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KANADOS VYRIAUSYBĖ ATSIDUODA 
NAUJO PARLAMENTO SPRENDIMUI

OTTAWA. — Kantados premjeras Trudeau paskelbė, kad 
jis nutarė atiduoti savo vyriausybės likimą j naujai išrinkto par
lamento rankas. Jis atmetė konservatorių partijos vado Robert 
Stanfield reikalavimą pasitraukti, nes liberalų vyriausybė ’ pralai
mėjusi rinkimus ir praradusi žmonių pasitikėjimą. Valdžios nu
tarimą sustiprino balsų .perskaičiavimas viename Quebeco rajone. 
Paaiškėjo, kad liberalų atstovas, valdžios -prekybos ministeris 
Pepin rinkimus laimėjo, gaudamas penkius balsus daugiau už 
savo konkurentą socialjnio kredito partijos kandidatą.

šis balsų perskaičiavimas ir 
liberalo laimėjimas parlamente 
davė po 109 balsus abiem parti
jom — liberalams ir konserva
toriams. Nė viena partija ne- 

_ turi daugumos — .133 balsų — 
264 vietų parlamente. Kadangi 
abi partijos turi lygiai vietų, 
liberalams nėra reikalo, pasi
traukti. ' Partija turi teisę su
daryti naują vyriausybę, tikė
damasi paramos1 iš vienos ar 
abiejų mažųjų partijų, — naujų
jų demokratų su 30 vietų ir so
cialinio kredito — su 15 vietų.

David Lewis, naujų demokra
tų vadas, tapo Kanadoje vienas 
Įtakingiausių politikų. Jis pa
siūlė bendradarbiauti su bet ku
ria didžiąja partiją tačiau tik 
tol, kol nebus iš jo reikalauja
ma atsisakyti partijos socialisti
nių principų.

Liberalai tikisi, kad tikrai so
cialistai — vadinami naujieji 
demokratai — su jais bendradar
biaus, nes kitaip reikėtų šaukti

JŠ VISO PASAULIO

Piety Vietnamo kareiviai žengia per siaurą, bet gan gilią upę, kuriy Vietname netrūksta. Jei 
priešas ir nešaudytu, kareiviu likimas nebūty pavydėtinas tokiose aplinkybėse. 
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NESIRAŠYS SUTARTIES, KOL VISOS 
SĄLYGOS NEBUS AIŠKIAI SUTARTOS

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas, kalbėdamas per 
televiziją i tautą, ketvirtadienį pareiškė, kad Amerika pasirašys 
susitarimą su Hanojumi, kai tas susitarimas bus tvarkoj, ir nė 
viena diena anksčiau. Amerika pasirašys, kai tas susitarimas bus 
tvarkoj, ir nevėluos nė viena diena. Reikia išspręsti visą eilę ne
aiškumų. Amerika norinti taikos su garbe, teisingos taikos, kuri 
būtų pastovi. Neaiškūs sutarties punktai gali vėl atnaujinti kon
fliktą, pareiškė prezidentas.

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
katalikai paminėjo prezidento 
Diem ir jo brolio nuvertimo ir 
nužudymo sukaktį. Kapinėse bu
vo ir budistų vienuolių atstovai 
bei užsienio reikalų ministeris 
Tran Van.

WASHINGTONAS. — Buvu
sio prezidento Diem nuvertimo 
diena yra P. Vietnamo tautinė 
šventė. P. Vietnamo ambasado
je Washingtone buvo priėmimas, 
kuriame dalyvavo prezidento pa
tarėjas Kissingeris, armijos šta
bo viršininkas gen. Abrams ir 
kiti aukšti svečiai. Kissingeris, t ka, išvažiavęs Europon atostogų, netikėtai pasuko Į Vilnių. Va

kar Eltos pranešime apie Vliko posėdį buvo sakinys; “Toliau pra
nešėjas trumpai paminėjo... buvusio Eltos redaktoriaus Vytauto 
Alseikos staigų išvykimą pas okupantą”. Pėnktadienį, lapkričio 
3 d., “pažangieji” JAV lietuvių laikraščiai paskelbė “kablegra- 
mą” iš Vilniaus, pavadintą “Vytautas Alseika sugr.žo į Lietuvą”.

geroje nuotaikoje, pareiškęs: 
“Aš bandau suvienyti Vietnamą, 
o abi pusės mane kolioja”.

WASHINGTONAS. — Spalio 
mėnesį rinkimų kampanijoje 
daugiausia važinėjo, prezidento 
duktė Julie Nixon Eisenhower.

Ml
ČIKAGA. — Jau buvo skelbta, kad žurnalistas Vytautas Aisei-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Gūb. Ogilvie turi 
■ nelengvą uždavinį

NEW YORKAS. — Rinkimų 
kampanijos stebėtojai vienu 
sunkiausiai Įspėjamu rinkimų 
rezultatu laiko varžytynes dėl 
Illinois gubernatoriaus vietos. 
Čia respublikonas gubernatorius 
Richard Ogilvie turi stiprų kon
kurentą Daniel Walker, nepri
klausomą demokratą, kuris ke
lis kart yra supykinęs merą Da
ley, Illinois demokratij vadą.

Paryžiaus taikos derybose Ha
nojaus atstovas vėl puolė Ame
riką, kad ta nepasirašo susita
rimo dėl karo paliaubų. Vašing
tone aukštas pareigūnas pasa
kė, kad “komunistai plaka se
niai negyvą arklį”.

Prezidentas pareiškęs I^aoso 
premjerui ir vėliau Kambodijos 
užsienio reikalų’ministeriui, kad 
Amerika ir toliau nepaliks In- 
dokinijos Dievo valiai, bet rems 
visas šalis, nes Amerikai svar
bu, kad jos nepatekti) Į komu
nistų rankas.

Washingtone reiškiamas di
delis optimizmas, kad Hanojus 
sutiks dar kartą susitikti esu Ki- 
singeriu ir sutarti iš naujo ap
svarstyti. Hanojų spaudžia ne 
tik vidaus sunkumai, bet ir abu 
sąjungininkai: Maskva ir Peki
nas.

Prezidentas pareiškė kalboje, 
kad visas pasaulis stebės Ame
rikos rinkimus, o ypatingai — 
Hanojus. Jam svarbu, ar Ame
rika norį garbingos taikos ar tai- 
kc& pasiduodant. Amerikos tik- 
sfes-Aūštabdj^iTkafd'* veiksmus1 
Indokinijoje ir susigrąžinti ame
rikiečius s belaisvius, pareiškė 
prezidentas. Rinkimai ar ne, 
Amerika nebus Įvyta Į susitari-RICHARD OGILVIE

<T> Iš patikimų šaltinių gauto
mis žiniomis, dabartiniu metu 
Graikijoje yra du iš rusų oku
puotos Lietuvos pabėgę lietu
viai: Vytautas Galdiauskas, bu
vęs sovietinio laivo jūrininkas; 
Antanas Mockepetris, ansamblio 
Rasa narys, .šokėjas. ■ .

+ Čilės prezidentas'^Allende 
pakvietė į vyriausybę tris ka
riškius: du generolus ir vieną 
admirolą. Jau mėnuo, kai Čilėje 
vyksta streikai ir neramumai, 
nukreipti prieš kairiąją Allen
des valdžią.

♦ Japonas, kurį rado Guamo 
saloje besislapstantį 28 metai po 
karo, Shoichi Yokoi, 58 m., vedė 
žmoną, 44 metų.

♦ New York Times skelbia, 
kad Nixono perrinkimo komite
to nariai gavo raportų iš slapto
sios tarnybos valdininkų, ku
riems pavesta saugoti sen. Mc- 
Govemą.

W Lapkričio 21 d. Peorijoje 
įvyks žmogžudžio Richard Speck 
naujas teismas, kuris pakeis jam 
skirtą bausmę. Jis buvo nu
teistas mirti už aštuonių slaugių 
nužudymą, dabar mjrfies baus
mė paskelbta nekonstitucinė.

♦ Čikagoje ir visoje Cook ap
skrityje antradienį galės bal
suoti 2.89 mil. žmonių, iš jų Či
kagoje registruota 1.71 mil. Apie 
10,000 Čikagoje, jau balsavo, at
siųsdami “išvykusių” balsavi
mo lapus. Texase savo balsus 
jau atidavė buvęs prezidentas 
Johnsonas ir jo žmona. Jis ant
radienį žada išvykti.

Highland Parke pirmą kar
ta 103 metų buvo leista parda
vinėti alkoholi. Prie vienintelės 
degtinės krautuvės pirmas atė
jo istorikų draugijos pirminin
kas Robert Robinson ir nusipir
ko butelį “Canadian Club”. Bu- 
telys būsiąs laikomas kaip isto
rinis eksponatas.

♦ Meras Daley pakvietė vi
sas organizacijas dalyvauti lap
kričio 11 d. ceremonijose Čivic 
Centre Plaza, minint Veteranų 
dieną.

♦ Washingtone indėnų gru
pė buvo okupavusi indėnų rei
kalais besirūpinančios įstaigos 
pastatus, tačiau vakar iš jų iš
ėjo, kai gavo Baltųjų Rūmų pa
žadą, kad indėnų skundai bus iš
klausyti ir į juos bus atsakyta 
raštu.

šioje kablegramoje rašoma: 
“Šiandien (lapkričio 1 d.) Lietu-

l minis
terijoje ivyWIspaudos, radijo ir 
televizijos darbuotojų susitiki
mas su žinomu Amerikos lietu
vių žurnalistu Vytautu Alseika; 
kuris prieš tris savaites sugrįžo 
Į Lietuvą ir pasiliko čia gyven
ti. Vytautas Alseika paaiški
no savo motyvus, dėl kurių pasi
liko gyventi Tarybų Lietuvoje.

Alseika pareiškęs: “Kreipiuo-į 
si Tarybinę vyriausybę, prašy
damas leisti man pasilikti nuo
latiniam apsigyvenimui tėvynė
je ir pasižadu padaryti viską, 
kad būčiau vertu Tarybų Socia
listinės Lietuvos sūnumi”. Al
seika savo pareiškime susirinku
siems "pavadino save “sūnumi 
paklydėliu”, jis pareiškė “ryž
tingai nutraukiąs ryšius su poli
tikieriai bei veikėjais, kurie sa
vo veikla užsklendė man var
tus į Lietuvą”. Jis tikis, kad sa
vo likiminiu apsisprendimu jis 
padedąs ir tiems tautiečiams, su 
kuriais “jaučiuosi kartu klydęs”.

A. Alseika ilgą laiką buvo 
dienraščio Draugo koresponden
tas V. Vokietijoj, vėliau, atsikė
lęs Į Ameriką, jis redagavo 
Draugo pirmą puslapį. Išvykęs 
į New Yorką redaguoti Eltos, 
V. Alseika tapo specialiu Drau
go korespondentu New Yorke.

Eltos skaitytojai tuoj paste
bėjo, kad V. Alseikos redaguo
jamas biuletenis nebeteko anks
čiau buvusių nepriklausomų ko
mentarų ir aštresnių pasisaky- 
Ynų prieš Lietuvos pavergėją. 
Biuletenis daugiausia kartoda
vo, kas kitų pasaulyje pasakyta 
apie Lietuvą ir jos problemas.

naujus rinkimu, o naujieji, de- jį padarė 38,234 mylia§igĮkį.įosJvp& T§R Užsienio reikalu

lamente, vietoj turėtų 25, yra pa
tenkinti rezultatais, ir be to, ne
beturi lėšų naujų rinkimų kam
panijai.

David Lewis yra kanadietis, 
gimęs Lenkijoje. Jo tėvas bu
vo odos pramonės darbininkas, 
pats socialistinių polinkių žmo
gus. šeima atvyko i Montreal}, 
kai David Lewis buvo 12 metų 
amžiaus. Jis gerai kalba pran
cūzų ir, reikia manyti, lenkų kal
ba. Lewis yra advokatas, jo ke
turi sūnūs irgi yra aktyvūs 
cialistai.

SO-

keičia pavadinimą
NEW YORKAS. — Viena di

džiausių Amerikos biznio ben
drovių — Standard Oil Compa
ny (New Jersey), pakeitė savo 
pavadinimą į “Exxon Corpora
tion”. Skelbime sakoma, kad 
bendrovės vardas buvo maišo
mas su kitomis bendrovėmis, 
daugiausia su Standard Oil (Ca
lifornia) .

Pranešime sakoma, kad rei
kalus komplikuodavo ir tai, kad 
viena iš bendrovės šakų — 
Humble Oil & Refining Co. — 
savo gaminius pardavinėjo ke
liais vardais: Esso, Enco ir 
Humble. Nuo Naujųjų Metų vi
si bendrovės sunkvežimiai, ga
zolino stotys, laivai ir valyklos 
turės vieną vardą — “Exxon”.

MASKVA. — Sovietų rake
ta iš karto iškėlė į erdvę 8 Cos
mos satelitus. Spėjama, kad jie 
yra kariuomenės ryšiams skirti. 
Sovietų spauda pabrėžia kaip ko
kį stebuklą aštuonių satelitų iš
kėlimą, nors JAV savo gynybos 
satelitu komunikacijų progra
moje aštuonis satelitus iškėlė 
dar 1966 m. birželio mėn. So
vietai savo “aštuoniukes” pra
dėjo į erdves siųsti 1970 balan
džio mėn.

mylias, o ponia Nixoniene — 22,- 
375 mylias.

SAIGON AS. — Praėjusią sa
vaitę P. Vietname žuvo 3 ame
rikiečiai ir 17 buvo sužeistų. 
Vietnamiečių žuvo 504 ir 2,103 
■— sužeisti, komunistu žuvo 2,- 
081. '

ANCHORAGE. — Trisdešimt 
lėktuvų toliau ieško kongreso na
rių Boggs ir Begich nukritusio 
lėktuvo. Lėgtuvas dingo prieš 19 
dienu.

TOKIJO. — Antras aukščiau
sias Japonijos ordinas — Didžio
ji Aukščiausio Chrizantemų Or
dino Juosta buvo Įteikta buvu
siam premjerui Eisaku Šato. ŠĮ 
žymenį yra gavę tik 84 žmonės, 
jų tarpe 43 imperatorių šeimų 
nariai.

PEKINAS. — Britanijos už
sienio reikalų ministeris Dou- 
glas-Home baigė keturių dienų 
vizitą Kinijoje. Išvykdamas jis 
pareiškė:: “Vanduo dabar yra 
šiltas ir mes galime jame kartu 
plaukioti”.

SEOULAS. — Pietų ir šiaurės 
Korėjų vyriausybių delegatai 
pradėjo jau antrą savo slaptų 
pasitarimų sesiją. Derybos vyk
sta Pybngyange.

JAKARTA. — Indonezijoje 
atsirado japonas, kuris tvirti
no, kad jis likęs Indonezijoje nuo 
pasaulinio karo dienų ir gyve
nęs Bali džiauglėse. Jis reika
lavo vežti jį Į Japoniją. Paaiš
kėjo, kad vyras meluoja, jis ge
riau kalba indoneziškai negu ja
poniškai, be to, jis nemoka ja
ponų kareivio priesaikos.

♦ Laoso kareiviams išvijus 
komunistus iš KengkokA miesto, 
griuvėsiuose rastos dvi ameri
kietės misionierės, surištomis 
rankomis, sudegusios j anglį.

♦ Cook apskrities ligoninėje 
streikuoja gailestingosios sese
rys. Daug ligonių siunčiami į ki
tas ligonines. Prie rimtesnių pa
cientų budi kai kurios seserys 
ir savanoriai darbininkai.

prižiūrėtojai, įvairūs technikai 
ir patarėjai.

Kitas laikraštis “Le Soir” sa
ko, kad sovietų, karininkai pri
žiūri Sirijos artilerijos bateri
jas, kurios pirmadienį apšaudė 
Golano aukštumą. Su sovietų pa
galba Sirija ruošiasi tiek su
stiprinti, kad galėtų pulti Izra
elį.

L Jokįętija pradėjo

BEKLYKTAS. — Rytų Vokie
tija pradėjo paleisti politinius 
kalinius, kurių kalėjimuose yra 
tūkstančiai. Tai daugiausia žmo
nės, bandę pabėgti iš komunis
tinio “rojaus”. Per Vakarų Ber
lyno sieną buvo išleisti, 54 as
menys, kita grupė buvo paleis
ta pasienyje prie Braunsveigo 
— 71 kalinys.

Vakarų Berlyno policija tuoj 
iš paleistųjų šešis suėmė, nes jie 
buvo padarę kriminalinių nu
sikaltimų ir pabėgę į rytus.

Komunistų režimais žada pa
leisti ir 50 svetimšalių, laikomų 
kalėjimuose už bandymus padė
ti rytų vokiečiams pabėgti per 
sieną. Iš viso laukiama apie 5,- 
000 kalinių paleidimo.

Serbijos vadai 
reiškia protestą

BELGRADAS. — Jugoslavi
joje iš pareigų pasitraukė žymus 
serbų politikas Koca Popovic, 
vienas iš trijų kolektyvinės pre
zidentūros narių. Manoma, kad 
jis tuo pasitraukimu išreiškė as
meninį- protestą prieš Tito pra
dėtą valymą Serbijos komunistų 
partijoje. Dieną prieš tai iš 
pareigų pasitraukė kitas žymus 
serbas — Jugoslavijos užsienio 
reikalų ministeris Mirko Tepe- 
vac.

Popovic yra buvęs užsienio 
reikalų ministeriu ir kariuome
nės štabo viršininku. Jis yra ži
nomas rašytojas, studijavęs Pa
ryžiuje filosofiją, jaunystėje ko
vojęs Tarptautinėje brigadoje, 
Ispanijos civiliniame kare, karo 
metu jis vadovavo serbų parti
zanų brigadai.

Sakoma, kad prieš pašalinda
mas Marko Nikezic iš serbų par
tijos pirmininko pareigų, Tito 
prašęs Popovičių užimti tą vie
tą, bet Popovic atsisakęs.

Ogilvie , administracijoje 
buvo jokių skandalų, jis turi 
daug rėmėjų, tačiau Illinois žmo
nės neužmiršta, kad Ogilvie bu
vo pirmas gubernatorius, Įvedęs 
Illinois valstijos pajamų mo
kesčius. Walkeris neteko daug 
šalininkų dėl to, kad jis, vado
vaudamas komisijai, kuri tyri-

ne- mą, kurio smulkmenos gali nu-
lemti ar susitarimas bus išlai
kytas ar jis sugrius. Mes nepa
kartosime 1968 metų klaidos, 
kada bombardavimas buvo su
stabdytas prieš pat rinkimus, 
neišaiškinus ir nenustačius visu 
detalių, pasakė prezidentas Ni
xonas.

nėjo 1968 metųw riaušes Čika
goje, paskelbė, kad dėl tų riau
šių kalčiausia buvo Čikagos po
licija.

DANIEL WALKER

Illinois defnokratai neišstatė 
Walkerio kandidatu, jis pats kri
tikavo demokratų mašiną ir, nu
žygiavęs pėsčias virš 1,000 my
lių per Illinois kaimus, laimėjo 
pirminius rinkimus prieš maši
nos išstatytą Paul Simon.

Stebėtojai sako, kad daug pri
klausys nuo to, su kokiu atsida
vimu per rinkimus dirbs mero 
Daly mašinos darbininkai. įvai
rūs “precinktų” kapitonai.

Illinois gyvena 11,113.976 žmo
nės. iš jų 83% miestuose. Regis-

Daktarai platino
• narkotikus

, NEW YORKAS. — Trys 
Brooklyno gydytojai ir trys vais
tininkai buvo suimti ir apkaltin
ti nelegalia narkotikų prekyba. 
Gydytojai prirašinėdavo pacien- 

i tams amphetaminus ir barbitū
ratus visai netikrindami ar pa
cientui jų reikia. Jie imdavo 
už vieną receptą po 15 dolerių 
ir per savaitę, prokuroro žinio
mis, vien už tuos pavojingus 
vaistus, susirinkdavo po 2.5do 
dol.

Trys vaistininkai kaltinami 
bendradarbiavimu su gydytojais, 
net siuntimu jaunu “pacientų” 
pas tuos tris gydytojus, kurių 
vienas gydytojo praktika ver
čiasi jau 50 metų.

ši prekyba narkotikais paaiš- 
| kėjo. kai žmonės ėmė skųstis, 
I kad pas daktarus pilna jaunų 
| žmonių. Įdubusiomis, narkotikų 
vartotojus, akimis, lankančių 
gydytojus kelis kart per savaitę. 
Tai buvo pirkliai, kurie vėliau 
gautas piliules pardavinėdavo 
universitetuose ir mokyklose.

už prezidentą Nizoną, 44.2% — 
už demokratu kandidata Hum
phrey, kiti 8.5G už gubernato
rių Wallace, šių metų guberna-'

truotų balsuotojų yra 6.215.313. toriaus rinkimai būsią, stebėto- 
Praėjusiuose 1968 metų rinki- jų manymu, labai kieti. Niekas 
muose 47.1 nuošimtis balsavo negali žinoti, kas laimės.
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RE-ELECT RAYMOND J.

o arklys nu-. 
Taikliojo šau-

MŪSŲ BENDROVE veikia jau nuo 1947 metų. Kiekvienais metais 
mes persiunčiame į Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siun
tinių,
MŪSŲ BENDROVĖJE ir jos skyriuje Jūs visuomet rasite didelį 
pasirinkimą prekių* kurios ląbai vertinamos Lietuvoje.
TAIP PAT PRIIMAME užsakymus AUTOMOBILIAMS (Žiguli, 
Moskvič, Zaporožec), motociklams, šaldytuvams ir kit. oficialio
mis kainomis. - r
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

— Sąmoningumą apie žmo
nių gyvenimą ir politiką aš pa
jutau būdamas gana jaunas 
(Dainavos krašte, mano pirmo
joje mokykloje. Važiuodamas 
ten, svajojau sutikti Vinco Krė
vės Dainavos šalies padavi
mų ainius, atstatyti tai, ką il- 

-ga okupacija išnaikino ar su
griovė. Praėjus kelioms die
noms, ruošiausi važiuoti į ar-

, Ūmiausią miestelį už 5 — 6 ki
lometrų. Mokyklos vedėja nu
rodė vidutinį ūkininką vežėju 

’ir sutarė laiką.
Į Nueinu, 
i ja prieš kelionę. . 
i stalo padėta duona, 
ir papilta

JONAS A. ŠARRUS. PIT D.

s

HOUN
STATE REPRESENTATIVE

/ote Republican Pull Lever 19-B
BALSUOKIME IR PERRINKIME TĄ, '

‘‘KURIS KOVOJA Už JUS”

RAYMOND J. KAHOUN yra pasiryžęs kovoti už namų savininkų tei
ses ir apginti šią koloniją, kad nebūtų statomi mažo uždarbio 
žmonėms NAMAI.

RAYMOND J. KOHOUN kovojo anksčiau ir buvo seimo rūmuose vie
nas iš tų, kuris vedė debatus prieš įstatymą “open occupancy” 
ir pareiškė miesto taryboje, kad šis įstatymas būtų nepriimtas.

RAYMOND J. KAHOUN kovojo pravesti įstatymą, kad nekilnojamo 
turto mokesčiai būtų užsaldyti, tas įstatymas buvo laimėtas, 
bet tuo metu buvo gub. Kerner ir vetuojant merui Daley ne- 
pravestas.
lodei ir dabar mūsų nekilnojamo turto mokesčiai nuolatos na
mų savininkus slegia sunkia našta. 7

RAYMOND J. KAHOUN kovojo, kad mūsų vietinės mokyklos būtų 
lankomos šios apylinkes mokinių ir griežtai pasisako prieš 

vaikų vežiojimą iš kitur.
švietimo tarybos nariai turi būti rinkti, bet jokiu būdu ne 
paskirti.
Mokyklos yra pagrindinis kolonijos išlaikymas.
Naudokime savo mokyklas švietimui, bet ne integracijai.

