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Prezidentas Nixonas savo kampanijoje
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Romos žurnalas “Gentes” Nr. 10, savo spalio mėn. laidoje 
rašydamas apie Lietuvą, plačiai panaudoja italų kalba Elta-Press 
biuletenio medžiagą. Ilgo straipsnio apie Lietuvą — “Kolabora- 
cija ar Kalėjimas”, pirmas skyrius užvardintas “Susidegimo gy
vas, šaukdamas “Dievas — Tėvynė — Laisvė”. Aprašomas Ka
lantos susideginimas. Pabrėžiama, kad tai įvyko kaip tik tuo 
metu, kai Nixonas vizitavo Brežnevą Maskvoje, nes tokiu despe
ratiškų būdu norėta atkreipti atbukusio laisvo pasaulio dėmesys 
į tragiškąją Lietuvos padėtį. Aprašė Kaune vykusias jaunųjų 
demonstracijas, kur buvo giedotas nepriklausomos Lietuvos him
nas ir iškeltos jos trispalvės vėliavos.
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AMERIKA SKUBIAI STIPRINA
SAIGONO KARINĘ AVIACIJA

WASHINGTONAS. I 
šeštadienį keliose vietovėse pakartojo tas pačias mintis: karas 
Vietname baigiasi, taika šiandien yra arčiau negu betkada ir ji 
bus pastovesnė, taika būsianti garbingomis sąlygomis, Ameriką 
jis noiįs matyti stiprią, ne — silpną ir vyriausybė neduos jokių 
amnestijų dezertyrams ir vyrams, pabėgusiems nuo karinės prie
volės. Pagrindinė prezidento kalbų tema buvo — taika per jėgą.

Kitas skyrius užvardintas 
“Ąr nebėra vietos pasaulyje ma
žoms tautoms?” Jame primena
mas Hitlerio su Stalinu sandė
ris, Pabaltijo. valstybių okupa
cija, jų inkorporavimas į So
vietų, S-gą, jų visiškas priklau
somumas nuo Maskvos.

Toliau paliečiama rusifikaci
ja. Apie 15% visų gyventojų ru
sai, o Vilniuje jų . esą net 40%. 
Kraštas rusifikuojamas '-visais 
būdais: per mokyklas, kur net 
Lietuvos istorija ir geografija 
yra dėstomos rusišku požiūriu, 
per administraciją, per parti
jos ir savivaldybės organus ir 
1.1.

Toliau dėstoma; kad Lietuva 
yra katalikiškas kraštas, žmonės 
giliai religingi, savo tikyboje jie 
randa įkvėpimą, jėgą ir drąsą. 
Todėl suprantama, kad Krem
lius visais būdais stengiasi už
smaugti religiją, tikėdamasis 
tuo užgniaušiąs tautinę, lietuvių 
sąmonę. Aprašomi svarbiausi 

' Lietuvos - bažnyčios nusiskun
dimai dėl tikybos persekiojimo: 
Lietuvos bažnyčia pasmerkiama 
mirti dėl kunigų trūkumo. Vie
toj 1,500 kunigų ir keturių se
minarijų su 400 klierikų 1940 
m., tėra viena seminarija su vos 
30 klierikų. Kasmet miršta nuo 
30 iki 40 kunigų, įšventinama 
tik 4 ar 5. Kunigai griežtai bau
džiami už tikybos mokymą. 
Draudžiama statyti naujas ar 
remontuoti senas bažnyčias. Ti
kybos praktikavimas yra bau
džiamas ir netiesioginiu būdu: 
valdininkai pastebėti lankant 
bažnyčią nustoja darbo. Drau
džiama spausdinti maldaknygės 
ar kitokios religinės knygos. 
Imant visa tai dėmesin, sako 
žurnalas, reikia tikro herojiš
kumo pakelti balsą viešai prieš 
“tikybos ir sąžinės persekioji
mą”. Toks didvyriškas žygis yra 
memorandumas, adresuotas Brež 
nevui ir Kurt Waldheimui. Tuo 
tarpu visos tos pastangos be re
zultatų. ' •

Straipsnis baigiamas citata iš 
UN Deklaracijos, kad “visos tau
tos turi apsisprendimo teisę”, 
čia priduriama, kad yra ciniška 
ciruoti UN nutarimus dėl žmo
gaus ir tautų teisių, nes neturi 
jokios praktiškos reikšmės”.

(E)

Nauja aktorė

Pastaruoju metu pasaulyje pa
garsėjo jauna aktorė Žhivila 
Roche, turėjusi vieną pagrindi
nių vaidmeniu garsiajame Pe
ter Brook’o “Vidurvasario nak
ties sapno” pastatyme ir šiuo 
metu viena Londono trupės Ro
yal Shakespeare Company žvaig
ždžių.

Tikrovėje ji yra Živilė Šlei- 
kytė, gyvenusi su tėvais Toron
te, prieš keletą metų studijavu
si Paryžiuje ir laimėjusi stipen
diją Londono Karališkojon Te
atro Akademijom (E)

WASHINGTONAS. — Vy
riausybės sluoksniai praneša, 
kad Amerika svarsto duoti visai 
Indokinijai po karo 7.5 bilijo
nus dolerių ekonominės paramos. 
Iš tos sumos net 2.5 bil. dol. nu
matyti duoti Hanojaus vyriau
sybei. šalia Amerikos nemažą 
sumą esanti numačiusi duoti ir 
Japonija.

WWASHINGTONAS. — Pen
tagonas yra išdirbęs detalizuotą 
planą belaisvių priėmimui. Sa- kimai. Bus renkamas prezidentas ir viceprezidentas, 18 valstijų 
koma, kad Hanojaus paleisti gubernatorių, 33 senatoriai ir 435 Atstovų Rūmų nariai, šiuo me- 
amerikiečiai belaisviai bus nu- tu gubernatorių tarpe yra. 29 demokratai ir. 21 respublikonas, 
vežti į Filipinus. Lėktuvai tu- senate yra 55 demokratai ir 45 respublikonai, Atstovų Rūmuose_
rėš specialius įrengimus belais- 254 demokratai ir 177 respublikonai, keturios vietos yra laisvos, 
vių patogumui. Sergantieji, ku
rių laukiama iš Kambodijoš ir 
Laoso komunistų, bus paguldy
ti į karines ligonines, šiaurės 
Vietname yra 543 žinomi karo 
belaisviai, iš jų 3 nelaisvėje yra 
jau 8 metai, 74 išbuvo 7 metus 
ir 276 virš penkerių metų. ■

■LAKE WALES. — Floridoje 
penki plėšikai bandė apiplėšti di
delę krautuvę, tačiau dar prieš 
jiems įeinant į parduotuvę, jos 
vedėjas paskambino policijai. 
Plėšikams išeinant iš parduotu
vės, juos pasitiko 12 policininkų. 
Susišaudyme trys nusikaltėliai 
buvo nušauti, kiti du sužeisti.

MANILA. — Filipinų valdžia 
uždarė kelis laikraščius ir ra
dijo stotis. Visi kiti turės kas 
6 mėnesiai prašyti vyriausybės 
leidimo, kuris bus sunkiai duo
damas. Maniloje išeina tik trys 
laikraščiai, vietoj buvusių kelio
likos.

WASHINGTONAS. — Her
bert Klein, prezidento Nixono ry
šių valdininkas, pranašauja, kad 
prezidentas rinkimus laimės 45 
valstijose. Neaiškios esančios 
tik Massachusetts, V. Virgini
jos, Michigano, Wisconsin© ir 
Kalifornijos valstijos.

ČIKAGA. — Antradienį, rin
kimų dieną, gresia Čikagos poli
cininkų streikas. Jis vadinamas 
“blue flu” streiku. Daug polici
ninkų žada tą dieną paskambin
ti į savo darbovietes ir praneš
ti, kad jie serga, negali atVykti 
į darbą. Tokią ligą pažadėjo pa
skelbti 6,000 policininkų. Mano
ma, kad tiek jų “nesusirgs”.

Kathleen Wilson yra karininkė karo laivyne. Ji yra prižiūrėtoja Juru Aviacijos elektroniniu įren
gimu remonto dirbtuvėse. Ištarnavusi laivyne 8 metus, ji neseniai užsirašė talimesnei tarnybai.

RINKIMŲ KAMPANIJA BAIGIASI
WASHINGTONAS. — Ryt Amerikoje vyksta svarbūs rin-

Vliko pirmininkas 
Baltuose Rūmuose
Vliko pirmininkas dr. Juozas 

K. Valiūnas, ponios Nixonienes 
pakviestas, spalio.27 d. dalyvavo 
jos priėmime Baltuosiuose Rū
muose. Į šį priėmimą buvo pa
kviesti tautinių grupių atstovai 
ir žymesniųjų laikraščių redak
toriai. Dr. Valiūnas, noibi. ir 
trumpą, turėjo proga pasikal
bėti su prezidentu Richardu Ni- 
xonu ir priminti jam Lietuvos 
okupaciją ir tautos siekimus at
gauti jai sovietų sužlugdytą lais
vę. Nixonas gana jautriai atsi-

Derybos Korėjoje
SEDULAS. — šiaurės ir Pietų 

Korėjos susitarė pradėti ekono
minį, kultūrinį ir politinį ben
dradarbiavimą, pažadėjo veng
ti susikirtimų karo paliaubų li
nijoje ir pažadėjo nutraukti pro
pagandos puolimus. Bus ban
doma susitarti dėl turizmo, dėl 
žūklės teisių. Galvojama net su
daryti bendras sportininkų rink
tines tarptautinėms varžyboms.

Abi Korėjos tęs savo derybas 
lapkričio 30 dieną Seoule. Trijų 
dienų susitikimas jau buvo tre
čias. Jis praėjęs draugiškoje, 
net broliškoje atmosferoje.

Chicago Tribune paskutinia
me gyventojų apklausinėjime su
rado, kad Illinois valstijoje pre
zidentas Nixonas toli pralenkia 
savo konkurentą sen. McGover- 
ną. Laikraštis skelbia, kad 62% 

: žąda balsuoti už-Nixoną ir 38% 
— už McGoverną. Dar didesnę 
persvarą laikraštis pranašauja 
senato rinkimuose, kur sen. Per
cy turėtų gauti 64%, o Pucins- 
ki 36% balsų. Iš mažesnių kan
didatų geriausiai laikosi Illinois 
prokuroras William Scot, kurį 
turėtų, laikraščio žiniomis, iš
rinkti net 34 nuošimčiu skirtu
mu. Jo konkurentas Thomas 
Lyons turėtų gauti 25%' balsų, 
o Scot — 59. Labai neaiškūs re
zultatai būsią valstijos sekreto
riaus -rinkimuose, kur abu kan
didatai Kucharski ir Howlett tu
ri apie 40% rėmėjų.

Visose pranašystėse daugiau
sia kalbama apie dvi pagrindi
nes partijas — demokratų ir res
publikonų, tačiau rinkimuose jų 
dalyvauja daugiau. Stipriausia iš 
tų mažesnių partijų yra Ame
rican arba Conservative partija, 
kurios kandidatu i prezidentus 
yra Atstovų Rūmų narys John 
Schmitz. Ši partija yra vadi-, 
narna American Party, tačiau 
Kalifornijoje ji yra žinoma kaip 
American Independence Party. 
New Yorke ją vadina Courage 
Party, dar kitur — Constitution 
Party.

New Yorke rinkimuose užre
gistruota liberalų partija, kuri 
remia į prezidentą ir viceprezi
dentą demokratu kandidatus. 
Savo kandidatus išstatė dvi so
cialistų partijos: Socialist Wor
kers ir Socialist I^abor. Daug 
kur registruota komunistų par
tija. Dar yra Naujoji partija ir 
Harlemo Nepriklausoma parti
ja, abi New Yorke.

Konferencija

Mirė A. Cattani 
Lietuvos draugas 

1972 m. spalio 10 d. Romoje 
mirė Attilio Cattani, kuris 1940 
m. buvęs Italijos pasiuntinybės 
Kaune sekretorius, vėliau am
basadorius ir pagaliau Italijos 
Užsienių reikalų Ministerijos 
Generalinis Sekretorius.

Prieš kelis metus išėjo į pen-

prancūzų konsulatą
MADRIDAS. — Ispanijoje, IieP?s į tai ir pareiškęs, kad jam 

Saragossa mieste, trys vyrai esanti labai gerai žinoma sunki 
puolė prancūzu konsulatą, sūri-; skirtinga Baltijos valstybių 
šo konsulą ir du tarnautojus jr< Padėtis, palyginus ją su kitomis 
namą padegė. Subėgę žmonės Europos valstybėmis. Ponia Ni- 
juos išgelbėjo, tačiau visi trys • xonienė mielai prisiminusi sa- 
buvo gerokai apdegę, šį puoli- jvo su P- Valiūnu susitikimą či- 
mą įvykdė baskų organizacija kagoje, lietuvių tautinių šokių

šventėje.
Savo į Vašingtoną atvykimo-" 

: vykdo, teroro veiksmus pačioje Pr°&a», Vliko pirmininkas su dr. 
Ispanijoje, manoma, kad dabar Kaziu Bobeliu. Amerikos Eie- 
jie nukreips savo ginklus ir prieš tuvių Tarybos pirmininku, lan- 
Prancūziją, kuri spalio 8 uždrau- j kėši Valstybės Departamente ir 
dė veikti baskų organizacijoms Su Edvardu Hurvičiu, Baltijos 
ir ištrėmė baskų vadą Julian de skyriaus vedėju, turėjo apiepus- 
Madariaga. Pernai baskai bu-, antros valandos trukusį pasikal- 
vo pagrobę Vokietijos konsulą 
ir jį mėnesį išlaikė- įkaitu.

