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I Oficiali Apcllo 17 erdvėlaivio įgulos nuotrauka. Stovi astronautai Harrison Schmitt ir Ron 
das Eugene Cernan.

.. ___ Evans. Sėdi įgulos va-
Nuotraukoje, darytoje Cape Kennedy erdvės centre, matosi raketos bokštas ir automobiliu- 
, kas "Moon Tover", kuriuo astronautai važinės mėnulyje.
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SAIGONAS REIKALAUJA ATITRAUKT
WASHINGTONAS. — Demokratų partija, pralaimėjusi pre

zidento rinkimus, pradėjo svarstyti, kaip partiją sustiprinus. 
Įvairių partijos sparnų atstovai siūlo savo receptus. John Connal
ly, buvęs demokratų gubernatorius Texas valstijoje, pareiškė 
viltj, kad antradienio katastrofa parūpins partijai atsakingus 
vadus, kurie atves partiją atgal į Amerikos politinės minties srovę. 
Alabamos gubernatorius Wallace irgi žada dirbti stiprinant ir ple
čiant demokratų partijos bazę. Sen. Kennedy, kurj daug kas laiko 
galimu 1976 metų rinkimų kandidatu į prezidentus, pareiškė, kad 
demokratų reformos pastangos atvedė i ją daugiau jaunimo, mo
terų ir mažumų. Jis bandysiąs Į partiją sugrąžinti juodadarbius 
darbininkus ir senelius pensininkus.

SILVER PLUME. — Colorado 
valstijoje yra statomas apie 2 
mylių ilgumo tunelis, kuriuo eis 
greitkelis, čia gauti darbą pa
noro Janet Bonnema, jauna, in
žinerijos mokslus baigusi, mer
gina. Ją vieškelių departamen
tas priėmė, manydamas, kad ji 
— vyras. Kai paaiškėjo klaida,

Westwood pareiškė jaunai inžinierei buvo skirtas

Kai kurie žymūs demokratai 
bando pašalinti partijos nacio
nalinio komiteto pirmininkę 
Jean Westwood, kurią įstatė į šį 
darbą sen. McGovernas. Ji ta
čiau negalvoja apie pasitrauki
mą ir žada kovoti. Ją išmesti 
siūlo Texas demokratas sen. 
Lloyd Bentsen ir New Yorko val
stijos demokratu vadas Joseph 
Crangle. Sakoma, kad pirmi
ninko pakeitimą siūlo ir sen. 
Henry Jackson iš Washingtono.

Ponia
spaudai, kad ji nesileis, kad iš 
jos padarytų atpirkimo ožį. 
Gruodžio 9 d. įvyks demokratų 
partijos centro komiteto suva
žiavimas. Bus bandoma komi
tetą padidinti dar 25 nariais iš 
negrų, iš darbo žmonių ir mažu
mų atstovų. Tada komiteas tu
rėtų 303 narius. Manoma, kad 
kad komitetas parems savo pir-i 
mininkę, nes jos pašalinimo rei
kalauja tik konservatyvieji ir 
nuosaikieji demokratai. Komi
tete šiuo metu daugiau yra libe
raliųjų demokratų.

Partijos kandidatas į vicepre
zidentus Sargent Shriver irgi 
neatsisako vaidmens, ateities 
demokratų partijos tvarkyme. 
Jis sako, kad partija nesusilpnė
jo. Demokratai laimėjo Ohio 
valstijos seimo daugumą. Nieka
da Kalifornija neturėjo tiek de
mokratų kongreso narių kaip po 
šių rinkimų.

Demokratų partijai reikia vie
nybės, reikia pinigų ir vadų, ku
rie sugebėtų ją vėl pasukti iš 
radikalios kairės į centrą.

Atstovų Rūmuose demokra
tai gali prarasti savo daugumos 
vadą atstovą Hale Boggs, kuris 
dingo Aliaskoj spalio 16. Jis bu
vo perrinktas į kongresą, tačiau 
vis mažėja viltis, kad jį pavyks 
rasti gyvą.

Jungtinės Tautos

WASHINGTONAS. — Keturi 
sąjungininkai paskelbė, kad jie 
parems Rytų ir Vakarų Vokieti
jų pareiškimus prašant priim
ti jas Į Jungtines Tautas. Ke
turių didžiųjų deklaracijoje sa
koma, kad Vokietijų priėmimas Į 
Jungtines Tautas jokiu būdu ne
palies sąjungininkų teisių ar at
sakomybių, liečiančių keturių 
valstybių padalinimo susitari
mus,sprendimus ir praktiką.

Amerikos pareigūnai paaiški
no, kad keturių sąjungininkų de
klaracija nereiškia, jog Ameri
ka pripažįsta Rytinę Vokietiją.

Bonos vyriausybė mano, kad 
įstojimas į Jungtines Tautas ga
lės įvykti tik ateinančiais me
tais, nes V. Vokietija nesuspės 
ratifikuoti sutarties su R. Vo
kietija. Rinkimai įvyksta lap
kričio 19 d. Po rinkimų parla
mentas susirinks tik po 30 die
nų. Tuo tarpu, JT generalinė 
asamblėja baigs darbus gruo
džio 19 d.

Jungtinės Tautos laukia Vo
kietijų įstojimo, nes organizaci-
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darbas įstaigoje. Bet ji įstaigos 
darbo nenorėjo ir reikalavo dar
bo tunelyje. Antradienio rinki
muose buvo nubalsuota, kad mo
terys turi lygias teises su vyrais. 
Civilinių teisių komisija nu
sprendė, kad Janet turi teisę 
dirbti tunelyje. Vadovybė ją 
priėmė ir ji 
70 darbininkų pradėjo streiką 
nes jie tiki prietarais, kad mo
terys tunelyje neša nelaimę. Vie- mus, paaiškėjo, kad Amerikos balsuotojai atmetė opozicijos kal
nas darbininkas visai pasitrau- tinimus vyriausybei. Tų kaltinimų tarpe gan ‘dažnai naudotas

iSŽdS’l-eika .DAUGIAU DARBININKŲ NEGU DARBU Negrai atsisakė
WASHINGTONAS.— Prezidentui Nixonui laimėjus rinki-

kė iš darbo, nors jam mokėda- bedarbi^'.‘’skaičiaus Amerikoje nemažėjimas. fšfctisiikos biuras 
vo po 8 dol.

WASHINGTONAS. — Sen.' 
Kennedy suorganizuota penkių. 
gydytojų kelionė į Hanojų bu
vo atidėta, nes valstybės sekre
torius Rogers įtikino sen. Ken
nedy, kad tokia kelionė šiuo me
tu nepasitarnauja Amerikai.

NEW YORKAS. — Afrikoje, 
netoli Rudolffo ežero mokslinin
kų ekspedicija sustingusios la
vos kloduose rado žmogaus kau
lų likučius. Kaulai yra 2.6 mi
lijonų metų senumo. Sulipdžius 
kaukuolę, specialistai rado, kad 
kaulai labai panašūs į moder
naus žmogaus kaulus, šis radi
nys gali sugriauti žmogaus evo
liucijos teorijas. Kaukolė ski
riasi nuo kitų, atrastų jau vė
lesniais laikais, į žmogų pana
šių būtybių, gyvenusių tik prieš , bų atsirasdavo 
milijoną metų.

patvirtino, kad spalio mėnesį buvo 4.8 milijonai bedarbių, arba 
5.5% visos darbo jėgos. Tačiau, kaip aiškina prezidento ekono
minių patarėjų pirmininkas dr. Herbert Stein, pliki statistikos 
skaičiai nepasako visos teisybės.

Dr. Stein nurodo, kad vien 
spalio mėn. Amerikoje darbų 

skaičius padidėjo 260,000. šiais 
metais darbų Amerikoje yra 2.3 
milijonais daugiau, negu jų bu
vo pernai spalio mėnesį. Paly
ginus su 1968 metais, kada pre
zidentas Nixonas tapo preziden
tu, Amerikoje darbų padaugėjo 
net 5.2 milijonais.

Amerikos problema esanti ta, 
kad gyventojų skaičius taip au
ga, kad kasmet reikia 1.25 mi
lijonų naujų darbų vien tik ap
rūpinti darbais jaunuolius, išei
nančius iš vaikų amžiaus — 16 
metu. Pastaraisiais metais dar- 

daugiau negu
naujų darbininkų, todėl nedar
bas kiek sumažėjo iš 6.1% , buvu- 
'sių prieš metus.

Dar viena svarbi Amerikos 
nedarbo žymė yra ta, kad jau
nimo tarpe bedarbių nuošimtis 
yra daug didesnis už suaugusių 
ir siekia 15%. Taip esą todėl, 
kad jauni amerikiečiai, baigę 
mokyklą, nieko nemoka dirbti. 
Palyginus su Vokietija, kur be
darbiu skaičius dažnai nesiekia 
nei 1%, Amerika turi per daug 
nedirbančių jaunuolių. Vokieti
joje jie turi gizelių sistemą, kur 
jauni žmonės išmoksta įvairių 
amatų ir įmonių darbų pačiose 
įmonėse. Panašiai yra ir Angli
joje. Patekę į darbo rinką jau
ni žmonės jau žino savo darbą, 
turi vienokią ar kitokią specialy-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

WASHINGTONAS. — Generolas Haig, dr. Kissingerio pa
vaduotojas valstybės saugumo komitete, kelis kart buvo susi
tikęs su P. Vietnamo prezidentu Thieu, kuriam jis atvežė ir asme
ninį prezidento Nixono laišką, raginantį priimti karo paliaubų 
planą. Iš Saigono ateina pranešimai, kad Thieu užsispyręs reika
lauja, kad Hanojus išvežtų iš Pietų Vietnamo visus kareivius, tik 
tada galima būsią kalbėti apie taiką. Vyriausybės kontroliuojamas 
Saigono laikraštis Tin Song praneša, kad Thieu nesutinka su ko
munistų pažadais “vėliau kalbėti apie kareivių išvežimą”. Saigono 
valdžia reikalaujanti, kad Hanojus pripažintų Pietų Vietnamą su
verenine valstybe ir atsisakytų visų “suvienijimų”.