RAYMOND J. KAHOUN kovojo ir jis yra TIK VIENINTELIS mūsų 
apylinkėje, kuris balsavo prieš/ kad fondas nebūtii paskirtas 
supirkti sklypus greitkelio pravedimui.

RAYMOND J. KAHOUN KOVOJA IR KALBA UŽ MUS; DABAR 
MŪSŲ PAREIGA ATIDUOTI SAVO BALSA JO PERRIN
KIMUI!

Mūsų šios kolonijos ateitis priklauso nuo šių balsavimu.
BALSUOKIME VISI!

neatsąkomingai keliamus ben-1 medžiodamas. Color ado Wid-1 do taiklų šūvį į raitelį. .Nugen 
dradarbiaviino su sovietais' life Division miškuose. Snie-[Dodge, 56 ir jo arklį. Dodgei 
klausimus bei retorikos triukŠ- go audrai užėjus jis pamatė [peršauta ranka, 
mą prieš mūsų institucijas ir prabėgantį “žvėrį” ir greit su-[šautas vietoje, 
ių priimtus nutarimus, aš tvir- metęs,. kad tai briedis, palei- lio pavardė, neminima, 
tinau ir tvirtinu, kad Ameri- _ 
koje ir pasaulyje reikiamas 
reformas ir ėjimus padarys ne » 
revoliucionieriai, bet kantra- I 
revoliucionieriai, kad jėgų, ba- I 
lanse mums reikia leisti prieš I 
komunistines bacilas antitok
sinus, o ne toksinus. . į

balsuoti už prez. Richard M. 
Nixon perrinkimą^

Tipišką atsakymą į šiuos 
klausimus jis randa New Yor- 
ko u-to prof. Sidney Hook as
menyje ir jo elgsenoje. Prof. 
S. Hook visą savo gyvenimą 
kovojo už žmogaus gerovę ir 
laisvę, griežtai atmesdamas bet 
kokias diktatūros ir tironijos 
formas. Jis save vadino demo
kratiniu socialistu. Neseniai 
jis paskelbė atvirą laišką de
mokratų partijos kandidatui į 

jprezidentus sen. George McGo- 
Ckininkas pietau-jvern.. Jame iškelia kandidato 

Ant kampo j logikos stoką, vienašališkumą 
, svogūnas’ir naudojimą dvigubų saikų 

žiupsnis druskoes. kalbose apie komunistų sieki- 
Man jaunam kilo baisus pyktis, mus, apsisprendimo bei lais- 

■ kad, vadinami krašto maitin- vės teises palaikant agresijos 
[tojais varge gyvena, kad į gra- veiksmus ir paneigiant -užpul- 

veidus nepri- tųjų teises. Primena, kad pa
smerkiant My Lai kaimelio pa
vyzdžio atskirus įvykius, rei
kia pamiršti šimtus tokių įvy
kių prieš tuos, kurie nenori 
priimti jėga primetamos siste
mos. Prof. Hook.savo laišką 
užbaigia sakiniu: “Aš balsuo
siu už Richard,.Nixon, pirmą 
kartą savo gyvenime už res
publikonų partijos kandidatą 
į prezidentus’’. ‘ - • r" M 4. •

Ten pat vedamųjų puslapy
je George Morgenstern savai
tinė laiko įvykių apžvalga bei 
analizė “Minding My Business” 
su antrašte — Normanai, Tu 
turėtum gyventi šiandien, G. 
Morgenstern prisimena senąjį 
Amerikos socialistą ir 6 kartų, 
1928 — 1948 m. laikotarpyje, 
tos partijos kandidatą į pre
zidentus Norman Thomas, mi
rusį prieš 4 metus. Autorius pa
gal gautą teigimą rašo, kad da
bar N. Thomas būtų pats popu
liariausias kandidatas į prezi
dentus tarpe konservatyvių as
menų bei grupių, patraukles
nis už prez. Richard M. Nixon 
ir sen. George McGovern. Bet
gi šiais laikais jis nė nekandi
datuotų, nes nuo 1964 m. de
mokratų ir respublikonų par
tijos pradėjo savintis jo ir so- 
cialdemakratų partijos pro
gramų platformos plankas ar
ba paragrafus ir jas dėti į sa
vąsias. Todėl N. Thomas pa
laikė prez. Lyndon B. Johnson, 
ypatingai 
vargą ir 
gramas, 
balsuoti 
Humprey, sakydąmas, kad to
kio tipo demokratai Anglijoje 
yra vadinami socialistais.

Tikrumoje socialdemokratų 
programas pradėjo pasisavinti 
ir Įgyvendinti prieš 40 metų, 
ypatingai po didžiosios depre
sijos laikų. šiandien aktuali 
mokesčių reforma remiasi net 
i 1932 m. socialdemokratų par
tijos platforma, nieko geriau, 
teisingiau ir protingiau neiš
randant. Norman Thomas sa
vo gyvenimo saulėlydyje buvo 
išdidus ne savo asmeniu, bet 
savo pastangomis, kurias pri
ėmė abi partijos . Amerikos 
žmonių gerovei.

Tolimesnėmis išvadomis G. 
Morgenstern cituoja Ameri
kos vidaus politikos žinovą ir 
trijų knygų “The Making of 
the Prezident” autorių Theo
dore H. White: ‘Dabar mes tu
rime respublikonų 
prezidentą, kuris turi 
liuojamą ekonomiją. Jei kas 
nors galvoja kad mesxgrįšime 
prie nekontroliuojamų algų ir 
kainų, yra neprotingas. Mes 
turėsime pusiau kontroliuoja
mą ekonomiją visą savo gyve
nimą. Demokratų partija, ko
kią mes iki šiol pažinome, bai
gė savo dienas... Yra para
doksas, kad Richard Nixon,i 
kaip prezidentas,į galėjo tiek 
daug išmokti per tris metus. 
Nixon, kuris buvo priešingas 
pasikeitimams, dabar tiems’ 
pasikeitimams vadovauja”.

Rašydamas apie revoliucijas, 
reformacijas ir staigius pakiti-J 
mus. taip pat paliesdamas vis

Plėšikai eina būriais
Praeitą antradienio vakarą 

Halsted gatvėje į CTA autobu
są sulipo penki jauni plėšikai 
ir konduktoriui grasindami 
privertė autobusą pasukti į 
Evergreen, kur iškrėtę penkis 
autobuse buvusius keleivius, 
atėmė <$56 pinigais ir $25 če
kiais. Penktasis keleivis pini
gų neturėjo.

ir mūsų skyrius:
2618 WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629 

TEL. WA 5-2466,'žius mergaičių 
tekliai ir rūpesčiai per daug 
greitai Įspaudžia savo žymes. 
Nuo tada sąmoningai pradė
jau domėtis socialiniu gyveni
niu ir politika, visomis jėgo
mis kapodamas vargo šakas ir 
šaknis... ,

Taip kalbėjo buvęs mano 
mokytojas mūsų sekmadieni
nėje sueigoje. Šio krašto kai 
kurie politiniai posūkiai var
dan socialinės žmonių gerovės 
'ir civilinių teisių jam-yra įtar- 
'tini. • ,

— Kas čia dabar darosi? Ar 
tie ankstyvesnių, laikų liberalai 
tapo konservatyviais?, — klau
sia sekmadienio laidoje Chica
go Tribune kdlumnistas S. L 
Hayakawa, vieno Californijos 
valstijos universiteto preziden
tas ir semantikos porfesorius, 
kadaise sėkmingai panaudojęs 
tą iškalbingumo ' meną prieš 
siekiančius uždaryti universi
tetą streikininkus ir maišti
ninkus per jų pačių garsiakal
bius New Frontier utopijų lai
kuose. Jis teigia, kad daugelis 
senųjų laikų liberalų, balsa
vusių už Amęrikos socialde
mokratų kandidatą į preziden
tus Norman Thomas ir palais 
kiusius prez. Franklin Roos- 

’ veltą ir jo New Deal socialines 
t programas, dabar planuoja

RAYMOND J. KAHOUN YRA VISŲ LIETUVIŲ 
KANDIDATAS, KURIS. MARQUETTE PARKO 

APYLINKĘ PADĖS IŠLAIKYTI IR KOVOS 
MŪSŲ VISŲ NAUDAI.

Balsavimo dieną, antradienį, lapkričio mėn. 7 dieną 
RANKENĖLE S 19-B

KOMITETAS PERRINKTI RAYMOND J, KAHOUN: J, Bacevičius, 
Ant. Slakėnas, Alg. Barakauskas, John Kascukas, Jim Fris- 
binskis.

per annum 
51,000 minimum 
1-year maturity

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.m<.
Saturday, 9 a.m. to 12 noon • Wednesday, no business transacted f

OFFICE 'Ll. BE ( I O El) VETERANS DAY - MON. OC T. 23

'i Al BIZNIERIAI

S ©

jo pastangų, prieš 
kitas socialines pro- 
Jis taip pat ragino 
už sen; Hubert H.

DVIEJOSE PATOGIOSE VIETOSE shhmmJ
Arklys ar briedis?

Tokį klausimą skubiai ture-j 
jo išspręsti vienas medžiotojas l

6245 So. WESTERN AVE. - TEL.: GR 6-’
HO U RS.: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Frl. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

X20.«HM(

0 PER ANNUM

Chicago Savings
ind Loan Association

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokių 
jūsų namo pagerinimu 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.

ę % PEN ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE

Two Year Maturity

C %% PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000 ’ 

One Year Maturity

k j % PER ANNUM

-ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

/

• SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum $1,000
DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės į:

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

A Standard Federal Certificate Account 
brings you both thevsatisfaction 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.

pcr annum 
$5.000 minimum 
2-year maturity

Interest compounded 
daily 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.

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

partijos 
kontro-

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINI - DOVANI Į LIETUVĄ IR USSR DALIS 

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

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

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

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

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

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

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

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

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

MŪSŲ SKYRIAI:

126 Tilghman Street 
1900 Fleet Street ________

— 485 McDonald Avenue
701 Fillmore Avenue ______

1241 No. Ashland Avenue
— 2608 West 69 Street —

— 1855 West 47 Street _ ___
— 1028 Kenilworth Avenue-.—.

— 11601 Jos Campau Avenue......
> — Freewood Acres Rt. 9 -----
— 11339 Jos Campau Avenue

— 122-126 Hillside AvenUe -----
159 So. Vermont Avenue

378 Market Street ...__________
— 78 Second Avenue________
— 141 Second Avenue... ..........

631 W. Girard Avenue___
47 East Milton Avenue __ ____
— 41 Whitehead Avenue _ ____

515 Marcellus Street ___
. — 1152 Deutz Avenue__ ._ ___
963 Bleeker Street _________ ___ ...

------------------ --------- --------------- — LL 1.
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ALLENTOWN, PA. — 
BALTIMORE 31, MO. — 
BROOKLYN, N. Y. 11218 
BUFFALO 12, N. Y. - 
CHICAGO 22, III. — 
CHICAGO, ILL. 60629 
CHICAGO, ILL. 60609 
CLEVELAND 13, Ohio 
DETROIT 12, Mich. — 
FARMINGDALE, N. J. 
HAMTRAMCK, Mich. 
HARTFORD 6, Conn, . 
LOS ANGELES 4, Calif. 
NEWARK, N. J. — 
NEW YORK 3, N. Y. 
NEW YORK 3, N. Y. 
PHILADELPHIA 23, Pa 
RAHWAY/N. J. — 
SOUTH RIVER, N. J. 
SYRACUSE, N. Y. 13204 
TRENTON 10, N. J 
UTICA, N. Y. —

435-1654 
342-4240 
467-6465 
895-0700 
486-2818 
925-2787 
376-6755 
771-0696 
365-6780 
363-0494 
365-6740 
249-6216 
385-6550 
642-2452 
674-1540 
475-7430 
769-4507 
381-8800 
257-6320 
475-9746 
392-0306 
732-7476

1
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GERIAUSI LINKĖJIMAI LIETUVIŠKOMS ŠEIMOMS CHICAGOJE

LIETUVIAI!
duoti balsą už gubernatorių RICHARD E

OGILVIE

nėšio pirmo®.

