont. C.ana-

PIRKITE DVI AR TRYS ŠEIMOS 
nauja 8 butų narna po 3 ir 4% kamb. 
$15.000 pajamų. Mainys ..i mažesnį.

Marquette Parke. Tel. HE 4-2323.
Lietuvių Fondo dešimtme

čio vajaus balius įvyksta spalio 
28 d., 6:30 vai. vak., Jaunimo 
Centre. Bus pateikta skani va
karienė. Meninę programą at
lieka ‘mūsų žymiausi solistai: 
Stasys Baras ir Dana Stankaity- 
tė; prie fortepijono muz. Alvy
das Vasaitis. Čikagos.ir apylin
kių lietuviai ir organizacijos 
kviečiamos įsijungti į LF narius 
ir dalyvauti baliuje kaipo gar
bės svečiai. Garbės svečiams 
įėjimas nemokamas. Kas daly
vaus, prašoma pranešti LF būs
tinei ne vėliau spalio 23 d. LF 
būstinės adresas: 2422 West 
Marquette Rd., .Chicago, Illinois 
60629, tel. 925-6897. (Pr).

BRIGHTON PARKO ‘ 
KRAUTUVEI 

REIKALINGA MOTERIS 
ne kas dieną. Skambinti 

Gražinai nuo 1:00 iki 5:00 vai 
popiet. Tel. VI 7-9719

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, kaisto vandens šili
ma gazu. 1% auto garažas. Marquet- 
♦p pnrVp S2t qnn

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

4 BUTŲ MŪRAS, Modernios vo
nios. spintelės, nauja , šilima gazu, 
alumin. langai. 3 automobilių gara
žas. Tik $52.000. '

2 PO 5 MŪRINIS.. Spintelės, nauja 
šilima gazu. alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27.900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu. 2 au
to garažas. $36,500. v

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa- 
iamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. 8150,000.

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

TAVERN & BUILDING
Near 2 funeral homes. 1st floor ta- 
vern & 4 Room Flat. 2nd floor 5% 

rooms & 3 room flat in rear. 
By owner.

4358 So. CALIFORNIA AVE.
VI 7-8289 ,

TAVERN & BUILDING
18 year old brick bldg, with equip
ment. Large tap room & kitchen. Ex
cellent lunch trade. Prime west subur
ban loc. Owner will assist in finan
cing — $57.000. Call BIT J, FOREMAN.

BAIRD

Diena, 
tą die
centra. 
Brown, 

Sekmadienį dar gra- 
atvykusį į Naujienų 
63-čioį gatvėj, prie

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

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

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
rių — 2 miegami. 
Šildamas. Garažas, 
riai, naujai išdažyti, 
mento. — 24,500.

5 KAMBARIŲ — _ .
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell $25,500.

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

TEL. 436-7878

68 ir Claremont. $16,000
56 ir Troy. $19,900.
56 ir Mozart. $22,000.
64 ir Campbell. $20,500.
69 ir Lawndale. $27,500.

67 ir Pulaski. $30,000. 
liuksus, 72 ir California.

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

VIENAI ŠEIMAI NAMAI
3 MIEGAMŲJŲ, 39-ta ir Rockwell. 

$10,000.
2 MIEG.
2 MIEG.
4 MIEG.
3 MIEG.
4 MIEG.
4 MIEG.
3 MIEG.

$35,000.
2 BUTŲ MŪRINIAI

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

$23,500.
46 ir MAPLEWOOD, 2 po 4. —

S26.500. - A
54 ir RICHMOND. 2 po 6. $28,000.
66 ir KILPATRICK, 4 ir 3. $33.500.
64 ir CENTRAL, 5 ir 3. $27,500.
64 ir HOMAN, 2 po 5 plius 3. — 

$51.500.
65 ir FAIRFIELD, 2 po 6. $47,500.
71 ir KEDZIE, 2 po 5%, plius 3. 

$51,500.
Butu nuomavimas. Įvairūs raudiniai. 

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5551

♦ Kvietimas ukmergiečiams.
Ukmergės gimnazijos auklėtinių 

| iniciatyva kviečiamas ukmer
giečių susirinkimas 1972 m. spa
lio 22 d., 12 vai. Menės salėje, 
2515 West 69 St., Chicago, Illi
nois 60629.

šeštadienį, spalio 2T dieną, Chicagoje minima 
Paveiksle matomos gražuolės, čikagietės, pasveikins kiekvieną, 
na atvažiavusį į šį svarbu susisiekimo, mokslo ir pramonės 
Iš kairės į dešinę matome čikagietes: Tamarą Heller, Beth 
Mary Ann Baum, Rachelę Spears ir Natalie Pels 
žesnės lietuvaitės sveikins kiekvieną čikagietį, 
banketą, vykstantį Veteranu salėje, esančioje 

Harlemo.

i — Lietuvių Moterų Klubų i 
[Federacijos Waterburio Skyrius 
jau ruošiasi savo tradiciniam 
rudens baliui, kuris Įvyks spa 
lio 28 <1. 8 vai. vak. šv. Juoza- 

[po parapijos salėje. Klubas ti-J 
kiši šiais metais susilaukti daug, 
svečių, kurių suplaukia net .ši 
tolimiausių apylinkių pasilinks 
minti ir pabendrauti savųjų 
tarpe. Baliaus pelnas skiria- 

lietuvvbi-s reikalams rein-

NAMŲ VALDYMAS

| VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA




