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VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Prezidentas Thieu

Izraelio streikai

Meras Lindsay viešai pasmer
kė ši užpuolimą, sakydamas, kad 
New Yorkas yra žinomas savo 
rasine taika. Vaikų užpuldinėji
mas nebus toleruojamas.

HANOJUS NEPRATĘSIA DERYBŲ, 
SAIGONAS ATMETA SUSITARIMĄ

kurias laikys vyskupas V. Brizgys. Pamaldų metu giedos Daina, 
vos ansamblis ir solistas J. Vaznelis.

PRISCILLA'S 
POP SETS 

AN EXTRA 
HOUR'S 
SLEEP.,.

velionies artimai

Fiery Korėjos kariuomenės diena įvykc paradas. Tribūnoje sėdi tūkstančiai vaiky. Iš jy laiko
mu spalvotu popieriaus gabaly, ženklą davus, susidarė prezidento Park Chung Hee portretas.

HONG KONGAS. — Kinijos 
premjeras Chou pareiškė, kad 
Kinija pritaria Hanojaus laiky
senai dabartinėse taikos dery
bose su Amerika.

Dr. P. Daužvardžio paminklo 
atidengimas šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse Įvyks 12 vai. Po 
pietų, 4 vai. Jaunimo centro sa
lėje Įvyksta akademija, kurioje 
pagrindinę kalbą pasakys Lietu
vos gen. konsulas New Yorke A. 
Simutis. Meninėje dalyje pasi
rodys solistė Dana Stankaitytė, 
trio: P. Matiukas, P. Armonas 
ir A. Vasaitis ir Alice Stephens 
vadovaujamas “Aldutės”. Ren
gėjai kviečia visa lietuvių vi
suomenę dalyvauti dr. Daužvar- 

kar-

< Gynybos sekr. Laird Lon
done pareiškė, kad Amerikos lėk
tuvai sustabdė visus puolimus Į 
šiaurę nuo 20 paralelės.

♦ Amerikos piliečių taryba 
Alkio ir Mitybos reikalams pa
skelbė, kad pusė šalies netur
tingųjų kasdien vaikščioja alka- 
nj. Taryba rekomenduoja val
džiai duoti neturtingiems dau
giau pinigų.

ČIKAGA. — Prieš metus Čikagos gen. Lietuvos konsulas dr,

Įdomu, kad Izraelio streikai 
daugiausia būna nelegalūs, prieš 
unijų centro norus. Kita strei
kų savybė yra ta, kad streikuo
ja valdžios tarnautojai: valdi
ninkai,. ugniagesiai, ligoninių 
darbininkai ir mokytojai.

Tarp pasaulio pramonės ša
lių, streikuose praleistų dienų 
skaičiumi Izraelis yra septintoje

fliaciją ir ekonominius sunku 
mus.

Aštuoni vaikai buvo lengvai 
sužeisti, jiems reikėjo pirmos 
pagalbos. Kiti 18 Į mokyklą at
vyko suteptais alyva drabu
žiais.

Sovietų spauda tikisi, kad šio 
pavyzdžio aprašymas išgąsdins 
ir Įspės kitus'kiaulių, ožkų, kar
vių augintojus, kurie, pritrūkę 
kito pašaro savo gyvuliams, nau
doja kviečius, rugius ir kitus 
žmonėm reikalingus javus. Apie 
10 nuošimčių visų sovietijos 
kiaulių yra išauginamos miestų 
gyventojų, kitas 15% išaugina
mi kolūkiečių savuose daržuose.

Vieškelių milicija saugo, kad 
žmonės iš Maskvos negabentų 
bulvių ar kopūstų Į kitas vieto
ves. Vodkos gamykloms Įsaky
ta naudoti tik tokias bulves, ku
rios netinka maistui. Daugely
je parduotuvių vienu kartu par
duodama tik 7 svarai bulviu.

Sekmadienį, spalio 29 dieną, reikės 
atsukti laikrodžius viena valanda 

atgal.

ja malūnu darbininkai, uždary
ti miesto teatrai. Aerodromuo
se darbininkai pradėjo “dirbti 
pamažu“ streiką, o gydytojai ir
gi sumažino savo darbą ir grasi
na visai jį nutraukti. Produktų 
kainos Izraelyje nuo 1970 me
tu vidurio pakilo 23^. Darbi
ninkams ir tarnautojams sunku 
suvesti galą su galu.

Nauja P. Korėjos 
- konstitucija

siskirsčiusiu kongresu vyksta 
toliau. Vakar prezidentas Nixo- 
nas vetavo devynis kongreso pri
imtus Įstatymų projektus. Vie
ni esą nepakankami, kiti per 
daug reikalaują lėšų.

Debesuota, gali lyti. .
Saulė teka 7:17, leidžiasi 5 :&

taikos integravimas New Y’orke sukė
lė Įvairių incidentų. Vieną mo
kyklą okupavo balti tėvai ir mo
tinos ir neįleido Į ją iš toliau at
vežtų juodų .mokinių. Trečia
dieni keli vyrai puolė du auto
busus, vežusius juodus vaikus Į 
mokyklas. Policija ieško trijų 
baltų vyrų, kurie metaliniais 
vamzdžiais išdaužė autobusų lan
gus ir aplaistė alyva važiavu
sius vaikus.

HANOJUS. — Šiaurės Vietnamas paskelbė, kad jis atmeta 
Amerikos pasiūlymą pratęsti taikos derybas. Washingtonas turis 
pasiimti pilną atsakomybę už sutarties nepasirašymą ir už karo 
Vietname pratęsimą. Visos sąlygos buvo sutartos Paryžiuje ir 
Hanojus buvęs pasirengęs sutarti pasirašyti, tačiau dėl menkų 
priežasčių, Amerikos valdantieji sluoksniai, norėdami apgauti 
viešąją opiniją, pakeitė nuomonę ir pareikalavo prailginti dery
bas, norėdami toliau tęsti “vietnamizavimą” ir naudodami savo 
budelius, kaip neokoloniąlizmo Įranki Indokinijoje, sako Hanojus.

Library of Congress 
—lĮrirn— Periodical Division 
Price i Washington, D. C. :

ti kartu 
siais.

Balti tėvai puolė 
juodukų autobusą
NEW YORKAS. — Mokyklų

SEDULAS. — Pietų Korėjos 
valdžia paskelbė savo naujos 
konstitucijos projektą, kuris, 
pirmoje eilėje, kaip opozicija džio metinių paminėjime 
ir tvirtino, pratęsia prezidento (tu tą liūdną sukaktį prisimin 
Parko valdymą iki jo mirties. 
Park valdžią pagrobė po karinio 
pučo 1961 metais. Po to jis tris 
kartus buvo išrinktas preziden
tu, tačiau konstitucija jam dau
giau nebeleidžia kandidatuoti, 
pasibaigus jo kadencijai 1975 
metais. /

Naujas konstitucijos projek
tas leidžia jam vėl kandidatuoti 
naujam jau 6 metų terminui. 
Prezidento galios sustiprinamos 
ir jis gali vieną trečdalį asam
blėjos pats paskirti. Jis galėtų 
paleisti asamblėją bet kada ir 
valdyti dekretais. Iš devynių 
ministerių tris galėtų paskirti 
prezidentas, tris — vyriausias 
teisėjas ir tris asamblėja.

Prezidentas - Park tvirtina, 
kad nauja konstitucija jam rei
kalinga, kad jis galėtų siekti su
sijungimo su šiaurine Korėja, Iš 
naujos konstitucijos išimami 
kai kurie paragrafai, kurie ne
leidžia derybų su 'komunistais, 
ir nauji Įdedami 
dabartinio prezidento galias,

Prezidentas žada 
paramą mokykloms
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Nixonas savo kalboje tre
čiadienį pakartojo savo nusista- 
tymą prieš prig^rstinI vaikU've^ 
žiojimą į tolimas1 mokyklas. Jis 
dar kartą bandysiąs būsimame 
kongrese pravesti Įstatymą, ku
ris uždraustų teismams versti 
vaikus vežioti.

Prezidentas, kuris sako jau 
penktą kalbą per radiją šioje 
kampanijoje, pareiškė ’pritari
mą privačių mokyklų šelpimui 
federaliniais pinigais. Jis žadė
jo siekti Įstatymų, kurie duotų- 
tėvams tokių vaikų, kurie eina Į 
privačias mokyklas, pajamų mo
kesčių mokėjimo lengvatų.

bė priešinga komunistų Įleidimui 
lygiomis teisėmis su Saigono vy
riausybe į numatomą “susitaiky
mo tarybą”. Pirma Jungtinės 
Tautos turėtų pravesti P. Viet
name referendumą ir sužinoti, 
kiek tų komunistų tėra, sako P. 
yietųamo vyriausybė, __

< Vakar Baltuose Rūmuose 
lankėsi Laoso premjeras prin
cas Souvanna Phouma. Buvo 
svarstomi Indokinijos 
klausimai. Laose sustiprėjo ka
ro veiksmai.

♦ Kambodijos valdžia paskel
bė pritarimą š. Vietnamo-Ame
rikos susitarimui, tačiau pridė
jo pastabą, kad Hanojus nieka
da susitarimų nesilaikė praeity-

Serbijoj partija 
pradėta “valyti”

BELGRADAS. — Jugoslavi
joje prasidėjo komunistų parti
jos valymas, vos keliom savai
tėm praslinkus po prezidento Ti
to kalbos, kurioje jis kritikavo 
Serbijos partiją už specialios 

rolės siekimą, už centrinės val
džios nutarimų nevykdymą ir 
partijos linijos ignoravimą.

Iš Serbų partijos centrinio ko- blemas, mažus atlyginimus 
miteto pasitraukė jo pirminin
kas Marko Nikezic, buvęs užsie
nio reikalų ministeris ir buvęs 
ambasadorius Čekoslovakijoje, 
Egipte ir Amerikoje. Kartu su 
juo pasitraukė centro komiteto 
sekretorė Latinka Perovic.

Anksčiau dėl nacionalistinių 
sentimentų buvo pašalinti Kroa
tijos komunistų partijos vadai. 
Valymų laukia ir kitos Jugosla
vijos tautinės partijos. Centri
nės spaudos kritika nukreipta ir 
prieš Vojvodinos rajono parti-1 vietoje, tačiau valdžios tarnau- 
jos vadą Mirko Cenadanovic, 36 tojų streikų kategorijoje Izrae- 
metų. Gandai eina, kad ir jam lis yra pirmas pasaulyje.
teks “pasitraukti” iš vadovybės.1 Šiuo metu Tel Avive streikuo-

spaudimą Vietname
SAIGONAS. — Komunistai 

Pietų Vietname padidino puo
limus ’ nedidelėmis jėgomis. Per 
24'val. 113 tokių puolimų užre
gistruota Saigono karinės vado
vybės. Jų tarpe Įvyko 81 arti
lerijos apšaudymas’. Galimas 
daiktas, kad komunistų daliniai 
gavo 'Įsakymą išplėsti savo val
domas sritis prieš paskelbiant 
karo paliaubas, kurios visas po
zicijas karo lauke užsaldys.

Saigone kalbama, kad iš prie
šų atimti slapti dokumentai ro
do, kad komunistai nori iššau
dyti savo turimas artilerijos ir 
raketų atsargas. Kartu naujais 
puolimais norima pakenkti pre
zidentui Nixonui ateinančiuose 
rinkimuose.

Dr. Kissingeris savo praneši
me spaudai pranešė, kad Hano
jus reikalavo derybas pasirašy
ti spalio 31 d. Tą datą sugalvojo 
Hanojus, ne Amerika. Jis suti
kęs daryti viską, ką derybos bū- 
tų baigtos iki tos dienos, tačiau 
kartiT'Amerika-'-nepažadėjo, ne
išaiškinusi—.daug., .smulkmenų, 
būtinai tą dieną pasirašyti su
tartį. Sunkumai atsiradę su Sai
gono vyriausybe, kuri turinti 
teisę pasakyti savo pažiūras Į su
tartį. Hanojus manė, kad Ame
rika gali savo sprendimus pri
mesti Saigono valdžiai ir kad 
jo dalyvavimo nereikia.

Kissingeris pareiškė Įsitikini-' 
mą, kad visi nuomonių skirtu
mai galėtų būti išspręsti per vie
ną susitikimą su Hanojaus dele
gatais, per 3 ar 4 dienas. Ta
čiau dabar Hanojus paskelbė, 
kad jis jokiųpratęsimų nenori,' 
nes Nixono vyriausybė Įsakiusi 
prezidentui Thieu padaryti la
bai arogantiškus pareiškimus ir 
pasipriešinti svarbiems sutarties 
punktams, kurie jau buvo su
sitarti vykdyti Hanojaus ir Wa
shington© vyriausybių. Ta pa
čia proga Hanojaus pareiškimas 
išvadina Saigono vyriausybę “iš
daviku sauja, karo kurstyto
jais”.

Prezidentas Thieu pareiškė 
pas jį atvykusiai vietnamiečių 
demonstracijai, kuri pareiškė 
pritarimą jo laikysenai, kad “tai
ka tada ateis Į Vietnamą, kada 
aš pasirašysiu sutarti”. Visokie 
susitarimai tarp šiaurės Vietna
mo ir Amerikos yra jų reikalas. 
Mes nežinome, kokie tie susita
rimai. mes su niekuo nesutiko
me. Vienintelės paliaubos, ku
rios bus. bus tik mums pritarus, 
Bet kurios sutartys, nors ir 10 
žmonių pasirašytos negalios, 
bus be vertės, kol ten nebus ma
no parašo, pareiškė Pietų Viet
namo prezidentas.

' TURN my 
CLOCK BACK 
ONE HOUR 

SUNDAY,
V OCT. 29 /
© NEA®__________

vis didėja
JERUZALĖ. ,— Izraelyje 

pastaruoju metu daug žmonių 
streikuoja. Karo pavojui, praė
jus ir karo paliauboms užsitę
sus, vis daugiau izraelitų atkrei
pia dėmesį Į savo privačias pro-

ANKARA. — Karinis teismas 
Turkijoje pasmerkė rašytoją 
Nasih Nuri Heri septyniems me
tams kalėjimo už išvertimą kny
gos apie Lenino gyvenimą ir dar
bus. Už komunistinės propagan
dos skleidimą,jis, atlikęs baus
mę, turės gyventi tolimame Tur
kijos užkampyje. f

SAIGONAS. — Praėjusią sa
vaitę Vietnamo kare nebuvo žu
vusių amerikiečių.

MASKVA. — Italija ir Sovie
tų Sąjunga susitarė du kart per 
metus susitikti ir svarstyti pa
saulinę padėtį bei abiejų šalių 
santykius. Tokius susitarimus 
sovietai iki šiol turėjo tik su 
Prancūzija ir Kanada. Susiti
kimuose šalim atstovauja užsie
nio reikalų ministerial. Prem
jeras Andreotti Maskvoje pasi- Petras Daužvardis iškeliavo amžinam poilsiui, palikdamas lietuvių 
rašė prekybos laivynų sutartį, visuomenę sukrėstą ir liūdinčią, šį sekmadienį Čikagos A. Lie- 
dėl uostų naudojimo. Maskvoje ■ tuvių Taryba, su kuria velionis tiek daug ir nuoširdžiai bendra- 
ątidaryta Italijos prekybos su darbiavo, ruošia mirties metinių minėjimą — 'akademiją. De- 
sovietais Įstaiga. Italija perka; šimtą vai. ryto šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje. Įvyks pamaldos, 
daug sovietų žibalo.

WASHINGTONAS. — Penta
gono šaltiniai pripažino, kad 
Amerika paskubino ginklų pri
statymą Pietų Vietnamui, kad 

.lėktuvai, artilerijos pabūklai ir 
j šarvuočiai, kurie buvo anksčiau 
numatyti siųsti, pasiektų P. 
Vietnamą dar prieš karo paliau
bų paskelbimą. Pentagonas pla
nuoja, ir minų pašalinimą iš šiau
rės Vietnamo uostų. Kai kurios 
minos pasidaro nepavojingos 
praėjus nustatytam laikui. Ki
tas gali “išjungti” lėktuvai su 
tam skirtais aparatais,, tačiau 
trečią minų rūšį tenka iš van
dens išgriebti ir sunaikinti.

PEKINAS. — Kinijoje užsie
nio žurnalistams pareigūnai pa
rodė Pekino požeminius tunelius 
ir slėptuves nuo bombų. Visas 
miestas yra tokių tunelių pilnas, 
jais žmonės galės išbėgti Į už
miestį.

NEW YORKAS. — Čia mirė 
Igor Sikorsky, helikopterių iš
radėjas, 83 metų.

Sovietų spauda ragina žmones 
taupyti duoną. Pramonės laik
raštis paskelbė apie pirmą teis
mą už duonos netaupymą. “Drau
gė” Antonina Sautin, gyv. Kir- 
sanovo mieste, Tambovo rajone, 
kasdien pirkdavo savo trijų as
menų šeimai nuo 10 iki. 15 kepa
lų duonos. Budrus kepyklos dar
bininkas, prisiskaitęs spaudoje 
apeliavimų taupyti duoną, pats 
nutarė suvaržyti Antoninos pir
kinius, parduodamas jai tik ke
turis kepalus duonos. Jis net 
pranešė vietiniam*—laikraščiui 
ąjjie „tokį^duonos sunaudojimu

Kepėjo “budrumas”

Kepėjo “budrumas” privedė 
prie milicijos Įsikišimo. Kratos 
metu Antaninos bute rasta apie 
500 svarų duonos, grūdų ir mil
tų., Tas grobis tuoj buvo kon
fiskuotas, o pati “draugė” An 
tonina patraukta teismo atsako
mybėn. Be duonos ir miltų mi
licija išsivežė ir tris kiaules: 
vieną 430 svarų kiaulę ir du par
šus, kurie augo Sautin namų 
gale Įrengtame kiaulininke. Teis
mas nubaudė Antaniną dviem 
metais kalėjimo lygtinai ir pa
siuntė moteriškę dirbti prie sta
tybos. Jos vyras, dirbąs gele
žinkelio stotyje, buvo teisme iš
bartas ir išmestas iš komunis
tų partijos.

Prastos bulvės vodkai

Milicija atėmė Antaninos kiaules
MASKVA. — Sovietų Sąjunga šiemet užpirko užsieniuose 

apie 28 milijonus tonų kviečių, tačiau apie tai sovietų piliečiai 
nieko nežino. Praeityje didžiausias grūdų užpirkimas vieneriais 
metais buvo 12 mik tonų 1964 metais. Ir šitą kiekį sovietų 
uostai labai sunkiai sugebėjo priimti, šiuo metu Odesos uosto 
Įrengimai jau braška nuo įvežimų grūdų. Manoma, kad užpirkti 
kviečiai dar bus tranzite už metų.

, Ekonomistai mano, kad javų 
trūkumas laikinai padidins So
vietų Sąjungoje mėsos kiekį, nes 
žmonės, nebeturėdami kuo šer
ti kiaulių, jas skers ir pardavi
nės. Taip buvo ir 1963 metais 
po blogo derliaus. Tada kiaulių 
kiekis Sovietų Sąjungoje nukri
to iš 70 milijonų iki 40. Po to 
sovietų valdžia turėjo vėl 
portuoti javus, kad galėtų 
pakelti kiaulių skaičių.

Duona šėrė kiaules

į ' <4 v

Dr. P. Daužvardis visa širdi
mi buvo įsijungęs Į lietuviškąjį 
organizacinį gyvenimą. Jo pa- 

! tarimais, pamokymais naudojo
si visos bendrinės lietuvių or
ganizacijos. Savo trumpomis, 
realiomis, tėvynės meile degan
čiomis kalbomis jis praturtin
davo lietuvių susirinkimus, po
būvius. Jo laiškai, straipsniai 
lietuvių ir amerikiečių spaudo
je Įtikinančiai kėlė Lietuvos by- 

jlą, jos sunkią padėtį. Savo gar- 
• bingose Lietuvos konsulo parei
gose velionis pasižymėjo sąži
ningumu, kietu, neatlaidžiu dar
bu ir patvarumu. Tos jo savy
bės užsitarnavo visų lietuvių, 
nežiūrint politinių ar ideologinių 
skirtumų, pagarbą ir meilę.

Didžiausias dr. P. Daužvar- 
džiui pagarbos pareiškimas yra 
jo darbų tęsimas, jo kilnių už- 

Sustiprinant į simojimų dirbti savo tautai ir 
valstybei vykdymas.
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ŠAKOTAS ALKSNIUKAS

grandinės galą pa

DVIEJOSE PATOGIOSE VIETOSE

dividends compounded daily PAID QUARTERLY
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Kur tu prasmegai, vargdie
nis, kur nušapsi nuo savo bėdų, 
kad ir prašytumeis? Pasirėdau

^SAFETY
TOUR SAVIMG5

;U»aIIAT.‘K

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

ON CERTIFICATES
OF SI 000

• hie Year MaturiU

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum SI,000

Savings 
accounts com 

bounded —-
6^»d

SKAITYK ’R KITAM PATAI K 

skaitytpdemokratini 
□lENRAŽTl "NAUJIENAS*

10:00 vai. iš ryto pamaldos šv. Kryžiaus bažnyčioje 
Pamaldas laiko vysk. V. Brizgys.

Kviečiame visas lietuviškas organizacijas ir visus 
lietuvius šiame minėjime, dalyvauti.

12:00 vai. Paminklo atidarymas Šv. Kazimiero 
Lietuvių kapinėse.

tręšusiu apivaru prie staktos, 
šuva tyst ir kramto prašalaičio 
minkštimus. Buvo pririšę, sako, 
tik nusidaužė biaurušas — jei
gu aprietas žmogelis pasidejuo
ja. Gi kai turi nusitvėręs šakotų 
alksniukų, nereikia trauktis-at
bulam ir kepurę nusiėmus žeg
notis. '

M. Katiliškis (iš Užuovėjos)

ir mūsų, skyrius: i
18 WEST 63rd ST., CHICAGO^ ILL. 60629 

TEL. WA 5-2466

Pamaldų metu: gieda m “Dainavos” Ansamblis ir 
sol. J. Vaznelis.

Midland Saving* aprar- 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
<U apylinkes. Dėkojame 
ilims ui-mums parodytų 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
»f ateityje

Sąskaitos apdraustos Iki 
<20.000.

mtvs dypukišką lenciūgėlį be
šoktumėte.

Tad ar nebūtų geriau baigti 
tą karą visais frontais ir Lietu
viu Bendruomenės energiją 
nukreipti į kultūrinį lauką, 
kuriam ji ir yra skirta?

Aleksandras Pakalniškis

dryžinio milo šventinkėm, gerai 
tabokos į kapšį, ir iškeliauju. 
Galėčiau įsispręsti į drangas ir 
važiuoti, bet tegul arkliai pasi
gauna atole, žemė jau atmerkta 
— patsai traškiausias ražienų 
arimas. Takeliai vietomis pa
tižę, tik įkabinus vieškeliu, žvy
ras sugirgžda, ir eiti tvanku. Ta
ručių krūmuose išsipiaųnu 
rankų alksnio vėzdelį.

žinau, kad gružiškiečiai 
niūno parėdymų neklauso ir 
nų neriša. Jei priverpia, tai 
dėl žodžio

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

, o čia visiškai 
nepriklausyti 
organizacijai, 

Bendruomenei 
būtinai, nes

Norintieji pirkti namus ar kitą .nekilnojamą turtą Floridoje, St. Petersburgo apylinkė' 
j e, pasinaudokite rimto ir sąžiningo Berger-Samuels Real Estate patarnavimu.

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

Bendruomenei 
užsimerkė prieš aiškų dėsnį, 
kad organizacijos įstatai žmo
gų saisto tik tada, kai jis yra į 
ją sava valia įstojęs.

Visi lietuviai Lietuvių Ben
druomenei priklauso. Labiau 
visi , pegu Alte atstovaujama. 
Ten atstovaujami tik organiza
cijoms priklausą 
visi. Gali kuris 
nė vienan kitai

4:00 vai. popiet Jaunimo Centro salėję 
mas - Akademija.

Chicago Savings
and Loan Association

tu bičiuliai 
nto strategi

jos. Gal atrodė jiems jau atė
jęs tinkamas momentas. Iki 
šiol vyko tik agšaudymas pro
pagandine ir trukdomąja ar
tilerija, o dabar laikas pradėti 
tikrą puolimą. Suardyti Ame
rikos Lietuvių Tarybą, disin- 
tegruoti ir savo žinion perimti 
ją sudarančias ' organizacijas. 
Pirmiausia Lietuvos vyčius.

Puolimas praėjo su dideliu 
triukšmu, su puikiais ir senti
mentaliais aprašymais “Drau
ge”, su asmenų panegirikomis, 
su laiškais ir fotografijomis. 
Ir kai mūšis jau buvo visišku 
bičiulių pralaimėjimu pasibai
gęs, dar ir tada negalėjo jie 
atsikvošėti, vis dar tebesvai- 
čiojo apie pergalę ir jos rezul
tatus.. Rugpjūčio 28-tos rytą, 
jau po vyčių seimo,, viešai 
“Draugas” tebesvarstė klausi
mą: “Ką dabar Lietuvių Ben
druomenė darys su Vyčiais?” 
Drožė iešmą kepsniui, kai brie
dis jau buvo į mišką pasprukęs. 
Stebėtis tenka jų drąsa 
gancija.
ką jie su 
ne darys, 
Lietuvių 
vaikas prieš seną ir garbingą 
Lietuvos vyčių organizaciją.

Dabar bičiuliai nutilo. Gal 
planuoja kitą frontą? Bet ge
riau būtų, kad' visai nustotų 
kariavę netikrą karą. Nes kam 
tuo pasitarnauja?

Lietuvių Bendruomenė yra 
sukurta kultūriniam darbui 
Ir dirbo jį iki Šiol puikiai. Ne
svarbu, ar daug narių turi ar 
mažai, svarbu, kad energingi 
yra vadovai.* Nėt ir paskiri aš
menys daug gali padaryti, kaip, 
pavyzdžiui, Balzekas, inž. 
Rudys arba dr./Adomavičius. 
Ir niekas niekam netrukdo. Vi
sų įnašas į mūsų kultūrini gy
venimą yra brangus.

Tačiau kitaip yra politinia
me lauke, čia, keliant balsą 
Amerikos valdžios Įstaigose, 
reikia turėti užnugaryje žmo
nių masę, reikia jos vardu šne
kėti. Juokingai skamba vieno 
iš bičiulių pareiškimas, kad 
niekas negali pasisavinti mo
nopolio Lietuvos vadavimo 
darbe, kad visi gali tą darbą 
dirbti. Tik pagalvokite, kas iš 
to būtų, jei visi, ir pavieniai 
asmenys’ ir nedidelės organi
zacijos pradėtų kreiptis į State 
Departmentą su rūpesčiais Lie
tuvos klausimu. Makalynė bū
tų. Tokiai makalynei išvengti 
ir yra sudaryta Amerikos Lie
tuvių Taryba. Ji šneka vardu 
visų tų žmonių, kurie priklau
so organizacijoms, pasiuntu- 
sioms i ją savo atstovus. O 
Lietuvių Bendruomenės vado
vai šnekėti gali tik savo orga- • 
nizacijos vardu, kurių skai
čiaus nė jie patys nežino, bet 
kuris nėra didelis.

turi priklausyti
taip sako įstatai. Nesvarbu, kad 
žmogus tų įstatų nežino. Kiti 
už jį žino. Kiti viską sutvarko.

Ir taip tie kiti, tie keli Lie
tuvių Bendruomenei vadovau
ją bičiuliai, į Amerikos Lietu
vių Tarybą iš aukšto pradėjo 
žiūrėti kaip į kliūtį kelyje ir 
neribota išeiviškosios valdžios 
autoritetą. Amerikos Lietuvių 
Taryba, lietuvių vardu Vašing
tone kalbėdama, bičiuliams tą 
valdžios autoritetą mažina. Pa
šalinti reikia ją, iš gyveninio 
išbraukti.

Spauda yra jėga visuomeni
niame gyvenime. Didelė dau
guma žmonių galvoja tai, ką 
jiems laikraščiai į galvas kiša. 
Į minkštas /smegenis laikraš
čiai lengvai spaudžia nuomo
nę vienu ar kitu klausimu. Ne
daug tėra tokių, kurie savo at
skiru nuo laikraštinės skirtin
gą nuomonę pajėgia išsaugoti.

Tą didžiąją jėgą bičiuliai 
yra sau užsitikrinę. Jų ranko
se yra “Draugas” ir “Darbi
ninkas”. Per juos jie trimituo
ja apie nepaprastus Lietuvių 
Bendruomenės žygdarbius, kas 
gera išpūsdami, kas bloga nu
tylėdami, ir tuo pačiu metu 
kala į galvas savo skaityto
jams, kad Amerikos Lietuvių 
Taryba pasemsi, atgyvenusi, 
nieko konkretaus nebedaranti.

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė def bet kokiu 
jūsų namo pagerinimy duoda paskolas nuo SSOO.CO ir deug'au tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yrą reikalingi pinigai dėl kitokiu 
reikalu? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo, mokėti 
aukštas nuomas, įsigykite nuosavus natrius.

teisę visus lietuvius 
atstovauti, visų vardu kalbėti. 
Ateitįes idealą, kad visi turė
tų Lietuvių Bendruomenei pri
klausyti, perkėlė į dabarties 
realybę, teigdami, kad visi jau 
dabar Lietuvių Bendruomenei 
priklauso. Gal ir į įstatus įra
šė , kad visi lietuviai Lietuvių

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

; 4MC ARCHER AVENUE
CkfCAfiO, ILLINOIS S9E32

’ PHONE: 254-4471

Mieli bičiuliai, negerai da
rote, kad maišote Lietuvos va
davimo darbą, atskirai į Ame
rikos valdžios Įstaigas landžio
dami, bet dar negeriau yra. 
kada ten nuėję sakotės atsto
vaują Visus lietuvius. Jūs at
stovaujate tik savo organizaci
jos narius, ir tik Itios, kurie 
patys yra i ją įstoję. Dar netu
rite tokios jėgos Vistls lietuvius 
pas save suvaryti.

Ir ar pagalvojate, mieli bi
čiuliai, kokį pasi tarnavimą at
liktumėte, jei pasisektų jutus 
sužlugdyti Altą? Iš viešojo gy
veninio išmestumėte visų se
nąją emigracinę kartą ir atsi
radusioje tuštumoje tik vieni

1. MŪSŲ BENDROVĖ veikia jau nuo 1947 metą. Kiekvienais metais
mes persiunčiame Į Lietuvą greit ir . saugiai tūkstančius siun
tinių. ■ .« ...v. .*«*''<£-

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

3. TAIP PAT PRIIMAME užsakymus AUTOMOBILIAMS (Žiguli,
Moskvič, Zaporožec), mptociklains, šaldytuvams lipkit.^.oficialio
mis kainomis. .„*T

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

ir aro-
Vyčiai galėtų klausti, 
Lietuvių Bend ruonie- 
o ne atvirkščiai, nes 
Bendruomenė vra

Bet kadangi Amerikos Lie
tuvių Taryba nėra nei pasenu
si, nei atgyvenusi, ir yra ak
tyvi Lietuvos laisvinimo dar
be, bičiuliai stengiasi jos dar
bą trukdyti, kad tikrai bent 
šioks toks nepajėgumo Įspūdis 
susidarytų.' Kai Amerikos Lie
tuvių Taryba susitaria valdžios 
Įstaigose dėl Vasario 16-tos mi
nėjimoJAV 'Senate, po poros 
dienų tuo pačiu’ reikalu i tas 
pačias Įstaigas kreipiasi jie. 
Amerikiečiai nuštemba, kad 
dveji lietuviai atsirado, bet 
jiems tuojau paaiškinama, kad 
anie pirmieji buvo “netikri”, 
kad tik šie visus atstovauja. 
Kai Amerikos Lietuviu Tary
ba, kartu su latvių ir estų at
stovybėmis , tų kraštų de jure 
pripažinimo sukakties proga 
susitaria su State Departmen- 
tu dėl audiencijos pas prezi
dentą, bičiuliai pasistengia,

IN CERTiFICATES
>5000 OR MORE

i w«. Year 'lai t>ril <

MENINĖ DALIS: A. Stephens’ “Aldutės”, 
ros soliste D« Stankaitytę ir trio.: P. JMatiukas^^ P.

Ji* A" ‘r?*,*'

priklauso. Ir kad audiencija neįvyktų, ka
dangi joje nebus jų atstovo.

Kas mano, knd tai, kas ėie 
parašyta, yra netiesa ar per
dėta, legu ateina bent j vieną 
Altos centro valdybos posėdį. 
Ten jis išgirs, kaip konkrečiai 
ir gyvenimiškai vyksta Altos 
darbas ir kaip-T-vyksta nuolati
nis jo trukdymas iš Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės prie
kyje stovinčių žmonių pusės. 
Sužinos tai, apie ką niekuo
met nerašo nei “Draugas’’, nei 
“Darbininkas“

Paskutiniu 
griebėsi kitos

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

TEL. WA 2-9354 -

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

6245 Sn. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-7575
M O II <? S • Mon. !*» P M to I p M.. T<m Y to 4, Thur*. * Frl. 9 »o 8, Sat. 9 to 12:30

ĮGALIOTINĖ IRENA RACINSKIENfi — BROKERė ALICE FISHER
Reikiamas informacijas ir patarimus suteiks L Kačinskienė — Sabai Paims motelio sa

vininkė — 1301 Gulf Way, St. Petersburg Beach, Florida 33/06. Telef. (813) 362-4321.
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 vieną savaitę gyventi minėtame motelyje, kuris yra prie pačio 
paplūdimio.

Tad nepraleiskite retos progos, pasihatidokite šiuo pasiūlymu ir įsigykite nuosavybę 
lietuvių pamėgtoje vietovėje, ' ‘

savo eiles patį jud
riausią visuomenininkų elitą ir 

ia išvystė kultūrinę veiklą, kurios 
nė lyginti nebegalima su senų
jų Amerikos lietuvių organi
zacijų veikla.

Atėjo tačiau laikas, kai į tą 
gražią organizaciją Įsimetė sa
votiškas vėžys. Puikybės liga. 
Ir ne pagrindiniame jos kūne, 
liga atsirado, o galvoje — ke- 
letoje vadovaujančių asmenų, 

kad toks

Netikras karas
Kad galėtų padėti Lietuvai'pritraukė į 

jos nelaimėse, kai buvo ji oku- 
piMita 1940- tais metais, či 
gvveną lietuviai sudarė Ame
rikos Lietuvių Taryba, turin
čia :ų vardu kalbėti Amerikos 
valdžios įstaigose.

Keletui metų praėjus ėmė 
piršti pabėgėliai nuo komuniz
mo. I^aisvoje tėvynėje išaugę 
ir šauklėti, įnešė jie gyvą są
jūdį ir atgimimą į jau beblės
tančią lietuvybę šiame krašte. Paaiškėjo mat jiems 
Kad ir ta imigracinė banga ne- gražus jų organizacijos vardas 
nudardėtų greito nutautėjimo jau dūod 
pakalne, buvo Įkurta organi-l 
zaciįa nutautėjimui kelią pa
stoli. Pavadinta ji Lietuvių 
Bendruomene.

Lietuvių Bendruomenės įkū
rėjų tarpe buvo ir Amerikos 
Lietuvių Taryba, viltys pasi
teisino., Naujoji organizacija



i. Hliušis KANADOS PROBLEMOS
Federalinio parlamento rinkimai

(Tęsinys)
Socialini Kredito partija (So

cial Credit — SC) “nėra miru
si”, kaip tvirtina jos šefas Real 
Caouette. kai kas tą partiją iro
nizuojamos vadina “Funny mo
ney” partija. Šiuo metu ji ne
turi valdžios nei vienoj Kanados 
provincijoj. Paskutiniuose pro- 
vinci j ų rinkimuose konserva
toriai juos išstūmė iŠ Albertos 
provincijos, o iš Britų. Kolum
bijos prov. — naujoji Demokra
tų Partija.

Anot Caouettė’o, negalima 
tvirtinti, kad liberalų partija 
yra mirus, kai jie pralošė rinki
mus New Brunswick’e ir New 
Foundland’e, o ir konservatoriai 
nėra mirę, kai jie buvo išstum
ti iš Nova-Scotia prov.

Caouette’o devizos — pinigas 
vienybės pagrindas. Jis kriti

kuoja Kanadą, kam ji skolina 
pinigus iš JAV, kai tuo tarpu 
turėtų gauti paskolas iš Kana
dos valstybinio banko, iš jo val
dytojo — Rasminsky...

Taip pat kaltinamas Quebec’o 
min. pirm. Bourassa, kam jis 
skolina 75 metams dolerių iš 
JAV dėl James Bay eksploata
cijos' hidroelektrinei jėgąinei 
statyti ir dar iš 9% % palūkanų, 
vietoj to, kad paskolintų iš Ka
nados valstybinio banko be pro
centų.

štai dar keletas kitų pasiū
lymų ateičiai:

a) Dėl kainų kilimo... 20% 
kainos kanadiškom prekėm tu
rėtų sumokėti federalinė valdžia, 
o vartotojai mokėtų tik 80%. 
Tuo būdu vartotojų išpirkimo 
galia padidėtų 20%; b) Pensijos 
— 200 dol. vyrui plus 150 dol. Nobelio premiją gavęs dr. Gerald Edelman aiškina "prieškūniy" che

minę struktūrą molekulių modelio pagalba. Jis dirba New Yorko 
Rockefellerio universitete. Nobelio premiją jis gavo karty su Bri

tanijos Rodney Porteriu. <

RAMBYNO LEGENDOS
Apie Rambyno kalną prie Bi

tėnų yra išlikusių nemaža įvai
rių padavimų, kuriuose pasako
jama, kad ten buvo senovės lie- 

j tuvių šventovė.
E. Gisevijus surinko tuos pa- 

J davimus. Juose kalbama, kad 
kalne buvo aukuras iš pailgo

ralai gali vėl grįžti, tik su labai 
sumažinta dauguma. Kiti vėl 
mano, kad bus minoritarinė val
džia. Na, pamatysime! Spalio 
mėn. 30 d. jau čia pat...

(Pabaigai

juodo granito bloko. Kraštai to 
bloko buvo nulyginti, aukštis 
apie 3 metrai. Kraštuose iškal
ti įvairūs ženklai — kalavijas, 
žmogaus rankų ir kojų įspaudai, 
gyvulių pėdų ir figūra, panaši 
į graikų šventyklas.

Aukuras išstovžjęs iki 1811 
metų. Tada Bartų kaime gyve
nęs malūnininkas Švarcas akme
nį susprogdinęs ir is jo pasiga
minęs dvejas malūnu girnas. Jo 
kaimynas Rosenbergas iš to ak
mens atplaišų norėjęs pasiga
minti piestą taukams trinti. Ta
čiau abu juos ištikusi nelaimė:

Švarcas žuvęs malūne, o Rosen- 
bergui akin įkritusi skeveldra’ 
ir jis apakęs. .

SKAITYK PATS IR PARAGINS

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS
KX<XX*X

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas LieponįLIETUVIU PREKYBOS NAMAI

FURNITURE CENTER INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875

Vedėjas J. L I E PON IS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo

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

žmonai vienam mėnesiui; c) Me- Spaudoje pastebime veik kas- 
tinės taksų išimtys — vedusiam dien įvairūs Gallup spėliojimus 
5,000 dol., vienišui 2,500 dol. ir ir tyrinėjimus, kurie daugumoje 
500 dol. už kiekvieną vaiką... d), palankūs savo daviniais libera- 
Provincijoms turi būti suteikia- lams. Kaip tikrai bus parodys 
ma daugiau teisių pačiom spręs- rinkimų daviniai.
ti savo reikalus, daugiau auto- šiuose federaliniuose rinki-

earn more... 
more often

'-į: - \ J ». I • - rr v ■ -* • -<2

,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 5.925%. 

if you do not withdraw youi; 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.

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

5
^/o on mokama dviejy

investment Bfe metu certifi-
' account ' ■ ■ catams. Mažiau-

W 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 mūšy namą.

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

K

nomijos; federalinė valdžia tu
ri paremti vien tik karines -jė
gas, užsienio reikalus ir CN ir 
CP geležinkelius ir bendrai su
sisiekimą. Kitos smulkesnės pro
blemos vėl- kartojasi.

Liberalų partija su jos šefu 
P. E. Trudeau, vėl su teoreti
niais keturiais obalsiais:

a) Kanados nedalomumas; b) 
indistrualinė pažanga; c) socia
linis teisingumas, ir d) ekono
minis progresas.

“Trudumanija” jau ne egzis
tuoja. Nėra ir “Just Society”. 
Dabar liberalai pasirinko obal- 
si “Justice Sociale” — socialinis 
teisingumas.

Kai vienam susirinkime buvo 
paklaustas Trudeau, kas atsiti
ko su “Just society”, Trudeau 
atsakė labai gudriai “sekantį 
kartą, kai pamatysi Jėzų Kirs
tų, tai paklausk jį, kas atsitiko 
su “Just society” apie ką Jis 
kalbėjo prieš 2000 metų”. Kai 
kam tas labai nepatiko. Diefen- 
bakeris va'dina tai šventvagys
te. Iš viso, kartais įpykintas 
Trudeau nesiskaito; su žodžiais.

Visus anksčiau minėtus klau
simus nagrinėja ir liberalų at
stovai, savaip komentuodami.

£

muose rungiasi 1116 kandidatų. 
Atseit daug pasišventėlių — “už
sidėti sau taip sunkias parei
gas”, ir tai tik kitų žmonių nau
dai ? 1” Vargšai!... Ar tikrai taip ? 
26,000 dol. metinė alga (8,000 
dol. be taksų — išlaidom) ar 
tik ne jų tikroji “pasišventimo” 
idėja? O ir 3,780 dol. pensija 
po 6 metu atstovo tarnybos. O 
po 10 metų —■ 6,300 dol., po 15 
metų — 9,000 dol. ir tai iki gy
vos galvos... O tų kandidatų bent 
pusė gana dar jauni!

Baigiant dar tenka pastebėti, 
kad į federalinį parlamentą pro
vincijos siunčia atstovų skaičių.

Prov. Ontario — 88 ats. Que
bec’© — 74, Britų Kolumbija — 
23, Alberta — 19, -Manitoba — 
13, Saskatchevan — 13, Nova 

i -

Scotia — 11, New Brunswick—- 
10, Newfoundland — 7,.Prince 
Edward Island — 4, šiaurės Va
karų Teritoriją— 1, Yucon — 1.

Kaip matome; trys pirmuti
nės provincijos ir nulemia dau
giausiai feder. parlamento sąs
tatą : Ontario, Quebec ir Britų 
Kolumbija — duoda viso 185 at
stovus.

Dėlto visos; besirungiančios 
partijos ir kreipia daugiau dė-

•Receive an interest check automatically. 
monthly, quarterly; or have the interest 

added to your account quarterly to be 
compounded 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.

per annum 
55,000 minimum 
2-year maturity

per annum 
SI,000 minimum 
1-year maturity

Interest compounded 
daily

Assets over $17į,000,000 
Reserves over $15,700,000

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

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

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

PER. ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT PER ANNUM

S5000 or more 
certificates 

2 year min.BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

J

NSURED

PER ANNUM 

$1000 or more 
certificates 
1 yeer min.

HIGHEST RESERVES

CHICAGO, ILLINOIS 60632
PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

Jau išėjo šeniai laukta
' Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.
- - ‘r > •- x

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

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

derį tokiu adresu: '
or-

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

mesio į tas tris provincijas.
šiuo metu liberalai valdo tris 

provincijas: Quebec’o, Nova Sco
tia ir Prince Edward Island.

Konservatoriai turi keturias 
provinc. — Ontario, New Bruns
wick, Alberta ir New Foundland.

Naujoji Demokratų “partija 
valdo 3 provincijas: Manitobą 
Saskatchewan ir Britų Kolum
bija.

Prie rimtų valstybinių proble
mų, atsiranda ir jumoristų, ku
rie mėgsta satyrą ir karikatū
ras, kartais pavaizduoja ir vi
sas žmogiškas silpnybes, arba 
paslėptus užkulisius.

Tiek praeitais rinkimais prieš 
4 metus buvo ir nežinoma par
tija vad. Rhinoceros, kurios kan
didatai (ar kandidatos) surinko 
net apie 300 balsų, šiais me
tais ta partija dėl “politinių ne
sutarimų suskilo”. Pasidarė 
nauja Quebec’o partija “Parti- 
Parti”. Tos partijos platforma:

a) nacionalizuoti visus apmo
kamus tualetus (išeinamos vie
tos) : b) pastatyti Laurentidų 
kalnus, kad ištisus metus būtų 
padengti sniegu slidinėjimui. 
Turistų antplūdis... c) teatrai ir 
transportas ir alus nemokamai 
senesniems pensininkams, d) da
lį Golfštromo pakeisti į St. Lau
rent upės žiotis, kad palmės 

augtų ant jo krantų... e) ant 
upės Laurent pastatyti tvenki
nį ant Ontarijo rubežiaus ir pri
girdyti visus anglofilus...

Na ir daug dar kitokių “špo
sų”.

Rinkimų rezultatų spėliojimas 
yra labai nedėkingas reikalas. 
Spaudoje numanomą kad libe-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Taupymo Ind.lial 
Apdrausti iki $20/XX).

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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

Mi
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
didelius darbus. Pirmą 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.

1800 So. Halsted St Chicago, III 60601
MA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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P. STRAVINSKASNUSIPOLITIKAVĘ VIENUOLIAI
Kas darosi su mūsų Chicagos 

vienuoliais, Tėvais Jėzuitais, o 
ypač su Tėvais Marijonais, tie
siog suriku ir besupras t.

Katalikai laukia iš jų bent 
kiek uolesnio žmonių dorinimo, 
tikėjimo tiesų aiškinimo, krikš
čioniškojo doros mokslo mūsų 
tikinčiuose skleidimo ir mūsų re
liginės kultūros kėlimo.

O kuo jie užsiima?
Gi visokiais pasaulietiniais da

lykais ir, kaip jau esu anksčiau 
su dideliu širdies skausmu čia 
rašęs, visokiais pasipinigavimais, 
nežiūrint tai, kad jie pagal sa
vo regulą turėtų gyventi netur
te.

Ieškodami sau populiarumo 
idėjiškai bespalvėje masėje (net 
ateistuose, niekinančiuose Kris
tų ir jo skelbtąjį doros mokslą), 
jie nesenai iš kailio nėrėsi laks
tydami paskui mums visiems ge
rai pažįstamą “pavyzdingą krikš
čioni” Bronį Railą, skelbusį Dir
voje, kad Kristus visai žemėje 
negyvenęs, o jei ir gyvenęs, 
tai buvęs ne Dievas... Tė
vų Marijonų Draugas įsidėjo pla
čiausią pasikalbėjimą su Broniu 
Raila apie visokius niekus. Jie 
leido Br. Railai -ta proga pa
skelbti Drauge savo mintis, aiš
kiai nesiderinančias su krikščio
niškuoju mokslu.

Kai aš Naujienose prieš tą1 
katalikų dezorientavimą, jų klai
dinimą ir kartu jų papiktinimą 
pasisakiau, Br. Railos palydovas,. 
jam klapčiūkavęs ir Draugo re
dakcijoj su juo fotograf  a vesis 
vienuolis kunigas Juozas Vaiš- 
nys Tėvu Jėzuitų koplyčio
je išrėžė mano straipsnį paskel
busioms Naujienoms savo pa
mokslą, nežiūrėdamas to, kad 
jam, kaip Liet, žurnalistų S-gos 
pirmininkui, puldinėti bažnyčio

trims mėnesiams _________ $6.00
vienam mėnesiui$2.00 

. . ■>< U BU IIIIIIH t ......... Iinism II ąn

Kanadoje;
metams , $Z2 00
Pusei metų „ $12.00
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose: 
00 

pusei metų ' $13.00
vienam mėnesiui  $3 JO

je (iš sakyklos!) laikraštį, buvo 
ne tik negražu, bet tiesiog ne
leistina, nesuderinama su spau
dos etika ir su jo pareigybe LŽS 
vadovybėje.

Turėčiau čia dar kaiką pasa
kyti ir dėl tų vienuolių ryšio su, 
anot Naujienų humoristo S. 
Pranskūno, “Amžinojo Paleistu
vio” autorium rašytoju Vytautu 
Alantu, su jo ir jo idėjų garsi
nimu Drauge, bet apie tai gal 
kita karta .

čia noriu atkreipti visų mūsų 
katalikų dėmesį į Tėvu Mari
jonų Draugo pasimetimą ne tik 
dorinėje, religinėje srityje, bet 
ir mūsų politinio, ypač gi Lie
tuvos laisvinimo darbo lauke.

Kai Draugą redagavo gerą pa
siruošimą spaudos darbui turįs 
ąugštos valstybinės kultūros pa
saulietis Leonardas šimutis, žy
nius katalikų jr dargi visos mū
sų tautos veikėjas, tai tas kat. 
dienraštis pagaudavo tautos ir 
valstybės idėjas. Jis tada tu
rėjo ir aiškią savo politinę lini
ją, Jis tada gynė Vliką ir Al
tą nuo tų, kurie siekė juos su
griauti. ■> .. ■ x

Kai gi Tėvai Marijonai tą gi
laus ir plataus proto vyrą (ne 
tik puikiai valdžiusį plunksną, Drauge ta pagriaunamoji, visa
bet ir žinojusį savo bei laikraš
čio idėjinę liniją) frontininkams 
padedant, begėdiškai, nepašakę 
jam nei tinkamo “ačiū!”, nepa
rodę jam priklausomos pagarbos, 
iš Draugo redaktoriaus posto iš
stūmė, kai tą katalikų laikraštį 
paėmė redaguoti absoliučiai jo
kio pasirengimo žurnalistiniam 
darbui neturįs' Tėvų Marijonų 
vienuolis, jų kunigas Pr. Garš
va, išsivaikęs ir nuo to laikraš
čio atstūmęs eilę gerų bendra
darbių (jų tarpe ir daug savo 
konfratrų — kunigų), kai laik
raštį ėmėjo užnugaryje redaguo

Cirko dramblys pabandė Denverio mieste įlipti {autobusu, tačiau, kaip matome šioje nuotrauko
je, netilpo. Jam reikėjo nešti savo 6,300 svarv svorį .ant nuosavu keturiy kojy

ti ir cenzūruoti, kaip, kalbama, 
kažkoks frontininkų daktaras iš 
Cicero, tai Chicagos vienuolius 
Tėvus Marijonus atstovaująs 
Draugas visai nusipolitikavo. Jis 
pasidarė mūsų katalikų “Akira
čiais”, griaunančiais visa, ką 
kiti lietuviai stato. Jis griauna 
ypač gi Vliką ir Altą, kurie jau 
trečia degimtis metų, atsirėmę 
į tvirtus teisės ir politikos pa
grindus, veda kietą, neatlaidžią, 
ryžtingą kovą prieš Lietuvos 
okupantą, siekdami Lietuvos 
laisvės.

Kai tik pasireiškia mūsų vi
suomenėje koks sujudimas, tuoj 
tėvo marijono Prano Garšvos re
daguojamas Draugas pasirodo 
su savo griaunama mašina Vli- 
kui arba Altui kenkti.

Kai buvo ruošiamas II-sis PL 
Jaunimo kongresas, tai Draugo 
redaktorius paskelbė savo laik
raštyj e kažkokio subjekto straip
snį, kurstantį mūsų jaunimą 
versti iš užimamųjų visuome
ninių ir politinių postų senuo
sius veikėjus, veržtis pačiam į 
tuos postus, keisti senus meto
dus naujais, net ir nežinant ko
kiais...

Dabar, kai Vliko seimas ruo
šiasi savo 1972AI.25-26 d. se
sijai, Clevelande, jr vėl pasirodė 

ardančioji mašina, sakyčiau, vi
sai tais pačiais tikslais: Vlikui, 
mūsų tautos atstovybei, griauti.

1972.X.23 d. Drauge paskelb
tas redakcinis straipsnis (ve
damasis) aiškiai klaidinančia ir 
skaitytojus mulkinančia antraš
te: “Vliko seimui artėjant, poli
tinės organizacijos stiprinimas”. 
Tąja “politine organizacija” 
Draugo redaktorius vadina Vli
ką, o organizacijos “stiprinimu” 
jis vadina savo siūlymą Vlikui 
susilikviduoti...

Straipsnis neoriginalus. Jis 
sulipdytas, sudurstytas iš senai

CLEVELANDO ŠAULIŲ VEIKU
Vasaros linksmų gegužinių, 

atostogų ir iškylų laikui prabė
gus, šaulių išvažiavimams su šau 
dymo pratimais užsibaigus, pra
sidėjo šaulių rudens veikla, šiuo 
metu Cleveland© Kar. A. Juoza
pavičiaus šauliai suorganizavo 
pirmos pagalbos kursus, šie pir
mos pagalbos kursai Clevelan- 
de veikia pirmą kartą. Niekas 
anksčiau tokiais medicinos pir
mos pagalbos kursais nesirūpi
no ir tik šaulių dėka jie organi
zuoti ir veikia, žmonėms, kurie 
yra priešingi šaulių egzisten
cijai, Clevelando šauliai pareiš
kė, kad šauliai iš kitų organiza
cijų darbo neatims ir bedarbiais 
kitų esamų organizacijų nepa
darys, nes darbo yra perdaug, 
tik darbininkų kartais yra per
manai.

Pirmos pagalbos suorganizuo
ti kursai rodo, kad šauliai dir
ba be konkurencijos tokį darbą, 
kurio nedirba kitos organizaci
jos. Kursų paskaitos vyksta 
šv. Jurgio mokyklos patalpose 
sekmadieniais nuo 11 vai. 30 min. 
Medicinos pirmos pagalbos kur
suose paskaitas skaito dr. F.

'n,. ■
jau mūsų gatvėse neatsakingų 
gaivalą skl,eidžia^ią,. minčių. ir 
idėjų, kuriomis tie gaivalai nuo
dija teisingą mūsų mąstančių, 
galvojančių žmonių politinę min
tį. Jis pakerta visuomenės pa
sitikėjimą Vliku, kaip mūsų tau
tos atstovybe.

Tą straipsnį ir jo. neigiamas 
idėjas panagrinėsiu- - atskirai, 
čia norių tik atkreipti Chicagos 
vienuolių, ypač gi Tėvų Marijo
nų dėmesį į tai, kad jie kontro
liuotu savo redaktorių kun. Pra- 
ną Garšvą, privedusį jų vardu 
tvarkomą Draugą prie morali
nio ir politinio bankroto.

Mickevičius, dr. K. Pautienis 
(šaulių kuopos pirmininkas) ir 
dr. J. Stankaitis, š. m. spalio 8 
dieną dr. F. Mickevičius skai
tė paskaitą apie širdies ir kitų 
ligų apalpimus. Apalpimas nuo 
smegenų mažakraujystės, nuo 
kraujo išsiliejimo į smegenis, 
nuo smegenų arterijų trombo
ze ir apalpimas nuo kraujo indų 
plyšimo smegenyse. Apalpimas 
nuo širdies infarktu, nuo angi
na pektoris ir apalpimas nuo 
saulės perskaitimo. Simptomai 
ir pirma pagalba. Buvo išklausy
ti paklausimai ir duoti atsaky
mai su patarimais.

Antrą savaitę, spalio 15 d., 
Dr. J, Stankaitis skaitė pirmos 
pagalbos paskaitą šia progra
mą: Atgaivinimas apalpusio, 
prigėrusio, dirbtinas kvėpavi
mas ir įvairaus tipo deguonies 
kaukių demonstravimas. Kūno 
“šokas”, jo priežastys ir gydy
mas.

Gievelande yra 52 organizaci
jos, dėl to kas savaitę čia vyks
ta keli parengimai ir susirinki
mai.

Nepaisant daugelio parengi
mų, šaulių pirmos pagalbos kur
sai susilaukia gausaus klausyto
jų skaičiaus. .

Trečioje savaitėje, spalio 22' 
d., pirmos pagalbos kursuose pa
skaitą skaitė dr. Pautienis šių 
kursų iniciatorius ir organizato
rius, šaulių kuopos pirmininkas 
ir LšST dviejų kultūrinių savai
čių gydytojas ir paskaitininkas.

Trečios savaitės kursų progra
ma buvo ši: Nusinuodijimas 
vaistais, rūgštimis, šarmais, 
maistu ir kitais chemikalais. Tų 
nusinuodijimų simpomai ir pir
ma pagalba. Kaulų lūžimai, išsi
narinimai ir pirma pagalba. No
sies kraujavimas, priežastys ir

Utėlių peryklos
Sir George Godber, Anglijos 

švietimo departamento sveikatos 
skyriauis viršininkas, pravedęs 
mokyklose mokinių inspekciją, 
rado 223,422 mokinius turint 
utėlių.

Ypatingai utėlėti esą nepil
namečiai keliolikinįai flgaplau- 
kiai berniokai, kurių keturis 
kartus yra dąugiau kaip trum
paplaukių. IJgi plaukai nebūtų 
problema, bet visa bėda, kad ber
niukai nesųnazgoja, skundžįąsi 
Godber. Prieš keletą metų už
tekdavę papurkŠti insekticidu 
(vabzdžiams naikinti skysčiu). 
Dabar net utėlės išgudrėjo ir pa
sidarė atsparesnės, sako jis.

Geriausias vaistas esą būtų 
kirpėjas, bet paaugliai kirpėjų 
vepgią labiau negu graborių.

“O, kartais užeina koks pa
auglė, bet su tokia nuotaika, 
lyg būtų atėjęs į krikštynas, ves
tuves ar laidotuves”, pasakė vie
nas kirpėjas. Anksčiau turėda
vęs vidutiniškai po 30 paauglių 
apkirpti per dieną; dabar turįs 
daugiausiai iki šešių;

PAIEŠKOJIMAI
Ieškomi Chicagoje ir apy

linkėse gyvenantieji ar gyve
nusieji lietuviai:

Aukštuolienė - Buivydai tė 
Barbora, Juozo ir Barboros 

pirma pagalba. Gyvatės, šuns 
ir kitų gyvulių įkandimas ir pir
ma pagalba.

Esant gausiam kursų kiaušy^ 
tojų skaičiui ir dėl vietos stokos 
klasėje, pabaigoje pirmos pagal
bos kursai vyks erdvioje šv. Jur
gio parapijos salėje.

Dr. K. Paųtienio rūpesčiu pa
skutinę kursų dieną, spalio 29 d., 
kursų klausytojams ir kitiems 
lietuviams bus demonstruoja
mas Amerikos Raudonojo Kry
žiaus pagamintas filmas apie 
pirmą pagalbą. Tuo pat laiku 
bus demonstruojamas ir kitas 
filmas apie širdiesJigas, kuią pa
gamino Amerikos širdies Drau
gija. " Šaulys 

- LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu: ,

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, I1L 60608

duktė, gimusi 1916 Trijo
se.

Bakučiai Juozas, Dzidorius, 
Veronika, Monika -- Dzidoriaus 
vaikai, gimę Traktuose, Ra
seinių apskr. Gyvenę, Wauker 
gan, III.

Dulskas Antanas, gim* 1^20 
m. Seinų apskr. iš Vokietijos 
išvykęs 1956, dirbęs sanatorjr 
joje Chicagoje.

Galijotienė Kazimiera, Anta
no duktė.
Gerčai Pranas, Aleksas ir Bro
nė, Stasio vaikai.

Jasielioniepė Emilija.
Krasauskas Jeronimas ir -įp 

sesuo Marija, Jeronimo vaikai.
Krunskauskas Albinas, Juo

zo ir Onos sūnus, gimęs 1924 
m. Marijampolėje.

Kudirka Vitas, Jono sūnus, 
gimęs Ruzuose, Marijampolės 
apskr. 1922 m.

Minčauskaitė Adelė, Jono 
duktė, gyvenusi Elmwood Park, 
III.

Motusas Robertas, Jackaus 
sūnus, gimęs 1901 m. Mažei
kiuose.

Perminąs Jurgis, Jurgio sū
nus iš Ilakių vals., Mažeikių 
apskr.

Vaičikaųskas Bronius (Bru
no Vaice), gimęs 1919 m. Ža
rėnuose, išvykęs į JAV 1944 m. 
Anksčiau gyveno Garfield Blvd 
Chicago, Ill.

Vilimas Vincas, Jono sūnus 
gimęs 1908 m. Domantuose, 
Šiaulių apskr. Iš Lietuvos iš
vykęs 1928 m ,

Vilkelienė - Daržinskaįtė 
Kazimiera ir jos duktė Marytė.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi at
siliepti
Lietuvos General. Konsulatas

6147 So, Artesian Aye.
Chicago, Ill. 60629

Telefonas — REpublic 7 - 8334

BERNIUKO PRAŠYMAS
— Dėde, pavėžinkite mane sa

vo mašina ligi mokyklos!
Aš važiuoju į priešingą pu

sę.
-----Tuo geriau!

» ■ ■ I I..II ŲgJ! JL1 Ik- U1

DARBAS IR MOKSLAS 
į AMERIKOJE 
: DR. ANTANAS J. GDSENAS

56.

' Į Juozą pradėjo daryti Įtakos viena graži lietuvaitė. 
Jis metė seminariją, atvažiavo į Chicagą ir tuojau čia 
apsivedė. Mokyklos suolo jis nenorėjo mesti. Jis norė
jo ir toliau mokytis, bet jo santaupos buvo silpnutės. 
O dėdė nieko nenorėjo žinoti apie jokias kitokias moks
lo žinias. Jam svarbus buvo kelias Į “dangaus kara
lystę”, o visa kita buvo tiktai “zababonai”, kaip jis 
sakydavo. Jis netikėjo jokiu kitu mokslu, kaip tuo, 
kuris žmogaus sielą veda Į dangaus karalystę. Visi ki
ti reikalai jam atrodė nesvarbūs ir bereikšmiai. Kuni
gu tapęs jaunas vyras gali turėti visas tas privilegijas, 
galvojo jis, kokias turi aukštus mokslus baigusieji pro
fesionalai. Jie dar turi ir tokių privilegijų, kokių pro
fesionalai neturi ir negali turėti. lie to. jieiųs lengviau 
praturtėti.

Dėdė atsisakė fiansuoti Juozą, bet jis rado dar ge
resnį bankininką. Jo naujoji žmona pritarė idėjai 
mokslui siekti ir mielu noru savo santaupomis jam par 
dėjo. Ji pati buvo paprasta jauna moterėlė. Ameriko
je sunkiai dirbo, kad užsidirbtų duoną ir susitaupytų 
šiek tiek pinigų. Kai ištekėjo, tai Juozas ją įtikino, kad 
leistų jam dar metą kitą pabandyti ir tapti profesiona
lu. Šiaip jis atrodė geras vyras, bet nebuvo pastovus. 
Susižavėdavo keisčiausiomis mintimis ir nuklysdavo i 
laukus, iš kurių jam pačiam būdavo sunku grįžti Į re
alybę.

Besimokydamas Lewis Institute, arčiau ji paži
nau ir kurį laiką gana artimai su juo susidraugavau. 

Abu buvome vedę, abu gyvenome šiaurinėje Chicagos 
dalyje, o vienu metu gyvenome net tame pačiame na
me. Užbaigęs paruošiamojo dantų gydytojo kursą Le- 
w’is institute, aš Įstojau į Loyolos universitetą mokytis 
dantų gydymo amato. Tuo tarpu Jankus Įstojo Į North- 
Western universiteto dantų skyrių.

Mano mokymasis atimdavo daug laiko. Mokiausi 
pačiame universitete , tekdavo mokytis namie, o daž
nai prie knygų sėdėti net naktimis. Tuo tarpu mano 
draugas Juozas mažai namie mokėsi ir sąvo laiką leis
davo labai laisvai, tarytum jis nieko nekainuotų ir jam 
visai nerūpėjo. Jis dažnai su žmona išeidavo į teatrą. 
Jis rasdavo laiko ir noro išeiti i vakarus ir ten gerai pa- 
baliavoti.

Mano žmona, pastebėjusi, kad aš ilgiau sėdžiu prie 
knygų ir nerandu laiko jokioms pramęgoms, vieną 
kartą šitaip pasakė:

— Juozas, grįžęs iš mokyklos, neturi ko mokytis, 
o tu vienas ištisus vakarus prasėdi kambary, o dažnai 
Įsitrauki iki vėlybos nakties... Tinkamai neišsimie
gojęs vėl eini i mokyklą...

Man buvo nesmagu. Nežinojau, ką savo mylimai 
Onutei atsakyti. Pagalvojęs jai tariau:

— Ar tu manai, kad Juozas už mane gabesnis?
— Aš nežinau, — ji suabejojo. — Abu imate tą pati 

kursą. Jam užtenka mokyklos, o tu turi ne tik namie 
mokytis, bet vargini save ir naktimis...

— Kuris gabesnis mokslui, šiandien būtų sunku pa
sakyti. Gal jis greičiau pagauna mintis ir jam nereikia 
j knygas žiūrėti. Tuo tarpu apie šiuos reikalus sunku 
daryti bet koki sprendimą. Reikia palaukti iki metų 
galo, o tada matysi, kuris yra gabesnis mokslui ir ku
ris rodo mėgiamam darbui daugiau pasišventimo....

Nieko jis man neatsakė. Nusišypsojo, mane pabu
čiavo ir išėjo iš kambario.

Ilgai laukti nereikėjo. Laikas, ypač mokykloje, 
labai greitai bėga. Man atrodė, kad jis daug greičiau 
prabėgo, negu namuose arba Kanados fanuose. Man 
pavyko visus kvotimus kuo geriausiai išlaikyti, tuo 
tarpu Juozas suklupo. Jis ne tik neišlaikė egzaminų, 
bet universiteto vadovybė pašalino ji iš Northwestern 
Universiteto dantų skyriaus.

Nežinau, kaip dabar mokyklose reikalai stovi. Bet 
mano laikais buvo daug norinčių mokytis, bet labai 
mažai išrinktų. Metų pradžioje Loyolos universitete 
Į dantų skyrių Įstojo 273 mokiniai. Visi gražiai pradėk 
jome ir kiekvienas noriai mokėsi, bet metų pabaigoje 
dantų skyriuje teliko tiktai 141 mokinys. Visi kiti tin 
rėjo atsisveikinti su dentisterija. Vieni nemokėjo mo
kytis, o kiti žavėjosi kitais gyvenimo dalykais, o ne 
dantų gydymo mokslu. Iš Northwestern buvo pašalin
tas ir mano draugas Juozas. Jis buvo pašalintas ne tik 
iš dantų skyriaus, bet visai iš mokyklos.
- Mano Onutė, patyrusi apie Juozo pavarymą, labai 

apgailestavo, kad taip atsitiko. Visos jo žmonos san
taupos nuėjo niekais. Moterėlė sunkiai dirbo, centą 
prie cento dėjo, o čia vyras taip lengvai per kelis mė
nesius viską išvalė.

— Jeigu jis būtų mažiau baliavojęs, o dažniau Į 
knygą pažiūrėjęs, tai niekas iš universiteto jo nebųtų 
pavaręs, — tada tariau savo žmonai. Iš tikrųjų taip 
yra. Mokytojai nenori taip lengvai žmonių varyti iš 
mokslo įstaigų. Ypatingai dėmesį jie keripia į tuos, ku
rie pasiekia vyresnio amžiaus ir rodo noro mokytis. 
Dar didesnis dėmesys kreipiamas Į užsieniečius, kurie 
neturėjo progos mokytis gimtiniame savo krašte.

Pašalinimas iš mokyklos smarkiai paveikė Juozą 
Jankų. Jį pradėjo kankinti juodžiausios mintys ir jis 
Įpuolė j desperaciją. Tais laikais buvo paskelbta pro- 
hibicija. Niekas visame krašte neturėjo teisės gaminti 

ir pardavinėti degtinės,. Daugelis amerikiečių girtuok
liavo, gadino sveikatą ir kenkė darbo našumui. Prie 
naujesnių sudėtingesnių mašinų girto žmogaus nega
lima prileisti. Jis ne tiktai pats susižalos, bet ir ma
šiną sugadins, Juozas, matyt, negalėjo susivąldyti. 
Negalėjęs gauti degtinės saliūnuose, ieškoję kitų vietą 
apsvaigimui.

Prohibicijos laikais visa eilė moterėlių, nenorinčių 
klausyti krašto Įstatymų, pradėjo pačios gaminti deg
tinę. Tada sakėm, kad pradėjo virti Munšeįnę. Joms 
labiausiai rūpėjo uždarbis. Už nelegaliai gamiųąmą ir 
pąrdąyipėjąmą jfegtinę girtuokliai brangiai mokėjo. 
Juozos, suradęs kelias tokias geradares moterėles, pra
dėjo ja$ ląnkyti ir sotintis jų gaminamu alkoholių. Bet 
ir toms Įstatymų laužytojoms reikėjo mokėti, o pinigų 
nebuvo- Juozo žmona furėjo duoti jam pinigų, kąd jis 
nueitų ir prisigertų. S

Pradžioje pinigus ji davė. Kaip mylinti moteris 
gali neduoti? Bet kai Įsitikino, kad josios sunkiai už
dirbtus pinigus jis taip lengvai išleidžia, o vėliau namo 
grįžta ligonis, daužosi ir net geriausią savo geradarę iš- 
k olio j a, tai ji girtavimui pinigų nedavė. Įsitikinus, 
kad josios vyras nesimoko, nedirba ir net nesirengia 
dirbti, tai pradėjo nepalikti pinigu net pragyvenimui. 
Jj norėjo, kad jis susiręstų kokį) darbo ir užsidirbtų 
bent duonai.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI •‘NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS
• PRITAIKO AKINIUS

285S W. 63 rd STREET
Ofiso t*l«f.: PROSPECT 8-3229
R»xid. f»l*f.; WAIbr*»k 5-5876

0°“°! 10 J* 12 vaL ryto, 
aoo 7 ita 9 vaL yąfc. Treč. uždarytai

Ran. t»l. 239-4683

DR. K. G. BALIUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Modicai Building). TaL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal Ruxitarima 

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-3012

Taiof-j PRosp*ct 8-1717

DR. S. BiEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
Ūktai antradieniais ir penktadieniais. 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas' 

Rez. 3241 WEST 66th PLACE
Phone RE public 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telaf. 695-0533

Fox Valley Medical Canter 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET
Ofisas; HEmlock 4*5849 \ 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad.. penktadieni nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Raz.: GI 8-0873

DR W. EiSIN - E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR NINA KRAIKEI - 
KRIAUCEUŪNA1TĖ 

■ 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 6-980] ,

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET , ‘ 

VALANDOS:.,..Pinnąd^ąntrąd^ keį- 
virtau. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus. ?
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st Sf. — Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: antrad. 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 praktiką ir chirurgija 

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

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

uždaryta. ~ 
Rez. tel.: WA 5-3099

CICERO
Kur gaunamos Naujienos?

Naujienų dienraštį Ciceroje 
kiekvienų dienų galima gauti 
Community vaistinėje, 6000 W. 
16th Street, ir M. L. Foods, 1447 
So. 50th Avenue, o taip pat L. 
Griauzdės krautuvėje, 1439 So. 
49th Avenue, ši vieta yra vie
na parankiausių lietuviams mais
to parduotuvė ir knygų sandė- 
lys. .

A. Vasiliauskas, 1345 So. 49th 
Avenue, iš biznio pasitraukė ir 
jo krautuvė uždaryta, o buvo pa
togi vieta, lietuviams patogiai 
prieinama, buvo lietuvių spau
dos parduoutvė. Vasiliauskas 
sako: “Užteks man. Kol sveikas 
— noriu pasižvalgyti po kitas 
vietas”.

Mano linkėjimai sėkmės ir ge
ros sveikatos.

Cicero lietuvių bizniai
Mūsų garsusis Cicero plačiai 

yra žinomas ir iš geros ir iš pra-

GRADINSKAS
MODERNUS STEREO
FONOGRAFAS

TIK 59.95
N.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1991
• LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
< ~ • - -i" ' ' --

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63ra STREET 

faltfonai: PR 64)833 ir PR 8-0*34

PERKRAUSTYMAI^^^^^^

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

’ - ŽEMA KAINA
“ -R:' Š E~R-t N -A 'S—*•-
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairįy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 

, vai. ryto. — Šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
• 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629—.. -—----J

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Teki PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkb 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V» Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 7ht STREET 
Ofiso felef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef*: Glbson 8-6195

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

P? ŠILEIKIS, 0. P.
SCS ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

vL; Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
* dažai. Speciali pagalba kojoms 

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

Telef.: PRospect 6-5084

FORIST FIKES HUKT 
OUA FOREST FRIENDS

Oar wildlife bn bo defense 
Against the earelest use of ire.

So ploikse follov Scokeff AlCc 
| Al’nyi hoU mtfdwi lill c»l«L

Be mat drown LU
fdr the Bibet, sad dra^rn 

tbaM wufi. Crash ill 
tmok» dead

K lAL KURIE GARSINASI
'NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNY JI

pcereoc Merest £ r«

stos pusės. Tas tai jau plačiai 
skamba dar ii Al Oapoat *MeS- 
patavimb” laikų.

Man tai arčiausiai prie iirdies 
savieji, lietuviškieji reikalai, tad 
apie juos ir šį kartų žodelis ki
tas bus ne pro šalį.

Paimkim mūsų vienų lietuviš
kiausių Keturioliktųjų Gatvę — 
14th Street, kur yra sekantieji 
lietuviški bizniai:

4845 14th Street Bikulčio už
eiga, kur ir sekmadieniais gali
ma pasisotinti tikru lietuvišku 
maistu ir gauti gerų patarnavimą 
obalsiu “Savas pas savų”.

4905 14th Street C. Keysis — 
teisių patarnavimas. Nors pats 
bosas retai tematomas, bet rei
kalai gerai ir pilnai atliekami.

4909 14th Street šulaičio kir
pykla, kur gražiai atjauninami 
seni ir jauni ir patarnavimas 
tiktai modernus.

4915 14th Street Liberty val
gykla, kuriai jau per ilgus me
tus vadovauja P. Skuodys. Val
gykla sekmadieniais uždaryta. 
Kai kam nepatinka, bet tai sa
vininko biznis, 4917 14th Street 
Nauja Liberty batų parduotuvė 
— ne lietuvių, bet tie patys ba
tai, tokie pat pinigai.

4915 14th Street Cicero Li
quor House, sav. Liepas Purtu- 
lis. čia tai visų užeiga ir tikras 
pasižmonėjimas; ir 4920 — P. 
Bačiūnų vedama maisto parduo
tuvė.

Toliau seka dar tokie lietu
viški bizniai ir įstaigos: 50th 
Avenue ir 14th Street kampe J. 
Osmolak - A. J. Liutkus vais
tinė. Bendrai, 50th" Avenue yra 
mūsų ciceriškių gražiausioji gat
vė ir viename tik jos bloke yra 
net trys lietuvių laidojimo kop
lyčios: 1410 A. Petkus, 1424 
Vence, 1446 Butkus-Vasaitis. 
Vadinasi, trys pagrečiui — ir 
geras pasirinkimas! Iš jų Pet
kus seniausias ir pirmiausias.

Apie kitus savo tautiečius biz
nierius kitą kartą. Mano lietu
viškas patarimas visiems — se
kite lietuvišką spaudą, nepavy- 
dėkite vieni kitiems ir geros sėk
mės visiems! Cicero D.

BOSTON, MASS.
Kasmauskas išsikėlė į Floridą

Jonas Kasmauskas, iš Boston, 
Mass., išsikėlęs pastoviai apsi
gyventi į Floridą, pas savo duk
terį Aleną Carr’ Turi 3 gražius 
kambarius, arti jūros. Ilgisi, ta
čiau Bostono, paliktų draugų, 
o taip pat rūpinasi ir Tautinės 
S-gos namais, prie kurių įsigi
jimo jis lemiamai prisidėjo.

J, Kasmausko adresas: 6 Eu
calyptus Circle, Ormond Beach, 
Florida 32074.

WORCESTER, MASS.
Sudegino vasarnamį

Spalio 5tą dieną — chuliganai 
sudegino vieną lietuvių židinį, 
Lietuvių Piliečių Klubo vasar
namį — “bungalow”. Sudegė iki 
pamatų. Tačiau — lietuvių chu
liganams randasi net pritarian
čių. Sako: “Gerai, kad sudegė. 
Tai buvo senų lietuvių liekana”...

šiame vasarnamyje 3 vakarus 
per savaitę lietuviškas jaunimas 
šokdavo, čia šokdavo ir lietuviš
kus šokius: Klumpakojį, Sukti
nį, Noriu miego ir kitus, čia 
šokdavo ne vien jaunimas, bet ir 
senimas. Jaunimas kuris nemo
kėjo lietuviškai kalbėti, nebuvo 
leidžiamas. Čia skambėjo lie
tuviška daina. Dainavo ne tik 
jaunimas, bet ir senimas. Dai
nuodavo ir lietuvio mužiko Jo
no Dirvelio vadovaujamas cho
ras — bet jo ir orkestras visus 
linksmino, šio pastato architek
tu buvo lietuvis Jonas Dirvelis.

Net miesto viršininkai atvyk-

Z ■■ — "j1’

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lako)

Dažo namu* H lauko Ir U vidaus. 
Darbos £arontu6fas.

Nuo 2 iki 6 vaL po pietų 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS
v ________ _ _____________f

■ 1 

hit

davo į šį vasarnamį ir sakyda
vo — kad šioje lietuvių vietoje 
jaučia — kaip sėdį laive! Vie
ta gražioje Quinsigamont ežero 
saloje. J. Krasinskas

LV. RAITO TYRINĖTOJAI

J

HOME

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS

Street 
6-2345-6

nesužeistas, o galva yra suskal
dyta...

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOJE"

Susirinkimų ir parengimų 
PRANEŠIMAI

Sekmadienį, spalio 29 dieną, reikės atsukti laikrodžius vieną 
valandą atgal.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

B B,

GALVŲ PERSODINIMAS
žymus neurochirurgijos pro

fesorius Clevelando universitete 
Dr. Robert White pranešė, kad 
beždžionėms jau daromi bandy
mai persodinti galvas, tai yra 
vienos beždžionės galvą priope- 
ruoti kitai beždžionei. Dar tebe
santi problema, kaip prijungti 
davėjo nugarinį “kabelį” (spi
nal cord) prie gavėjo kūno, ta
čiau jau tiek pasiekta, kad sve
timą galvą prisiuvus beždžio
nė ir regėjo ir girdėjo ir veido 
išraiškas darė, tik nevaldė ran
kų nei kojų, nors galva per ner
vus kontaktą su kūnu turėjo. 
Beždžionės sa , naujom is galvo
mis gyvenusios iki 3 dienų. Jau 
esą galvojama, kada bus pradėti 
bandymai su žmonėmis pavyz
džiui tokiais atvejais, kada au
tomobilio nelaimėje kūnas lieka

POKALBIS PRIE LIGONIO
— Jonuk, matai kad tavo se

nelis labai serga. Kad jis negir
dėtų, aš tave tykiai prašau, kad 
tu pasakytum jam ką nors link
smo.

— Seneli, ar tu norėtum, kad 
per tavo laidotuves grotų kari
nis orkestras?

— Vilniečiu žiniai. m. spalio 
mėn. 29 d. 9:00 vai. (sekmadienį) ry
te, Tėvu Marijonų koplyčioje. 4545 W. 
63rd St., bus atnašaujamos šv. Mišios 
už mirusius Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos narius.

Po pamaldų organizuotai bus lan
komi mirusių narių ir narių artimų
jų kapai, šv. Kazimiero Lietuvių ir 
Lietuvių Tautinėse kapinėse. Visi 
nariai prašomi skaitlingai dalyvauti.

V. K. L. S-gos 
Chicagos Skyriaus Valdyba

* Vienų Metų Mirties Sukaktis

; BENEDIKTAS (BENNY) LEKŠNA
Gyveno Kokomo, Indiana

Mirė 1971 m. spalio mėn. 30 dieną 4:00 vai. popiet po 
trumpos ir sunkios ligos.

Buvo gimęs Chicago, Illinois.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Jau suėjo vieni metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą brolį ir tėvą.

Paliko nuliūdę:

Brolis Bill, dukra Marlene ir giminės.

Vienų Metų mirties Liūdna atmintis

Maho mylima žmona
* MARYTĖ SINKIENĖ

Gimusi Aukštkalnaitė
La Salle, Illinois.

Mirė 1971 hi. spalio 28 dieną, būdama 66 m. amžiaus. 
Palaidota St. Mai-y's kapinėse, Evergreen Park, Ill.

Paliko labai nuliūdę: vyras Jonas A. Sinkus, sūnus Ra- 
noldas, marti Dolores, jų vaikai — Janukas ir Rhonde, duk
tė Rute; žentas Rovertas Chilenskas, jų vaikai —- Mark, Da
vid, Ribeka, Barbara ir Matas; dvi seserys — Eva Dolenak 
su dukterim Lindą it- Lory; Paulina Drumsta su trim sū- 
nais — iuozU, Pauliu ir Taniu; švogerka Ana Sturonienė 
sti sūnais Zenonu ir Aloyzu bei šeima; pusseserė Mary Si- 
monavičienė su dukterimis Silvija Litį ir Gracija.

klaidos už u ii rusių bus, aukojamos SL Gerard Majella 
bažnyčioje, 1972 fn. lapkričio 1 d. . ’ 4

Gailisi ir ilgisi amžinai mirties atskirtos a. a. Marytės:
Vyras Jonas, giminaičiai ir artimieji.

------

MOKYMAI 
IENĄ BUTINI

R PAAIŠKINIMAI 
KRIKŠČIONIUI

Mat. 6JM.

ŠVENTO RASTO 
KIEKVIENĄ I

Nei vienas negali tarnauti dviem valdovam.
‘‘Negalite tarnauti Dievui ir mamonui”. Prityrimai ir stebėjimai pa

tvirtina šį pareiškimą; dėlto ir teko pastebėti, kad paprastai žmonės ski
riasi į dvi dali: vieni yra karšti dvasiškuose dalykuose, kiti atšalę. ... “Piix 
miausia (labiausia) mes turime jieškoti Dievo karalystės”. Jos ieškojimas 
turėtų būti svarbiausiu mūsų užsiimimi^ kuriam turėtume pašvęsti visą* 
mūsų laiką, apmąstymą, apsvarstymą, energiją įtaką ir viską ką tik turime^ 
šio laikino gyveidmo reikalus Dievas prižadėjo aprūpinti; o mūsų uolumas 
ir meilė bus pažįstami iŠ to, kiek iŠ savo daiktų mes noringai ankaujAww^ 
norėdami gauti dangiškuosius daiktus

Kristas pasakė, kad jis Įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet M 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris^ 
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 

gutėje, kuri vadinasi lsTikroji bažnyčia”. Ja nemokamai sarsite jei' pysite t£iu adresu: Mr. F. 3715 West 66th Street Chica^

Sv. Rašto Tyrinėjimų paskaitos vyksta sekmadieniais* 10—12 vai. ryto, 
L C. A. svetainėje, esančioje 6235 So. Ho man Ave. Įėji s 

kolektų nėra. _

TĖVAS IR SŪNŪS

2533 W. 71st
TelefGRovehiU

EUDEI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

^LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

GERALDAS F. DAIM1DDOVYDAS P. GAIDAS
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

; * Tel.: Y Ards 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
P ATA RN AVI 
MAS DIENA 
IR NAKT|'

TURIME 
KOPLYč'Af 

VISO5E MIESTO 
DALYSE

ANTANAS,M PHILLIPS
3307 Sn. UTUANKA AVENUE. Phone: Y A rut* 7-3401

NARIAI:
Chlcagoi
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijo«

butkus - vasaitis
U46 Mo. 50th Avės, Cicero, III. Phone: OLympic Z-IUOh

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA A VE. Phone; LA f a> elie 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3St« So. LITUANICA AVB. Tel: YAros T-IIld-llSSi

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
*. (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7*1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974*4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Arda 7-1911
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1st shift

VERTIMAI

NAMAI PRAŠO

JOURNEYMAN MACHINIST
GERIAUSIAS Iš VISŲ

GR 5-1003

ERWIN J.

GERIAUSIA DOVANA
kokia

3 miegami,

$10.00

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

$6.00
$6.00

$2.00
$2.00
$5.50
$3.00

MUSŲ ĮSTAIGA 
TURI PATYRIMĄ

- muro su- 
Mūrininko.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

Call: Frank Zapoli* 
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TIKRAI, TIK $23,900

ilgametė 
gyv. gra- 
s apylin- 

Fla„

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

NAUJIENOS, CHICAGO «, JLU — SATURDAY, OCTOBER 28, 1972

— Bruno Baravykas iš Clea
ring apylinkės Chicagos pietva
kariuose užsisakė Naujienas. 
Prieš kuri laika kai kurie or
ganizuoti asmenys vis peikda
vo Naujienas kiekviena proga. 
Daugeliu atvejų paaiškėjus jų 
skleidžiamiems netiksliems 
gandams ir išryškėjus, kad jos 
rašo teisybę, gavosi priešinga 
reakcija, dabar Naujienos vi
sur yra giriamos.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
024 Sc. CALIFORNIA Ayi.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9317

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

Experienced only. — Must be 
able to work sample or an 

engine lathe.

$5.00 minkštais viršeliais

Duktė Elena sveikina savo teveli, čika 
giečiams plačiai žinomą prekybininką

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
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, Hl. 60509. Tel.: VI 7-3447

BRIGHTON PARKE medinis 1% aukš
to 5 ir 4 kambarių. Geras. Pigus, 
žemi taksai. Savininkas duoda pas

kola. Brokerio tel. 778-6916.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žeme — Pa r davimui

HELP WANTED — MAL E-F EM AL E 
Reikia Darbininkų ir Darbininkiy

SETUP
WARNER — SWASEY & GISHOLT 

Up to $5.00 per hour — First or 2nd Shift 
TURĖT LATHE — SETUP OPERATORS

AND OPERATORS '

Marquette Parko Lietuviai 
namų savininkai rengia LINKS
MĄ TRADICINĮ RUDENS BAN
KETĄ, sekmadienį, spalio mėn. 
29 dieną 3:00 vai. popiet para
pijos salėje, 6820 So. Washte
naw Ave. Jūsų lauks maloni lie
tuviška muzika, meninė dalis, 
geriausias šiltas maistas geriau
sių šeimininkių pagamintas, šal
tieji užkandžiai, turtingas ir ne
brangus atgaivos baras, turtin
gas dovanų šaltinis, malonus 
praleidimas laiko malonioje pu
blikoje, geriausias patarnavi
mas ir kiti banketo malonumai 
bei džiaugsmai. (Pr).

— Benny Kaveckas apsigy
veno Columbus mieste, Geor 
gijos valstijoje ir pasiilgo lie-

LIQUOR STORE 
Marquette Manor Area. 

Good Day Business with 
Gross of $125,000 annually 

Call 737-5600
McKEY & POAGUE, INC.

SAVININKAS PARDUODA 
MŪRINI NAMA 

GEROJE APYLINKĖJE, 
įrengtas beismantas, 2 mašinų gara
žas. 40 pėdų sklypas, viskas labai ge- 

gerame stovyje.
TEL. 847-4462

. po 6 vai. vak.

M. A.šIOUS
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 264-7451 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.

AUTOMATIC SCREW MACHINE
BROWN & SHARPE/-

Up to $5.20 per hour — 1st or 2nd shift

PRIE PARKO
5 KAMBARIŲ BUNGALOW

3 miegamieji, centralinis oro šaldy
mas ir šildymas, Įrengtas skiepas, 

patio. Vieta prie 71 ir Troy.
Savininko telefonas 

776-5927

Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet 
knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 pusi.
K. Bielinis, D IENOJ ANT, gražiai irišta, 464 pusi._______
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

įrištas, 431 pusL __________________________ __
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis. 2OB pusi, irišta -----
viršeliais 
minkštais

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, T tomas, 300 p. 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p._ 
Juozas Liūdžiu*, RAŠTAI, 250 pusi._________________
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU 

88 pusi., ________________________________ _
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p 

įrišta __________
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusL, dabar tik_________________________

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
KURTE GARSINASI 

“N A U J I E N O S F”

TAVERNA
HARVEY APYLINKĖJE

NAMAS SU 3 BUTAIS IR BIZNIS 
SU PATALPOMIS GYVENTI 
SAVTNINKAS FINANSUOJA 

FRANK E. ROBINSON CO.
Tel. (312) 331-5040

RENTING IN GENERAL 
N v o m o s

♦ šakiu Klubo Derliaus šven
tės vakarienė Įvyks lapkričio 
4 d. 7 vai. vak. JVyčių salėje, 
2455 W. 47th St. Asmeniui 5 
dol. A. Ramonio orkestras.

Rezervacijoms skambinti Ad. 
Didžbaliui, WA 5-5854 arba K. 
Krikščiūnui 476-3532. (Pr).

9 APT. BUILDING
If you are planning to make an in
vestment in real estate look into this 
9 apartment building near transporta
tion. Excellent condition. Fully oc

cupied. Building is producing 
518,000 gross income.