Pasirašė prekybos

Vengras Matrai 
atvyko į Ameriką
DETROITAS. — Jaunas, 28 

m. vengras Gezą Matrai, kuris 
pagarsėjo visame pasaulyje, kai 
Kanadoje lankėsi sovietų prem
jeras Kosyginas, atvyko iš Ka
nados į Ameriką ir apprašė po
litinės globos, nes Kanadoje jis 
jaučiąs politinį policijos perse
kiojimą. Metrai atliko kalėjimo 
bausmę — tris mėnesius — už 
Kosygino užpuolimą. Jis Kosy
giną jo vizito metu gerai pakra
tė, beveik nutraukė jo švarką, iš
vadino “nekaltu tautu skerdiku”.

Gezą Matrai papasakojo spau
dai, kad jis sulaužė, atvykdamas 
į Ameriką, Kanados jam uždė
tas, paleidžiant iš. kalėjimo, są
lygas ir jis nebegalįs grįžti į Ka
nadą.

jos mokesčiai yra nustatomi pa
gal valstybės pajėgumą juos mo
kėti. Vakaru Vokietijai gali 
tekti mokėti 6.8% JT biudžeto, o 
Rytų Vokietijai — 2%. Vokie
tijos sustiprintų JT finansus.

Be savo nepasiruošimo darbui 
jauni amerikiečiai yra nepasto
vūs, jie keičia darbus, dažnai 
nieko nenori dirbti ir tuo būdu 
bedarbių nuošimčiai yra didi
nami.

Dr. Stein pasidžiaugė, kad pa
stoviai mažėja Vietnamo karo 
veteranų tarpe buvę bedarbiai. 
Iš 8% pernai spalio mėn. šiais 
metais veteranų bedarbių buvę

♦ Sirija paskelbė, kad ji atei
tyje dar sustiprins savo para
mą palestiniečiams partizanams, 
veikiantiems prie Izraelio sienos. 
Sirija nebijanti Izraelio puolimų.

Per paskutines dvi savaites 
Amerika nusiuntė Pietų Vietna
mu! 116 F-6A lėktuvų, 32-C-130 
transporto lėktuvus, 18 propele
rių varomų A-l; 20 žvalgybos 
AC-119 lėktuvų ir virš 200 he
likopterių.

Penki JAV minų valytojai 
laukia Ramiajame vadenyne, dar 
atplaukia du helikopterių laivai. 
Visi jie būsią skirti minoms 
gaudyti iš šiaurės Vietnamo van
denų. 
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♦ JAV laivyno sekretorius ir 
operacijų viršininkas sušaukė 
apie 90 admirolų ir kitų aukštų 
karininkų ir juos gerokai išbarė 
už rasinės lygybės pažeidinėji
mus karo laivuose. Admirolas 
Zumvalt nurodė visą eilę Įsaky
mų ir taisyklių, kurių nesilaiko 
jaunesnieji laivyno karininkai.

♦ JAV kareiviai Japonijoje 
pristatė dar 25 tankus į uostą, 
nors pervežimą labai trukdė kai
rieji japonų jaunuoliai

Floridoje, Mascotte mies
telyje alyva iš garažo užteršė ge
riamąjį vandenį ir 40 žmonių su
sirgo. Dahar žmonėms vandenį 
tankais pristato Tautinės Gvar
dijos kareiviai.

4^ Karo aviacijos vadovybė 
pareiškė, kad ji patenkinta nau
jais F-lll lėktuvais ir nesiren
gia jų uždrausti, nežiūrint to, 
kad jau trys tokie lėktuvai su
dužo skrisdami virš šiaurės Viet
namo.

♦ Jordanas sutiko dalyvauti 
Kuwaito šaukiamoje arabų vals
tybių konferencijoje, kuri prasi
deda trečiadienį.

lipti Į karo laivą
SAN DIEGO. — Apie 130 jū

reivių 15 lėkiuvnešio ‘‘Constella
tion” atsisakė klausyti Įsakymo 
ir lipti į laivą San Diego uoste. 
Beveik visi jūreiviai buvo juodi. 
Jie skundėsi, kad laivuose prak
tikuojamas rasizmas. Jūreiviai 
sėdėjo ant uosto krantinės, foto
grafams rodydami “juodosios jė
gos” saliutą — iškeltą kumštį.

Laivo kapitonas, pasikalbėjęs 
su maištininkų vadais, pripaži
no, kad kai kurie negrų skun
dai yra teisingi ir prižadėjo jų 
išklausyti. Jūreiviams buvo leis
ta pasilikti uoste iki kitos die
nos ryto.

Pastaruoju metu vis daugiau 
girdisi žinių apie neramumus 
Amerikos karo laivuose. Riaušės

WASHINGTONAS. — JAY 
prekybos sekretorius Peterson ir 
Lenkijos prekybos ministeris 
Tadeusz Oleshowski pasirašė 
kelis prekybos susitarimus, ku
rie Petersono nuomone, patrigu
bins abiejų valstybių prekybos ( 
apykaitą. Laukiama, kad ji iš-! 
siplės iki 600 mil. dol. per me-11 
tus.

Lenkija žada pirkti Ameriko
je pašarinių grūdų ir pramonės 
gaminių. Lenkija sutinka steig
ti savo šalyje įmones, kuriose 
dalyvautų Amerikos biznio ben
drovės, gaudamos iš tų bendrų niją parėmė viešai ir Saigono 
įmonių dalį pelno.

Lenkija gaus iš Eksporto- 
Importo banko kreditų, ji statyą 
Varšuvoje prekybos centrą su įs
taigomis ir gyvenamais butais,, 
kur amerikiečiai, 'atvykę biz
niauti į Lenkiją, galės apsistoti. 
Bus sudaryta bendra prekybos 
komisija, kuri stidijuos preky
bos metodus ir galimybes.

P. Vietnamo vyriausybės Ii-

katalikų arkivyskupas, kuris pa
reiškė, kad komunistai turi ati
traukti 15 divizijų savo kariuo
menės-ūr tada būsianti taika.

Pakistanas išėjo 
iš Seato grupės

RAWALPINDI. — Pakista
nas paskelbė pasitraukiąs iš 
Pietryčių Azijos gynybos orga
nizacijos — Seato. Dabar šio
je grupėje liks tik dvi Azijos 
valstybės: Filipinai ir Tailandi- 
ja. Organizacija buvo įsteigta

'-^Hanojaus komunistų laikraš
tis irgi griežčiau pasisakė taikos 
klausimu. Jis rašo, kad pagrin
dinės dvi kliūtys taikai Vietna
me esąs prezidentas Thieu ir 
Amerikos skubėjimas apgink- 

' luoti jo vyriausybę naujais gin
klais. Tas kliūtis reikia paša
linti, sako Hanojaus laikraštis 
Nhan Dan.

, . , . . i metais kaip užtvara Ki-ir muštynes tarp juodu ir baltu I .. ,
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kareivių įvyko lėktuvnešyje j 
“Kitty Hawk” ir tepalų laive ‘ 
“Hassayampa”.

nijos ekspansijai. Pakistanas pa
staruoju metu labai susidrauga
vo su Kinija.

Pakistanas paskelbė, kad jis 
pripažįsta šiaurės Vietnamo vy
riausybę. kas irgi laikoma nau
ju. svarbiu politiniu žingsniu.

Valstybės departamentas ap
gailestavo Pakistano išėjimą iš 
Seato grupės. Praktikoje Pakis
tanas mažai toje grupėje reiškė
si ir dabar tik formaliai patvir
tino jau senokai besitęsiantį nu
sistatymą. Dabar Seato grupėje 
be Tailandijos ir Filipinų dar li- 

^ko: Amerika, Australija, N. Ze
landija ir Britanija.

Indėnai padarė 
valdžiai nuostolių 
WASHINGTONAS. — Jau bu

vo rašyta, kaip gauja karingu 
indėnų, atžygiavusių į Wash- 
ingtoną, užėmė BIA pastatą 
(Bureau of Indian Affairs), še
šias dienas jie ten sėdėjo, išne
šė valdžios ir indėnų sutarčių
dokumentus. Vyriausybė paža-. 
dėjo jiems svarstyti visus indė-j 
nu iškeltus klausimus ir davė^ių indėnų genčių vyresnieji, ku- 
indėnams 60,000 dolerių kelio- tiems buvo parodytas indėnų rei- 
nei namo. įkalu biuras. Indėnų vadai kal-

Susitarę su valdžia indėnai tina federalinę valdžią, kad ji 
pradėjo pastatą griauti. Jie su-1 °” i;-.-
daužė visus baldus, raštinių įren
gimus, mašinėles, kompiuterius 
ir išdažė įvairiais šūkiais sienas. 
Visi keturi pastato aukštai pil
ni šiukšlių, stiklų, kilimai su
laistyti, paveikslai supiaustyti, 
buvę indėnų gaminiai, liaudies 
meno turtai, kilimai iš pastato t__ ____ ____
dingo. Vyriausybės pareigūnai reiškė, kad valdžios nuolaidumas 
apskaičiavo, kad nuostolių pa- paskatins karinguosius indėnus 
daryta už milijoną dolerių.

Šiuos radikalų veiksmus kriti- Jau atėjo žinia iš Oregano, kad 
kavo Nacionalinės Genčių pir-Jten gauja indėnų okupavo vie- 
mininkų sąjungos vadai — įvai- nos mokyklos sporto salę.

su tais maištininkais “terliojo- 
si”. Baltųjų Rūmų pareigūnai 
buvo pažadėję radikalams, kad 
jie nebus baudžiami už pastato 
okupavimą. Dabar, pridarius 
tiek nuostolių, bus užvesta kri
minalinė byla.