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,000,

Dr. Aldona Valis 
Albertas Vengris 
Anthon J. Valukas 
Gene Valantinas 
Povilas žumbakis

Alma Adamkus 
Juozas Bacevičius 
Dr. Steponas Biežis 
Dr. Gediminas Balukas 
Stepas Ingaunis

Kazimieras G. Oksas 
Joan Oksas 
Algis A. Regis 
Antanas Stakėnas 
Jonas Talandis

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

UN ĮVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa-

jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti. 

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš

Citizens for Percy, 30 W. Monroe, Chicago, Illinois; Arthur C. Nielsen Jr., 
Chmn.; Wm. B. Graham, Finance Committee Chmn.; Richard Thomas, John 
Mabie, Co-Treasurers.

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILI------SATURDAY, NOVEMBER 4, 1972

širalis <Mislimas šiandien 
ne tik sa;o Barzavos -garsenybė,

Vietovėj Lerik, Azerbeidžane, 
Kaspijos jūros vakarinėje pu
sėje, gyvena seniausias pasau
lyje žmogus širalis Mišlimovas, 
gimęs 1805 metų gegužės 19 d., 
tai yra vienais metais vėliau po 
to kai Napoleonas pasidarė Pran 
cūzijoš imperatorius. Jis vedė 
būdamas 65 metų ir jo žmona 
dabar yra 120 metų amžiaus.

Tose dviejose Kaukazo kalnų 
respublikėlėse —. Azerbeidžane 
ir Abchazijoje yra sveikiausias 
klimatas ir žmonės čia garsėja 
ilgu amžiumi. Iš kiekvienų 300 
žmonių vienas čia būtinai turi 
daugiau kaip 100 metų.

BALSUOKIME už darbais įrodytą sugebėjimą, o ne už tuščius pažadus.

GUBERNATORIUS RICHARD B. OGILVIE atliko daugiau per keturis me
tus, negu bet kuris gubernatorius Illinois valstijos istorijoje.

PERRINKIME nuoširdų lietuvių draugą. Tiek gubernatorius, tiek jo šeima nuo
lat bendradarbiavo su mumis.

patarimus, pavyzdžiui:
Gyvenk paprastai — būk visa

da pasiruošęs reaguoti į papras
čiausius dalykus, kurie visada 
yra arti prie rankos.

šalinį užsiėmimą (hobhy) — 
kuris dalį tavo gyvenimo pavers
tų malonumu ir maloniu lauki
mu.

Išmok būti patenkintas — ka
dangi visokiose padėtyse ir sąly
gose tiek pat lengva yra būti 
patenkintu kaip ir nepatenkin-

Man didelė garbė turėti galimybę tarnauti Illinois valstijos žmonėms Amerikos 
sostinėje. Per paskutinius šešis metus aš stengiausi padėti žmonėms daugeliu atvejų: 
pateikdamas svarbius projektus narkotikų platinimui sustabdyti, paruošdamas naujus 
įstatymus pensininkų' naudai, stengdamasis sumažinti nuosavybių mokesčius ir 
palaikydamas įstatymus mūsų apylinkių saugumui.

Užsienių politikos reikaluose aš palaikiau mūsų įsipareigojimus Šiaurės Atlanto 
organizacijoje ir kiekviena proga stengiausi kelti Pabaltijo tautų ir žmonių laisvės 
aspiracijas — gyventi pagal savo tradicijas laisvėje. Kiek tik galėdamas, aš stengiausi 
laikyti pasaulinės opinijos viršūnėse tragiškus Simo Kudirkos įvykius, kad ateityje 
nei vienas iš tironijos pabėgęs, nebūtų atgal grąžintas.

Praeitais metais suorganizavau Amerikos senate Lietuvos Nepriklausomybės 
Dieną. Mano iniciatyva Apollo 16 nuvežė laisvosios Lietuvos vėliavą į mėnulį.

LAPKRIČIO 7 DIENĄ kviečiame Jus balsuoti už - 
. GUBERNATORIŲ į-RICHARD ,B. OGILVIE

Chicago Today special, straip
snyje “Daktaro patarimas kaip 
išgyventi iki 100 metų” karto
ja Dr. John A. Schindlerio prieš 
keletą metų duotus praktiškus

Raginkite savo apylinkę 
aug ti • taupyki te!

vedęs. Kasdien jis su savo vai
kaičiais eina ilgas distancijas 
pasivaikščioti. Jis nedaug valgo, ■ 
daugiausiai daržoves ir vaisius, 
geria vyną, bet vengia tabako ir 
labai retai tesirūpina.

Apie savo gyvenimo draugę 
—-120 metų žmoną jis sakosi su 
ja pagaliau apsipratęs. “Gyve
nimas per trumpas su ja bartis” 
jis sakoc

Vakarų kultūros, kurios juc 
toliau juo labiau garbina jau
nystę, galėtų pasimokyti iš se
nųjų Kaukazo tautelių — ypač 
Azerbeidžano ir Abchacijos kul
tūrų, kur gerbiami ir respektuo
jami senuoliai, įvertinama jų il
go amžiaus-patirtis ir kur seni 
žmonės neturi jaustis esą ne
benaudingi, nebereikalingi ir 
ikvrūs.

Šių metų pradžioje JAV senate buvo svarstoma Laisvosios Europos ir Liberty 
radijo egzistencija su panaikinimo ar žymaus apribojimo tendencijomis. Toms 
reikšmingoms transliacijoms išsaugoti, aš suorganizavau 67 senatorius iš abiejų 
partijų palaikyti tas abi stotis. Po 5 mėnesių veiklos stočių veikimo pagrindai buvo 
užtikrinti. Tai buvo mano maloniausia šių meti! pergalė.

Dabar vėl kandidatuoju į Senatą. Aš tikiu, kad ir šį kartą mane užtenkamai 
palaikys sunkiai dirbantieji Amerikos lietuviai. Jei norite, kad aš vėl Jums tarnaučiau 
Washingtone, pasakykite tai ir savo draugams, o svarbiausia — balsuokite lapkričio 
7 diena.

Dar Išartą patariama - 
neatidarinėti durų ’ 

nepersitikrir.us kam «
Vienam Chicago^ pietinėjej 

dalyje gyventojui ketvirtadie* 
nį vienam namie likus kažkas 
pasibeldė i duris. Manydamas 
kad žmona grižo šis pilietis 
atidarė duris, už kurių sto-J 
vėjo du jauni juodukai ir vie» 
nas jų laikė revolverį atstatęs' 
įsiveržę vidun, beregint atvyj 
ko dar trys banditai. Suraišiok 
ję šeimininką ant galvos užmot 
vę pagalvės užvalkalą ir spyri* 
jam Į galvą 
plėšti namus.

Tuo tarpu 
žmona, kuria

Kandidato sekretoriaus pareigoms, šeima
I \ Kiekvienai šeimai rūpi gera valdžia!

“Howlett ėjo pareigas jau dvylika metų be mažiausios užuominos apie skandalą”.
?< ' > Chicago Tribune

“Puikus administratoriaus rekordas, geras baldų gavėjas, imąs jautį už ragų'’.
- • . y. l'OTT ' ;■ . . . " ' ' Chicago Daily News

BALSUOKITE UŽ MICHAEL J. HOWLETT, ILLINOIS SEKRETORIAUS PAREIGOMS!

NENUTRAUKIME tų gražių ryšių. Mums lietuviams yra nepaprastai svarbu 
turėti gerus draugus valdžios viršūnėse.

grižo šeimininkę 
banditai nusivaf 

re į miegamąjį ir du iš tų pen£ 
kių plėšikų ją pakartotinai išf 
prievartavo. Radę $5(X) pinigų 
ir pasiėmė kai kuriuos namij 
ąpyvokos įrankius plėšikai išS 
sinešdino. Abiem nukentėjui 
siems suteikta pagalba Bil= 
lings ligoninėje. ~

* ■ V . -
i WASHINGTON. D.C. 20510

Venk laukę', kol tavo moto
ras ims braškėti; žvalgykis li
gos, kuri tikrai ateis psichoso
matiniu ruožu.

Išmok mylėti darbą -- kadan
gi dirbti turi, gali įprasti darbą 
mylėti ir tuo būda išvengti pats 
emocinių bėdų daręs

Turėk sau gerą mėgiamą pa-

1800 So. Halsted St Chicago, IIL 6060S
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

MICI

LIETUVIŲ KOMITETAS GUBERNATORIUI OGILVIE PERRINKTI: 
(

Anatolijus Milunas, pirmininkas
Aleksas Jankūnas
Dr. Ferdinandas Kaunas 
John F. Kimbark 
Dr. Petras Kisielius 
Dana Milunas

Mylėk žmones — įsijunk į jų 
užsimojimus.

Pasakok linksmus malonius 
dalykus; kelkis iš lovos dėšinėje 
pusėje.

Pasitiko negandas: kai to- 
■kios pasirodys, atsistok ir eik. 
• Sutik problemas ryžtingai — 
neleisk joms ilgai vadalotis sa
vo galvoje.

Skaityk dabartinį momentą 
emociniu pasisekimu — savo 

! nuotaika ir galvosena stenkis iš
laikyti įmanomai linksmesnę.

Visą laiką ką nors planuok 
— kievienam asmeniui pagrin
dinis psichologinis reikalas yra 
naujos patirties reikalas.

Neleisk, kad tave apsėstų erz
lumai - - Jiems pasakyk “nuts”!

Be to, galėtum dar pridėti 
štai ką—liaukis persivalgęs arba 
nė nepradėk!

O ka sako 167 metu 
Kaukazo “Matuzolius”?

žinoma, Airalis MUlimovaa ne
turi jokių gimimo metrikų savo 
amžiui dokumentališkai įrodyti, 
bet jis puikiai atsimena, kaip jo 
tėvas, taip pat buvęs ilgaamžis, 
pasakodavo apie Napoleono in
vaziją Rusijoje ir jo katastro
fišką atsitraukimą. Be to Sovie
tų Mokslų Akademija tvirtina 
jo amžių patikrinusi mediciniš
kais tyrimais ir iš senųjų kariš
kų užrašų.

Mislimovas visą amždų yra 
žamdirbis ir dailidė-statytojas. 
Niekad nebuvęs nutukęs, su nie
ku nelenktyniavęs, nesivaikęs 
maisto gardumų ir kūno malo
numų, įsitikinęs, kad ilgai dis
tancijai nubėgti arklys privalo 
būti liesas, jis visuomet stengė
si būti patenkintas savo vaid
meniu gyvenime ir visuomet sa
ve kontroliavo.

Dabar Barzavos miestelyje jis 
yra daržininkas ir kasdien dar
buojasi vaismedžių sode, kurį bet jau visame pasaulyje garsė- 
jis pats prieš 100 metų buvo už- ja. J. Pr.

* - **

■F

V'. 4*"-

SOh
■ ?



tautos at

VLIKo

Bubi
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MUMS REIKIA McGOVERN
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NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.

00.00 
m.00

mokama d via j y 
moty certifi- 

catami. Mažiau
sis $5,000 

ar daugiau

turėdamas
p teisinę

jeigu rusai bandytų grasinti jėga, kaip jie grasino prez 
Kennedžiui?

sm

ginklus iš Kubos; prez. Johnsonas stiprino karo jėgas 
Pietų Azijoje, kad komunistai neužimtų Pietų Vietnamo. 
O ką šiuo reikalu galvoja sen. McGovern? Fortune žur-

* McGovern tikį kad visi žmonės turi teisę gyventi laisvėje 
be religinės ir kultūrinės priespaudos. McGovern laikys JAV 
kariuomenės 2 divizijas Europoje demonstruoti Amerikos ga
lybę. McGovern panaudos prezidento Įstaigos galių padaryti tai, 
ko Nixon nepadarė: saugoti pagrindines teises mūsų seimų ir 
draugų, gyvenančių Rytų Europoje.

on 
investment 

account

prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesi.
Dividendai mokami sausio Ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

* McGovern yra aktyvus šalininkas už visiems pilnas darbo y * *
galimybes tikslu apsaugoti dirbančiųjų ir jų šeimų gerbūvį.