To inspect call Dorothy Aponas or 
Pete Pehanich. • z 

BAIRD & WARNER REALTORS 
7300 College Drive (Rte. 83) 
PALOS HEIGHTS. ILLINOIS

I 448-8800

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-774

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

Didelis pasirinkimas [vairių prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chlcapo, UI. 6*631 TeL YA 7-59M

MARQUETTE PARK 
BRICK BUNGALOW 5 ROOMS 

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

A. 4 L INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 Sa. ASHLAND AVE.

’ . LA 3-5775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

FOR GENERAL CLEANING
Laundry, in organized, uptown home, 
one or 2 days per week or will con
sider live in, must work without 

supervision.
Profesional couple with teen age son 

271-4054

HELP WANTED -r MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

IŠNUOMOJAMI 2 KAMBARIAI 
tuviškoje Cicero apylinkėje 

Tel. 863-3015.

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

Immediate occupancy.
By owner.
622-4182.

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

Marquette Parke. Tel. HE 4-2323.

• — Amerikos Lietuvių Tary
bos metinis suvažiavimas ivvks 
lapkričio 11 d. Sheraton Mid
way Motor Inn. patalpose, 
5-100 S. Cicero Ave., Chicago, 
Ill. Alto sekretorius jau išsiun
tė tarybos nariams ir organiza- 
jpijonis pranešimus apie meti- 
Jię konferenciją..

- John Sadūnas. balistikos 
ekspertas Chicagos miesto po
licijos kriminalinių tyrimų Įs
taigoje, buvo paduotas i teis
mą kartu su va 1st. gynėju Han-

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

Ji nuoširdžiai linki jam geros sveikatos 
ir sėkmingai atšvęsti dar daug laimingų gim
tadienių.

apylinkėje.
anksčiau

latvbos

SAVININKAS PARDUODA i vakarus 
nuo Laramie 2 butų po 6 kambarius 
su 3 miegamais mūrinį namą. Atski
ros šildymo sistemos. Pilnas iškaltas 
beismantas su prausvkla. Modernios 
virtuvės, uždari porčiai. 2 mašinų ga

ražas. Virs $30,000 
Tel. MA 6-6004.A. G. AUTO REBUfLDERS

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
Anicetas Garbažiauakas, m v.

rahan ir kitais 12 policijos pa
reigūnų, kaltinant juos suo
kalbiu apeiti Įstatymus Juodų
jų Panterų byloje. Teisme pa
aiškėjo, kad kaltinimai buvo 
be pagrindo. Valst. gynėjo 
Hanrahan Įstaigoje tarnauja 
aukštose pareigose keletas lie
tuvių.

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, .Tūno Beach, 
North Palm Beach, Florida 
33408. Telefonas 305—844-3388.

4637 So. ARCHER AVE. (prie 47-tos) 
254-8500

MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU 
Su pagarba ERWIN J. MICHAEL

7048 So. FAIRFIELD savininkas par
duoda 5 kambarių galimą padidinti 
namą su valgomuoju, kilimais, Įmon
tuotu šaldytuvu ir krosnimis, gazo 
šilima karštu oru. 42 pėdų sklypas 

aptvertas metalo tvora. 
Tuoj galima užimti. 

TEL. HE 4-6692

4 APARTMENT BUILDING
5 rooms each, all brick, storms, gas 
heat, 4 car brick garage. Excellent 
transportation. Good investment. 
Open house Sunday 1 to 5 P. M. at

6328 So. Albany
GR 6-4989 or 259-7463 -

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

- — Joseph Vilimas Jr., So 
Boston, Mass., išrinktas apy
gardos Slaugymo ir priežiūros 
■namų federacijos pirmininku. 
Jis yra savininkas Bayside slau
gymo namų ir plačiai žinomas 
sveikatingumo bei socialinio 
pažangumo veikloje konkre
čiais projektais, kurie yra jau 
Įvykdyti ir sėkmingai .veikia 
Bostono apylinkėse. J. Vilimas

Up to $5.82 per hour
Powers offers an outstanding benefits program which includes company 
paid medical & life insurance, pension plan, disability benefits. Liberal 
vacation and holiday plan, low cost company cafeteria and clean, modern, 

air conditioned work facilities.
FOR MORE INFORMATION CALL OR COME IN: ‘

POWERS REGULATOR
3100 WEST OAKTON SKOKIE, ILL.

OR 3-6700 or CO 7-6300
An Equal Opportunity Employer r

— Leonards J.' Pallis, Ply
mouth, Pa., Chase instituto 
sporto direktorius, išrinktas 
šiaurės Pennsylvanijos vetera
nų organizacijos' Amvets va
dovybėm Jo raštinė yra Vete- 
anų Administracijos namuose, 
Wilkes Barre, Pa.

5 KAMBARIŲ, 18 m. senumo rezi
dencija prie 71 ir Sacramento. — 
$28,200.

PRIE 59 IR KILBOURN 2 butų- po 
5 ir 4 kambarius mūro namas, 2 ma
šinų mūro garažas. Tik $33,500.

2 BUTŲ kampinis mūras 5 ir 5 kam
barių, pilnas rūsys, nauja gazo šilima. 
Prie 52 ir Kedzie. $33,900.

46 IR CAMPBELL 2 po 4 kamaba- 
rius, pilnas rūsys, gazo šilima, gara
žas. $26,000.

PRIE 56 IR TROY paveldėjimas, 
5 kambarių mūro bungalow, 2 mie
gami. $18,500. /-

66 IR ROCKWELL 2 butų geram 
stovy mūras. $32,000.

67 IR TRIPP 4 miegamų 19. metų 
senumo mūro namas. Įrengtas rūsys^ 
2 mašinų garažas. $31,500. e i

DVIEJŲ ŠEIMŲ aukšto 15 me
tų senumo baltų plytų mūras prie pat 
Marquette Parko. $35,900.

PRIE 65 IR RICHMOND labai gerai 
prižiūrėtas 2 butų po 6 kambarius, 
mūrinis. $36,500.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5551

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

V. VALANTINAS

T E R 1 A
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

2625 WEST 59 ST.
Dviejų aukštų namas. 1-me aukšte: 
patalpa raštinei, svečių bei pramogų 
kambarys, virtuvė, apšildomas plau
kymo baseinas, lauko virtuvė — bar- 
b-que, 3 mašinų mūro garažas. 2-me 
aukšte modernus 7 kambarių butas 

su 4 miegamais, l^z vonios.
Turite pamatyti teisingam Įvertinimui. 

McKEY & PO AGUE, INC.
Tel. 737-5600

SOUTH BERWYN savininkas par
duoda 5 miegamųjų pajamų namą su 
2 mašinų garažu ant 50 pėdu sklypo

Virš $30,000 ’
Tel. 749-4157.

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

MECHANIC
Cummings and Detroit fleet. Must 
have min. 4 yrs. diesel exp. Union 
shop. Shift allowance and Co. bene

fits. Tel. 927-6060. 
MURPHY - MILES 

DIV: AMERICAN OIL CO. 
3052 So. PITNEY CT.

An Equal Opportunity Employer

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656 ~

6 KAMBARIŲ kaip naujas angliš- 
kos konstrukcijos mūras, gazo šildy
mas. Gražus beismantas, platus lotas. 
Mūro garažas. Arti ofiso. $28,500.

7 KAMBARIŲ CAPE COD, 4 mie
gami. Įrengtas beismantas. Gazo šil
dymas. Garažas. Arti mokyklų, Mar-

. quette Parke. $26,000.
5 KAMBARIŲ apie 25 metų didelis 

mūras. Aukšta pastogė, garažas. Arti 
parko ir mokyklų. Vertas 24,000.

2 BUTŲ MŪRAS. 2 auto mūro ga
ražas. Naujas gazo šildymas. Arti 
parko. Našlė atiduos už $29,500.

3 BUTŲ mūras ir 2 auto mūro ga
ražas. Gazo šildymas. Prie Paramos.

į $36,000.
5% KAMBARIŲ 15 metų mūras. 

Centralinis oro vėsinimas. Karpetai, 
užuolaidos. Marquette Parke. Tuoj 
galima užimti/ S25.Q00./

NAUJAS 2 AUKŠTŲ MŪRAS.
1- mam aukšte liuksus beauty shop, 
vonia ir 2 kambarių puošnus butas
2- me aukšte prie parko. $37,000.

1% AUKŠTO 2 butų mūras. Mo
dernūs 5% kamb. 1-me aukšte ir 4 
kamb. butas 2-me aukšte. Du Įėji
mai. gazu šildymas, garažas, rami 
gatvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso. $21.000.

13 BUTU MŪRO NAMAS Puikūs 
butai dunda $20,000 nuomos. Naujas 
gazo šildymas. Sausas beismantas. 
Kaina 6 metu pajamos.

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

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

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

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

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

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

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 20 
metų modernus ant 3^ 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- 
Centralinis oro 
Dideli kamba- 
64-ta ir Sacra-

RIVERDALE 
OPEN HOUSE

Sunday, Oct. 29 12 noon — 4:30 P. M
14044 SCHOOL STREET

Deluxe 8 year old.
12 Flat — 10 2 Bdrm. 2—1 Bdrm.

Income $25.400 annuallv. $149.500. 
FREDERICK REAL ESTATE 

312 — 622-1515

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

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder- 
nlos 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 Tit nnc! '

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

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

11 BUTU 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas .gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. 9150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET 

TeL: 471-0321

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

rooms & 3 room flat in rear. 
By owner.

4358 So. CALIFORNIA AVE. 
VI 7-8289

TSNUOMOJU MIEGAMĄ KAMBARĮ. 
Galima naudotis virtuve. Telefonas 
489-6875 vakarais ir savaitgaliais 

visą dieną.

5% kambarių pakeltas ranch tipo na
mas su 3 dvigubo didumo miegamais, 
1%. puošniomis Hollywood stiliaus 
voniomis ir tikrai patogia ir gražia 
virtuve su valgomuoju joje. Labai 
stilingas, labai praktiškas ir gražus, 
gal but tai geriausias ' už mažiausią 
kainą, tik $31,500. Jūs turėtumėte 
nuostoli nesidomėdami tuo namu ir jo 

nesumušamą' bargeno kainą. 
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

AL. IR IGNAS 
taisome 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 _  TEXACO
58-tos ir Western Avenue kampas

yra kilęs Chicago® ir čjih bai
gęs DePaul universitete ekono
mijas, socialinius bei filosofi
jos mokslus, kuriuos pritaiko 
gj'venime ir veikloje, skaity
damas paskaitas kolegijose taip 
pat patardamas Federalinės ir 
viętos valdžios institucijoms 
vykdant naujus socialinius 
projektus. Jo tėvai gx'vena 
Marquette Parko 
Joseph Vilimas Sr. 
buvo žinomas namu 
ko n t rak torius.

— Sofija J. Garad, 
Naujienų skaitytoja, 
žiose Jasmine Height 
kėse, New Port Richey 
kartu su prenumeratos mokes
čių atsiuntė laiškutį su nuo
širdžiais linkėjimais visiems 
Naujienų bendradarbiams ir 
skaitytojams. Anksčiau ji gy
veno (‘.hieagoje. Jos duktė Va
lė Valentą gyvena Oaklawn 
apylinkėje.

rių — 2 miegami, 
šildymas. 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 Beit $25.500.

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

TEL. 436-7878

gauti Federalinės valdžios (FHA), Ve
teranų administracijos (VA) ir Taupy
mo bendrovių (Conventional) pasko
las — morgičius. Jeigu jūs turite na
mus ir juos norite parduoti greitu lai
kotarpiu, mes jums irodysime. kad 
jūsų namas gali būti parduotas ne
atsižvelgiant kokioje apylinkėje ar 

vietoje tas namas yra.

APPLE REALTY, INC.
3922 W. DIVERSY

TEL. 235-4407

MARQUETTE PARKE mūrinis namas 
2 butų po 5% kambarių. Platus skly
pas. Atidarąs apžiūrėjimui sekma

dieni. spalio 29 dieną nuo 
12 iki 5 vai. popiet. 

6803 So. ROCKWELL ST.
Savininko tel. 973-2023 ari# 436-4184 

savaitgaliais ir vakarais.

Svajonė gali tapti tikrove. Labai mo
dernus ir didelis 5 kambarių mūrinis 
namas su formaliu valgomuoju - ant 
didelio sklypo gražiam vaizdui ir ki
tiems kiemo ir fronto patogumams. 
Puošnūs kilimai taip pat krosnis ir 
šaldytuvas puošniame beismante. Ge
ra apylinkė Į pietus nuo 63 gatvės 
St. Marie Star of the Sea parapijoje. 

Būkite apdairūs ir būkite tikri. 
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254^500

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS

Pardavimas Ir Taisymas
WEST 69th STREET

T«l.i REpublIc 7-1941

tuviu draugystės bei lietuvių 
kalbos. Todėl jis užsisakė Nau
jienas, kad nepamirštų savo 
kalbos ir turėtų ryšį su visais 
lietuviais. Jis yra gimęs Ame
rikoje, jo žmona yra kilusi iš 
Ukmergės.

— Martynas Gudelis vakar 
išskrido Į Washingtoną, kur 
dalyvaus etninių^.grupių dien
raščių redaktorių spaudos kon
ferencijoje.
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