Webster Two Hawk, genčių 
vadų tarybos pirmininkas, pa-

ir kitose vietose panašiai elgtis, 
š Oregano, kad

Washingtone pareigūnai pa
reiškė viltį, kad generolui Haig 
grižus iš Saigono, Kissingeris 
vėl galės pradėti paskutines de
rybų sesijas su Hanojaus atsto
vu. Karo paliaubas prižiūrėti 
siūloma 5,000 kareivių, šią ka
riuomenę sudarytų Kanada. In
donezija, Vengrija ir Lenkija, 
šios valstybės pažadėjo duoti po 
1,250 kareivių. Jie atvyktų Į 
P. Vietnamą karo paliaubas 
skelbiant. Jei kariuomenės su
darymas užtruktų ilgiau, jai teks 
parūpinti mašinų ir žvalgymui 
įrengimų, tai Amerika sutiktų 
paliaubų priežiūros komandą 
sudaryti iš šiaurės Vietnamo. 
Pietų Vietnamo. Viet Congo ir 
Amerikos dalinių.

Atrodo, kad Amerikos sku
bėjimas vežti ginklus j Vietna
mą rišamas su komunistų ka
riuomenės palikimu esamose po
zicijose. Amerika lyg sako pre
zidentui Thieu. kad turint tokius 
modernius ginklus jis neturįs 
komunistų bijoti. Amerika net 
siūlanti Pietų ^'ietnamui suma
žinti savo kariuomenę, už ką ko
munistai pažadėję išvežti ir da
lį savo kareivių.

Aukštas Pentagono karinin
kas atidengė NYT koresponden
tui. kad Amerika nusiuntė vieną 
eskadrilę F-4 lėktuvų į Taivaną 
už 30 Taivano F-5A lėktuvų, 
kurie buvo perleisti Pietų Viet
namu!. Kitą eskadrilę moder
nesnių lėktuvų Amerika siųs į 
Pietų Korėją, nes ši nusiuntė į 
Saigona savo turėtus F-5 A lėk
tuvus. Iš viso Amerika duos 
Taivanui. P. Korėjai ir Iranui 
116 naujesnių lėktuvų už lėktu
vus. kurie buvo atiduoti Saigo- 
nui.

’i



*■ aruuett? Parko Lietuvių na- rius, Mykolas Maksvytis - 
mv savininkų organizacijos ban-1 kanto vardo Jūrų šaulių kuopos! 
ke1 * įvyko soalio mėn. 29-ta d 
parapijos salėje. Banketą pra-! lis, SLA Chicagos skyriaus pir- { 
veik' š’os org. pirmininkas Juo
zą Bacevičius, pasveikindamas 
ldv ~.’ gausiai susirinkusius mie
los svečius. Jis pasakė, kad ba- 
l’aus pasisekimas priklauso nuo 
s e 
re' 
ro 
gr

Dau-I

•steigėjas, su žmona ; Stasys Mo-

ų skaičiaus ir rengėjų rū- 
:o bei Įdėto darbo. Toliau 
>’tonkas pristatė garbės, dau- 
«’ai pasidarbavusius ir iš to- 
<ų apylinkių atvykusius

sv ries.

mininkas; Vitoldas Petrauskas,{ 
Union Pier tautinių namų sa- j 
vininkas: Stasys Lukoševičius, i 
Alvudo atstovas; Walter Za- 
brodski, mūsų organ, rėmėjas; 
Bronius K’emka, Liet. Prek. Rū
mų viceprz.; Kazimieras Oksas, 
UI. Respublikonų Lygos pirm.; 
Stella Has, Erika Pieler ir I»uise 
Jurijonas, Marų. Parko lietuvių 
namų savin, raštinės talkinin
kės; I eonas Vasiliavas, Suval
kiečiu draugijos pirm.; Petras 
Blekys, Zarasiškių klubo pirm.; 
Aldona Ankus, Baltica duonos 
kepyklos savin.; Petras Tėvu
lis su žmona, iš Auroros; Mary 
(Vak; Stella Prost; Cage Park

T' ’vva- ttsiu svečiu sarašas 
* 4- w *

' un. zNntanas Zakarauskas, 
pa a Įjos klebonas; 13-tos apy- 
IJrik's seniūnas Casimier Sta- 
czik, paaukojęs $10 org. nau
da’; Walter “Babe” McAvoy, 
Va stijos atstovas; Larry Hickey, ICivic organ.; Balys Sabastijonas, 
kaiid’datas i Ill. senatą; Dan Co-; Tauragės klubo pirm.; Vincas 
man, kandidatas Į kongresą. Ray- j Kareiva, Chicago Hall of Fame 
mond Kahoun, kandidatas i Ill. j garbės narys; Marija ir Anta- 
va’^tyjos legislature; Frank Sa-> nas Jakučia; šv. Kazimiero kap. 
vkkas, kandidatas Į senatą: Mi-,sekr.; Kazimieras ir Petronėlė 
cl ael Madigan, kandidatas i kon
gresą • John Beatty, kandidatas 
i kongresą; Robert Hanrahan, 
kandidatas Į kongresą.

Uiti svečiai: Juozas Naujo- 
kait’s. Jonas Vasaitis, Idelfon- 
sas Sadauskas, Antanas Rėklai
tis - Lietuvių Fondo direkto- Zinkus, Jūrų š. kp. v-bos narys

Brazaičiai, 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuvininkai; Lo
uis Keber, Gage Parke Civic 
Assoc, viceprez.; Jonas Klimas, 
Jūrų šaulių kp. iždininkas; Ly
di j a Klimienė, Jūrų š. kp. mo
terų sekcijos vadovė; Vincas

•>ER ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

PER ANNUM

000 or -more 
certificates
1 year mln.

Marquette Parko Lietuviu Namy Savininkę organizacijos banketo svečiai,

tis, bet Lietuvos kūrimosi pra- Naujų. Metų, kuriame bus sė
džioje perėmė iš vokiečių Uk- tarta pastovesnis * bendradar-

i • • . • • ’ a • urm’aAiii irbiavimas tarp ukmergiečių ir 
bus nusistatyta subuvimų for
ma — ar steigtinas klubas, ar 
tik daryti neperiodinius subu
vimus. Tolimesniais reikalais 
rūpintis buvo išrinkta komisi
ja: V. Dalinkevicius, Kons- 

j tancija Kanauskienė, J. Laskus 
! {ir J. Talalas.

Subuvimo organizaciniai da-

į mergės administravimą ir įstai-’ 
gų turtą. Jo brolis B. Dirinan-i 

itas buvo pirmas Ukmergės! 
{gimnazijos direktorius ir ilga
metis advokatas Ukmergėje. 

Į Subuvimą atidarė V. Daliu-j 

kevičius, pakvietė pagerbti; 
įnirusius, nukankintus, į Sibi-j 
rą ištremtus ukmergiečius ir 
trumpai išdėstė subuvimo tiks
lą, pakvietė subuvimui pirmi- liai pasibaigus ilgokai pasiliko 
ninkauti Juozą Graužinį, kuris pokalbiams pažįstami, kaimy- 
gražiai pravedė 
Buvo apsvarstyti

subuvimą, nai ir nuoširdžiai dalinosi pra- 
toliniesnės eities prisiminimais.

veiklos klausimai — ukmergie- ji ukmergiškiai palaikyti rysius 
čių bendravimo formą, rūpiu-, su kitais prašomi atsiliepti: J. 
tis ukmergiečių likimu spaudo- Talalas, 6558 So. Artesian Ave.

Norin tie-

su žmona.
Svečiai gausiais plojimais svei

kino pristatytuosius.
Vaišės ir programa t

“Jaunimo Viltis tautinių šo
kių ansamblis, vadovaujamas 
Andriaus Markulio ir Danutės 
Bruškytės, pasigėrėtinai pašoko 
keletą lietuvių tautinių šokių ir 
publikos džiaugsmingai buvo su
tikti. Svečiai buvo dėkingi ren
gėjams už pakvietimą jaunimo 
Įtraukiant juos Į talką kultū
rinei veiklai.

Parp. klebonas, kun. Zaka-

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

1071 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

TEL: LA 3-8248

. ;>WBST OF CALIFORNIA AVĖ)

PER ANNUM

S5OOO or more 
certificates 

2 year min.

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates

! rauskas pradėjo banketo vaišes 
su malda, o Adolfo Ramonio 
orkestras, valgio metu grojo ma
lonias lietuviškas melodijas.

Rūpestingos šeimininkės Sta
sė Bacevičienė, Veronika Sta- 
kėnienė, Pranė Patlabienė, Bro
nė Barakauskienė, Elena Bag- 
džiuvienė, Veronika Miošauskie- 
nė, Jadvyga Sasnauskienė, Mari
ja Skodžiuvienė, Janina Stat- 
kėnienė, Aleksandra Vaičiulie
nė, Albina Ramonienė, ir Mari
ja Lukoševičienė vaišino sve
čius geriausiai pagamintu gar
džiu maistu.

Parengimo komisijos pirmi
ninkas Mindaugas Stakėnas, su 
pagalbininkais Antanu Skodžiu, 
Algiu Barakausku, Juozu Juška 
judriai aptarnavo Atgaivos ba
rą. Adomas Ūselis atliko kontro
lieriaus pareigas.

Dovanų paskirstymą pravedė, 
pirm. Bacevičius,, Antanas Sta
kėnas ir Stasys Patlaba, talki
ninkavo Albina Ramonienė, 
Aleksandra Vaičiulienė ir Mari
ja Lukoševičienė.

< i
Didžiulio raguolio, dovanoto 

Baltikos skanumynų kepyklos 
varžybas pravedė Juozas Bag
džius. Išdidų raguoli laimėjo St. 
Jurijonas. Svečių susodinimo 
prie stalų reikalus tvarkė Bag
džius ir Adolfas Šimkus.

UKMERGIEČIŲ 
SUBUVIMAS

1972 m. spalio 22 d. Chica- 
goje, “Menės” salėje, 2315 W, 
69th St., Įvyko ukmergiečių 
subuvimas. Subuvimą sukvies
ti rūpinosi trys Ukmergės gim
nazijos abiturientai V. Dalin- 
kevičius, J. Laskus ir J. Tala- 
las, pageidaujant daugeliui 
Chicagoje gyvenančių iš Uk
mergės ir jos apylinkių kilusių, 
Ukmergėje dirbusių ir bendrai 
vienokiais ar kitokiais ryšiais 
surištų su (Ukmerge asmenų. 
Kitų apylinkių lietuviai turi 
daug savo klubų, draugijų ir 
kitokių organizacinių vienetų. 
Šis Ukmergiškių subuvimas bu
vo pirmas. Atvyko 26 asme
nys, kiti dėl Įvairių priežasčių 
negalėjo atvykti, skambino te
lefonais, sveikino sumanymą 
bendrauti su kaimynais ir pri
siminti tėviškės gyvenimą.