“Baskų tėvynė ir laisvė”.^ 
Baskai seniai nerimauja ir

me Pasauliniame Kare”. — šia 
tema ypatingą konferenciją ruo
šia Association for the Advan
cement- of Baltic Studies, baL 
tiečių akademikų (draugija ir 
Hoover’io Institucija -bei Kali
fornijos Valstybinis Universite
tas (California State Universi
ty).

Konferencija Įvyks San Jose, 
Kalifornijoje, 1973 m. balandžio 
13-15 d. Numatomos šios pa
grindinės sritys: 1. Prieškari
niai režimai ir jų politika; 2. Pa
baltijo valstybės sovietų okupa
cijoje (1940—1941); 3. ‘Pabal
tijo valstybės vokiečių okupaci
joje (1941—1945); 4. Pabalti- sugrąžinti naujas Sam-6 prieš- 
jo valstybės karo meto ir po
karinėje diplomatijoje (1941— 
1972). - • (E)

j c x

■bėjimą: Jame buvo paliesti Bu
simosios Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferenci
jos klausimas ir JAV su Sovietų 
Sąjunga santykiavimo politika. 
Ryšium su tarp šių valstybių 
labai išplečiama tarpusavy pre
kyba/buvo iškeltas'ir sovieti
nių muitų panaikinimo klausi-

Ir lietuviai norėtų 
vykti pas gimines 
“Daug lietuvių krikščionių, 

matydami, kad žydams leidžiama 
išvyti į Izraelį, reikalauja, kad 
ir jiems būtų leista susijungti 
su savo giminėmis Čikagoje ar 
kitose Amerikos vietose. Pana
šius reikalavimus kelia ir kiti 
nežydai — latviai, estai, balka- 
nų žmonės ir ukrainiečiai.

Sustabdydamas žydų emigra
ciją, Kremlius gal būt mano, kad 
jis gali tai (norą Sovietiją ap
leisti) sulaikyti nuo išsiplati- 
nimo”, pasakė Lietuvos žydas 
dr. Rachmil Zeleznik, 35 m., chi
rurgas iš Vilniaus, su savo senais 
tėvais atvykęs į Izraelį. (“Chica
go Tribune”, 1972.TX.25). (E)

DACCA. —Bengalijos parla
mentas priėmė naują konstituci
ją ir premjeras Rahmanas pa
skelbė rinkimus kovo 7 diena.♦

siją ir tapo bendrovės “Honey
well” pirmininku. Jis visuomet 
buvo jautrus lietuviškiems rei
kalams ir nepaprastai mielai at
simindavo Kauno laikus. (E)

moderniu raketų
BEIRUTAS. — Libano laik

raštis “Al Nahar” skelbia 'js^as už dovaninius siuntinius, 
Egipto, kad sovietai .pažadėję siunčiamus pavergtom Lietuvon.

. Į Dr. Valiūnas ir dr. Bobelis lan- 
lėktuvines raketas į Egiptą. Jos ^ėsi ir Lietuvos atstovybėje, kur 
buvo išvežtos, kai Egipizr valdžia jsl* atstovu Juozu Rajecku ir jo 
išvarė sovietų karinį- perconalą. j patarėju dr. Stasiu Bačkiu ta- 
Manoma, kad kartu su tomis ra
ketomis Į Egiptą sugrįš ir jų

Paryžiuje -Šiaurės Vietnamo 
diplomatas, ambasadorius tai
kos derybose, Xuan Thuy pa
reiškė, kad Hanojus nieko prieš 
dar vieną kartą susitikti su JAV 
atstovu svarstyti karo paliaubų 
ir taikos susitarimo. Jis pri
dėjo, kad jeigu Amerika dar kar
tą susitiks, susitars ir vėliau dar 
kartą norės pakeisti susitarimą, 
tai tuo atveju bus labai sunku 
reikalus išspręsti. Hanojaus di
plomatas pabrėžė, kad svarbiau
sias klausimas yra- derybų “rim
tumas”. Amerika turinti “rim
tai” siekti sprendimo.

Vietname Amerikos lėktuvai, 
jų tarpe didieji B-52 bombone
šiai, daužė karinius taikinius 
Šiaurės Vietname. Iš viso buvo 
140 užskridimų, kai kurie jų ne
toli 20-tos paralelės, už kurios 
bombardavimai buvo neseniai 
sustabdyti.

Gynybos departamentas pri
pažino jau spaudoje skelbtas ži
nias apie pagreitintą kovos lėk
tuvų pristatymą Pietų Vietnamo 
vyriausybei. Kadangi Amerika 
jau nebe~gamina*F-5 naikintuvų 

turi ribotą kiekį, to mo- -~- 
delio lėktuvai siunčiami į Sai- 
goną ne tik iš Amerikos bazių,' 
bet jų perleido Pietinė Korėja,* 
Taivanas ir Iranas. Tos valsty
bės gaus' iš Amerikos naujesnio 
modelio lėktuvu. Pietų Viet
namas turėjo iki šiol 20 tų F-5 
lėktuvų, o- P. Korėjoje, Irane ir 
Taivane jų buvo* apie 240. Iš to 
skaičiaus. P. Vietnamas gaus 
125 lėktuvus.

Be F-5 lėktuvų Saigono vy
riausybė gaus 74 A-37 lėktuvus 
ir C-130 transporto lėktuvus. 
Pietų Vietnamo aviacija turės 
tiek lėktuvų, kad ji bus viena 
stipriausių visoje Azijoje.

rėsi įvairiais, Lietuvą liečiančiais 
klausimais. (E)

Ponia Nixoniene, važinėdama rinkimy 
kampanijos reikalais, atvyko ir j Ma
maroneck, Nj Y., kur ji sveikinasi su 

ją apsupusiais jaunuoliais.

Neturi miltų, tuos 
pačius gadina.

Sovietinės okupacijos ir prie
spaudos metu Lietuvos kaime iš- 

j nyko ir duonkepės ir duonai 
kepti krosnys, tad žmonės turi 
maitintis krautuvės^ perkama 
duona. Apie tos duonos kokybę 
vilkaviškietė A. Kentnerienė spa
lio 14 d. “Valstiečių laikrašty
je” taip rašo:

“Kelinti metai perku duoną 
ir bandeles Gutkaitnio medely
ne parduotuvėje. Dažnai po su
degusia pluta būna susmegęs, 
pusžalis minkštimas. Bandelės, 
ypač didesnės, esti tamsios, kar
čios. šiandien dauguma kaimo 
gyventojų nebeturi savo trobo
se duonkepių krosnių, parduotu
vėse perkasi duoną, pyragus ir 
nori, kad jie būtų skanūs”. (E)

Britų derybos j 
dėl algų nutrūko 

LONDONAS. — Britanijos 
vyriausybės derybos su unijų 
vadais dėl savanoriško kainų ir 
algų suvaržymo iširo, nes unijos 
atsisakė bendradarbiauti su val
džia. Unijų kongreso vadai rei
kalauja, kad vyriausybė suvar
žytų įstatymais kainų kėlimą, 
tada darbininkai savanoriškai 
sutiktų su algų suvaržymais.

Nežinia, ką dabar britų vy
riausybė darys ir kaip ji ban
dys sustabdyti infliaciją. Kon
servatorių valdžia labai vengia 
įstatymais paremtų suvaržymų, 
nes prieš paskutinius rinkimus 
ji plačiai gyrėsi, kad vyriausy- Colorade rungtynes jauni žiūro- 
bė nesikiš į ekonominius reika
lus.

BOULDER. — Per futbolo

— Prancūzų laikratis “Cata- 
combes”, rugsėjo laidoje patal
pino ilgą kun. J. Zdebskio teis
mo aprašymą, pavadintą “Sąži
nės laisvė sistematiškai naiki
nama”. Laikratis pabrėžia, kad 
pasinaudojo prancūzų kalba El
tos biuletenio medžiaga. (E)

vai pradėjo mėtyti sniego gniūž
tes. Kilo muštynės, kuriose 15 
buvo sužeistų. 37 jaunuolius po
licija suėmė.

NEW ORLEANS. — Episko- 
palų vyskupų taryba nutarė siū
lyti bažnyčios suvažiavimui pra
dėti įšventinti kunigų pareigoms 
ir moteris. Balsavime 75 vysku
pai pasisakė už rezoliuciją, o 61 
— prieš ją.



Sen. FRANK D. SAVICKAS,

nejas, lietuviškų organizaci
jų narys. Vienintelis lietuvis 
Illinois Senate, kuris dirbs 
mūsų gerovei.

HA

Kompozitoriaus
3r‘eš "0 matų, 1962.\ 1'1.8, čia 

m r? kompozitorius ir muzikos 
-mokytojas Juozas Caubas. Gi
męs buvo iMickūnų kaime, Ly- 
g imu v., šia :liu aeskr. Išgyve
nu 8 m. su v ršum.
'i T Los Angeles kompozitorius 
Gaubas persikėlė 1959 m. iš Bos
tono su Valerijos ir Kazio Bar- 
mų ša ma. Buvo jau ligos var- 
ginamas ir cisucmeniniame gy- 
enme nebegalėjo dalyvauti.
Taė au J. Gaubas muzikos ir 

dn nos meną mėgstantiems nuo 
s n a: buvo žinomas savo kom- ■ 
pozicijomis ir liaudies dainų har
monizavimu. Ne tik nepriklau
somoje Lietuvoje jo dainos bu- 
,yo la':ai mėgiamos, bet ir išeivi
joje 1939 m. pasaulinėje pa- 

- rodoje New Yorke jungtinis cho
ras dainavo J. Gaubo “Žalioj gi
relėj”.
.. Muzikos J. Gaubas mokėsi 
Ihuo mažens pas keletą vargoni- 
Jp’nkų. o vėliau studijavo pas žy- 
■mius kompozitorius įvairiuose, 
'Rusijos įmestuose. Nepriklau- 
samon T ’’etuvon sugrįžo 1920 m. 
jau aukšto išsilavinimo pasiekęs. 
Xokytojavo, mokė jaunimą mu
zikes įvairiose mokyklose šiau
riuose Klaipėdoje, Plungėje, 
;Kaun? ir Vilniuje. Labai mėgo 
harmonizuoti liaudies ’dainas ir 
sakoma, jog po Stasio Šimkaus 
-J. Gaubas buvo pirmas žymiųjų 
liai-.d e? dainų harmonizątorius.
1 19'7 m. šleistas jo dainų rin
kinys — Mažųjų dainos. Vokieti
joje po šio karo mineografu iš
spausdinta keletas rinkinėlių. 0 
dabar, m'rties dešimtmetį mi
nint. išspausdinta nauja Juozo 
Gaubo knyga — Dainos ir gies
mės.
' I os Angelėje sergantį muziką 
Gau1'.-' globojo podukra Valė 
Barm’enė ir jos šeima. Ir da
bar V. Garmienės pasidarbavi-

J. Gaubė knyga
mu ta nauja knyga išėjo is spau
dos. Joje yrą 24 kūriniai. Spaus
dinimo išlaidas apmokėjo ko- 
pozitoriaus giminaitis ir krikš
tasūnis Vytautas Paškauskas, 
gyvenąs. .V okieti jo j e.'

. Muziko Gaubo trumpą biogra
fiją-ir kūrybos apžvalgą parašė 
Bruno ĄJarkaitis, S J. Knyga 
spausdintą Bot Springs, Arkan
sas. Ten gyvenąs muzikas Jo
nas Zdanius įgraviravo gaidas 
ir rriviurėjo spaudos darbą, kurs 
atliktas labai švariai. Marija 
I'iržiškaitė-žymantienė ’ nupiešė 
viršeli.

Kūrinių rinkinys pradėtas 
Mano rūtomis, kompozicija pa
gal Kazio Binkio žodžius. Toliau 
e’na įvairios liaudies dainos, 
taro jų jaunimo labai mėgsta 
Kur tas šaltinėlis, kur aš jaunas 

1 gėriau, Už j ūrių marių ir kt. 
Gaidos parašytos ir įvairiems 

: poetų kūriniams, pvz Petro Vai
niūno Nurimk, sesut, Liudo Gi- 
■.ros Dul-dul dūdelė, Prano Imsrio, 
r Vytės Nemunėlio ir , Stasio Ylos 
posmams. Yra ir giesmių loty
niškais žodžiais. >

Be abejo, dainų mėgėjai bus 
patenkinti šiuo gražiu leidiniu. 
Gal nevienam dainininkui net 
primms, jei pamiršo, kas para
šė gaidas jų mėgiamoms dai
noms.

Ši knyga gražus paminklas 
mirusiam kompozitoriui.

Paminėtas M. Biržiška
I osangeliečiai skautai akade

mikai spalio 29 d. šv. Kazimierd 
parapijos salėje surengė viešą 
sueigą — prof. Mykolo Biržiš
kos paminėjimą, dešimtmečiui 
nuo jo mirties suėjus.

Programai vadovavo Myko
las Naujokaitis. Paskaitas skai
tė Jonas Kuprionis, Juozas Ko-

' iiSs Sno gyvenimo bruožai
r RA geriausia dovana

vyicMitej) Amerikon lietuviai Juozą Adomaitį Dėdę Seimą as- 
.tieįiiskaj pažinu, skaitė jo <traipsnius. knygas ir klausėsi jo paskaitų, 
uabai jie gali parkaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą, 
firms bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
\aujai atvykus lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu 
pirkti Antano Rūko parašytą Vieniše Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
St-rno gyveninio bruožus Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji atsimena 
u pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano

- Kuku lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
,’ progos susipažinti su musu pirmųjų išeiviu šviesuoliu gyvenimu ir

p. Kieta ideologine veikla

Antanas Rūkas, VIEN»$O ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado i 
’ .uaiCio šernu gyvenimo bruožai Išleido Amerikos Lietuvių Istori 

h»s lirstign* hirasn iPfi? m 206 psl.. kaina 2 dm

u X \V1 A AAI IIEXU WMIMR1 U A( J m IV

k ----- ----------------- ---------- - /

Prof. Vaclovo Biržiškos

S E N u J u LI E T U v I Š K u 
K N Y G V I S T 0 R I .J A

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai.
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami ui S4.00, o kietuose 

viršeliuose ui S6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

N A U J I E N 0 S
IT.’O sin. Hakfed Street Chicago. Ulinei* 60608

A.EL J. MADIGAN, 
lyvena Marquette 

Parko lietuvių kolonijoje ir 
atstovauja šia apylinkę Illi
nois kongrese. Verčiasi advo
kato praktika.

■ * -iXi - — •
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Priešingas priverstinam vai
ku vežiojimui Į kitas mokyk-

18A

Muzikas Juozas Gaubas

jells ir Stasys Žymantas. Iš M. 
Biržiškos raštų ištraukas skai
tė A žemaitaitis ir Giedra Gus- 

i taitė.,
Salėje buvo maža parodėlė, 

kurioje išstatyta Mykolo Biržiš
kos parašytos knygos, jo rank
raščių pavyzdžiui, albumai ir kt.

Minėjimo vadovas Naujokai- 
'tis Į pabaigą primin ė, jog Myko
lo Biržiškos namuose jo kamba
ryje tebėra taip'pat, kaip jis bu
vo sutvarkytas profesoriui gy
vam tebesant. Esą galima, jei 
kas nork M. Biržiškos kambarį 
apžiūrėti.

Publikos j M. Biržiškos minė
jimą susirinko nemažai.

• Jolanta Raslavičiūtė, studi
joms iš Čikagos persikėlusi į Ka
liforniją, dalyvauja Santa Mo
nica ir Los Angeles lietuvių vei
kloje. Kartais ji talkininkauja 
radijo programai pranešėja, o 
spalio 28 d. per radiją skaitė 
paskaitėlę apie dabartinį mote
rų teisių lygybės reikalavimą ir 
bendrai apie moteris.

• Albinas Markevičius, Santa 
Monica mieste turįs namų ir že
mės prekybos įstaigą, esąs ga
vęs iš SLA Pildomosios Tarybos 
laišką, kviečiantį suorganizuoti 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje kuopą Santa Monica mies
te. -

• Juzefą žilevicienė, gimusi 
1904 m., spalio 14 d. po sun
kios ir ilgos vėžio ligos mirė. 
Spalio 16 d. palaidota Šv. Kry
žiaus kapuose. Kol sveika J. ži
le vičienė buvo veikli vietinėje 
visuomenėje Dalyvavo organi
zacijose. lankė kultūrines pra
mogas. Los Angelėj liko duk
tė Litą ir sūnus Raimondas.

• Vytauto Alseikos, iškelia
vimas į okup. Lietuvą plačiai 
komentuojamas, nes jis čia lyg 
sa r'šlrs — gyvenęs, lankęsis, čia

jo buvusi šeima ir kiti giminės. 
Paskutiniu. laikų New Yorke 
gyvendamas V. Alseika.redaga
vo Eltos biuletenius, o anksčiau 
yra dirbęs Draugo redakcijoje. 
Kadaise panašiai pjeup. Lietuvon 
iš Čikagos iškeliavo spaudos ben
dradarbis Albinas Morkus, bet 
ten jam buvo neilgai lemta pa
gyventi. 0 kaip šeksis Alseikai, 
ateitis parodys, ’•’v

c Baltrus Barniškis, buvęs Či
kagos organizacijų veikėjas ir 
Naujienų korespondentas, jau 
kelinti metai negali pavaikščio
ti. Gydoma slaugymo namuose. 
Iki šiol buvusi labai judri jo žmo
na Matilda taip pat pradėjo sir
guliuoti. Barniškiai iš Čikagos į 
Los Angeles gyventi atvyko 1959 
m. J* Klauseikis

Ką sako barzdočiai
Prancūzų laikraštis “Eile” 

kreipėsi su anketa į Įvairaus 
amžiaus ir padėties vyrus su 
klausimu “Kodėl, ponas, užsi
auginote barzdą?”

Iš atsakymų galima spėti, 
kad barzdomanija taip greit 
nepraeis, kaip greit praėjo 
moterų smaiiakuiniai bateliai.

Iš 100 “ponų” 5 atsakė tatai 
padarę dėl mados, 11 pasisakė 
barzda norėję nuslėpti kai ku
riuos veido trūkumus, pav. 
įtrauktą smakrą; 17 manę, kad 
barzda juos daro įdomesniais, 
o 11 jauniklių pasigyrė nešioju 
barzdas politiniais sumetimais;
19 pasiteisino, kad nusibodo 
kiekvieną dieną skustis; dar
20 iš šimtą apklaustųjų pasi
gyrė. kad apžėlę barzda jie 
jaučiasi labiau gerbiami ir sa
vimi pasitikintys, o visi 70 iš 
šimto pasididžiuodavo, kad 
barzdotus motervš labiau mvli.

Kanadiečiai Maskvoj
N. L. rašo: Tuo metu, kada 

rusai Maskvoje stengėsi hockey 
aidimą išnaudoti grynai politi

niais sumetimais, kanadiečiai pa
siliko ištikimi sportiniam prin
cipui. Maskvos spauda ir spor
to reikalus tvarkantieji bolševi
kų komisarai stengėsi pabrėžti, 
kad rusiškosios komandos stip
rybė gludį jos žaidėjų kolek
tyvinėje drausmėje. Tai, girdi, 
jų politinės sistemos nuopelnas. 
D kanadiečiai esą individualus 
žaidėjai ir todėl jiems esą sun
kiau rusus nugalėti. Rusai kal
tino kanadiečius, kad jų sporto 
organizacija paremta “žvaigž
džių” ypatingai gabumų žaidėjų 
sistema. Rusai gyrėsi: — Mes 
neturim “žvaigždžių”. Kanadie
čiai esą suinteresuoti laimėti tik 
finansiniais sumetimais.

Tai yra melagingi tvirtinimai. 
Sportinės nuotaikos Kanadoje

yra nepaprastai aktyvios. Jau 
toli aplinkybė, kad net 3,000 ka
nadiečių panorėjo nuvykti į Mas
kvą ir stebėti savo sportininkų 
žaidimą, daug ką pasako. Šie sa
vanoriški svečiai 'suteikė kana
diečiams didelę moralinę parąmą 
sunkesniais žaidimo momen
tais.

♦

Kanadiškoji publikos dalis 
stadįppe, kuriame, xtelpa 16,- 
000 žmonių buvo aktyviausia ir 
dažnai nustelbdavo rusus. Ka
nadiečiai visą laiką -“dalyvavo” 
žaidime, Jie sutartinai skanda
vo savo šūkius, jie išdidžiai gie
dojo savo himną, ir kėlė savo 
valstybės vėliavėles. Rusų te
levizijai buvo sunku savo trans
liacijose apeiti kanadiečius, nes 
jų balsai skambėjo garsiausia.

Vienu metu rusų milicija ban
dė nutildyti temperamentingus 
kanadiečius, bet šie pastarieji 
įpratę laisvai elgtis, ir nesibai
minti policijos, taip aršiai ėmė

šūkauti, kad milicija buvo pri
versta palikti juos ramybėje. Ap- > ' 
lamai kanadiečiai liko nepaten
kinti savo viešnage. Viėšučiai 
esą netvarkingi, net muilo nėra 
kambariuose, o svarbiausia ka
nadiečiai įpratę kasdien skai
tyti savo laikraščius, ir jų pa
sigendami, labai be jų nuobodžia
vo.
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Mieli Amerikos Lietuviai,
Jeigu Jums rūpi Jūsų vaikų ateitis. Jeigu Jums 

rūpi, kad vaikai lankytų savo pasirinkta mokyklą. 
Jeigu jums rūpi, kad Amerikoje ir toliau vyrautų 
tvarka, teisė ir teisingumas. Jeigu Jums rūpi, kad vėl 
ateitų laikas, kad Jūs galėtumėt saugiai vaikščioti 
miestų gatvėmis. Jeigu Jums rūpi, kad savo sunkiai 
uždirbtas santaupas neprarastumėt senatvėje.

Jeigu Jums rūpi, kad Amerika ir toliau galėtų 
vadovauti pasauliui ir kad visur galėtų išlaikyti 
garbingą taiką; Jei Jūs tikite i kiekvieno žmogaus laisvą 
apsisprendimą dirbti, keliauti ir gyventi savo 
pasirinkto j santvarkoj, tai visi balsuokite už

Prezidentą

NIX 0 NĄ
•IR 

Viceprezidentą 

'AGNEW,
nes ir jie rūpinasi tais pačiais klausimais ir tiki į tuos 
pačius laisvės principus. , -

AMERIKOS LIETUVIŲ NACIONALINIS KOMITETAS 
N1XONO - AGNEW IŠRINKIMUI:

DR. J. GENYS 
A. RUDIS 
Dr. K. BOBELIS 
K. OKSAS 
V. VOLERTAS
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PENSININKAI PRIE PACIFIKO
SAN JOSE. Cal. — Buvau įsi- 

gyjęs bilietus 3 “jaunuolių” ek
skursijoms spalio mėn. (bilietai 
perkami mėnesiu anksčiau), ta
čiau viena jų dėt lietaus buvo 
atidėta.

Iš likusių dviejų ekskursijų 
pirmųjų padarėme j Point Reyes, 
apie 20 mylių j šiaurę nuo San 
Franėisko. Point Reyes tai pu
siasalis, išsikišęs į Pacifiką, su 
keliolika įlankų, o dėl nemažos 
ir tiesios Tomalės įlankos, ski
riančios pusiasalį nuo žemyno, 
visas pusiasalis atrodo lyg že
myno atplaiša (Į9O6 m. įvykęs 
žemės drebėjimas apgriovė San 
Francisko miestų, o ttuo pačiu 
laiku <Point Reyes vakarų dalis 
buvo pastumta šiaurėn net (per) 
21 pėda), 1962 m. kongresas pa
skyrė 64,000 akrų žemės. Point 
Reyes visuomenės reikalams: 
meškeriojimo, poilsio ir parkų 
tarnybai. Poilsio ar nakvynių 
vietose malkomis ugnies susi
kurti neleidžiama {galima nau
doti tik savo plyteles, kūrenamas 
anglimis ar kuo kitu), taip pat 
uždrausta ir medžioti.

Bear Vally ir apylinkė išve
džiota pėstiems takų tinklu, sie

kiančių 100 mylių. Išdalintoje 
brošiūroje lankytojai įspėjami 
laikytis takų,' nes pilna poison 
oak (nuodingųjų ąžuoliukų), Pa- 
plūdymiai vasaros metu, per oke
ano malonę, dažniausiai būna 
padengti rūku. Point Reyes iš
kyšulyje yra laivams švyturys, 
bet prie jo pašaliniai neprilei- 
džiami. Netoliese parko rašti
nės yra Morgan arklių ūkis. 
Arklidės tiesa didelės, bet ark
lių vos keletą tematėm. Iš gau
tos brošiūros matyti, kad tame 
pusiasalyje kaip esančiame toly- 
mo gyvenamų vietovių, viešpa
tauja ramybe, tad tiek įlankose, 
tiek palei okeaną esą per šimtą 
rūšių paukščių ir keletą desėt- 
kų rūšių žvėrių ir žvėrelių, ta
čiau mes, kad ir išvažinėję visą 
pusiasalį, matėme tik žuvėdrų 
būrelius, nes okeanas buvo pa- 
dengtas-rūku. Pasiekę aukščiau
sia, o gal ir toliausią vietą, išli
pome iš buso ir
žingsnių pasiekėme okeano skar
dį, o keliolika žingsnių į prie
šingą pusę — įlankos skardi.

Ir taip pradėję kelionę nuo 
mūsų “surinkimo punkto” — 
Community Center, per pramo-

paėjėję keletą Į okeane.

Balsuokite už žmogų, kuris dirba mūsų 
apylinkės apsaugojimui 

VALSTIJOS ATSTOVAS

WALTER (BARE) McAVOY 
“IŠTIKIMA ATSTOVYBĖ” 
Paspauskite rankenėlę B 13 ir B 14 
Nulenkite rankenėlę B 15 

ir balsavimo mašinoje palikite ją nulenkę.

Rinkimų diena antradienį, 1972 m. lapkr. 7 d. 
RESPUBLIKONAI, DEMOKRATAI IR 

NEPRIKLAUSOMIEJI GALI BALSUOTI Už

> McAVOY

O T A SUSIVIENIJIMASk .X I . LIETUVIŲ
; M -*■ AMERIKOJE

SLA — jau*'80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą ir ligoje-pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gaŪ 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi-. 
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišky KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus. ,

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

_ SAVE AT ««Ejj 
Mutual Federal 
Savings and Loan

Tringąjį Oaklsndą, per San Fran
cisko įlanką Richmond — San 
Rafaėl tiltu, per Novato mies
tą pasiekėme Point Reyes. Iki 
Novato teko matyti daug gyve
namų vietovių “ant ratų — trei- 
lerių Novato miesto apylinkėse 
ir pakeliui į Point Reyes daug 
gražių ūkių ir puikių juodmar
gių raguočių.