* McGovern tikį kad visi vaikai turi teisę Į aukštos kokybės 
mokslų. Jo įstatymdavystės balsavimų rekordai yra nepalygi
nami, pradedant palaikymu tyrimų ir mokymo atsilikusių vaikų, 
baigiant įstatymu dėl buvusių Vietnamo karo veteranų.

nęs. Sen. Muskie pradžioje buvo užėmęs apgalvotą ir pro* 
tingą poziciją svarbesniais užsienio politikos klausimais, 
bet kiti demokratų kandidatai suglaudę jėgas ir suderi
nę savo veiklą, sen. Muskie išmušė iš kandidatūros.

Sen. McGovern pajėgė taip suorganizuoti Floridoje 
vykusią demokratų partijos konvenciją, kad jis taptų 
partijos kandidatu i prezidentus. Senatorius nesivaržė 
priemonėmis, nors jis pats žinojo, kad neturi teisės taip 
daryti. Net Chicagos meras Richard J. Daley, Įtakingas 
partijos narys, buvo neįleistas į konvenciją. Tuo pačiu 
metu buvo uždarytos durys ir kitiems legaliai rinktiems 
partijos atstovams. Meras Daley, būdamas ilgametis 
partijos narys, sutiko priimti konvencijos paskirtą par
tijos kandidatą, bet niekas negali reikalauti, kad jis į 
rinkiminę kampaniją įdėtų širdies, kaip jis įdėdavo į ki
tas rinkimines kovas. Panašiai jaučiasi ir kitų miestų 
įtakingesni demokratų partijos veikėjai. Jiems atrodo, 
kad didžiausias smūgis demokratams buvo suduotas pir
minių rinkimų metu ir partijos konvencijoje, kai buvo 
sulaužytos demokratinės tradicijos ir kandidatu paskir
tas partijos daugumos pritarimo neturįs žmogus. Flori
doje demokratų partija buvo suskaldyta, todėl ir supran
tamos pačių demokratų nuotaikos dabartinėje rinkimi
nėje kampanijoje.

Gub. Connally pritaria prezidento Niksono vedamai 
politikai su Sovietų Sąjunga. Kai prezidentas pradeda 
bet kokius pasitarimus, tai jis jaučiasi stipriausios demo
kratinės valstybės vadas. Prezidentas Niksonas, griež 
tai besielgdamas su komunistais, privertė juos padaryti 
kelias svarbias nuolaidas. Prezidentas Trumanas pri
vertė rusus trauktis iš Persijos, Turkijos ir Graikijos; 
prez. Kennedy privertė Chruščiovą vežti namo atominius

kada jis veikė pogrin- 
reikšdamasis, daugiau- 

rezistencine veikla, sunki 
užsieniuose, 

tenka reikštis, dau- 
teisės ginklais kovo- 
Lietuvos laisvės a įga
nau tiriėje plotmėje.

tautos atstovybės, teisinę pri
gimti neigiančių ar ją iškreip
ti siekiančių Įtaką. Tą aiškiai 
rodo ir to laikraščio 1972. X. 23 
d. nr. vedamojo mintys, ku
rias pasiėmiau čia panagrinė-

Buvo svarbu jam dar ir tai. 
kad jį, kaip tautos atstovybę, 
palaikė dar ir didelė dalis mū
sų spaudos, kaip katalikų Drau 
gas, ilgus metus redaguotas, 
kaip jau esu anksčiau minėjęs, 
valstybės 
duose 
VLIKo 
suvokiančio 
atstovybės, 
darbe suprantančio mūsų žy
maus tautos ir valstybės vyro 
Leonardo Šimučio.

Kol jis redagavo Draugą, tai 
dienraštis gynė VLIKą nuo jo 
priešų. Jis liko jam ištiki
mas iki paskutinių Leonardo 
šimučio jo redagavimo dienų.

Bet dabar, redaguojant tą 
laikrštį jokios teisinės kultūros 
neturinčiam ir VLIKo teisinėje 
problematikoje nesiorientuo- 
jančiam kun. Pr. Garšvai, sa
lvo grubiu, netaktišku elgesiu 
atstūmusiam nuo to laikraščio 
tuos, kurie teisės srity daugiau 
už jį nusimano (o jų Simutis 
(turėjo apsčiai), Draugas pate
ko į tų VLIKo priešų, jo, kaip

teisiniuose pagrin- 
besiorientuojančio ir 
teisinę problematiką

, jo, kaip tautos 
reikšmę laisvinimo

Rūpinasi demokratų partijos ateitimi
John Connally, buvęs Texas gubernatorius ir glau

dus prezidento Lyndon B. Johnsono bendradarbis, jau 
rūpinasi' demokratų partijos ateitimi. Jis važinėja po 
kraštą, tariasi su įtakingesniais demokratų partijos vei
kėjais ir tariasi apie būdus ir priemones demokratų par
tijai atstatyti. Buvęs gubernatorius yra įsitikinęs, kad 
artėjančių rinkimų metu dabartinei demokratų partijos 
vadovybei bus duota skaudi, bet naudinga pamoka.

Visi žinome, kad krašte demokratų skaičius yra žy
miai didesnis, negu respublikonų. Bet kiekvienas, da
bartines krašto nuotaikas sekantis žmogus, pasikalbėjęs 
su' savo kaimynais ir artimaisiais, jaučia, kad šie metai 
demokratų kandidatams nebus palankūs. Demokratų 
partija turi visą eilę gabių žmonių, gerų kalbėtojų ir ap
dairių politikų, bet pirminių rinkimų metu jie vienas ki
tą labai jau smarkiai vanojo. Jie mokėjo peštis tarp sa
vęs, bet jų tarpe neatsirado nė vieno, kuris būtų drįsęs
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♦ McGovern tiki, kad žmogus 
turi teisę į pagerintą sveikatos 
apsaugą. Jis reikalavo pinigų ir 
darbb jėgų tam ištirti ir Įvykdy
ti. Sveikatos Apdraudos įstaty
mas ir 1971 m. Nacionalinis 
Sveikatos Apsaugos aktas yra 
tik maža dalis McGovcrno pas
tangų.

tautos atstovybė ybūtų panai
kintas, kad jis negalėtų toliau, 
kaip sako, “kalbėti ir veikti” 
mūsų pavergtos tautos vardu.

Šie pastarieji (antivlikinin- 
kai) nuvertina mūsų politines 
grupes, skelbia jas jau visai 
sunykusias, likusias be jokio 
užnugario, lyg mūsų tauta jau 
neturėtų jokios valstybinės są
monės, tos, - anot • Friedrich 
Mei neck e, “belles Staatsbewust- 
sein”, kurios tesėjimas yra būti
noji ir svarbiausioji sąlyga 
tautai iš kultūrinės (kulturvolk) 
pasidaryti valstybine tauta 
(Staatsvolk), be kurios, kaip 
valstybinės bendruomenės (Sta 
attsgemeinschaft) negali būti 
ir valstybės.

Tie antivlikininkai niekina 
tas mūsų politines grupes, juo
kiasi iš mūsų politikos veikėjų, 
griauna jų autoritetą, skelbia 
juos “neturinčiais kvalifikaci
jų” ir “politinio pasiruošimo” 
politiniam darbui dirbti, stu
mia juos moraliniu spaudimu

VALANDOS: Rirmad. ir ketvirti 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.

ir iš Lietuvos laisvinimo darbo 
lauko, kviesdami į jį tuos, ku
rie didžiuojasi tuo, kad jiems 
lietuviškos politinės grupės, 
politinės partijos “neįdomios’’, 
kad jie iš vis politika nesidomį.

Nuolat ir nuolat mūsų tikrai 
keistų veikėjų ar “veikėjų” 
siūloma padaryti VLIKą “ne
partinį”, išgujant iš jo politi
nes grupes ir tuo būdu, aišku, 
panaikinant jį kaip 
stovy bę.

VLIKas, iki šiol 
dar jam ištikimų ir 
egzistenciją ginančių politinių 
grupių persvarą, savo prie
šams, siekiantiems jį likviduo
ti, dar atsilaikė.

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

MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU 
Su pagarba ERWIN J. MICHAELS

SATURDAY, NOVEMBER 4, 1972

Gabus ir energingas mūsų 
prokuroras Edward V. Hanra
han be pagrindo buvo apkal
tintas ir ištisus metus tampo
mas po teismus. Teismas nuo
dugniai išnagrinėjęs jo bylą, 
spalio 25 dieną jį išteisino.

Cook County prokuroras 
Hanrahan, eidamas savo pa
reigas, pasiuntė policijos būrį 
Į ginkluotos gaujos centrą. Po
licijai buvo Įsakyta iškrėsti na
mą, bet gaujos nariai jos neį
sileido ir paleido kelias kulkas 
Į atėjusius policininkus. įvyko 
susišaudymas, kurio metu žu
vo du “juodųjų panterų” va
dai. Hanrahano pasiųstieji too? 
licininkai negalėjo ’ būti kalti
nami dėl kratos ir susišaudy
mo, bet jie buvo apkaltinti dėl 
netvarkingos bylos paruošimo. 
Teismas ir šiam kaltinimui ne
rado Įrodymų.

Chicagos lietuviai prokuro
rą Hanrahaną gerai pažįsta. 
Jie balsavo už jį pirminiuose 
rinkimuose, kviečiame visus 
balsuoti už jį ir ateinantį an
tradienį, kad Cook apskrityje 
turėtume gerą prokurorą.

Jonas Gibaitis,
s

Lietuvių Demokratų Lygos 
viceprezidentas

B. B. PIETKIEWICZ, Pr«.

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

VELTUI 
JŪSŲ NAMŲ 

ĮVERTINIMAS 
ERWIN J.

atsakė sen. McGovern. — Aš manau, kad mane jie skai
tytų savo draugu ir darytų viską, ką pajėgtų, kad išlai
kytų mano draugystę.

Sen. McGovern pasiryžimas sumažinti JAV. karo jė
gas, atšaukti JAV karius iš Vietnamo, Rytų Europos ir 
Viduržemių jūros privertė- daugelį suabejoti jo politine 
išmintimi. Rusai gali pasinaudoti. JAV apsaugų susilp- 
ninimu ir pasistumti dar toliau į Vakarus, užimti visą 
Europą ir Artimuosius Rytus. Jeigu rusams pavyktų 
padaryti toks žingsnis, tai JAV būtų visai izoliuotos, jos 
nustotų draugų užsienyje. JAV tada reikėtų dar labiau 
ginkluotis, kad galėtų pasipriešinti vis stiprėjančiai ir 
laisvąjį pasaulį pavergti planuojančiai Sovietų Sąjungai.

Gub. Connally krašto gerove besirūpinantiems žmo
nėms pataria šiuose reikaluose balsuoti už prez. -Nikso- 
ne, nes jis geriaupažįsta laisvės ir Amerikos priešus. Jis 
pareiškė įsitikinimą, kad daugelis demokratų šiuose rin
kimuose savo balsą atiduos už Niksoną. Bet jis pataria 
balsuoti už kitus demokratų partijos parinktus ir įvai
rioms pareigoms kandidatuojančius žmones. Jis nori, 
kad rinkimus laimėtų kiti demokratų kandidatai. Prof. 
Sidney Hook, Amerikos socialistų demokratų teorikas 
pareiškė, kad ir jis, visą savo gyvenimą balsavęs už de
mokratų partijos kandidatus, šį kartą balsuosiąs už prez. 
Niksoną. Jam atrodo, kad sen. McGovern nesupranta 
tarptautinės padėties ir nepajėgs vadovauti laisvės kovai.

Gub. Connolly iš anksto rūpinasi atstatyti demokra
tų partiją, kad ateinančiuose, rinkimuose ji būtų vienin
ga ir vėl galėtų laimėti rinkimus. . '■

Įžengimas į Draugą VLIKo 
priešų, siekiančių VLIKą lik
viduoti, politines grupes, kaip 
VLIKą sudarančius narius ir 
steigėjus, nuo VLIKo atstumti, 
politinių grupių veikėjus iš jo 
išvaikyti, o vieton jų kažkie
no rankomis “parinkti” kaž
kokius kitus žmones, neva kaip 
turinčius daugiau “reikiamų 
kvalifikacijų” ir “politinio pa
siruošimo”, rodo, kad VLIKo 
priešai jau perėmė tą jam, 
VLIKui, buvusį kada ištikimą 
laikraštį į savo rankas, padarę 
tą “lemtingą žygį”, siekdami 
VLIKą sunaikinti, gal būt dar 
ir šioje ateinančioje, š. m. lap
kričio 25 — 26 dienomis, 
velande, šaukiamoje 
seimo sesijoje.