Į subuvimą atvyko ir prof. 
St. Dirmantas. Jis buvo susi
rinkusių: nuoširdžiais plojimais 
pasveikintas. Prof. gen. St. 
Dirmantas, nors kilmės žemai-

je, mokesčius ir kt.
Pirmame pobūvyje nutarta 

sukviesti seka.itį pobūvį po i

Chicago, Ill. 60629. Telefonas 
436 _ 6871.

Jonas Talalas

CRANE SAWS and Loan Association

CIM»
Afw lOAtt

X B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

on 
investment 

account

mokama dvieju 
metu certifi-

■estams. Mažiau
sia $5,000 

ar baugiau

idėti prieš nienesro t5 <i duoda dividendus už visą mėnesi 
Dividendai mokami sausio Ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti nauja musu narna.

Pinigai

VALANDOS; Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — d;30 vak.. ' 
Antrad ir penktadienį &:00 ryto — 5:60 vakaro; šešta ' 
dieniais -9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už 
daryta. ... •

Laimėjimams dovanas aukojo:
The U. S. Gov«;nsen(-tio*s no: i; L
K apresenieC as 8 patdic ,n cooperaucn wOh Tti« 
Dspartmsat o! Bx Trttmry Tft® gaffe*’

per annum 
35,000 minimum 
2-year maturity

per annum 
£1,000 minimum 
1-year maturity

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 tire 10th earn from the 1st of 
the month. Deposits received after the 10th 
of the month earn from the date of receipt.

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

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

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

OFFICE V H.l. BF. ( IO r’.D VETERANS DAY - MON. O'.T. 23

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

earnings and the comfort of a safe investment.
The interest rate on a 2 year, minimum 

$5,000 certificate is compounded daily. 
If vou accumulate vour 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^į% certificate. And your 

principal plus interest are both safe at 
Standard Federal Savings.

Interest compounded 
daily

J. Bacevičius, Mutual Federal, 
Loomis ir Kran^ Savings; dova
nų prekyba Terra, Tiškevičienė, 
J. Janušaitis-J. Mažeika “Para
ma”, B. Brazdžionis, radijo ir 
TV prekyba, A. Šimkus — sta
tybininkas, Alb. Rožėnas — sve
tainės sav., St. Urbonas ir L. žvi- 
nys — skanumynų kepykla, Lie
tuvininkas — Gintaro svetainė, i 
Chicago Savings, Charlis P. 
Kai, P. Lukoševičiai, V. Kačins
kas, California Super Service, 
Mario kirpykla,. J. Sasnauskie
nė. A. Stakėnas. ir A. Arikienė 
— duonos ir skanumynų kepy
kla.

Rengėjai nuoširdžiai dėkoja 
aukotojams. Už- pasidarbavimą 
visuomenei ir mūši] crg. kultū
rinei gerovei valdybos pirm. Ba
cevičius Įteikė pažymėjimus 
Algiui Barakauskųi ir Andriui 
Markuliui.

Daugiausiai bilietų išplatino 
J. Bacevičius (71), J. Bagdžius 
(49). A. Stakėnas (25), A. Ūse
lis (10), J. Sasnauskienė (10), 
B. Klemka (10).

Svečių buvo iš daugybės vie
tovių. Rišosi naujos pažintys. 
Visur girdėjosi malonūs pokal
biai. Atrodo, kad visi buvo pa
tenkinti tokiu puikiu parengi
mu, kalbėjo, kad galbūt ši salė 
nėra turėjusi tiek puikių sve
čių. šokių sūkuriuose sukosi 
jaunimas, bet nepasidavė nė se
nimas. Atrodė, kad senimas at
kūrė jaunystės dienas.

Taip visiems džiaugsmams ir 
malonumams besipinant šis ma
lonus laikotarpis ėjo prie pabaik 
gos. Svečiams besiskirstant dar 
vis girdėjosi dama, Kur bėga 
Šešupė, kur Nemunas teka... Iš
siskirstė banketo svečiai, nutilo 
dainos ir juokai, tik pasiliko 
malonūs prisiminimai.

Rengėjai labai apgailestauja, 
kad visų norinčių negalėjo su
talpinti Į salę.

Stasys Patlaba

■L ’ ....... r .................................  ’

Great 
American

Machine.

America is the place that is made 
out of dreams. And, U.S. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
canoome true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll
Savings Plan where you work, or the
Bond-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your American 
''>~n will be a reality.

Take stock in America.
Bonds mature in less than six yeans.

Now E Bonds pay 5’1% interest when beH to 
maturity of 5 years, JO months <4*7 the first j 
year). Bonds are replaced if Jost, Stolen, ‘Or 5 
destroyed. When needed they can be cashed ★ 
at your bank. Interest is not subject to state ® 
or local income taxes, ond federal tax may 
be deferred until redemption.

'’NAUJIENOS: “ KJIXVIEN0
DARbO UOGAUS

JFAU. ' Ib/.BIČ! T’. S
1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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Lietuvos Lenkijos valstybės padalinimas 1772 metais
XVIII šimtmetis. Po karų, ma

rų ir bajorų sauvalės išvargin
ta federacijos ryšiais sujungta 
Lietuvos-Lenkijos valstybė bu
vo susmukusi ūkiškai ir mora
liškai. Baudžiava slėgė valstie
čius, bajorai pamiršo apie sa
vo pareigą ginti tėvynę, gyve
no apsileidę, o didikai puotavo. 
Jau jie nebėjo mokslų užsieniuo
se kaip šimtmetį kitą anksčiau, 
jau retas bekalbėjo lotyniškai... 
Ši tarptautinė šviesuolių kalba 
ėjo į užmuomaršą, lenkiškoji 
įsiviešpatavo Lietuvos dvaruo
se, brovėsi jau net į žemaičių 
dvarelius, o didikai kalbėjo pran
cūziškai.

Tokia būkle negalėjo nepasi
naudoti kaimynai. Prūsiją tada 
valdė kietos rankos Fridrichas 
II — ne be reikalo skelbęsis 
savo pavaldinių tarnu: tykojo 
užgrobti kaimynų žemes. Aus
trija dairėsi į derlingą savo pa
šonėj Galiciją, nors imperato
rę Marija Teresė, kaip katalikė 
sakėsi nepakelianti smurto. 0 gu-

drioji Kotryna II Rusijoje jau 
turėjo paruoštą dirvą uždėti le
teną ant Lietuvos. Jau Petras 
I buvo pasiskelbęs visų IJetu- 
vos Lenkijos nekatalikų globė
ju; jau rusų kariuomenė be at- 
stiklausimo trypė Lietuvos že
melę. Kotrynos diplomatijos ir 
kariuomenės pagalba, karaliui 
Augustui Saksui III mirus, i Len
kijos ir Lietuvos valddovų sos
tą Įkopė jaunas jos meilužis 
Stanislovas Augustas Poniatovs
kis. Nuo 1764 m. tikruoju Lie
tuvos ir Lenkijos valdovu gi bu
vo Rusijos imperijos atstovas 
kunigaikštis Mykolas Repninas, 
anot vieno istoriko “gabus ir 
gudrus diplomatas, kurio asme
nyje jungėsi europiečio išauklė
jimas su ruso brutalumu ir be
sti jališkumu”.

Stanislovas Augustas Ponia
tovskis buvo žmogus išauklėtas, 
gal būt pats šviesiausias valdo
vas savo laiko Europoje. Jis už
nugary turėjo galingą Čartoris
kių (Gedimino kilmės giminę.

fe

Kaunas, Vytauto Didžiojo Muziejus.

jo motina buvo čartoriskaitė), j Rusai ilgai nelaukę, sutraukė 
kuri siekė reformų krašte ir at- reguliarią kariuomenę. 1768 m. 
sipalaidavimo nuo svetimų įta- rudenį generolas Izmailovas pa
kų. Karalius turėjo gerų norų ėmė Radvilų tvirtovę Nesvydžių. 
ištraukti kraštą iš anarclūjos, Į Repninas veikė su nieku nesi
dėjo tam nemaža pastangų, bet • skaitydamas. Nors konfederan- 
buvo bejėgis. Geri norai buvo. tai šaukėsi užsienio pagalbos, 
pavėluoti, svetimieji krašte šei- nors Vakarai juos užtarė — bet 
mininkavo, net Fridrichas buvo įjj. žodžiu, efektyvios pagalbos 
patvindęs rinką falsifikuotais' ne(jau 
pinigais. Rusų įgulos stovėjo vi
sur. Repninas papirkinėjo sei-

tesuteikė (prancūzai!). 
Daug painių veiksnių įsipynė j 
sukilimo eigą. Nemaža Įtakos

m J a ėmė viršų prieš menkai 
ginkluotus ir blogai organizuo
tus konfederatus. Baigėsi ir ka
ras su Turkija. Atgavusi laisvas 
rankas Kotryna II galėjo dau
giau savo kariuomenės siųsti 
prieš sukilėlius. Kaimynai su
sitarė Lietuvos Lenkijos valsty
bę pasidalinti. Rusų generolas 
Totlebenas su kariuomenės kor- 
pu įžengė Į Lietuvą, o Fridrichas 
II paėmė Vakarų Prūsus.

1772 m. rugpiūčio mėn. 5 d. 
Rusija, Prūsija ir Austrija pa
sirašė pirmojo padalinimo trak
tatą. Lietuvos žemės į rytus 
nuo Dauguvos ir Berezinos (Li
vonijos vaivadija ir didesnė Gu
dijos dalis) teko rusams. Kon
federatų likučiai pasidavė gene
rolui Suvorovui, dalis emigra
vo į Vakarus jų tarpe ir Kazi
mieras Pulaskis, kuris per Tur
kiją ir Prancūziją 1777 m. pa
siekė Šiaurės Ameriką ir kartu 
su Tadu Kosciuška vėliau kovo
jo su anglais už amerikiečių lais
vę. Jis mirė nuo žaizdų,- gautų 
kautynėse ties Savannah JAV 
laive “Vasp”.