Iš Point Reyes grįžome ki
tais keliais, sustodami pasistip
rinti Sansalito miestuke, o iš 
jo per Golden Gate tiltą ir San 
Francisko miestą pasiekėme šv. 
Juozapą (San Jose). Bendrai pa
ėmus, šį kart nedaug ko matė
me, tik gerokai pasivažinėjome 
už 3.5 dol. (bilieto kaina) - ir 
kaip “jaunuoliai” išvargome.

Su antrąja ekskursija pasie
kėme kitą išsikišusį į okeaną pu
siasalį — Point Lobos, esantį pie
tuose, ties Monterey miestuku. 
Tai vėl gerokai į okeaną išsiki
šęs pusiasalis su besitęsiančio
mis uolomis ir akmens luitais 

Buvome sustoję prie 
Sea Lion uolą, kurios yra nuo 
žemyno už kelių blokų. Jūros 
liūtų neteko matyti, tačiau aiš
kiai girdėjome jųjų “pasikalbė
jimą ar barnių”, (matomai šil
dėsi saulutėje ar žvejojo antro
je uolų pusėje). Vėliau sustojo
me ties Birds Island, kur ma
tėme daug įvairių paukščių. 
Keista, kad tose vietose smul
kūs akmenys (2-3 colių diamet
ro) smėliu sulipdyti krūvon ir 
dabar sudaro didžiulius akmens 
luitus.

Dar geriau — laiko tėkmėje 
ar dėl kurio močiutės-gamtos 
triuko, net smėlis sulipęs krū
von ir bangų gražiai nupoliruo
tas. Apžiūrėję ir pasidžiaugę 
Point Lobos rezervatu, siekian
čiu 1,250 akrų, patraukėme į 
Carmel miestuką užkasti. Ke
letas mūsų vykome paplūdimio 
pamatyti.. Tai tikrai mielas, 
švarus, smėlėtas ir ilgas paplū
dimys. Ne dykai Carmel garsi 
misijų bažnyčia bazilika ir 
misionieriaus-pionieriaus palai
kais, bet ir puikiu kurortu bei 
paplūdimiu.

Carmel miestuke daug suve
nyrų krautuvių. Bene trijų to
kių krautuvių languose teko ma
tyti meniškų ir brangių stovylė- 
lių, vaizduojančių įvairiausius 
tipus, kurie kiekvienam praei
viui sukelia šypseną. Pasižval
giau po nekilnojamo turto par
davėjų langus, ir taip: 1) 2 
mieg. su 2 voniomis — 43,500 
dol., 2) toks pat — 74,500 dol.,
3) trijų mieg. — 175,000 dol.,
4) 1.9 akro žemės su namu pa
lei okeaną — 195,000 dol., 5) 
6 mieg., 4 mylių atstu nuo mies
telio — 115,000 dol. ir t. t. Pa
gal aukštas namų kainas, ma
nau kad ir nuomos nežemos, tad 

j eilinis pensininkas Carmel mie
stuke apsigyventi negali.

Atvažiuojant ties Monterey 
pataikėme į artišokų augintojų 
ūkius. Kur ne pažvelgsi didžiu
liai artišokų plotai ir juos gali
ma nebe akrais ar hektarais 
skaičiuoti, bet kvadratiniais ki
lometrais ar myliomis. Grįžome 
keliu palei okeaną pro kareivi
nes. Palei okeaną žemė prasta 
— šilai ir smėlynai ir tik gero
kai pavažiavus matėme avių 
bandas. Perkopę per kalnus 
įriedėjome į daržovių ūkius, o 
iš jų į vaisių ūkius ir taip ligi 
San Jose. S. šurkus

Jauna porelė ant suolo gražiame par
ke — visame pasaulyje reiškia tik vie- 
nv dalyką — meilę. Nežiūrint purito
nišku Mao Tse Tungo doktriny, mei
lė gyva ir Pekine, kur šią nuotrauką 
padarė amerikietis Dave Kennedy.

Kanados naujienos
Minės Lietuvos kariuomenės 

šventę <
ST. CATHARINES, Ont. — 

š. m. lapkričio 18 d. EVS “Ra
movė” vadovaujant J. Skeivelui 
ruošiasi iškilmingai paminėti 
Lietuvos kariuomenės šventę.

Paskaitą skaitys savanoris- 
kūrėjas 2-jų vyčių kavalierius, 
knygos, “Dū mediniai ir trys 
geležiniai kryžiai” autorius, An
tanas Šukys. Meninį dalį išpil
dys Aušros Vartų parapijos cho
ras iš Hamiltono, vadovaujant 
muzikui A. Paulioniui iš St. Ca
therines. >

• Ramovtnui St Cathartnėje šiąr 
šventę visuomet pamini iškil
mingai. Paskutiniai keliais me
tais j šventės minėjimą pasi
kviečia Hamiltone ir Toronto 
ramovėnus ir šaulius. Yra už
kviesti irišiais metais. Be abe
jo, tokie kolektyviniai rengimai 
sudaro svečiams įspūdingesnę 
šyęntę, nes šventėje vieui turi 
pręgos, pasimatyti su senais 
draugais, kiti susipaž.sta su 
naujais.

LVS “Ramovė” St. Sathari- 
nėje yra populiari. Ji iš ruoštų 
minėjimų ir kitų renginių gau
tą pelną paskiria meno viene
tams, švietimui, žinoma ir pa-

teku^i^ms j varpa karo inva
lidams. Atvykęs į kariuomenės 
šventę pagerbsi kovotojus ir 
žuvusius už Lietuvos laisvę ir 
tuom pačiu prisidės! prie kilnių 
darbų parėmimo.

Šventėje bus valgių ir įvairių 
gėrimų bufetai. Gros geras or
kestras. Tad lapkričio 18 d. 6:30 
atvykime į kariuomenės šven
tę, kuri įvyksta Slovakų salėje 
Welland ir Page gatvių sankry
žoje. J. šarapnickas
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WASHINGTON, D. C
1972 m. rugsėjo 28 d. Lietu

vos Atstovas, J. Kajeckas, da
lyvavo Council on Foreign Re
lations, Inc., rengtame banke
te, New Yorke, tos organizaci
jos 50 metų sukakties proga.

— 1972 m. rugsėjo 29 d. New 
Yorke įvyko Baltijos diplomati
nių atstovų JAV-se pasitarimas. 
Jo metu buvo pasikeista infor
macijomis ir aptarta einamieji 
reikalai, liečia Baltijos valstybės 
ir tautas. Tame pasitarime taip 
pat dalyvavo Lietuvos genera
linis konsulas, A. Simutis, ir Es
tijos konsulas, Aksel Linkhorst.
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Jungtinės Europos 
valstybės turės 300 
milijonų gyventojų
LONDONAS (AP). —. Pary

žiaus “viršūnių'’ konferencija 
spalio 30 dieną baigėsi per keletą 
valandų nesusitarus dėl komu
nikato ir reiškiant nepasitenki
nimą dėl per anksti atidavimo 
spaudai prancūzų suredaguotos 
deklaracijos apie Europos uni
ją. Iš visų konferencijos ilgų 
kalbų ir deklaracijų tačiau iš
ryškėjo ir keletas gana realių 
nutarimų, kurių vienas ir rea
liausias yra, kad per aštuonetą 
metų,.tai yra, 1980 metais Eu
ropos-’ Valstybių linija,' Sąjun
ga ar kitaip vadinama didžioji 
valstybė turės 300 milijomj gy
ventojų.

Konferencijos metu visi trys 
— Anglijos premjeras Heath, 
Prancūzijos prezidentas Pompi
dou ir Vokietijos kancleris 
Brandt prisiminė ir Rytų Euro
pą. bet ti kapie prekybinius san
tykius su Rytų Europos kraš
tais, įskaitant ir SSSR.

'Prancūzų spauda daugiausiai 
dėmėsio skiria nutarimui 1975 
metais šaukti sekančią “viršū
nių” konferenciją, dalyvaujant 
visos ‘devinkės” vyriausybių 
galvoms, kad “Europos Unija” 
(daugiau ekonomiška kaip ‘ po
litinė “stosis kūnu” 1980 metais 
ir iki tų metų gruodžio 31 die
nos bus įvesta visai susijungu
siai Europai bendra valiuta (ben
dri pinigai), tai yra, kad per 
nebepilną dekadą įsigyvens “pil
nas Europos susivienijimas”.

Mėtos. kultūra Lietuvoj
Lenkų (LWIL) praneša: 21 

hektaras mėtai auginti. Šven
čionių apylinkėse jau daug de
šimtmečių miškuose ir laukuo
se yra renkamos ir atitinka
mai paruošiamos vaistinės žo
lės. Dabar tam reikalui ir sov- 
chozuose skiriama po sklypelį 
žemės.

Sovchozas “Baliuliai” šiais 
metais 21 akrą žemės paskyrė 
mėtai kultivuoti. Vilniaus Czer 
wony Sztandar” pranešimu, 
mėtos lapeliai siunčiami ne tik 
į vaistines, bet dalis jos apdir
bama vietoje, gaunant farma
ceutų vertinamą metholo alie

jų-
Truputį pavytę mėtos lapai 

sudedami į katilus ir troškina
mi aukštu spaudimu, ' paskui 
atšaldomi ir gautas skystis su
pilamas į indus.

Produkcija duodanti neblo
gas pajamas.

MIELI LIETUVIAI
Aš kreipiuosi į Jus, prašydamas Jūsų pagalbos ateinančiuose rinki

muose. Man dažnai, ginant Lietuvos bylą, Washingtone tenka kalbėti 
Jūsų vardu. Labai svarbu, kad galingiausioje pasaulio sostinėje mes tu
rėtume žmonių, kurie Lietuvos ir lietuvių reikalus suprastų, mums pri
tartų ir, progai iškilus, galėtų juos tinkamoje formoje iškelti. Mano pa
tirtis rodo, kad vienas daugiausiai padėjusių, ir dabar padedančių kelti 
viešumon lietuvių tautos išgyvenimus ir Lietuvoje besitęsiančios okupa
cijos kančias yra sen. CHARLES H. PERCY.

Jis niekad nėra atsisakęs Lietuvos reikalais kalbėti senate ar kurioje 
kitoje vietoje. Jis yra Vasario 16 dienos minėjimo senate globėjas. Jis 
stoja už laisvę ir laisvą visų tautų apsisprendimą. r i

Jis mums jau padėjo, todėl aš tikiu, kad ir lietuviai padės sen. PERCY 
' vėl išrihkti | senatą. Aš visų prašau antradienį atlikti Savo pareigą:

Visi balsuokime už šen. CHARLES H. PERCY.
DR. KAZYS BOBELIS

KAZYS OKSAS

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.
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VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė- - 
nėšio pirmos.
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Svarbi diena Amerikoj ir Rusijoj
Rytoj, lapkričio 7 dieną, yra labai svarbi diena Jung

tinėse Amerikos Valstybėse ir visoje Sovietų Sąjungoje. 
JAV bus krašto piliečių laisvi rinkimai, o Sovietų Sąjun
goje bus minimas rinkiminės piliečių teisės panaikini
mas. Amerikos piliečiai rinks prezidentą, trečdalį sena
to ir visą eilę kitų valstijų ir savivaldybių pareigūnų, o 
Sovietų Sąjungoje ir rusų pavergtuose kraštuose betei
siams gyventojams bus priminta, kad kraštą ir toliau 
valdo prieš 55 metus rusų imperijos valdžią pagrobusioji 
maža grupelė.

Amerikos piliečiai, balandžio mėnesį pirminiais rin
kimais pasirinkę geriausius, kandidatus Į prezidentus, 
senatą, kongresą ir Įvairias valstijų įstaigas galės už juos 
balsuoti. Visame krašte yra sudaryti rinkti turinčių teisę 
gyventojų sąrašai. Kiekvienas Amerikoje gimęs žmogus, 
sulaukęs 18 metų, turi teisę balsuoti, jeigu jis laiku buvo 
Įrašytas Į rinkikų sąrašus. Kiekvienas iš kitos valstybės 
atvažiavęs žmogus, jeigu jis atliko reikalingus formalu
mus ir gavo pilietybę, taip pat turi teisę balsuoti.

Balsavimas yra slaptas. Niekas neprivalo kito žmo
gaus prievartauti Kiekvienas ..pilietis turi teisę pasirink
ti tokį kandidatą, kuris jam atrodo tinkamiausias valsty
bės ir savivaldybės pareigoms. Jeigu kam patinka, gali 
savo balsą atiduoti už dabartinį prezidentą. Jeigu kas 
nori balsą atiduoti kitam kandidatui,' jis turi teisę laisvai
tai padaryti. Amerikoje net ir komunistų partija yra pa
stačiusi savo kandidatus valstybės prezidento ir kitoms 
pareigoms. Kandidatus siūlo pačios didžiausios ir kelios 
mažesnės partijos. Kiekviena partija galėjo vesti agita
ciją už savo kandidatus. Galėjo kalbėti per radiją, nau
doti televiziją, rašyti laikraščiuose ir spausdinti atskirus j Leninas paliko tiktai 
spausdinius, aiškinančius savo programas ir siekiamus J tiktai valdo kraštą,

lapkričio 7 dienos bet koki krašto piliečių rinkimai panai
kinti. Caro imperiją ir per paskutinius 55 metus naujai 
užgrobtas gretimas valstybes bolševikai valdo be jokių 
rinkimų. Vokiečių generalinio štabo pinigais Rusijoje 
perversmą suruošė maža bolševikų partijos grupelė, kuri 
naudoja policijos priemones valdžioje išsilaikyti ir ne-, 
leidžia žmonėms laisvai išsirinkti administracijos atstovų.