Taigi, VLIKo priešų 
konas” peržengtas.

Dienraščio kaino*:
Chicago j e ir priemiesčiuose 

metams ________ ______
pusei metĘ ____________
trims mėnesiam a _ _ .. - 
vienam mėnesiui______

Kitose JAV vietose:
metams - - . -_____ _
pusei metų _____

Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto, VLIKo, ko
va dėl Lietuvos laisvės buvo 
sunki vokiečių okupuotoje Lie
tuvoje, 
dyje, 
šia, 
ji yra ir egzilyj 
kur jam 
giausia, 
j ant dėl 
vimo far

Visokiai# būdais siekia ji su
žlugdyti okupantai bolševikai, 
sėdami per savo agitpropinius 
agentus mūsų visuomenėje 
VLIKu, kaip tautos atstovybe, 
nepasitikėjimo sėklą, dezor
ientuodami mūsų visuomenę, 
kiršindami mus vienus prieš 
kitus, Įtaigodami klaidingas 
pažiūras Į VLIKą, i jo teisinius 
pagrindus ir teisinę asmenybę.

Didelė mūsų visuomenės 
dalis tos bolševikinės propa
gandos, varomos labai gudriai, 
išoriškai nepastebimai, yra jau 
ir paveikta.

Su teisės pagrindais nesusi
pažinę ir VLIKo teisinėje pro
blematikoje nesiorientuoją mū
sų žmonės, dažnai net ir labai 
geri lietuviai, žiūrėk, kartoja 
okupanto ir jo agitpropinių 
agentų mūsuose paskleistas 
klaidingas, VLIKą nuvertinan
čias, jo teisinę prigimtį ginči
jančias mintis.

Tie, kurie teisingai supranta 
VLIKą, kaip tautos atstovybę, 
kurie suvokia teisinius VLIKo 
sudarymo pagrindus, to suda
rymo teisinę logiką, kurie ži
no, kaip svarbu mums šian
dien turėti tautos atstovybę 
VLIKo asmenyje, VLIKo, su
daromo senais, tradiciniais, 
jo 1941. II. 16 d. deklaracijoje 
išryškintais pagrindais, stovi 
už. VLIKą, , kaip tautos atsto
vybę ir gina jį, jo egzistenciją 
nuo pasikėsinimų į ją.

Ir taip mūsuose susidaro du 
vienas prieš kitą išsidėstę, vie
nas kitam priešingi, vienas su 
kitu kovojantieji frontai arba, 
švelniau tariant, dvi pusės.

Vienoje pusėje stovi tie, ku
rie yra už VLIką, kaip tautos 
atstovybę, o antroje — tie, ku
rie neigia VLIKo teisinę galią 
reikštis ir vykdyti pavergtosios 
tautos valią arba siekia VLIKą 
“reformuoti”, kad VLIKas, kaip

Subscription Lt»»!
ta Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
rix months. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
sther countries $23.00 per year.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Laidia Naujienų Ben
drovė, 1739 -So. Haisted St. Chicago, 
HL 60608. Telet HAymarkat 1-6100.

Pinigus taikia siųsti pašte Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Išrinkime prokurorą
Edwardą V Hanrahaną
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HD AŪMA rtlIlflMĖt* VU* ANNA DAUUfvw
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PR1*1‘AIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tolei.: PROSPECT 8-3229 
Rezid. tolof.: WAforeok 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
nuo 7 iki 9 vai vak. Treč, uždaryta.

Ron, tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Buildinfl). Tot LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

Tolof.; PRospoct 8-1717

DR. S. B1E21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGUA 
Tolof. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antracL, penktadienį nuo 1—5. treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: Gi 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-OOOh

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCEL1UNA1TE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Tolof. WA 5-2670. 
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225. 
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

„VIDAUS LlGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET ■ 

VALANDOS: ^Firmad., antrad., ket* 
virtai ir penktadieniai nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.

' ■ Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: 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 praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 7Tsf St. . 
Tek: 925-8296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 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 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą. '

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

2454 WEST 71 st STREET 
Ofise telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Gibson 8-6195

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

... P. ŠILEIKIS, 0. P.
MS ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

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

(Arch Supports) ir t L
Va!.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, Ilk 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNY JI

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lako)

Dažo namus ii lauko Ir ii vidaus. 
Darbas 9arantuotas.

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

STASYS ŠAKINIS

AL. IR IGNAS 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

GRADINSKAS
KELIOS DEŠIMTYS

IŠSIRINKITE
2512 W. 47 ST. — FR 6-199* 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios- gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

G U Z A U S K (J 
uELES VISOMS PKUGUMS 

BEVERLY HILLS GCL1NY01A 
2443 WEST 63ro STREET •

Telefonai: PR A-0833 ir PR 8-083*:

^PERKRAUSTYMAl

MOVING 
Leidimai — Pilna, apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. š E R Ė N A S

2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 
z iš įvairiu atstumų. 

_ / ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.; FRontler 6-1882

~ - 11 ■■ ■

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuviu 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

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER INC. ‘

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

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

-------- - - -—- - - -- _

Nuo 
1914 metų

Passbook Savings J 
All accounts com- f 
pounded daily — 1 

paid quarterly

M
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

ARCHER AVENUE

2 Years Savinas 
Certificate 

(Minimum $5.000)

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

S20.000.

CHICA8O, ILLINOIS MSB 
PHONE: 254^478

/ JURGIS JANUŠAITIS

Prisiminkime amžinybėn išėjusius
Lietuviai turi nuo seno labai 

gražią tradiciją — Vėlinių die
ną prisiminti amžinybėn išė
jusius savo tėvelius, brolius, 
seseris, gimines bei artimuo
sius.

Ši graži tradicija buvo prak
tikuojama neprikl. Lietuvoje. 
Ne vienas iš mūsų mename Vė
linių vakarą Kauno kapinėse, 
kuriose vakare sutviksėdavo 
degančių žvakių jūra, o prie 
artimųjų kapų klūpėdavo žmo
nės ir maldos žodžiu jungdavo- 
si su brnagiais žmonėmis jau 
amžinybėn išėjusiais.

i

Ruduo, lapkritys, krentą la
pai tarytum kiekvienam pri
mena šios žemės kelionės tra
pumą. Tos nuotaikos mus ir 
šiandien Chicagoje veda į šv. 
Kazimiero lietuvių kapines, 
Lietuvių tautines kapines, o 
kituose miestuose į kitais var
dais vadinamas amžinojo poil
sio vietas.

Lietuvių Bendruomenės ko
miteto ir šv. Kazimiero lietu
vių kapinių sklypų savininkų 
draugijos pastangomis ir Chi
cagoje buvo įgyvendinta ši 
graži tradicija — Vėlinių dieną 
prisiminti mirusiuosius ir ka
pinėse su religinėmis apeigo-= 
mis pagerbti jų šviesų atmini
mą. z

Ir šiais metais Vėlinių pro
ga, sekmadienį, lapkričio 5 d.Cleveland© autobusų suretinimopakeitimo pasekmės

Aš čia šį tą pasakysiu apie 
tas pasekmes, kurios pasireiš
kia CIevelando mieste. Gal ir 
kituose miestuose autobusų 
važinėjimas sekmadieniais pa
našiai yra sutvarkytas kaip 
Clevelande? Dabar sekmadie
niais tų autobusų važinėjimas 
taip yra suretintas, kad dau
geliui žmonių susidaro didelių 
nepatogumų, kur nors nuvykti, 
nes maždaug kas valanda eina 
reiki dm a kryptimi' autobusas, 
o anksčiau beveik kas ketvir
tis valandos pravažiuodavo. 
Kam tenka važiuojant imti 
persėdimo bilietėlį, kartais 
vėl susidaro nepatogumų, nes 
dažnai tenka kito autobuso 
laukti beveik visą valandą. 
Taigi tokiam važinėjimui susi
daro ilgos, taip sakant, kelio
nės.

Paprastai sekmadieniais dau
gelis žmonių būna laisvi nuo 
darbų, ir todėl nori apsilanky
ti pas savo draugus arba nueiti 

tuojau po bažnytinių pamaldų, 
12 vaL šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse įvyksta ekumeninio 
pobūdžio iškilmės.

Tuojau po pamaldų pasau
liečio žodis ir padedamas vai
nikas prie šių kapinių steigė
jų paminklo, uždegama Vėli
nių žvakė, simbolizuojanti gy
vųjų ir lietuvių tautos tėvynė
je mirusiųjų ir viso pasaulio 
kapinėse besiilsinčiųjų dvasi
nį ryšį.

Apeigų metu visų bendrai 
bus giedamos giesmės, vado
vaujant šv. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos choro na
riams. Iškilmės bus baigtos 
tautos himnu.

Po apeigų įvyks individua
lus artimųjų kapų aplanky
mas. Būtų gražu, kad į šias ka
pinėse iškilmes atsilankytų 
kuo daugiausia žmonių, nes 
juk kiekvienas iš mūsų turime 
labai brangių asmenų, amži
nybėn jau išėjusių; ir palaido
tų šv. Kazimiero lietuvių bei 
Lietuvių tautinėse kapinėse.

Pažymėtina, kad Vėlinių 
proga, ateinančio sekmadienio 
Lietuviai Televizijoje progra
ma skiriama mirusiųjų atmini
mui bei jų pagerbimui. Meni
nę dalį atliks solistė Praurimė 
Ragienė, Smuiku palydint dr. 
Leonidui Ragui ir akompa
nuojant Manigirdui Motiekai- 
čiui. > 

į kokį nors susirinkimą ar baž
nyčią. Anksčiau tie autobu
sai sekmadieniais važinėda
vo panašiai kaip ir visomis ki
tomis dienomis, būdavo labai 
patogu kur nors nuvykti ir pa
sižmonėti. O dabar Į visokių 
organizacijų susirinkimus, ren
giamus sekmadieniais, daug 
kam nelengva nuvykti.

Bet kai kam toks autobusų 
pakeitimas atneša šiokią tokią 
laimę. Būtent, tokią laimę 
suteikia kai kurioms automo
bilių parduotuvėms. Mat, kai 
kurie žmonės, kurie savo ki
šenėse dar turi pakankamai pi
nigų ir kurie' anksčiau važinė
davo autobusais, dabar, paki
tėjus sąlygoms, priversti Įsi
gyti savo automobilius. Taigi 
automobilių pardavėjams visa 
tai sudaro malonių patogumų. 
Teko girdėti iš .vieno automo
bilių pardavėjo tokią nuomo
nę: jei, girdi, šventomis die
nomis visokį autobusai visai 
nevažinėtų^, tad dar daugiau 
atsirastų žmonių, pasiryžusių 
įsigyti automobilius.

Kai dabar sekmadieniais re
čiau kursuoja • tie autobusai, 
tad teko pastebėti važiuojan
čius paprastais dviračiais su
augusius arba senesnius žmo
nes, o anksčiau dviračiais va
žinėdavo tik vaikai, kurie tik 
tokiu būdu pasilinksmindavo. 
Atrodo, kad ateity, esant to
kioms sąlygoms, neturintieji 
pakankamai lėšų automobi
liams įsigyti, bus labai pato
gu įsigyti dviračius.
' ■ • Kelmutis

ROCKFORD, ILL
Lietuvių klubo padėkos pietūs

Rockfordo Lietuvių Klubo 
tradicinis parengimas — Padė
kos pietūs įvyks sekmadienį šio 
lapkričio mėnesio 19 dieną Lie
tuvių Klubo didžiojoje salėje. 
Klubo valdyba ir direktoriai de
da pastangas ir rūpinasi, kad 
sutraukus visus klubo narius ir 
direktorius bei jų Šeimas valgy
ti drauge Padėkos pietus. Taip 
pat kviečiami klubo garbės na
riai dalyvauti pietuose su savo 
Šeimomis, ries jiė irgi klubui 
daug padeda saVo darbais ren
giant piknikus parke ir paren
gimus salėje.