Taip pasibaigė pirmasis vals
tybės žlugimo etapas — pirma
sis jos padalinimas. V. S.

dinas, reflel.syviškai praran
da teisę ne tik vadovauti tai ar 
kitai grupei, bet ir išvis reikš
tis politinėje veikloje.

Tai buvo, iš tikr ųjų, gan aš
trus mano žodis tani savo "ko
legai”, bet , manding, jo pel
nytas. To žodžio aš neatsiimti 
ir dabar.

šh V. Rastenio akiplėšiškas 
melas charakterizuoja ji pati 
ir vieną jo praeities politinę 
veiklų, kuria jis VLIKui pada
rė labai daug žalos.

SKAITYK •NAUJIKAS’ -
JOS TEIKIA GEBI ?,‘3IAS.
TEISINGIAUSIAS tIMAS

COSMOS PARCELS EXPRESS

ir

Licensee by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 

tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijenlūrą, siunčiant
DOVANAS - SIUNTINIUS | LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ,

UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite dideli kiekį įvairių aukš- 

; -kokybės prekių prieinamomis kainomis.

f
1

mų atstovus, kitus gąsdmo, net įurėj0 įr masonų veikla, kuriai 
- į priklausė ir Fridrichas II ir Sta

nislovas Augustas. Bet jokios 
pastangos nepadėjo. Rusų ar-

tos
jau tada kelis išvežė Į Sibirą... 
Jis skleidė gandus tamsių ba
jorų tarpe, kad tik Rusijos im
peratorė yra šlėktos laisvių gy
nėja. Ir net patriotai Čartoris
kiai tikėjosi per carės pastaty
tąjį karalių su jos pagalba gel
bėti valstybę...

Istorija tragiškai kartojasi...
Pagaliau Repnino šeimininka

vimas Įgriso bajorams. Užgauta 
savimeilė veikė, budo ir sąžinė. 
Ėjo prablaivėjimo procesas. Uk
rainoj, Podolės miestely Baras 
1768 m. užsimezgė konfederaci
ja — ginkluotas bajorų sambū
ris tikslu ginti krašto laisvę, 
ginti varžomas bajorų teises, gin
ti katalikų tikėjimą — varyti 
priešo Įgulas iš krašto. Naudo
tasi proga, kad Rusija tuomet 
buvo Įsivėlusi Į karus su Turki
ja, kuri buvo žadėjusi pagalbos 
Baro konfederatams.

Konfederatai ėmė karštai or
ganizuotis po visą didžiulės vals
tybės plotą. Prasidėjo partiza
ninis karas, vėl nepaprastai var
ginęs kraštą.

PER ANNUM

PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės Į:

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokiy 
jūsy namo pagerinimu duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokiy 
reikalu? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum SI,000

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

446 ARCHER AVENUE 
CH1CAS0, ILLINOIS 5X32

PHONE: 2544471

VLIKo klausimais (8)

FAKTŲ KLASTOJIMAI
P. STRAVINSKAS

Cosmos Parcels Express Corporation
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS — automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo transis- 
toriams, magnetofonams (tape recorders) ir daug kitiems 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

I

I

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

6%
2 Years Savings 

Certificate 
(Minimum $5.000)

Chicago Savings
ind Loan Association

Pirmesniame straipsnyje pa
rodžiau, kaip kaikurie mūsų 
veikėjai, norėdami pakenkti 
VLIKui, griebiasi melo, išgal
vodami kokius jį kompromi
tuojančius faktus, bet dar jų 
nekonkretizuodami. Įrodomuo
ju pavyzdžiu paėmiau Bronio 
Railos rašymus Dirvoje. Bet 
ten dar yra piktesnių VLIKui 
puolimų.

Skleidžiant kaip tikrus, tie
siog išgalvotus visai konkrečius 
faktus, kitaip sakant, suklas
tojant faktus arba griebiantis 
akiplėšiško melo. Ir tai dar to
kie vyrai, kurie yra politinių 
grupių vadais, čia pateikiu 
Įrodomąjį faktą iš V. Rastenio 
rašymii toje pačioje Dirvoje.

V. RASTENIO 
AKIPLĖŠIŠKAS MELAS 

DIRVOJE

YOUR SAVINGS

UP TO

PER ANNUM Q PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE

Two Year Maturity

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

HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Th urs. & FrI. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina S2.00.

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

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

deri tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

VLIKas, kaip matyti iš jo 
1944. II. 16 d. deklaracijų, yra 
mūsų tautos atstovybė, mūsų 
nacionalinis komitetas — ir nie
kas daugiau. Bet tautininkų ir 
frontininkų atstovai VLIKe įsi
geidė padaryti VLIKą Lietuvos 
valstybės valdžia. Todėl tauti
ninkas Dr. Br. Nemickas ir 
frontininkų žymus veikėjas, 
ideologas kol. Vyt. Vaitiekūnas, 
prisidėjus prie jų dar trečiam 
teisininkui (dabar jau miru
siam Silv. Balčiūnui), VLIKui 
(jo teisių komisijos vardu) 
1946. XII. 7 d. nutarimu “išaiš
kino”, kad jo Vyk d. Taryba 
esanti Lietuvos Minsteriu Ka
binetas, o VLIKas, atseit, “Įsta
tymus” leidžiąs Lietuvos Sei
mas. .. Tai buvo toks nerim
tas, keisto Įmantrumo, grotes
kiškas tų “teisinių ekspertų” 
išaiškinimas, kad kol L. Šmulk
štys, ketvirtasis anos Teisių 
K-jos narys, Valst. liaudinin
kų atstovas, griežtai prieš jį 
pasisakė, net atsisakė ji pasi
rašyt

Jis, tas juokingas aiškinimas, 
pasklido mūsų lietuviuose, ir 
visi iš jo juokėsi.

Po kurio laiko — tai 1963. 
VU. 12 d. Dirvoje, viename sa
vo straipsnyje, ir V. Rastenis 
ėmė juoktis, bet jau<ne iš sa
vo idėjos draugo Dr. Br. Ne- 
micko ir VLIKo klausimais 
vienminčio V. Vaitiekūno, o, 
žiūrėkit, iš VLIKo grupių, ku
rios, girdi, panorėjusios VLIKą 
“padaryti Lietuvos vyriausy
be”. Tam, girdi, tautininkai 
su frontininkais labai priešta
ravę. .. Esą dėl to tos kitos 
grupės tautininkus ir fronti
ninkus apšaukusios “laisvini
mo veiklos ardytojais”, “oku
pantų talkininkais” ir sieku
sios tautininkus su frontinin
kais “sutvarkyti”...

vargšams “skriaudžiamie
siems”, pagal V. Rastenį, nie
ko kita nebelikę, kaip visai 
pasitraukti iš VLIKo, ką jie ir 
padarė...

Tai jau, begėdiškas, tiesiog 
akiplėšiškas melas, kuriuo no
rėta savo nuodėmes sudėti ki
tiems, visai nekaltiems. Tokio 
melo per akis, atrodo, mūsuo
se nebuvo ir gal gi nebus, čia 
V. Rastenis bus jau pasiekęs 
spaudos melo rekordą.

Dėl to aš jam 1963. VIII. 13 
d. Naujienose (str. “Nakalbčk 
netiesos”) parašiau ir dabar 
dar čia pakartoju šiuos žo
džius:

Kada žmogus savo kaltę su
verčia kitiems ir, juodindamas 
kitus spaudoje, save išstato bal
tu, tai toks netiesos skelbimas 
yra daugiau negi; sąmoningas 
melas — tai jau augščiausio 
laipsnio nedorybė ir nesąžinin
gumas.

. šitaip besielgiąs politikas’ 
pats save diskvalifikuoja, va-'

■'ft-

Tiems

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

Cosmos Parcels Express Corporation
488 Madison Avenue. Floor 21st.

NEW YORK, N. Y. 10022. — TEL.: (212) 758-1150/1
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• NEW YORK, N.. Y. 10003
« NEW YORK, N. Y. 10011
• BOSTON, Mass. 02118,
• BOSTON, Mass. 02127,
• BUFFALO, N. Y. 14206,
• CHICAGO, Illinois 60622,
• CHICAGO, Illinois 60608,
« CLEVELAND, Ohio 44134,
• IRVINGTON, N. J. 07111,
• IRVINGTON, N. J. 07111,
• GRAND RAPIDS Mich. 49504,
• HAMTRAMCK, Mich. 48212,
• HARTFORD, Conn. 06114, 200 Franklin Avenue
s LAKEWOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St.
» LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd.
• NEW HAVEN, Conn. 06511, 1329 Boulevard
• NEWARK, N. J. 07106, 698 Sanford Ave.
• PASSAIC, N. J. 176 Market Street
PATERSON, N. J. 07505, 60 Broadway
s PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street 
« PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street
• SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street
• WATERBURY, Conn., 905 Bank Street
® WARREN, Mich. 48092, 29200 De Quindre ’/2 Block

North of 12 Mile Road Tel.: 751-6760/1 į
® WOODHAVEN, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Ave. Tel.: 441-4712
• WORCESTER, Mass. 01610. 169 Millbury Street SW 8-2868
• YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street RI 3-0440 !