Leono Trockio vadovaujamas Petrogrado darbininkų 
taryba nuvertė Kerenskio demokratinę valdžią, panai-’ 
kino visas pilietines žmonių teises ir iki šios dienos tebe-

tikslus. žmogaus teisių. Pasityčiojimo objektu tapo ir rinkiminės
Tuo tarpu visoje Sovietų Sąjungoje nuo 1917 metų žmonių teisės ne tik Rusijoje, bet ir visose rusų okupuo-

tose srityse . Lietuvon Įsiveržusi Rusijos Raudonoji Ar
mija padarė tą pati: panaikino lietuviškus laikraščius, 
politines partijas ir primetė tokius “rinkimus”, kuriuose 
žmonės neturėjo ko rinkti, nes buvo tiktai vienas komu^ 
nistų'parinktas kandidatas.

Amerikos piliečiais tapę lietuviai privalo naudotis 
rinkimine privilegija, dalyvauti šiuose rinkimuose, bal
suoti. už lietuvius, jeigu tokių kandidatų yra, o kitus 
pasirinkti tokios partijos žmones, kurie gali būti naudin
gi lietuviams ir tvarkingai šio krašto administracijai.
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A. GARBENIS

BALTIMORE SUSIDRAUGAVO SU ODESA
Sovietų karo laivo viešnagė JAV uoste

(Tęsinys)
Tos pačios griežtai antikomu

nistinės, krikščionių — funda
mentalistų (šventraštį jie pri
ima ir tiki raidiškai) pakraipos 
veikėjas Baltimorėje, Rev. John 
Dekker, savo išlaikomo radijo 
pusvalandžio, pavadinto “Begi
nant teisybę”, kalbėtojas ir ve
dėjas, beveik kasdien primena 
kenčiančius už geležinės uždan
gos, ypač Lietuvą ir kitus pa
vergtuosius kraštus. Anos iškil
mės dieną jis taip pat paskleidė 
savo paruoštą lapelį — paaiški
nimą, dėlko vykdoma protesto 
demonstracija: “Nors mes di
džiuojamės laivu “Constellation” 
ir jo garbinga praeitimi, kuri 
mums primena mūsų laisvės tra
dicijas ir kainą, kuri mūsų pro
tėvių užmokėta už mūsų teises, 
tačiau esam pasipiktinę rusiš
kųjų komunistų ir jų laivo “To- 
varišč” buvimu Baltimorės uos
te... dėl šių priežasčių:

valdo milijonus gyventojų ir didžiausius žemės plotus. 
Ne visi bolševikų partijos centro komiteto nariai pritarė 
perversmui, bet Leninas, nekreipdamas j kitų komunis
tų nuomones jokio dėmesio, susitaręs su Trockiu, pir
miausiai prievarta užvaldė Petrogrado darbininkų ta-
rybą, o vėliau išvaikė Kerenskio valdžią ir žudė kiekvie
ną, kuris tiktai bandė pastoti jiems kelią arba nenorėjo 
“tarybinės” valdžios pripažinti. Zinovjevas ir Kamene
vas nepritarė lapkričio 7 dienos perversmui. Vėliau ir 
jiedu prisijungė prie perversmo laimėtojų, bet tas “pri
tarimas” neapsuagojo jų nuo čekisto kulkos.

Trockis Petrogrado darbininkų vardu pagrobė val
džia, o Vladimiras Ulianovas — Leninas sudarė “Liau- 
dies tarybų komisariatą”, kurio vardu skelbė pačius svar
biausius dekretus. Trockis skelbė, kad perversmininkai 
siekia “demokratinės taikos”, o Leninas pirmu įsakymu 
suvaržė visą Rusijos spaudą. Be valdžios leidimo jis ne
leido spausdinti jokio laikraščio, žurnalo ar knygos, o 
vėliau komunistai užėmė visas krašto spaustuves ir 
spausdinimo priemones. Kai Rusijos gyventojai vis dėl 
to rado būdų spausdinti prieš perversmininkus nukreip
tus atsišaukimus, tai Leninas įsakė kontroliuoti kiekvie
ną popieriaus lapą, kad opozicija neturėtų popieriaus sa
vo nepasitenkinimui pareikšti. , -t - • -

Panaikinęs laisvą spaudą, uždraudęs ’ susirinkimus, 
vieną komunistų partiją, kuri ne 

bet tyčiojasi iš pačių pagrindinių

Protestai prieš komunistų 
laivą Baltimorėje

1. Rusų laivui ir jo įgulai (jų 
vyriausybės) leista atvykti Bal- 
timorėn, kad patarnautų komu
nistų siekiams ir tikslams ir kad 
pasinaudotų proga savajai pro
pagandai, apgaudinėjant milijo
nus.

2. Rusų čia- buvimas patar
naus neutralizuoti amerikiečių 
tautos antikomunistinę dvasią 
tuo laiku, kai krikščionys tu
rėtų žinoti, kad komunistai yra 
Dievo, Amerikos ir viso, ką šie 
atstovauja, priešai.

3. Priimdami šiuos rusus-ko- 
munistus savo uoste, mes atsu
ka m nugarą pavergtosioms tau
toms, užsikemšam ausis ken
čiančių krikščionių šauksmams, 
užmerkiame akis prieš vergų 
(pagamintų prekių) prekybą, 
kuri pažeidžia žmogaus orumą. 
Sąmoningai dedamės nežiną, 
kad rusiškieji komunistai užda- 

riuėja bažnyčia^ degina švent
raštį ir sodina kalėjiman dvasi- 
niūkūs.

4. Pagaliau mes paneigi am sa
vo tradicijas ir nuolaidžiaujam 
savo principais. Ar mes taip la
bai norime taikos, kad sutinkam 
ją pirkti bet kuria kaina? Ką 
rusiškieji komunistai yra pada
rę, kad užsipelnytą čia jiems 
rodomą pripažinimą? Kiek rau
donieji yra pakėlę žmonijos lais
vės ir gerovės reikalą?

Prisiminkim Patriko Henry 
žodžius; “Ar gyvenimas taip 
brangus ar taika tokia saldi, kad 
ją reikia pirkti grandinių ir ver
gijos kaina?”

“Gėda liberalinei dvasininki
jai ir tiems politikams, kurie pa
mokslauja, kad komunizmo pa
vojus yra perdėtas. Pamėgink 
įtikinti Sov. Rusijos valdomus 
žmones, taip pat rytinėj Euro
poj, Kinijoj, Kuboj, Korėjoj, 
Kambodijoj ir pietų Vietname, 
kad komunizmo grėsmė yra iš
pūsta”.

Rev. Dekker, atsisukęs į laivą, 
mojo ir per rankinį, nešiojamą 
garsiakalbį kvietė pabėgti ir pri
sidėti prie čionykščių. Bet nie
kas nesusigundė.

Kitas man pažįstamas protes
tantų dvasininkas, Robt. Wood
worth, praeinantiems kadetams 
pamėgimo padalinti po knygelę 
— šv. Jono evangeliją, išvers
tą rusiškai. Jie paėmė, padėko
jo. Bet pamatęs vyresnysis pa
sakė “Niet”. Tada vyrukai tuoj 
dovaną grąžino atgal, štai tau 
ir bolševikų skelbiamoji tikėji
mo laisvė!

Kur reikia apgauti kapitalis
tinį pasaulį, rusai būdayo geri 
artistai. Tačiau šį kartą jiems 
pritrūko diplomatinio sugebėji
mo ar lankstumo prieš naivius 
amerikiečius suvaidinti, kad ne
va pas juos nedraudžiama skai
tyti šventraštį. Juk niekas'ne
būtų sužinojęs, jei būtų paėmę 
po knygelę, o paskui iš visų su
rinkę ir sunaikinę, bet, matyt, 
taip greit nesumetė. Tas “pryče- 
ris” apie nuotykį pasakojo per 
radiją.

Po oficialiosios dalies apeigų 
rusų kadetams buvo leista pa
simaišyti minioje. Vienas jų 
prasitarė, kad jam Baltimore j 
patinka, tik čia labai mažai me
džių ir žolės. Po to jie, palydi
mi elektrinių gitarų, baltimo- 
riečiams padainavo. Scena visai 
panaši į 1940 metų vasaros die
nas Kaune, kai žmonės buvo su
varomi klausytis raudonosios 
armijos dainų ir muzikos. O čia 
jie-rinkosi savo noru.

Komunistai išžudė daugiau 
krikščionių negu Hitleris žydų

Tą pat rugsėjo 5 d. rusai bu
vo pavežioti po miestą. Jiems 
sugrįžus į laivą, piketavo būre
lis apie 50 lietuvių, kurie, kaip 
rašė “The Sun” dienraštis, ne
va protestavę dėl mažumų Sov.

S-goj slopinimo. Nieku -tas laik- 
raštais neužsiminė apie praei
viams lietuvių dalijamus lape
lius, kuriuose parašyta apie Si
mą Kudirką, Romą Kalantą ir 
paaiškinta, kad Lietuva tebėra 
užimta rusų raud. armijos, kad 
lietuviai dėl politinių įsitikini
mų išvežami iš savojo krašto, 
kad kunigai kalinami už tai, kad 
vaikus pamoko katekizmo.

Ant lietuvių nešamų plaka
tų buvo tokių užrašų: “Negali 
boti jokio taikaus sugyvenimo 
su šėtoniškuoju komunizmu”. 
“Jokio taikaus sambūvio su so
vietų agresija”^ “Komunistinė 
Rusija nužudė daugiau krikščio
nių, negu Hitleris žydų”.

Kai, nuleidus nuo “Tovariš- 
čiaus“ raudoną vėliavą, kadetų 
būriui su jų vyresnybe buvo lai
kas eiti prie estrados pabendrau
ti su amerikiečiais, kurių tar
pe ypač daug buvo hipių, lietu
viai piketininkai, sustoję prie 
rusų praeinamo tako, paleido 
jiems garsiai “būūūūū”.

Pasibaigus apie 2 valandas 
trukusiai lietuvių demonstraci
jai, viena lietuvė įsimaišiusi 
tarp amerikiečių ir dėdamasi 
ukrainiete nuo Kijevo, paklau
sė rusų, ar laive esą ir kitų tau- 
.tybių žmonių, ne vien rusų. “Tik 
du ukrainiečiai” — jai atsakė, 
“Visi kiti rusai”.

Kitas lietuvis, prislinkęs, prie 
laivo karininkų, taipgi užklau
sė, ar nėra laive pabaltiečių. 
“Mes turim visokių, tik jie liko 
laive” — jam atsakė. Užklausė 
dar( ir senyvą, doro, teisingo vei
do 'vyresnįjį jūrininką, šis aiš
kiai pasakė, kad “Tovąrišč” yra 
kariškas laivas, o tokiuose pa
baltiečių nebūna, jų gali užtik
ti tik prekybos laivuose. Nesi
tenkindamas ir tuo, mūsiškis, 
praeinant pro šalį kadetams, 
jiems lietuviškai riktelėjo: “Šne
ki lietuviškai ? Supranti lietuviš
kai?” — bet nei vienas neatsi
liepė.

Gal buvo paveikęs dr. McIn
tire pasipiktinimas, išreikštas 
per radiją, nes poĮĮęija su lie
tuviais demonstrantais elgėsi 
nuolaidžiau, nelipa taip mums 
ant kulnų, kaip vidudienį ame
rikiečiams piketininkams.

Tą pačią savaitę miesto vi-, 
dury, Hopkins aikštėje, vyko 
apeigos, paminint 175-tąjį Balti
morės gimtadienį’. Ta proga bu
vo -iškeptas didžiulis miesto val
dybos rūmų pavidalo .pyragas, 
supjaustytas Į 1,000 dalių ir pa
dalintas iškilmių dalyviams. Bu
vo pakviesti ir rusai iš “Tova- 
rišč”.

Niksonaitė Eisenhoverienė 
vizituoją “Tovąrišč”

Atstovauti prezidentą Į iškil
mes rugsėjo 7 d atvyko jo duk
tė Julė Niksonaitė - Eizenhove- 
rienė. Estradoje keletą žodžių 
tarė apie savo tėvą ir Rusiją. 
Sugedus pagarsinimo prietai-

isama, nedaug kas girdėjo, ką 
ji šnekėjo, tačiau vis tiek publi
ką šypsojosi.. Jaukiai draugystei 
su maais nesiderinančiai tonu 
nuskambėjo, kai tuo metu virš 
estrados praskrido lėktuvas, 
vilkdamas maršką su užrašu: 
“U. S. S. R., leiski žydams emi
gruoti be išperkamųjų pinigų!” 
Paklaustas vienas rusas, ar su
prantate, kas viršuje parašyta, 
atsakė “Suprantu. Jų (žydų) tei
sybė”. Bet šalia stovėjęs kitas 
jo draugas tuoj įsikišo: esą pir
masis pasakęs ne tai ką norėjęs.