LieA?.vių Klubas tai didžiau-

aia lietuvių organizacija Rock-|^ 
forde. Yra ko paiidžiaugti. Jau I 
32 metai kaip vieningai rengia

K1EKVII
m uosius Padėkos pietus valgė
me neskaitlingas klubo narių bū
relis. Mūsų pirmosios Šeiminin
kės buvo Petronėlė Savickienė ir 
p. Kaverienė, kurių šiandien mū
sų tarpe jau nėra...

Oficialiai Padėkos Diena nu
statyta ir U. S. Kongreso pa
tvirtinta, būtent paskutinį lap
kričio mėnesio ketvirtadienį. Tu
rime dėkoti Aukščiausiam kaip 
dėkojo Pilgrimai už gerą derlių 
ir prisišaudę laukinių kalaku
tų juos kepė ir visi drauge val
gė.

Rockfordo Lietuvių Klubui 
šie metai irgi buvo geri metai. 
Pirmiausiai reikia padėkoti Klu
bo Valdybai ir direktoriams, čia 
nors trumpai noriu priminti klu
bo namo pagerinimus; buvo įdė
ta nauja moderni klubo didžio
sios salės apšildymo ir vėdinimo 
sistema ir įrengta nauja pajė
gi televizijai antena. Mažoji klu
bo salė išpuošta, padidinta ir 
įvesta nauja šviesa, o garsiakal
biai išvedžioti abiejose salėse, 
bare ir virtuvėje.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

Turėdami vyriaus) kunigą ant Dievo namy, prisiartinkime w tflera 
iirdtia pilname tikt j ima. Ebr. 10:21,22,

Atsiminkime, kad jis, kursai pradėjo ^era darbą, neatsimaino, jei tik 
musų širdis pasilieka prie jo, jei tik mūsų tikėjimas tebėra aiškus ir tvirtas, 
jei tik mūsų pasišventimas tebėra pilnas ir tikras, taip, kad neieškome savo 
valios, bet leidžiame jo valiai išsipildyti visuose mūsų reikaluose, tada įį- 
tikrųjų turėsime pilną tikėjimą ir užtikrinimą; nes žinodami, kad Dievas 
neatsimaino, ir žinodami, kad mes dar sutinkame su jo prižadais ir sąran* 
gomis, žinosime, kad visokia jo maloninga apveizda vis dar yra panaudotą 
mūsų labui- Toksai yra pilnas tikėjimas ir užtikrinimas — pilnas pasitiko* 
jlmas Dievu. "

kiekvienam aišku, kuri yra tikrojL Krikščioniui reikalinga tikroji Kris* 
taus bažnyčia. Į risią.šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi ‘‘Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavsite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Zaviit, 3715 West 66th Street, Chicago, 
Illinoh 60629.

4V. RASTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL 
I <4 2533 W. 71st

Th Telef.: GRovehill

HOME
Street 

6-2345-6
Didelių parengimų metu poli

cija aikštėje prižiūri pastatytus 
automobilius. Bene pats didžiau
sias darbas atliktas tai klubo na
mams uždėtas naujas stogas.

Klubo parke šiemet irgi at
liktas didelis žygis piknikams 
skirtoje vietoje išpilta 40x50 
pėdų cemento platforma dėl šo
kių. Platformai stogas dėl laiko 
stokos dar tebėra neuždėtas.

Mūsų mielos šeimininkės jau 
galvoja ir planuoja, ar daug 
reiks kalakutų ir kitokių skanu
mynų Padėkos pietums. Reikia 
žinoti, kad mūsų virėjos yra ge
rai patyrusios ir patieks pietus 
karališkus.

Klubas kviečia visus namiš
kius dalyvauti pietuose ir laukia 
brangių svetelių iš toliau.

žvalgas

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKS-TB AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

Jau galima be rinkliavos 
nuvažiuoti į Detroitą

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Jau galima greitkeliu 94 nu
važiuoti iš Chicagos f Detroitą 
nemokėjus-Indianai kelio rink
liavos. Praeitą trečiadienį bu-- 
vo atidarytas plento 12 mylių 
tarpas tarp Chestertono ir Mi-. 
cbigan City.

šis greitkelis — nuo Billings, 
Montana, iki Detroito, Michi
gan, 1607 mylių ilgumo buvo 
pastatytas jau prieš 12 metų, 
tačiau 3j0 mylių tarpas per In
dianą buvo tiek ilgai nudels
tas, kadangi Indiana norėjo 
uždirbti iš pravažiuojančių 
apmokamuoju Indianos plen
tu 80 ir 90. Iš to 30 mylių tarpo 
11 mylių buvo pastatyta per
nai; buvo pažadėta baigti li
kusį tarpą šiemet, kas paga
liau ir padaryta. Dabar važiuo
jant iš Chicagos Dan Rayan 
greitkeliu i 94 greitkelį, gali
ma be jokio išsukimo ir be 
rinkliavų nuvažiuoti tiesiai i 
į Detroitą.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associaeijos

. TURIME 
KOPLYČ'Af

VISOSE MIESTO 
DALYSE

AMBULANCE 
PATARNAVI 
MAS DIENA 
IR NAKTĮ

Susirinkimu ir parengimy
PRANEŠIMAI

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArus* 7-8401

— Lietuviv žagariečiy Klubas ren
gia linksmą metini šokių vakarą šeš
tadieni, lapkričio 4 dieną Hollywood 
salėje, 24^7 W. 43rd St Pradžia 7:00 
vai. vak. Bus skanių valgių, įvairių 
gėrimų ir gražių dovanų, šokiams 
gros J. Joniko orkestras. Kviečia vi
sus narius ir svečius atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti su žagarie- 
čiais. Komisija ir Valdyba

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Ave, Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1001.

— Brighton Parko Lietuvių Moterų 
Klubo metinis balius įvyks sekmadie
nį, lapkričio 5 dieną Hollywood sa
lėje. 2417 W. 43rd St. Bus skanių 
valgių ir gėrimų, gražių dovanų ir 
Antano ValiGno orkestras. Pradžia 
4 vai. popiet Kviečia visus —

Komisija ir Valdyba

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YAras 7-1138-1139 

.. —,i n

— Chicago* Lietuviu "Kęstučio" 
pašalpos klubo mėnesinis narių susi
rinkimas įvyks sekmadienį, lapkričio 
mėn. 5 d 1:00 vai popiet, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd Street.

Valdyba

— Joniškiečių Labdarybės i, ir Kul
tūros klubo,eilinis susirinkimas įvyks 
antradienį, lapkričio 7 d. 8:00 vaL vak. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Nariai ir narės prašomi gausiai daly-! 
vauti. nes yra daug reikalų aptarti. 
Svečiai, norintieji įsirašyti į klubą, I 
kviečiami atsilankyti. Po susirinki
mo bus vaišės. A. K.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIILCS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-1911
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Bičiūno paskyrimas
Chicago Tribune praneša: 

Aristide (Art) Bičiūnas paskir
tas Chicagos srities Transpor
tacijos Studijų (CATS) direk
torium. Bičiūnas, 33, ankščiau 
buvo tyrinėjimų ir planavimo 
direktoriaus asistentas ir di
rektorius.
C. A. T. S. buvo suorganizuota

___

UŽSAK .'KITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

■

%

I

■

SPECIALAUS RUBLIO 
CERTIFIKATAI

Jie yra geriausia dovana.
Intertrade Express Corp, saky
davo Jums anksčiau, o dabar tai 

patvirtina Jūsų giminės —
Su jais jūsų giminės gali gau

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

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

Pilnai oarantuoti ir apdrausti 
Tik INTERTRADE EXPRESS 
CORP, duoda Jums greičiausia 
patarnavimą. Certifikatai yra 
pristatomi Į jūsų giminių na
mus per anie 3 savaites Spe
cialaus Rublio kaina yra $2.35. 
Jokiu primokėiimų nėra. Jūs 
galite siųsti bet kokią sumą.

Reikalaukite mūsų veltui siun
čiamu iliustruotu katalogu.

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER

i

i

BB

F,

EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street

Fifth Floor
New York, N. Y. 10010

Tel. 982-1530
SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ
Tik trumpam laikotarpiui garan
tuojamas greitas pristatymas.

ZHIGULI VAZ 2101
US$3214.00

Jeigu jūs užsakysite Zhiguli 
VAZ automobilį prieš 1972 m. 
lapkričio 30 d., galite nuimti 
50 dol. nuo kainos 
MOSKVITCH 412 IZH

USS3155.00
MOSKVITCH 408 IE

US$3033.00
ZAPOROZHETS ZAZ 968

US$2026.00
Reikalaukite musu specialaus 
Biuletenio su automobiliu pa
veikslais. Dėl apartmentu ir 
dėvėtu drabužiu, taio pat reika

laukite specialiu katalogu.
Mes turime 23 metu patyrimą 
šiame biznyje ir daug tūkstančiu 

patenkintu klijentų.

| SIUNTINIAI Į LIETUVA '
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAL

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

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

V. VALANTINAS

------------ --------------—------------ ---------- 41... "y.1 J11 'TJ

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pijsrus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA S-920!

_
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viu Klubo Metinė vakarienė 
įvyks lapkričio 11 d. 7:30 vai. 
vak. Balio Pakšto salėje. Sve
čiai bus vaišinami šalta ir kars
ta vakariene. Programą išpil
dys Waukegano - Racine Mote
rų sekstetas “Viltis”, vadovau
jamas muzikės Reginos Ditkus. 
Įėjimo auka 6 dol. asmeniui. 
Dėl rezervacijų kreiptis j Pr. 
Rumšą. Tel. VI 7-2147. (Pr).

1955 metais tikslu sudaryti su
prantamų transportacijos pla
nų astuonių apskričiu metro
polinės Chicagos sričiai, Įskai- 

ilant reikalingus plentus ir ma
išines transportacijos priemo
nes.

Bus “šlapi” rinkimai
Rinkimų dieną (ateinantį 

antradienį, lapkr. 7 d.) Chica- 
gos miesto saliūnai bus atida
ryti. Tai pirmas kartas po Pro- 
hibįcijos laikų, kuomet žmo
gus gates gauti išgerti rinkimų 
metu, pasakė Miesto Valdybos 
ekspertas. Einant naujuoju 
Illinois Įstatymu, “gėryklos” 
lieka atidarytos normaliomis 
valandomis kaip ir kitomis sa
vaitės dienomis, nors vietų sa
vivaldybės turi teisę išleisti sa
vo potvarkius ir sąliūnus už
daryti jei nori. Per eilę praei
tų metų rinkimų dienomis vi
si Miliūnai ir barai būdavo už
daryti iki 6 vai. vakaro.

J?

Richard Speck 
perteisimas

žudikas Richard Speck, 
kurs 1966 metais Chicagoje nu
žudė astuonias slauges studen
tes ir buvo nuteistas mirties

f t •'rim n—a—B^BaaaBb^jgaaEB—cgcsagat^

A. T.VERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas
1646 WEST 69th STREET

T»L: REpublIc 7-1941

M. A . š IM K U S
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7453 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.V... j ‘

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 6*632. Ta L YA 7-5988

IKSU*

LO»noa«w

Calk Frank Zapoll*' 
3208% W. 95th St.

GA 44654

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namy Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus u 
perstatai! senus visų rusių namo ap 
šildymo pečius, air-condiuoning. van 
dens boilerius ir stogų rtnas (gutters) 
Dirou greit, sąžiningai ir garantuotai 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. UI. 60CU9. Tel.: VI 7-3441

DEL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
1R SA2LN1NGUM0 NAMŲ REMONTU 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimu 
vamzdžiai, Tuckpointing — muro su ( 
tvirtinimas ir valymas, Mūrininko 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabai

AL BELEAKUS TEL. 23«-K«5fi

’bausme, ateinančią lapkričio 
21 dieną bus perteisiamas. Teis
mas įvyks nebe Chicagoje. o 
Peoria, Ill. ir teisėjas bus Ri
chard J. Fitzgerald.