39 Second Avenue 
135 W. 14 St.

271 Shawmut Avenue 
389 West Broadway 

332 Fillmore Avenue 
2222 West Chicago Ave. 

3333 S. Halsted Street 
5879 State Road 
762 Springfield Avenue 
1082 Soringrield Ave. 
, 636-38 Bridge St. N. W.

11333 Jos. Campau Avenue 365-5255 
246-9274 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

Tel.: 373-8783 
GR 

345-2028 
3-4818 
1-2750 
6-1571 
6-6766

Tel.: AL 4-5456 
CH 3-2583 
Ll 2-1767 

268-0068 
TL 6-2674 
B R 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
Tel.: 374-6446 

GL 8-2256
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Taupymo Indillil 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

1800 So. Halsted St Chicago, TIL 60606
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metate Tek 421-3070
įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams Įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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Vokiečiai baigia ‘‘Šaltąjį Karą”
Vakarų Vokietijos kancleris Willy Brandt ketvirta

dienį paskelbė, kad “šaltasis karas” tarp komunistų pa
vergtos Rytų Vokietijos ir demokratiškai valdomos Va
karų Vokietijos jau baigtas. Praeitą trečiadienį Bonnos 
užsienio reikalų ministerijoj buvo baigti pasitarimai dėl 
santykių tarp abiejų Vokietijų ir padėti atsakomingų pa
reigūnų inicialai po susitarimu. Kai Vokietijos parlamen-

MIRĖ OKUPACIJOS TYRINĖTOJAS

Lietuvių visuomenę pasiekė 
liūdna žinia, kad 1972 m. spa
lio 31 d. Milwaukee, Wis. mi
rė buvęs kongresmanas Char
les.!. Kersten. Velionis buvo 
gimęs 1902 m. Buvo vokiečių 
kilmės. Ch. J. Kersteno vardas 
ir jo darbai pavergtųjų tautų 
labui įėjo į istoriją, ypač pa- 
baltiečių — Lietuvos, Latvijos 
ir Estijas. Jis buvo 83-čiojo 
kongreso Pabaltiečių okupaci
jai tirti Komiteto pirmininkas. 
Klausimą kelti Kongrese Pa
baltijo valstybių okupaciją, iš
kėlė Amerikos Lietuvių Tary
ba, gavusi advokato St. Brie
džio, jr. pasiūlymą.

Kongresmanas Ch. J. Kersten 
sutiko įnešti į Kongresą rezo
liuciją, bet prieš tai reikėjo 
gauti tuometinio JAV Prezi
dento D. D. Eisenhover pritari
mą. ALT Vykdomasis Komite
tas, Ch. J. Kersteno lydimas,'

buvo priimtas Prezidento D. D. 
Eisenhoverio ir gautas sutiki
mas sudaryti Kongreso Komi
tetą Pabaltijos valstybių oku
pacijai ištirti.

Kongresmanas Ch. J. Kersten 
tuojau įnešė į Kongresą rezo- 
liciją Nr. H. Res. 346, kuri bu
vo priiimta pirmoje sesijoje 
1953 m. liepos 28 d. Nr. 176. 
Tai buvo istorinė pirmoji re- 
zolicija, kada JAV Kongresas 
ėmėsi tirti Pabaltijo valstybių 
okupaciją.

Be ALT pastangų ją praves
ti, didelius nuopelnus tenka 
skirti velioniui Kerstenui. Tuo
jau po to 1953 m. liepos 27 d. 
buvo sudarytas Kongresinis 
Komitetas okupacijai tirti iš 7 
narių: — pirmininkas Ch. J. 
Kersten; nariai kongresmanai 
F. E. Busbey ( III., A. M. Bent
ley (Mich.), E. J, Bonin (Pa.), 
R.' J. Maden ;(Ind.), T. M.

mėjusios didžiosios valstybės. JAV, Didžiosios Britani
jos, Prancūzijos ir Sovietų Sąjungos ambasadoriai svars
tė naujai pačių vokiečių padarytą susitarimą, garantuo
dami sau svarbias teises karą pralaimėjusioje Vokietijo
je. Šie keturi sąjungininkai ne tik pasilieka savo teises 
Berlyne, bet jie apkarpo ir abiejų Vokietijų suverenines 
teises. New Yorke paskelbtas pranešimas sako, kad šie 
keturi sąjungininkai leis abiem Vokieti jom turėti savo at
stovus Jungtinėse Tautose, kol nebus išspręstos Europos 
taikos problemos.

Visi atsimename, kad Sovietų Sąjunga primetė Rytų 
Vokietijai komunistinę valdžią, kuri padarė labai dideles 
nuolaidas lenkams. Rusai pagrobė didelius Lenkijos plo
tus rytuose, o lenkams davė kelias vokiečių apgyventas 
sritis. Karo metu sąjungininkai Atlanto Chartoje pasiža
dėjo kitų valstybių žemių negrobti, tuo tarpu rusai pa
grobė visą Rytų Vokietiją ir prijungė ją prie Leningra
do provincijos. Sovietų imperialistai šitaip pasielgė, kad 
Lietuvą, Latviją ir Estiją galėtų visai izoliuoti nuo Vokie
tijos. Prieš karą Lietuva turėjo sieną su Vokietija, tuo 
šiandien rusai, praplėtę Leningrado provinciją, Lietu
vą visiškai atskyrė nuo Vokietijos ir Vakarų Europos.

Iš anksčiau Brandto padarytų susitarimų su Sovietų 
Sąjunga ir komunistų valdoma Lenkija aiškėja, kad su
sitarimai neliečia nuolatinių valstybių sienų.?. Laikinai vo
kiečiai pripažįsta dabartines sienas ir pasižada nevarto-

tas ratifikuos susitarimą, tai federalinės vokiečių res
publikos kancleris vyks į Rytų Vokietiją ir pasirašys pa
darytus susitarimus.

Kancleris Brandt pridėjo, kad jis pats važiuosiąs Į 
Rytų Vokietiją, jeigu bus išrinktas. Reikia pasakyti, kad 
šis susitarimas paskelbtas tinkamai parinktu politiniu 
momentu. Vakarų Vokietijoje eina rinkimai į parlamen
tą. Susitarimas leis karo metu atskirtoms vokiečių Šei
moms susisiekti, išsikalbėti, o gal jie galės ir teisinius 
savo reikalus sutvarkyti. Visi politikai pripažįsta, kad 
susitarimas su komunistų valdoma Vokietija paveiks dau
gelį balsuotojų. Krikščionių demokratų vadai bando nu
kreipti vokiečių dėmesį į pradedančią rodytis infliaciją.

Naujai pasirašytas susitarimas leidžia Vakarų Vo
kietijoje gyvenantiems vokiečiams aplankyti Rytų Vokie
tiją ir pabūti kelias dienas pas savo gimines. Tą patį ga
lės padaryti ir Rytų Vokietijos vokiečiai. Pirmiausia šia 
teise pasinaudos 308 vaikai, kurie karo metu buvo at
skirti nuo tėvų ir palikti Rytų Vokietijoje, šiandien jie 
jau yra suaugę vyrai ir moterys, bet jie dar neturėjo tei
sės pamatyti savo tėvų ir brolių. Be to, milijonai vokie
čių, kurie karo metu buvo atskirti nuo tėvų, brolių ir kitų 
giminių, dabar galės susitikti ir išsikalbėti

Kancleris Brandtas tvirtina, kad abi Vokietijos, 
būdamos nepriklausomos valstybės, bus priimtos į Jung
tines Tautas, kur jos galės prisidėti prie taikos Europoje, 
nes abi užima svarbią poziciją Europos centre. Brandtas 
taip pat pareiškė įsitikinimą, kad abi šalys galės sutvar
kyti prekybinius ir ekonominius reikalus. Rytų Vokieti
jos valdžiai nepatiko Brandto susitarimai su rusais ir 
lenkais, bet dabar jie stengsis išsiderėti ir sau geresnes i kius, nes jie gali būti surišti su lietuvių tautos laisve ir 
sąlygas retoms prekėms.

Brandtas džiaugiasi dar vienu susitarimu, apie kurį davę lietuviai pakartotinai skelbia melą apie Lietuvos 
jis mažai komentavo ir kurio neliečia plačioji vokiečių įsijungimą į Sovietų Sąjungą. Sovietų Sąjungon lietuviai 
spauda. Kancleris Brandtas džiaugiasi, kad naujai pada-j buvo prievarta įjungti. Lietuviai du šimtmečius kovoje 
rytą susitarimą tarp komunistinės ir demokratinės Vo-i prieš rusų caro okupaciją, jie veda kovą ir1 prieš komu- 
kietijos patvirtino keturios Antrąjį Pasaulinį Karą lai- mistinės Rusijos vergiją.

Machrowicz (Mich.), ir T. J. 
Dodd (Conn.). Man teko būti 
ALT pakviestam bylos paruo
šimo vedėju, t y., liudytojų ir 
dokumentacijos parengimo 
Kongreso Komitetui.

Du metu teko dirbti su Kers
tenu, Komiteto nariais ir visais Rudžiais, 
štabo investigatoriais, tad te- vykęs į Angliją ir 
ko pažinti velionį Kersteną ir, 
matyti, kaip jis nuoširdžiai rū-' 
pinosi pavergtųjų tautų reika
lais ir nepaprastai buvo pasi
piktinęs bolševikų agresija.

Pirmoji Komiteto sesija, jos 
pilname sąstate buvo Washing
ton, D. C., 1953 m. lapkričio 30 
d. Joje liudijo tuometinis State 
Sekretorius J. F. Dulles, Lie
tuvos Įgaliotinis Ministeris P. 
Žadeikis, tuometinis Pasiunti
nybės Patarėjas J. Kajeckas, 
Latvių Charge D’Affaires A. 
Dinbergs, Estų Generalinis 
Konsulas J. Kaiv, paskutinis 
Nepriklausomos Lietuvos Kraš
to Apsaugos Ministeris genero
las K. Musteikis. Sekanti diena 
buvo paskirta latviams.

Komitetas veikė vien tik Pa
baltijo kraštų okupacijos tyri
mui iki 1953 metų pabaigos. 
Lietuvos okupacijos reikalu 
buvo pateikta daugybė liudy
tojų ir dokumentacijos, bet 
deja, 1954 m. antroje Kongre
so sesijoje Komitetas buvo 
praplėstas tirti bolševizmo 
veiklą ir kitose valstybėse — 
Bulgarijoje, Rumunijoje, Len
kijoje, Vengrijoje, Rytų Vokie
tijoje ir kitose valstybėse, ku
rios nebuvo net okupuotos.