Rusų laivo kapitonas Oleg 
Candenko jaunajai Eisenhove- 
rienei įteikė keletą dovanų. Vie
na jų — įprastas turistams Ru
sijoje dalykas 15 medinių liau
dies darbo lėlių, kurios visos su
sineria Į vieną. Kapitonui buvo 
smagi pramoka atskirti lėles 
vieną nuo kitos, kol liko pati 
mažiausioji, apie 1 col. didu
mo. Matyt, tėvo pamokyta, Ei
senhoverienė svečiams iš bolše- 
vikijos prašneko jųjų kalba “Mir 
i družba” (taika ir draugystė). 
Antroji Niksonaitei dovana bu
vo mažutis samovaras. Atsily
gindama, ji apdovanojo kapito
ną prezidento viršut. marškinių 
rankogaliams porą sagų: o laivo 
įgulai ji įteikė 3 įvairaus turinio 
knygas (viena jų apie Baltuo
sius Rūmus), kad svečiai pake
liui namo turėtų ką pasiskaityti. 
Ji buvo užlipusi pasižvalgyti ir 
į abu laivus — “Constellation” 
ir “Tovąrišč“ Rusai savo laive 
pavaišino ją kavaru ir čia pat 
laive kepta rusiška duona. Kai
šiojo jai ir savo užrašų knyge
les, kad atminimui jiems pasi
rašinėtų. Jaunieji raudonojo lai
vyno jūrininkai taip pat jai įtei
kė keletą dovanėlių, jų pačių pa- ' 
darytų laive.

Vieną kadetą; Eugenijų La- 
buneca, kilusį iš Odesos, domi
no General Motors dirbtuvės, 
kur iš fabriko atgabentų dalių 
sustatomi nauji automobiliai. 
Labiausiai jį stebino, kad tokia 
daugybė visokių jų rūšių. “Bet 
vieną dieną mes taip pat turė
sim įvairių automobilių” — sau
kėsi jis namie važinėjąs savo tė
vo kapitono, i rusų prekybos lai
vyne instruktoriaus, mašina. - . r vy - į*'*'

Sovietų kadetams neleista
’ bendrauti su žmonėmis.
Labunec gyrėsi, kad visi jo 

draugai — kadetai galį skaityti 
angliškai. Jam nepatįkęs' ne- ' 
mandagus Baltimorės žydų el
gesys, esą žydai Rusijoj gyveną 
kaip ir bet kuri kita tautybė, 
kaip ir ukrainiečiai. Paklaustas, 
ką reiškia mažas aukso spalvos 
segtukas su Lenino atvaizdu, ku
rį jis dėvėjo ant krūtinės kartu 
su “Constellation” ženklu, do
vanotu baltimoriečių, Labunecs 
paaiškino, kad segtukas reiš
kiąs jo priklausomybę komjau
nuoliams. Visi kadetai rusų lai-

(Nukelta į .5 psl.)

DARBAS IR MOKSLAS 
AMERIKOJE

DR. ANTANAS J. GUSENAS
62.
Ir jeigu kas gimnazijoje nesimokė lietuviškai, tai buvo 
gėda su tokiu žmogumi bet kokių reikalų turėti. Įsiti
kinimas, kad lietuviškai kiekvienam reikia mokėti — 
buvo geras, savo tėvynės meilė yra teigiamas veiksnys, 
bet aš negalėjau pakelti, kad ta mergaitė, neturinti 
jokios nuovokos apie tarptautinius įvykius, iš savo pa
rapijos kojos neiškėlusi, turėtų drąsos suabejoti mano 
žiniomis ir šitokią gėdą man padaryti, liepdama visai 
nerašyti laiškų... Ji negalėjo suprasti, kaip žmogus 
lietuviškai gali nemokėti. Bliuviškiuose ir Griškabū
dyje kiekvienas žmogus gražiai lietuviškai kalba, o čia 
atsirado brolis, drįstąs laiškus rašyti nemokėdamas 
lietuviškai!

Kartumas man ilgus metus nepraėjo ir aš negalėjau 
suprasti, kaip ta mergaitė galėjo mane šitaip Įžeisti.

Kai ji atvažiavo Amerikon, tai jai buvo sunkumų 
su anglų kalba. Būčiau galėjęs pasakyti, kodėl tu ne
gali žodžio ištarti, kad čia net maži vaikai angliškai 
kalba. Bet nutariau nieko nesakyti, net jai nepriminti 
apie josios man rašytą laišką. Ko gero ji užmiršo apie 
tą laišką. Apie jos padarytą pyktį ir įžeidimą ji paskai
tys laikraštyje... Ji baigė gimnaziją ir mokytojavo 
Lietuvoje. Tai, žinoma, didelis dalykas. Bet Ameri
koje ji įsitikino, kad rr gimnazija visko neišmoko. Yra 
dalykų, kurių ji nežino. Tais laikais, kai man rašė tą 
laišką, tai, ko gero, ji ir nežinojo, kad nežino...

Kaip ten bebūtų, josios padarytas nikis mane pri
vertė pasimokyti lietuviškai. Tais laikais Amerikoje 
jau galėjai Įsigyti lietuvišką gramatiką. Aš buvau nusi

pirkęs Damijonaičio gramatiką, o vėliau, kai paty
riau, kad išspausdinta ir Rygiškių Jono gramatika, tai 
įsigijau ir pastarąją. Turiu pasakyti, kad man ir gra
matikų neužteko. Tais laikais Bridgeporte buvo “Auš
ros” mokykla. Ten buvo keli geri mokytojai. Nuta
riau pasimokyti ir lietuvių kalbos. Atidžiau perskai
čiau gramatiką ir Klimo sintaksę, o dar vėliau pradė
jau atidžiau skaityti svarbesnius laikraščių straipsnius.

Lietuvių kalbai mokytis man geriausiai patiko Dr. 
Grigaičio straipsniai. Jis rašydavo aiškiai. Kiekvienas 
supratome, ką daktaras nori pasakyti. Kartais jis pa
vartodavo ne grynai lietuviškus žodžius, bet minties 
jie neiškreipdavo. Galėjo jie nelietuviškai skambėti, 
bet kiekvienas supratome, ką redaktorius norėjo pa
sakyti. Dr. Grigaitis buvo zanavykas, tai man būdavo 
lengviau, ji suprasti ir įžiūrėti savo trūkumus. Perskai
tydavau sakinį, suprasdavau minti ir galvodavau, 
kaip aš tą patį dalyką būčiau pasakęs. Labai retais at
vejais ką aiškesnio sugalvodavau. Gal čia prisidėjo ta 
aplinkybė, kad mudu abu buvome zanavykai.

Kad pramoktum bet kuria kalba kalbėti, reikia mo
kėti tą kalba galvoti. Aš, rodos, kalbu gana laisvai 
angliškai, bet visą laiką galvoju lietuviškai. Mano sū
nus galvojo ir kalbėjo angliškai. Kai aš ką pasakyda
vau neteisingai, Tai jis manęs klausdavo, kodėl mano 
angliško sakinio tvarka tokia ne angliška. Jis pradėjo 
teirautis, kaip man galėjo tokia sakinio tvarka ateiti 
į galvą. Aš jam išpasakodavau, kodėl aš taip pasakiau. 
Aiškiai buvo matyti, kad aš galvojau lietuviškai, o 
kalbėjau angliškai. Panašiai ir jam atsitikdavo, kai jis 
bandydavo kalbėti lietuviškai. Jis susimaišydavo, ties 
galvodavo angliškai.

Taip pat reikia neužmiršti, kad lietuvių kalbos aš 
niekur nesimokiau. Teisybė, buvau Rygiškių kaimy
nas, bet tai dar nereiškė, kad aš gražiai ir gerai lietu-
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viškai būčiau kalbėjęs. Rygiškių Jonas skaitomas lie
tuvių kalbos tėvu todėl, kad jis pramoko lietuviškai 
galvoti. Jis ir zanavykus pramokė labai daug lietuviš
kų žodžių. Mes zanavykai gražiai lietuviškai kalba
me, bet mes jau esame, primaišę labai daug slaviškų 
žodžių. Pas mus jau Įėjo į madą ir kai kurių slaviškų 
sakinių forma. Mes nemokame prielinksnių vartoti. 
Reikia, ar nereikia, pas mųes visur kišąmas “dėl”. Jab
lonskis, pavažinėjęs po Žemaitiją, rado nepaprastai 
daug lietuviškų žodžių, apie kuriuos Zanavykijoje 
nebuvo girdėjęs. Jablonskis labai greitai pažino, ar 
žemaičių vartojamas žodis turėjo lietuvišką šaknį, ar 
kokią kitokią. Rygiškių Jono gramatiką kelis kartus 
perskaičiau. Beskaitydamas vis palygindavau, kaip aš 
tą patį dalyką būčiau pasakęs... Aš žinojau, kad Ry
giškiuose ir Jablonskis būtų taip kalbėjęs, kaip aš kal
bėjau, o vis dėlto jis savo pavyzdiniuose šakiniuose 
labai dažnai parašydavo ne taip, kaip zanavykai kal
bėdavo.

Jablonskiui, žinančiam žodžių šaknis ir jų istorijas, 
pavyko pagauti lietuvių kalbos dvasią. Taip man at
rodė. Bandžiau ir aš ją gaudyti, bet greitai Įsitikipan, 
jog ne taip lengva pagauti nepagaunamą dalyką. Kas 
tą dvasią iš mažens paleido, tai vėliau ne visuomet jam 
gali pavykti ją pagauti. Aš juk iš mažens mokiausi 
rusiškai. Lietuvių kalbą dėstė Marijampolės gimnazi
joje, bet ne Griškabūdyje. Mums atrodė, kad ir pas 
mus buvo mokytojų lietuvių, bet ir jie kalbėdavo ru
siškai.

Mano sesuo mane įskaudino savo Įžūliu laišku, bet 
jis vis dėRo išėjo Į naudą. Kai rašė, ji buvo jauna. Ji 
vėliau mokėsi Rygiškių Jono gimnazijoj. Josios svei
kata buvo susilpnėjusi, vienerius metus turėjo praleis
ti pas tėvus, gerai pavalgyti ir atsigauti. Vėliau ji dar 
įstojo į Marijampolės mokytojų seminariją. Baigusi tą
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seminariją, ji kelis metus mokytojavo Rokiškio aps
krityje, Supelių pradžios mokykloje. Atėjus rusams 
Į Lietuvą ji buvo perkelta Į Suvainiškio mokyklą. Ten 
ji susipažino su vietos ūkininkaičiu ir už jo ištekėjo. 
Jis vadinosi Juozu Dubausku, o ji tapo Dubauskiene. 
Karui prasidėjus, ji buvo suimta ir Įkalinta. Ją vadi
no kontrrevoliucioniere ir rengėsi teisti, bet nespėjo. 
Trečią karo dieną atėjo vokiečiai ir kalinius išlaisvino.

Kai rusai antrą kartą stūmėsi Į vakarus, tai Du
bauskų šeima nutarė trauktis į Vokietiją. Sesuo su sū
numi pasiekė Bliuviškius, o josios vyras dar" liko ap
tvarkyti ūkio, o vėliau jau nebesuspėjo pabėgti į va
karus. Antrą kartą atėjusieji bolševik' ' sesers vyrą 
suėmė ir išvežė i Rygos kalėjimą, o ten j»s ir buvo nu
žudytas.

Bliuviškiuose sesuo neilgai tebuvo. Pasisvečiavo, 
pailsėjo, tarė tėvams paskutinį sudie ir išvažiavo Vo
kietijos link . 1944 metų rugpiūčio 4 dieną sesuo su sū
numi' perėjo Vokietijos sieną, o iš ten pėsti pasiekė su
dėtų kraštą. Visą laiką ji turėjo dirbti prie įvairių va
lymo darbų. Kai vokiečių kariuomenė buvo sumušta, 
tai mano sesuo buvo Augsburgo zonoje. Iš ten per kon
sulą susižinojo su manim, o aš jai padėjau atvažiuoti 
Į Ameriką. Mano namuose ji su sūnumi atsirado 1949 
m. birželio 10 dieną. Dabar ji yrą Įsikūrusi Ciceroje 
ir gražiai gyvena.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES 
IK GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tolof.: PROSPECT 8-3229
Rezid. Hkf.: WAibrook 5-5078

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
vnuo T iki 9 vah vak. Treč. uždaryta.

Ron. tol, 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Modical Building). TaL LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimu.

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

Talof.: PRospoct 8-1717

DR. S. BIEŽiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

R«A 3241 WEST 66th PLACE 
Phon*: REpublic 7-7868

Balto Chicagos apskrities ir skyrių rudeninio piniginio vajaus atidarymas, kuris įvyko 1972 
m. rugsėjo mėn. 24 d., Chicago Savings and Loan Ass. patalpose, 6245 So. Western Ave., 
Chicagoje. Kalba į susirinkusius Balto darbuotojus, Lietuvos gener. garbės konsule J. Dauž- 

vardienė, kuri šį vajy pavadino "Gerviv Širdžiy Vajumi".
Foto V, Noreikos

kad ryšiai tarp Baltimorės pa
vergtųjų tautų yra pakrikę. Bū
dami geriau susiorganizavę (p 
laiko tam buvo pakankamai, noa 
apie rusų laivo atvykimą praneš
ta bent du mėnesiai iš anksto) 
būtų galėję surengti įspūdingą 
kelių šimtų dalyvių demonstra
ciją.

4. Amerikiečių laikraščiai ar 
patys nežinojo ar tyčia mulkino 
publiką, nuslėpdami tiesą, kai 
visą laiką skelbė, jog Baltimo
re j svečiuojasi rusų prekybos lai
vyno kadetai. Tačiau vienas ‘To- 
varišč” įgulos narys, lietuvių pa
klaustas, prisipažino, kad jų lai
vas esąs karo laivas.