Perteisti Spėką atsiradęs rei
kalas po to, kai JAV Aukščiau
sias teismas mirties bausme 
panaikino.

VĖLINIŲ DIENOS
IŠKILMĖS

Organizuojamos sekmadieni, 
lapkričio 5 Lietuvių Bendruo
menės Pasauliečių Komiteto ir 
Šv. Kazimiero Lietuvių Kapi
nių Sklypų Savininkų Draugi
jos.

Programoje:

1. Tuojau po pamaldų lietu
viškoji visuomenė prašoma at
vykti Į šv. Kazimiero lietuvių 
kapines prie Steigėjų pamink
lo, kur Vytauto Didžiojo šau
lių kuopa budės garbės sargy
boje.

2. Ekumeninio pobūdžio iš
kilmės prasidės lygiai 12 valan
dą dvasiškio malda.

3. Po maldų pasauliečio žo
dis ir padėjimas- vainiko prie 
Steigėjų paminklo įnirusiems 
pagerbti.

4. Įžiebimas Vėlinių žvakės, 
simbolizuojančios gyvųjų ir 
mūsų tautos mirusiųjų tėvynė
je ir viso pasaulio kapinėse dva
sini ryši!

5. Bendros giesmės ir Tau
tos Himnas, vadovaujant šv. 
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos choro nariams.

6. Individualus kapų aplan
kymas Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse ir Lietuvių Tautinėse 
kapinėse.

Gilesniam Vėlinių Įprasmi
nimui šia tema bus kalbama 
per lietuvišką radijo ir pami
nėta spaudoje. Sekmadieni 
Lietuviui Televizijos programa 
bus ištisai pašvęsta Vėlinėms. 
Meninę dalį per Lietuvių Tele
viziją atliks operos solistė Prau- 
rimė Ragienė, smuiku palydi
ma Dr. Leonido Rago akom
panuojant pianistui Manigir- 
dui Motekaičiui.

Lietuviška visuomenė kvie-
čiama Vėlinių Dieną atatinka
mame susikaupime dalyvauti 
apeigose. L. G.

e

♦ “Nepirk katės maišė’\ sa
ko lietuviška patarlė. Kam 
pirkti televiziją pasižiūrėjus 
kataloge, jei gali nuvažiuoti Į

HELP WANTfcD _ MALČ-FĖMALE HELP WANTED ~ MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkių Reikia Darbininkų ir Darbininkių

AUTOMATIC CHUCKER — SETUP 
WARNER - SWASEY — GISHOLT . ‘ .

1st AND 2nd SHIFT

TURRET LATHE — SETUP OPERATORS 
į AND OPERATORS

1st AND 2nd SHIFT

AUTOMATIC SCREW MACHINE SETUP 
BROWN & SHARPE

* ’ 1st AND 2nd SHIFT

ELECTRICIANS
ELECTRONIC BACKGROUND AND SOME INDUSTRIAL EXPERffiNCE.

TOOL GRINDER
1st SHIFT

Powers offers an outstanding benefit program which includes company paid 
medical and life insurance, pension plan, disability benefits. Liberal vaca
tion 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

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininku RUkia

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

SIUVIMO MAŠINOS OPERATORĖS 
Patyrusios dirbti prie vienos adatos 
automatinės mašinos moteriškiems 
sportiniams drabužiams. Ąukščiau- 

sios akordinės kainos. 
Nuolatinis darbas.
DAN HOWARD

710 W. JACKSON BLVD. 
Tel. 263-6700

MISCELLANEOUS FOR SALE 
[vairūs Pardavimai

PARDUODAMI
DU LIETUVIŠKI TAUTINLAI 

KOSTIUMAI
su galvos puošmenomis moterims.

Abu už 300 dol.
Rankų darbo ^medžiaga ir 

apsiuvinėjimai.
TEL. DR 3-1930 z

PERSONAL
Asmeny Ieško

PENSININKUI AR PORAI su maši
na, veltui butas Lemonto apylinkėje 
už namo prižiūrėjimą iki balandžio 
15 dienos. Apsimokėti tik už šilima. 

Tel. 257-7390.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

lietuvių parduotuvę, kur tų 
televizijų yra kelios dešimtys. 
Jei reikia televizijos, fonogra
fo, magnetofono ar radijo, 
geriausia nuvažiuoti Į Gradins- 
ko parduotuvę. Pas ji aparatij 
daug. Gali išmėginti, palygin
ti, viską lietuviškai išsiaiškin
ti. Adresas toks: 2512 W. 47th 
St, Chicago, Ill. tel. FR6 - 1998. 
(Pr.)

* Vienintelis lietuvis kailinin
kas prekiauja 185 N. Wabash 
Ave., antrame aukšte. Sav. 
Norman Burstein. Telefonas 
263-5826. (Pr).

♦ Chicagos Britanijos Lietu-

Floridos pamariais ateina 
Ruduo. Juno Beach, Florida 
33408. žiemos Floridoj tiktai 
turtuoliams. Jei nori aplankyti 
ir pažinti Floridą, atvažiuok 
rudenį arba vėlyvą pavasarį. 
Kainos tos pačios iki gruodžio 
1 d., kaip vidurvasaryje. Ko
dėl nepasinaudoti? Tomkus va
sarvietės Sapphire Sea adresas: 
700 Ocean Drive, Juno Beach, 
North Palm Beach, Florida 
33408. Telefonas 305—£44-3388.

• (Pr).

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

MACHINISTS
FOR MACHINE REPAIR WORK.

ELECTRICIANS
FOR CONSTRUCTION AND 

MAINTENANCE WORK.

DIE MAKERS
MUST HAVE DIE REPAIR 

EXPERIENCE.

STEAM FITTERS
FACTORY EXPERIENCE PREFERED

Permanent positions. Company 
benefits include:

• PAID GROUP INSURANCE 
HOSPITALIZATION 

PENSION - VACATION - HOLIDAYS
COMPANY CAFETERIA

AMERICAN CAN CO.
6017 So. WESTERN AVE.

JOURNEYMAN MACHINIST

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

engine lathe.
GR 5-1003

press' man 
MILLER SIMPLEX 

Good transportation.
» HOSPITAL INSURANCE.
• SMALL SHOP. \
• SALARY OPEN.

Call 11:00 A. M. 2:00 P M.
FI 63133

MAN FOR FURNITURE 
FINISHING SHOP.

Some experience preferred. 
Age no factor.

Phone 261-7111.

HELPERS
Experienced in steel fabricating job
shop. Many benefits. Steady work.

Excellent opportunity for 
advancement.

650 So. 28th AVE.
BELLWOOD, ILL.

ANGLE ROLL OPERATOR
Experienced operator for job shop 
work. Excellent opportunity for 

qualified man. Many • benefits.
Steadv work.

650 So. 28th AVE.
BELLWOOD, ILL.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

CICERO APYLINKĖJE 
Išnuomojamas 6 kambarių butas, 
3 miegami, pirmame aukšte iš kiemo 

pusės. Suaugusiems.
1410 So. 49th AVENUE.

Galima apžiūrėti nuo -8:00 vai. ryto 
iki 4:00 vai. popiet.

Po 4:00 vai. skambinti tel. TO 3-0609.

5 LIGHT ROOMS
2nd FLOOR GAS SPACE HEAT. 

Newly decorated.
Stove, tile bath & cabinet kitchen. 

One child welcome.
NO PETS.

AVAILABLE NOW. 
TEL. PA 5-8193

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su vir
tuvės privilegijomis, 906 N. Rockwell.

Teirautis kampinėj tavernoj 
2600 I0WA STREET. ‘

MARQUETTE PARKE 
IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIŲ 

BUTAS. 
TEL. 476-8038.

4. G. AUTO REBULDERS 
čia automobiliai Išlyginami ir nuda 
lomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
Ir gerai, prityrusių darbininku. Kai

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

TEI____  776-5381
Anlcatai G«rbažlau«Aat, »av.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
.PETKAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cerma^ Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

BU T Ų .N U O M A V I M A S 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

f | VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• 1 t

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

PRIE 59 IR KELBOURN 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 masinu garažas. $31,500.

DVIEJŲ ŠEIMŲ 1% 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;

NAUJAS 2 BUTŲ
2 aukštų mūras 4 metų senumo, tik
rai įdomus ir geresnės statybos už 
dabartinius naujus. 2 dideli butai 
po 5% kambarių su 3 dvigubo dy
džio miegamais ir labai patrauklio
mis virtuvėmis su įmontuotomis vi
rimo ir kepimo krosnimis ir valgo
maisiais jose. Daug ekstra išplaste- 
riavimo pilname beismante. 2% 
šinų aluminijaus garažas. Tai yra 
geriausias namas, o kaina gerokai že
miau 50 tūkstančių, nors turėtų būti 

žymiai aukštesnė.
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

PARDUODAMA
10 AKRŲ GRAŽAUS MIŠKO 

arti vieškelio^ ežero. Nereikia įmo-
kėjimo. Tik $19 per mėnesį. • 

Skambinti angliškai.

Tel. 282^4155

MŪRINIS 6 METŲ. 2 liuksus butai 
po 3 miegamus ir po 2 vonias. Beis
mante 3 kambarių butas. Arti 72-ros 
ir California. Brokeris. 778-6916.

NETOLI 59-TOS'IR PULASKI 
7 kambarių mūrinis bungalow’ su 4 
dvigubo dydžio miegamaisiais arba 
galimu TV kambariu. 1% vonios su 
pilnais įrengimais. 2 mašinų garažas. 
6 kambariuose pilnai nuo sienos iki 
sienos yra įdėti kilimai. Savininkas 
yra verčiamas greitai parduoti už 
stebuklingai žemą kainą, . tik už 
$22.900. Būkite apdairūs ir guvūs. 

Skambinkite stebukladariui. 
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.

254-8500

K. E I i N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
T»>»onil auto motorai, irabdiiai, 

Hina-upu ir t. f.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-752?

A. * L INSURANCE t REALTY Į
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4445 $*. ASHLAND AVE. 

uA M775
(Currency Exchange įstaigoj) 
PlflOt automobiliu draudimai.

—-—————„„„—

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“N A U J 1 E N O S F”

NAMAI PRAŠO
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- , 
Myrnas. 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. 
$36,000.

5% KAMBARIŲ 15 metų mūras. 
Centralinis oro vėsinimas. Karpetai, 
užuolaidos. Marquette Parke. Tuoj 
galima užimti. S25.000.

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 duoda $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. 
Tuoj galima matyti. $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 musu. — 
$22,000.

10 BUTU MŪRAS, apie S15.00Q 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. 'Mar
quette Parke. $67,500.

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

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik S27.900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. S36.500. _

11 BUTŲ 7 metą mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu, alumin, langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

MŪRINIS 4-MIEGAMI ir 3 vonios. 
Moderni virtuvė. Dideli kambariai. 
Garažas. 32 pėdų sklypas. Tuoj ga
lima užimti. Gerai prižiūrėtas. Ne
brangus. 64 ir Artesian.

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

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

TEL. 436-7878

4 BUTŲ PO 5 KAMBARIUS mūras, 
su antriniais langais, gazo šilima, 4 
mašinų mūro garažas. Gera transpor- 
tacija, puikus investavimas. ATDA
RAS APŽIŪRĖJIMUI sekmadienį, lap

kričio 5 d. 1—5 vai. 
6328 So. ALBANY AVE. 

Tel. 259-6463 arba GR 64989.

PIRKITE DVI AR TRYS ŠEIMOS 
naują 8 butu namą po 3 ir 4% kamb. 
$15,000 pajamų. Mainys i mažesni. 

Marquette Parke. Tel. HE 4-2323.

A. GOOD BUY BY OWNER 
LOW THIRTYS

99 AND CAMPBELL
Deluxe 6 rooms custom built brick 
bungalow. Very' large lot. Full base
ment 1% baths. 11 years old. Wall 
to wall carpeting throut. Screened 

! porch, patio. Near St. John Fisher 
parish. Owner transferred. 779-9214.