Susidarius gausybei klausi
mų iš kitų tautų, Komitetas 
neįstengė aprėpti visos medžia
gos ir Lietuvos liudytojų bei 
dokumentacijos teįstengė pa
naudoti apie pusę. Visa kita 
medžiaga guli ALT raštinėje. 
Reikėtų ją panaudoti bent da
bar, nes yra labai svarbių pa
rodymų, liečiančių bolševikų 
žiaurumus pirmosios okupaci
jos metu.

Praplėtus komitetą pagal 
rezoliuciją H. Res. Nr. 438, bu
vo papildytas dviem nariais, 
viso 9 asmenų sąstate — M. A. 
Feighan (Ohio) ir P. J. Hillings 
(Cal.) . Komitetas išleido be

ateityje plačiau paminėti.
Vykdydamas Lietuvos okupa

cijos tyrinėjimą, velionis buvo 
labai artimai susidraugavęs su 
ALT Vykdomojo Komiteto na
riais: L. šimučiu, Dr. P. Gri
gaičiu, M. Vaidyla ir A. ir M.

su kuriais buvo nu-
Vokietiją

tęsti tyrinėjimų. Be to, buvo 
! krikšto tėvas A. ir M. Rudžių 
sūnaus Morkaus.

Šiandieną tenka su velioniu 
Kerstenu atsisveikinti, bent 
paminint trumpai jo nuveiktus 
darbus Lietuvai. Į Mlwaukee, 
Wis., š. m. lapkričio 2 d. atsis
veikinti lietuvių visuomenės ir 
ALT vardu buvo nuvykę A ir 
M. Rudžiai.

Velionis paliko našlę — žmo
ną Editą (airių kilmės), duk
terį Mary, keturius sūnus: Ke
vin, Kenan, Campion ir George, 
bei 12 anūkų. Trys sūnūs yra 
advokatai ir dirbo velionio 
firmoje drauge; vienas kuni
gas — jėzuitas. Velionis buvo 
giliai tikintis katalikas, labai 
vertino kunigų paliudyjimus 
byloje, ypač vyskupo V. Briz
gi©, kanauninko V. Zakaraus
ko ir kt

Tepalieka jo gražus atmini
mas Lietuvos istorijoje.

Jonas Talalas

DVEJOPA PLĖŠIKŲ BAIMĖ
Graikų garsusis filosofas So

kratas kartą keliavo su dideliu 
turtuoliu. Pakeliui gyventojai 
pranešė jiems, kad toje apylin
kėje kažkur bastosi plėšikai.

— Vargas man, jeigu jie pa
žins mane! — sušuko turtuolis.

Sokratas atsidusęs tarė:
— Vargas man, jeigu jie ne

atpažins manęs!

VALGYK KAD GYVENTUM!
Senovės graikų filosofas Aris

totelis kartą . buvo paklaustas:
— Kuo tu skiriesi iš daugu

mos kitų žmonių?

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

DARBAS IR MOKSLAS 
AMERIKOJE

DR. ANTANAS J. GUSENAS

67.
Pasiėmęs ilgesnes atostogas, išvažiavau į Europą. 

.Turėjau progos aplankyti pokarinę Vokietiją ir pama- 
’ lyti, ką naciai yra padarę tame kultūringame krašte. 
-Nenorėjau savo akimis tikėti, ką aš mačiau. Dar sun
kiau buvo tikėti, ką iš pasakojimų girdėjau. Man pa
sakojo patys vokiečiai, amerikiečiai ir keli nukentėju
sieji. Neiškenčiau plačiau apie tuos įspūdžius nepra
sitaręs.

Pradžioje pasidalinau su savo draugais Naujienie- 
čiais keliais įspūdžiais, o dar vėliau parašiau knygą 
apie tą kelionę, kurią pavadinau “Aukšta kultūra, 
žiaurūs žmonės’’. Manau, kad Naujienose dar ir šios 
knygose galima gauti. Pradėjau ruošti dar knygą apie 

- Ameriką. Jau esu apvažiavęs geroką krašto dali. Ge
rai pažįstu pietus ir vakarus, bet dar yra mano nelan
kytų vietų. Kai jas apvažiuosiu, tai tada gal dar kokią 
kelionės įspūdžių knygą parašysiu. Gal atspausdinsiu, 
o gal tiktai iš rankraščio savo artimiesiems paskaitysiu.

Besidarbuodamas mokykloje, šeimoje ir prie ra
usomojo stalo, nepajutau kai atėjo mano ir mano my- 
' limos Onutės 50 metų bendro gyvenimo sukaktis. 1968 
' metų liepos 27 dieną buvo suruoštas pobūvis mudviejų 
-nueitam keliui prisiminti ir atliktam darbui įvertinti. 

To meto Naujienose visas šis reikalas buvo taip apra
šytas.

Minėjimo metu buvo suruošta nedidelė programa, 
kurią pravedė mudviejų sūnus Ričardas. Minėjime 
kalbėjo man gerai pažįstamas naujienietis Martynas

ti jėgos toms sienoms keisti. Bet vokiečiai galės naudoti»lioliką savo darbų knygų su 
diplomatines ir ekonomines priemones karo metu rusų 1 aiškiomis išvadomis apie bol- 
prievarta primestoms Rytų Europos sienoms keisti, šis'^evikų agresijas įvairiose tau- 
klausimas turės būti keliamas taikos konferencijoje, kai 
bus likviduojamas Antrasis Pasaulinis Karas, o rusų pa
vergtos tautos pareikalaus tokios pačios laisvės, kokią 
gavo įvairios Afrikos ir Azijos kolonijos.

Lietuviams reikia labai atidžiai sekti Vokietijos įvy-

valstybės nepriklausomybe. Ne be reikalo rusai ir parsi-

Gudelis ir mano jaunatvės draugas šeimos gydytojas 
Dr. Steponas Biežis. Ten buvo labai jau gražių dalykų, 
pasakyta apie mane ir mano šeimą, o aš, pasižiūrėjęs 
į gyvenimo pakeleivę ir turėdamas galvoje man priker
giamus įvairius dalykues, tariau šiuos žodžius:

— Jeigu aš ką nors gero ir naudingo padariau savo 
gyvenime, tai padariau ne aš vienas, bet padarėme 
abudu su Onute, man ištikima, darbščia ir tikra gyve
nimo drauge.

Pirmiausia padėkojau visiems už tokį gausų atsilan
kymą į mudviejų 50 metų sukaktį. Padėkojau kalbė
tojams, sūnui už puikų sukaktuvinės programos pra- 
vediiną, padėkojau marčiai už Įdėtą organizacinį dar
bą, bet nuoširdžiausia padėka teko Ona; Sabeskaitei, 
pasiryžusiai su manim 50 metų keliauti.

— Mudu pasitardavome ir daugelį dalykų aptarda
vome, bet dar nebuvo tokio atsitikimo, kad ji man pa
sipriešintų, — pasakė Dr. Gussen. — Ji man nesiprie
šino, bet man dar patardavo imtis įvairių, kad ir neap
mokamų ir nedėkingų darbų. Kita moteris, patyrusi, 
kad pradėjau rašyti knygą apie dantis, būtų atkalbi
nėjusi, tuo tarpu mano Onutė elgėsi atvirkščiai. Ji ma
ne skatino prie kilnesnio rašymo darbo. Ji sudarė są
lygas, kad aš galėčiąu ramiai susikoncentruoti ir dirb
ti, kad niekas man nekliudytų, kad knyga būtų geriau 
ir greičiau parašyta. Kada prasidėjo spaudos darbas, 
tai ir tada ji rtian nei pusės žodžio nepasakė, kad aš 
darbą sustabdyčiau.

— Jeigu nutardavome, kur važiuoti, ką statyti, ką 
pirkti, tai Onutė visuomet pritardavo, — tęsė Dr. Gus- 
senas, — Ji patardavo, kaip viską geriau sutvarkyti, 
kad išeitų pigiau ir geriau, šiandien daug apie mane 
čia pripasakota, visi girdėjote... Tai aš šiandien kar
toju, kad jeigu mano kas gero padaryta, tai padaryta 
tiktai dėka jos, mano Onutės, kuri 50 metų su manimi

tose.
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 

okupacijos reikalu išleido 537 
puslapių knygą “Report of the 
Select Committee To investi
gate Communist Aggresion and 
the Forced Incorporation of 
the Baltic States Into The U. S.

Tai vis velionio Ch. J. Kers- 
teno darbai atlikti Lietuvos ir 
kitų pavergtųjų tautų labui. 
Platesni Komiteto veikimą, c. c
kaip istorinio vieneto, gal teks

— šauliu dėmesiui. Š. m. lapkričio 
mėn. 12 d. 2 vai. popiet Vyčių salėje 
Įvyks šaulių Vytauto Didžiojo kuopus 
susirinkimas. Kuopos vadovybė kvie
čia atsilankyti Į susirinkimą, šaulius ir 
prijaučiančius. Po susirinkimo Įvyks 
draugiškas bendravimas. Kavutė su 
užkandžiais visiems veltui.

V. D. šauliu kuopos vadovybė

— Utenos Apskrities klubo susirin
kimas Įvyks antradieni, lapkričio 14 
dieną 7:00 vai. vak. Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Susirinkimas labai 
svarbus, nes klubas rengiasi savo me
tiniam parengimui, kuris Įvyks gruo
džio mėn. 9 dieną, Hollywood salėje. 
Prašom visus atsilankyti.

Klubo Valdyba

— žemaičių Kultūros klubo narių 
susirinkimas įvyks trečiadieni, lapkri
čio 15 cfieną 7:00 vai. vak. Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. Nariai 
kviečiami atsilankyti, nes reikia prisi
ruošti metiniam parengimui. Po su
sirinkimo bus vaišės.

Rožė Drtfžgatvienė, rašt.

keliauja lygiais ir grubiais, sausais ir šlapiais gyveni
mo keliais...

— Iš savo pusės aš noriu čia visiems dar daugiau 
pasakyti: Jeigu man šiandien ir vėl būtų sudaryta pro
ga pradėti gyvenimą, tai aš nedvejodamas vėl pasi
rinkčiau savo Onutę, nes aš žinau, kad ja galima pasi
tikėti, ji mane supranta ir supras; ji man netrukdys, 
bet liktai padės.