(Pabaiga)
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Tzigl d mz!6cu|v jvs, brolid, per Dievo goHecHnpunoą, kod llduo* 
tunwf kOnus snt gyvo€4 ivxitos Ir Dievui patinkančios iukost x*t 
lira in t Ingo tarruvimo. Rom.
Atiduoti tarnavimui Dievo viską ką mes turime yra išmintingas darbas, 

vienok tai yra labai mažas dalykas, daug mažesni* uz tą, ką mes norėtume 
duoti jam už ižrodymą mums tokios didelės malonės. Ir taip turėtume jaus
tis nepaisydami to, kad už mūsų tokį pasišventimą nebūtu prižadėta nė jo
kio atlyginimo. Bet žinodami, kad Dievas pridėjo prie to didį atlyginimą ir 
palaimas, turime suprasti, kad atmetimas to pavadinimo būtų apreiškimu 
neįvertinimo Dieviškos mielaširdystės, ir prie to būtų įrodymu silpno supra
timo art>a nesubrendusio sprendimo, negalinčio išspręsti kiek sveria niekin
gi ir n^kstą laikinai savymylos smagumai, ir kiek sveria amžinas džiaugsmas 
Ir palaima ir garbė, kokią Dievas duos.

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talof. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 383-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vai,, 
antrai, penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.
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DR. W. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

BALTIMORE SUSIDRAUGAVO SU ODESA

DR. NINA KRAIKEI- 
KR1AUČEUŪNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

47141225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET * 

VALANDOS: Pirmad., anteid., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtai 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”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

(Atkelta iš 4 psl.)
ve esą komsomolo nariai. O į 
klausimą, kokios, jo nuomone, 
esančios svarbiausios skirtybės 
tarp U. S. ir U. S. S. R., atsakė: 
“Apie amerikiečius mes žinom 
daugiau, negu amerikiečiai apie 
Rusiją”. Jam atrodą, kad Ame
rikoj žmonės labai mažai ką žiną 
apie rusų muziką ir raštiją. 
“Mūsų laikraščiai ir filmai pa
sako visą teisybę apie Ameriką”. 
Kokie jo mėgiami amerikiečių 
rašytojai? — Jack London, He
mingway, Mark Twain ir O’Hen
ry. O iš gyvųjų autorių? čia jis 
prisipažino, kad Rusijoj labai ma
žai esama tokios raštijos. Tuoj 
pat rūpestingai pridūrė, kad 
dėl tokios padėties kalti buvo 
prieš dabartinį ątilaidj šalti tarp 
abiejų kraštų santykiai. Dabar 
gal bus daugiau santykiavimo. 
Labunec turėjo rusų gamybos 
“Abpopia” vardu foto aparatą 
(“Abpopia” — rusų kreiserio 
vardas revoliucijos metu). “So
vietų foto aparatai yra tokie pat 
ar net geresni, negu pagaminti 
Vokietijoj ar Japonijoj” — gy-
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GRADINSKAS
KELIOS DEŠIMTYS
TELEVIZIJŲ: 

IŠSIRINKITE
2512 w. 47 ST. — FR 6-199S

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

GĖLININKAS
(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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

GUŽAUSK U 
GĖLĖS VISOMS PROGUMb 

BEVERLY HILLS GĖLlNYCli 

2443 WEST 63ro STREET 
Telefonai: PR š-0833 ir PR l-OO % ——o—w

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. n, S. C
C H I R U R G . 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
MS orthopedas-protezistas 

Aparatai • Protezai, Med. Ban- 
W dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, I IL 60629 

Telef.: P Respect 6-5084

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE* — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNY Jk

"PERKRAUSTYMAI

MOVING
. Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N A S

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063v _ ----

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstūmę.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

■■■■ . .......................... . ............... „ į— -------------------------- -

tr- ..........................

į SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, i 
1490 kiL A. M.

Į ■ '
I ' , '■ * i

' Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-> 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto. > * ‘

4 
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629 

k-------- . " ------- ■—

rėsi jis. Tą kamerą jis nusipir
kęs už savo mėnesinę algą.

Kitas busimasis laivyno kari
ninkas Michael Grigor, 19 metų 
amžiaus, puikiai šnekėdamas an
gliškai, sakė, kad visi kadetai 
tikisi galėsią vėl čia greit atvyk
ti.

Viešnagės metu Baltimorėje 
jie buvo taip užimti, nes nuolat 
tai šen tai ’ ten vežiojami po 
miestą, kad stebėtojams atrodė, 
jog jiems tyčia vengiama suda
ryti progų bendrauti su žmonė
mis, Pirmutines dvi dienas ka
detai visai negalėjo išeiti iš lai
vo. Kai kurios šeimos buvo juos 
pakvietusios pas save pasižmo
nėti. Vietiniai organizatoriai ti
kėjosi, kad tokie pobūviai bū
sią svečiams maloniausias jų 
Baltimorėje praleistas laikas. 
Bet visiems pakvietusiems rei
kėjo atsakyti, šiaip publikai lai
vas lankyti buvo neprieinamas 
neva dėl vandalizmo, kurio ru
sai patyrę, kai buvo pakeliui ap
sistoję Bermudoj.

Vietinė aukštuomenė (digni
toriai) galėjo užlipti į laivą ir 
būdavo taip pavaišinami, kad 
nulipdavo susilpnėjusiomis ko
jomis. Esą Rusijoj esanti tra
dicija, kad jei laivo kapitonas 
pakelia taurę, visi su juo gerian
tieji turi išlenkti ligi dugno. Ka
pitono Kandenkos kajutė buvo 
buvo tapusi Baltimorėje staiga 
pagarsėjusia vieta.

Viceministeris Tregubov 
viešnage patenkintas

Laivą buvo atlydėjęs ir vie
nas vyresniųjų rusų valdžios at
stovų — sovietų prekybos lai
vyno viceministeris I. Tregubov. 
Jjs ir kiti rusų pareigonysT'su 
būriu kadetų iš “Tovąrišč’' ap
lankė vieną Amerikos prekybos 
laivvno mokyklą, kad palygintų 
savo mokyklos programą su ame
rikine. ‘ Mes kai ko čia pasimo 
kėm, bet manom, kad mūsų pro
grama yra geresnė” sakė jie. 
Sovietų jūrinio apmokymo kur
sas trankąs 5 su puse metų, gi 
Amerikoj tik 4 metus. Sovietai 
gyrėsi turį SI jūrines mokyk
las, kasmet jose mokosi apie 55,- 
000 vyrų, kurių tarpan įeina ir 
’/akarinių kursų lankytojai, lai
vų statyklų ir pakrantės (uos
tų) tarnautojai. Manau, kad ši 
“Tovariščiaus” kelionė buvo reik
šminga. Galimas daiktas, kad 
drauge su jumis į mūsų savitar
pio susipratimo naująjį pastatą 
mes įkalėme pirmutines vinis” 
— kalbėjo rusų atstovas ame
rikiečių atitinkamiems parei- 
gonims.

Pripažino ir amerikiečiai, kad 
tuo apsilankymu įyvko kažkas 
svarbaus. “Jūs galėjote tai pa
justi Baltimorės gyventojų sa
vaiminguose draugiškumo mos
tuose ir kaip visa tai svečių ru
sų buvo priimta” — prasitarė 
laikraštininkams J. Blackwell, 
Assistant Secretary of Com
merce for Maritime Affairs.

“čia mums buvo gera patir
tis” —i taip sakydami,-rasai’tu
rėjo galvoj, kad prekybos laivy
bos sutartis tarp U. S. ir U. S. 
S. R., leisdama rusų laivams bū
ti Amerikos uostuose ir atvirkš
čiai, bus pavirtinta.’Tada tokie

apsilankymai bus įprastu da
lyku, o ne vien tik retų iškilmių 
proga, kaip dabar”. Amerikie
čių vyriausybės atstovas, bū
tent, tarptautiniams ir vietos 
(vidaus) jūrinės prekybos rei
kalams pasekretorius, Tregubo- 
vui atsakė, kad amerikiečiai esą 
optimistai, kad laivybos susi
tarimas greit būsiąs pasiektas. 
Abiejų vyriausybių atstovų jū
rinės prekybos reikalams nuo
monės sutapo: tos rūšies susi
tarimui svarbiausia (sąlyga) esą 
politiniai klausimai. Matyt, kad 
jau susitarta ir dėl šių dalykų, 
nes spalio 17d. “Naujienos” pra
nešė, kad “pasirašyta JAV ir 
Sov. S-gos prekybos laivynų su
tartis”

“Tovarrišč” išplaukė 
dovanomis ratuotas

’“Tovąrišč” išplaukė namo su 
šimtąją dovanų ir “gal ne vie
na vietinės merginos širdimi”, 
rašė “The Sun”. 7 mergiotės, 
grojusios būgnų ir trimitų or
kestre, kuris kelias dienas links
mino rusus, net pravirko, kai rei
kėjo atsisveikinti’ su. jų laivu. 
Gerokai atstu -nuo publikos jis 
visą laiką buvo'- atitvertas vir
vėmis, už kurių budėjo polici
ja, o šiek tiek toliau, dar ir ru
sų saugumo, -policijos automo
bilis. j ■ -

Daug žmonių atvykdavo pa
žiūrėti, kiti tik, pravažiuodami 
stabtelėjo. Baltimorięčiąi visaip 
rodė rusams palankumą, Jų vieš- 
nagė.čia “buvo paliaubų ir taikos 
dienos .tarp varžovių valstybių 
(U. S. ir Ū.S. S. R.), nes žmonės 
elgėsi, „ kaįp . žmonės. Atminti
nos dienos Baltimorės miesto is
torijoj” — rašė Baltimorės dien
raštis • “The News American”.
- Pabaigai kelios pastabos;

1. Kad amerikiečiai patikėtų 
ir suprastų raudonųjų grėsmę, 
šiame krašte reikia dar labai 
daug priebolševikinės apgarsos. 
Mūsiškiai veiksniai užuot vieni 
su kitais lenktyniavę, belandžio
dami po Vašingtono įstaigas, gal 
geriau stengtųsi visur įsiskverg- 
ti ir atitinkamai apšviesti ameri
kinę visuomenę, nes kur tik be
pasisuksi, visur dar tebevyrau
ja karo metu įkalta į galvas pro
paganda, kad tik nacių reikią bi
joti, o komunizmas esąs visai 
nebaisus, draugiškas ir sugyve
namas.

2. Nors iš Baltimorės estų, lie
tuvių ir ukrainiečių prieš kele
rius metus , sudarytojo Paverg
tųjų Tautų komiteto žmonės dar 
visi gyvi, bet komitetas jau 
neberodo jokios veikios. Kad ne 
svetimieji (anksčiau minėtasis 
Rev. Dekker ir Louis Corbin, ra
dijo stoties WFBR Community 
Relations direktorius) Paverg
tųjų Tautų savaitė pernai ir šie
met būtų pradėjusi visai n epa- 
mi nėta. Tas reikalas Pavergtų
jų Komiteto jau užmirštas.

3. Po karo ukrainiečių — dy- 
piecių į Marylandą atvyko dvi
gubai daugiau negu lietuvių, bet 
demonstracijoj prieš ‘Tovąrišč’” 
jų nematėme.. Dalyvavo tik vie
nas esU- Wauat& kur gi 
daugiau jo tautiečių, paaiškino, 
kad apie lietuvių ruošiamą pi- 
ketavimą jam buvo pasakyta tik 
iš vakaro, jis todėl nespėjęs su
sisiekti su kitais, estais. Matyt,

Mūsų spaudoje
“Tėviškės žiburiai” Nr. 

paskelbė K. M. straipsnį
pagandiniai ratai š. Ameriko
je. Okupuotos Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos delegacijos Ka- 
nadoje su specialiais uždavi
niais” kur be k L rašo:

Parūpo baltiečiai
ši rudenį Maskvai ypač parū-' 

po visas Pabaltijys. Pvz. Kana
doje lankėsi jau ištisa 22 bal-. 
tiečių delegįacija, sudaryta iš 
partiečių ir menininkų. Jau iš Į 
pat pradžios išeiviai pajuto, kad 
ši delegacija savo laikysena la
bai skyrėsi nuo ankstesniųjų ’, 
kurios nesistengė pabrėžti pro
pagandinio aspekto. Ir neapsi
riko. Netrukus paaiškėjo, kad 
tai grynai propagandinė dele
gacija, kurios uždavinio neslė
pė nė sovietinė spauda. Antai, 
“Komjaunimo-Tiesa” 201 nr. at
spausdino solistų E. Kuodžio ir 
J. Gririjoto nuotraukas su šia 
informacija:

KANADOS - Tarybų Sąjun
gos Draugystės draugijos kvie
timų į koncertinę kelionę po 
Kanadą su kitų Pabaltijo tautų 
menininkais išvyko mūsų res
publikos artistų grupe — Ed
mundas Kuodis ir Jonas Giri- 
jotąs,, Pranas Tamošaitis, Re
gina Tamošaitienė, kompozi
torius Rimvydas žigaitis

Tarybų Lietuvos artistai kop- 
certups ivairjupse Kąnadps 
miestupse. Jie dalyvaus ren- 
gipiupse, skirtuose Tarybų 
šalies 50-osipms metinėms, 
susitikus su pažangiais lietu
viais, pasakos apie šiandieni
nės Lietuvos laimėjimus žemės 
ūkyje, pramonėje, kultūroje.

Solistai E. Kuodis ir J. Giri- 
jotas dainuos lietuvių liaudies, 
lietuvių tarybinių kompozito
rių, kitų mūsų šalies tautų dai
nas.

IV. RASTO TYRINĖTOJAI
■■■■■■■■a

44
Pro-

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■■
■■

■■
■■

■■
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TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

EUDEIK]
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA

■t ¥■:

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
.4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKUS AIK-CON D1TIONED KOPLYČIOS

Atviras prisipažinimas
Tai patvirtino ir kultūrinių 

ryšių su užsienio šalimis drau
gijos pirm. Ramojus Petraus
kas savo pranešime,. atspaus
dintame komunistinėje “Lais
vėje” spalio 13 d. nr.; “Dabar 
labiausiai 
bičiuliams 
pasiruošti 
Įkūrimo
minėjimams”.

stengiamės padėti 
užsienyje tinkamai 
Tarybų Sąjungos 

penkiasdešimtmečio

NAUJIENAS
H ALUIC N1S

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Joniikieiiy Labdarybės ir Kul
tūros klubo eilinis susirinkimas įvyks 
antradienį, lapkričio 7 d. 8:00 vai. vak. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Nariai ir narės prašomi gausiai daly
vauti, nes yra daug reikalų aptarti 
Svečiai, norintieji Įsirašyti { klubą, 
kviečiami atsilankyti. Po susirinki 
mo bus vaišės. A. It

— Lithuanian National Democratic 
klubo narių susirinkimas jVyks trečia
dienį. lapkričio 8 d., 8:00 vai. vak., 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Po susirinkimo bus vaišės.

Bcrnice Žemgulis, rašt.

‘ NARI/1:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Assoeiacijos

AMBULANCE 
PATARNAVi 
AAAS DIENA 

IR NAKY|

TURIME 
KOPLYč’Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone; YArup 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLymptc 2-1001>

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKA VVTCZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667:

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone; Y Ards 7-1911 ,
--- ----------
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Laidotuvių direktorius J. Evans Jr., pasirašo Baltui čeki 100.00 doleriu sumoje. Nuotraukoje stovi iš kai
rės i dešinę: V. Šimkus, K. Čepaitis, K. Januška, ir J. Mackevičius, čeki pasirašo J. Evans Jr.

‘ - . Foto V. Noreikos

(įvairiai šaipai paskyrė virš 20 tūkstančių)
Siuntiniams į Sibirą, Lietu

vą, Lenkiją ir Vokietiją $4,981.- 
78; 16 Vasario gimnazijai $3,800; 
Gautingo lietuvių ligoniams ir 
kitiems Vokietijoj ligon. $2.250; 
Jaunimo Centrui Čikagoje — 
Tėvų Jėzuitų $1,443; Lietuvių 
Fondui $1,000; Arkivyskupo Ma
tulaičio senelių namams Putna- 
me $1,186; Lituanus žurnalui 
$560; Kultūros Fondui $585; 
Kongresams bei studentų organ., 
renginiams $750; Studentų šal
pos Fondui $250; Karo Invali
dams sušelpti $350; Vaistams į 
Sibirą, Lenkiją, Lietuvą ligo
niams 881.84; Gail. seserims, li
goninis bei mirimų atvejais 
$796.62; Dainų ir šokių šven
tėms $350; Altui $350; Įvairiems 
spaudos reikalams, radijo ir 1.1. 
$450; A. A. Dr. Griniaus, prof.

Lietuvių gail. seserų s-ga per 
20 metų yra daug nuveikusi 
Įvairiose darbo srityse.

Atvykus i šį kraštą, svarbiau
sias rūpestis buvo jų diplomų, 
gautų Lietuvoje, pripažinimas. 
Pateikus Lietuvos gail. seserų 
mokyklų programas, joms buvo 
leista laikyti JAV valstybinius 
egzaminus. Išlaikiusioms pripa
žintas registruotos sesers (R. 
N.) vardas ir jos dirba ligoni
nėse dažnai kaip viršininkės ar 
vyresnės seserys.

Šalia savo profesinio darbo 
liet, gail seserys prieš 20 metų 
Įkūrė savo s-gą, kuri ruošia įvai
rius parengimus, o -pelną skiria 
labdarai ir liet, kultūros puose
lėjimui.

Per 20 veiklos metų s-gos au
kos taip paskirstytos:

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

įvairią prekių pasirinkimas, motociklai, Šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINAS

ZL . .................................................................... Į   J .LI . įį-i

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugja. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Moner 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORUOS DRAUGUOS 
vardu Ir pariųstl:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL, 60608

r

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

Foto V. Bacevičiaus
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Dalis Komiteto, Jaunimo žygio už tikėjimo laisvę po sėkmingo subat- 
vakario su prelegentu inž. Algiu Rugieniu, Clevelande. Iš kairės — 
kun. Kęstutis Žemaitis, inž. Algis Rugienius, pirm. inž. Romualdas 
Bublys, žurn. Algis Rukšėnas, dr. Viktoras Stankus, dail. Algirdas 

Muliolis.

Biržiškos, Dr. P. Daužvardžio 
atminimui $150; Kitiems lais
vinimo reikalams $150.

Šiai gražiai s-gai šiuo metu 
vadovauja: L. Stasiūnienė •— 
Matulionienė, pirm., B. Juozapa
vičienė — sekr. ir S. Endrijo- 
nienė — kultūr. reikalų vadovė.

Joms nereikia žodinių pagyri
mų, darbai kalba už jas. S.

Atsiųsta paminėti
Stasys Raštikis. ĮVKKIAI IR 

ŽMONĖS. Iš mano užrašų. III 
tomas. Išleido Akademinės 
Skautijos Leidykla. Čikaga, 
1972 m. Didoko formato 9x6' 
colių, gero popieriaus, 616 pus
lapių Kietais viršeliais, nuo
traukomis iš autoriaus ir Lie
tuvos kariuomenės gyvenimo 
pailiustruota knyga, kaina 
$15. Iš knygos turinio, kurio 
yra trys pilni puslapiai, tuo tar
pu bent tiek:

Po Įvado seka “Iš tarnybi
nių santykių”, pradedant pre
zidentu Antanu Smetona, mi- 
nisteriais pirmininkais, kraš
to apsaugos ministeriais, vyres
niaisiais karininkais, prelatu 
Krupavičių ir kunigu Liongi
nu Jankausku - Jankum ir “ki
tais klausimais”, “Kitų atsimi
nimais”, baigiant “Kritika ir 
kritikais’’. kur atsikertama 
“Mano kritikams” — Jonui 
Augustaičiui, Broniui Railai ir 
kt. baigiant “Baigiamasis daly
kais” su D“ar pro domo sua”.

Knyga gaunama Akademinės 
Skautijos Leidykloje pas ad
ministratorių Antaną Dundzi- 
lą. 4339 W. 83 Street, Chicago, 
Ilk. 60652.

TRUMPAI

— Lietuvon važinėja Stella 
Barauskaitė Gorman, o ne 
Grakauskaitė, kaip pirmadie
nio Naujienose buvo parašyta.

— Klaipėdos Krašto Mokyk
lų Draugija, kad neliktų pa
miršta tos draugijos veikla, 
norima surinkti kiek galima 
daugiau žinių apte lietuviškas
mokyklas Klaipėdos krašte. 263-5826.

HELP WANTED — MALE-FEMALE HELP WANTED 
Reikia Derbininky ir Oirbininkiv

AUTOMATIC CHUCKER — SETUP 
WARNER - SWASEY — GISITOLT 

1st AND 2nd SHIFT

TURRET LATHE — SETUP OPERATORS 
AND OPERATORS 

1st AND 2nd SHIFT

AUTOMATIC SCREW MACHINE SETUP 
i BROWN & SHARPE 

1st AND 2nd SHIFT 
Igfe | ELECTRICIANS

ELECTRONIC BACKGROUND AND SOME INDUSTRIAL EXPERIENCE, 
,"u TOOL GRINDER 

1st SHIFT
Powers offers an outstanding benefit program which 
medical and life insurance, pension plan, disability 
tion and holiday plan, low cost company cafeteria 

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

POWERS REGULATOR
»100 WEST OAKTON SKOKIE, ILL.

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

Buvę tos . draugijos pradžios 
mokyklų mokytojai prašomi 
atsiųsti savo adresus M. Purvi
nu!, 6806 iŠ. Claremont Ave. 
Chicago, III. 60636.

— Adv. John J. Grigalus, So. 
Boston, Mass., išrinktas Ame
rikos Lietuvių Tarybos sky
riaus pirmininku, Edmundas 
Cibas — vicepinn., Andrius 
Keturakis — sekr. ir Aleksand
ras Čaplikas — iždininku.

— Dr. Alena Armanienė va
dovauja Baltimores Balfo sky
riui. Vajaus proga skyrius su
rengė vakarą, kurio progra
moje buvo Aldonos Drazdytės 
vad. tautinių šokių grupė “Ma
lūnas” ir Mindaugo lituanisti
kos mokyklos vedėja Kristina 
Česonienė. Balfo sk. valdvba 
sudaro G. Radžiuvienė, C. Sur- 
dokas, A. Sajauskas, E. Mar
kauskienė ir V. Noreikaitė.

— Helen Pius iš Brighton 
Parko apylinkės vadovaus lie
tuviškų kalėdinių puošmenų 
kursams lapkričio mėn. penk
tadieniais 7:30 — 9 v. v. Bal- 
zeko Lietuviij Kultūros muzie
juj. Ford City prekybos centre 
tokius kursus globoja 
Zapolis.

Frank

admi-
Monte-

— Stases Skrebienės 
nistruojamas Varnas 
ssori Vaikų židinėlis 3038 W. 
59th St. plečia lietuvišką prieš
mokyklinio auklėjimo klasę. 
Židinėlis buvo atdaras apžiūrė
jimui ir registracijai šį sekma-

— Emilija Pakštaitė, baigusi 
Chicagos aukšt. lituanistikos 
mokyklų ir Pedagoginį Litua
nistikos Institutą, dabar moko 
dainavimą Dariaus — Girėno 
mokykloje. Ji taip pat yra PL 
JS Žiniaraščio redaktorė.

— Vytautas Narutis, prieš 3 
metus baigęs Pedagoginį Litu
anistikos Institutą, dabar ja
me dėsto istoriją ir yra neaki
vaizdinio kurso vicedirektorius. 
Į tą kursą galima įstoti bet ka
da.

* Vienintelis lietuvis kailinin
kas prekiauja 185 N. Wabash 
Ave., antrame aukšte. Sav. 
Norman Burstein. Telefonas 

(Pr).

MALE-FĖMALE
Reikia Darbininku ir Oarbininkly

includes company paid 
benefits. Liberal vaca- 
and clean, modern air

HELP WANTED — MALE 
Darbininkp 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 CAFETERLA

AMERICAN CAN CO.
6017 So. WESTERN A\Ts.

PRESS MAN 
MILLER SIMPLEX 

Good transportation. 
HOSPITAL INSURANCE 
SMALL SHOP. 
SALARY OPEN.
Call 11:00 A. M. 2:00 P M. 

FI 6-5133

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

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

IŠNUOMOJAMI 2% kambariai su bal
dais ar be baldų naujame name vie
nam arba 2 asmenims Marquette Par

ko apylinkėje.
6109 So. WASHTENAW AVE.

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

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairūs Pardavimai

PARDUODAMAS 1971 m. Chrysler- 
Newyorker automobilis, kaip naujas. 

Skambinti po 5 vai. vak. 
Tel. 581-4154

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

nos nebrangios.
351B-24 W. 63 rd Street, Chicago, I1L 

TEI____ 776-5U1
Anicetai G* rbačl a udtaa, Mv.

t

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJIMAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

Į VIŠŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAI

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
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 jr 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.

DVIEJŲ ŠEIMŲ IVž 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

PARDUODAMA
10 AKRŲ GRAŽAUS MIŠKO 

arti vieškelio, ežero. Nereikia imo- 
kėjimo. Tik $19 per mėnesi. 

Skambinti angliškai.

Tel. 282-4155

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREIT 
Tel.:' REpubllc 7-1941

Real Sstate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 264-7458 
Seto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 6*631 TeL YA 7-598®

Call: Frenk Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

Brangenybės, Lalkrodiltį, Dovanot 
vIsoms progom*,

3237 WIST 63rd ST., CHICAGO
TelaL 434-4660

b

California super servici
Tritomi auto motorai, rrahdžlri, 

funt-ups Ir t. t.
024 Sc. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILU TEL. VI 7*117

SKAITYK "NAUJUKAS*

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS)

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
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. 
$36,000.

5% KAMBARIŲ 15 metu mūras. 
Centralinis oro vėsinimas. Karpetat 
užuolaidos. Marquette Parke. Tuoj 
galima užimti. $25.000.

NAUJAS 2 AUKŠTŲ MŪRAS.
1- mam aukšte liuksus beauty shop, 
vonia ir 2 kambarių pupšnus butas
2- me aukšte prie parko. S37,000.

. 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 anodą S20,000 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. 
Tu o i galima matyti. $36,300.

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

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
mūras: 27Vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32.000.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22 000

10 BUTU MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, 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 automobilių gara
žas. Tik $52.000.

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

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36.500.

11 BUTU 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
narnu ap’e $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 pėdu sklypas. Tuoj ga
lima užimti. Gerri 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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namę Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatai! senus visų rūšių namo, ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogu tinas (gutters). 
Dirbu greit sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, DI. 60609. TeL: VI 7-3447

DEL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656