Pradžioje Dr. Gussenas kalbėjo angliškai, kad su
kaktuvėse buvę keli amerikiečiai žinotų apie ką eina 
kalba, o vėliau jis prisiminė kelis epizodus iš savo gjr- 
venimo, padėkojo visiems už atvykimą į sukaktį ir tu
rėjusiems kantrybės visą vakarą kartu praleisti.: pa
dėkojo visienis prisidėjusiems prie sukakties suren
gimo.

VIENINTELIS MŪSŲ SŪNUS

Paskutiniame skyrelyje paminėjau, kad sukaktu
vinę žmonos ir mano gyvenimo sukakties programą 
pravedė mudviejų sūnus Ričardas. Jis buvo mano 
akies lėlutė. Nieko aš taip nemylėjau, į nieką aš tiek 
sielos neįdėjau, ir iš nieko aš tiek daug nelaukiau, kiek 
aš laukiau iš savo sūnaus. Man jis buvo nepaprastai 
brangus, o mano žmonai, Ričardo motinai, jis buvo vis
kas.

Mūsų Ričardas baigė pačias geriausias mokyklas, 
tapo JAV karo aviacijos pulkininkas ir dėstytojas karo 
akademijoje, o šiandien jo jau neturime. Jis žuvo ne 
karo lauke, liet gyvybės neteko dėl dar baisesnio Ame
rikos priešo, negu buvo Hitleris su įvairiausios rūšies 
smogikais.

Apie sūnų rengiausi skyrium parašyti, bet netikė
ta ir nelaukta jojo mirtis mane tiek pritrenkė, kad aš 
pradedu abejoti, ar aš iš viso galėsiu ką parašyti.

Mudu susilaukėva sūnaus labai anksti. Mes dar te
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Aristotelis atsakė:
— Jie gyvena, kad valgytų, 

o aš valgau, kad gyvenčiau.

GRYBAUTOJŲ STREIKAS 
BUTLER, Pa, lapkr. 6 d. 

(AP). — Butler apskrities gry
bų farmoje (Mushroom Farm, 
Ine.) sustreikavo 800 darbinin
kų, priversdami tą visoje Pen
silvanijoje didžiausia grybų au
ginimo- įmonę užsidaryti. Dar
bininkai priklauso United Steel
workers unijos lokalui 8015. 
Streiką priežastis paremti savo 
unijos derybas dėl grybautojų 
kontrakto su minėta firma.

SPECIALŪS PAKETAI 
ŠVENTĖMS

I LIETUVA
Viskas apmokėta.

Nemokamas pristatymas.

IMITUOTI KAILINIAI — 
$103.00

Jie yra geriausi ir vertingiausi
1 ūsų giminėms i įsai atminčiai.

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

10 SKEPETŲ ....____ $54.90
5 vilnonės skepetos su mažomis 
ar didelėmis gėlėmis arba tur
kiškais ornamentais ir 5 šilkinės 
skepetos, visokių spalvų.

(Jų vertė apie 250 rublių).
ORO PAŠTU — $63.40

★

5 DIDELI VILNOS ŠALIKAI
$96.00

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

ORO PAŠTU — $113.00
★

KOžfBINACnOS SIUNTINYS
DIDELĖS VERTĖS .... $169.00

Geriausios kokybės medžiagos. 
Geriausia dovana.

3 yardai medžiagos vyriškam 
žieminiam paltui, 100% vilna, 3 
yrd. 100% vilnonės medžiagos 
moteriškam žieminiai paltui, 
3% yrd. 100% vilnonės medžia
gos vyr. kostiumui, 3 yrd. 1(X>% 
viln. medžiagos žieminei sukne
lei, 2 dvigubo dydžio paklodės,
2 pagalvės užvalkalai, 6 turkiški 
rankšluosčiai.

★

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

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

Yra ir daugiau specialių pa
ketų su" Vertingais daiktais.

Reikalaukite musu naujo 
iliustruoto nemokamo katalogo

UŽSAKYKITE DABAR. 
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23-rd Street

Fifth Floor.
New York, N. Y. 10010 

TEL. 932-1530

LABAI SVARBU —
Dėl vartotu drabužiu: 

Reikalaukite musu specialaus 
biuletenio.

Mes turime 23 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintų 

klijentu.

begyvenome Northsidėje. Aš dar tebelaukiau mokyk
lą, o mano žmona tebedirbo siuvykloje. Kai paaugėjo, 
tai dienos metu jis būdavo paliekamas Wicker Parko 
srityje buvusiame vaikų lopšelyje. Vieta buvo švari, 
pasiturinčių moterų švariai užlaikoma. Ryte žmona 
vaiką nuveždavo į šį lopšelį, o vakare, grįždama iš 
darbo, užsukdavo ir parsiveždavo.

Laimė, kad tas vaikų lopšelis buvo švarus, o vaikai 
būdavo gerai prižiūrimi. Mokykloje buvo geri auklė
tojai. Juos mokė, kaip reikia su žmonėmis elgtis, 
kaip būti mandagiems ir paklusniems. Jiems plačiai 
buvo aiškinama, kas gera ir kas bloga. Džiaugiuosi, 
kad Ričardas tame lopšelyje pramoktų dėsnių laikėsi 
visą gyvenimą. Esu tikras, kad visa tai jam padėjo ne 
tik karo tarnyboje, bet ir gyvenime.

Džiaugiausi, kad visą laiką gerbė ne tik savo tėvus, 
bet panašiai elgėsi su savo pažįstamais ir kaimynais. 
Jis negalėdavo praeiti pro kaimyną, savo draugą ar 
pažįstamą, nepasakęs labą rytą. Namie mes jį išmoki
nome kalbėti lietuviškai. Jis nesigėdijo prisipažinti 
lietuviu, o amerikiečiams galėdavo paaiškinti iš manęs 
girdėtų įvairiausių istorinių žiniųi apie lietuvių kalbos 
senumą. Jis aiškindavo kitiems apie lietuvių kalbas 
giminystę su senuoju sanskritu, su hitiečių kalboje 
baltų tautų šaknimis ir senomis gramatikos formomis.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
DIENRAŠTI “NAU.nENAS”

JOS VISAD RAŠO
TEISYBE



DR. ANNA RAIINnac»n< MnilM DALlUIww
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES
IR GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso toloL; PROSPECT 8-3229
Rezid. telef.; WAftroek 5-5076

Kasdien nuo io iki 12 vaL ryto, 
7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

R«rx UI. 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Buildiog). Tel. LU 5-4446 
Priima ligonius pagal ęu-sitarimą. 

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

Talafi: PRospect 8-1717

DR. S. BIE21S
GYDYTOJAS ir chirurgas 

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

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

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telaf. 69541533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

ML PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71at STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

RazitL: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštai tiktai susitarus.
Raz.: GI 8-0873

DR. W. tISIN -E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. NINA KRAIKEI - 
KRIAUČEL1ŪNAITĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Tabf. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tek HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-980]

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
J 2454 WEST 71st STREET *
VALANDOS: Pirmai, antrai, ket

virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. 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”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SfIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, 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 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.STs 0RTH0PEDA5-PR0TEZISTAS
’P; 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, III. 60629 

Ttlef-: P Respect 6-5084

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

pasisekimą biznyje

— Ryšium su Vilniuje teisia
mais lietuviais, D. Britanijos 
Lietuvių Sąjunga suorganizavo 
Londone protesto demonstraci
ją prie Sovietą Sąjungos pasiun
tinybės. Gatvėse anglų kalba 
parašytus lapelius “Are they 
Hooligans”. Juose išaiškinti oku
pantų melai ir pranešama už ką 
Vilniuje yra teisiamas Lietuvos 
jaunimas.

— Iš Chicagoje lietuvių su
ruoštos pašto ženklų parodos oro 
paštu pasiųsti vokai pas mane 
atskrido spalio 3 d. Dabar jau at
keliauja ir tie, kurie buvo pa
siųsti paprastu paštu. Visi vo
kai yra gražūs, meniškai paga
minti ir vertingi. Jie gerokai 
praturtins mano archyrvą, Vi
siems nuoširdus ačiū.

— Manchesteryje mirė Juo
zas Orentas, 56 m. amžiaus. Ve
lionis buvo gimęs Anglijoje ir 
uoliai dalyvavo lietuviškoje vei
kloje. Palaidotas Mostono R. K. 
kapinėse.

— Bendruomenės valdyba ir 
D. B. L. Sąjungos valdyba ga
vo “Grandinėlės” padėkos laiš
kus. Juose dėkojama už nuo
širdų priėmimą koncertu vieš
nagės metu D. Britanijoje.

— Londone mirė Ona Zakare
vičienė 72 m. amžiaus. Velionė 
buvo kilusi iš Seinų apylinkės. 
Į Angliją atvyko prieš pirmąjį 
karą ir uoliai darbavosi Londo
no lietuvių parapijos veikloje. 
Palaidota šv. Patriko kapinėse.

— J. Dubickas iš Mancheste- 
ria persikėlė Į Nottinghamą. Da
bar administruoja “šaltinį” ir 
talkininkauja spaudos darbe.

— Gloucesteryje mirė Juzė 
Jonaitytė, 66 m. amžiaus. Ve
lionė buvo kilusi iš Žemaitijos.

— Londone lankėsi kun. K. 
Žemaitis iš Cleveland©, JAV. 
Svečias Londono lietuvių baž
nyčioje atlaikė pamaldas, aplan
kė lietuvius ir Įdomesnes Londo
no vietas. Taip pat supažindi
no londoniečius su Jaunimo Žy
gio už tikėjimo laisvę -Lietuvoj, 
eiga.

— Nottinghame mirė Gigą 
Stankevičiūtė, gimusi 1949 m J 
Anglijoje, Mirė smegenų uždegi
mu.

— Paaiškėjo, kad Amerikoje 
išleidžiamas gen. S. Raštikio 
treciasis atsiminimų tomas. An
glijoje šią knygą sutiko platinti 
lietuviai skautai. Ekspedijuos V. 
Ignaitis Bradforde.

— Spalio 18 d. Anglijos paš
tas išleido siu metu kalėdinius 
pašto ženklus. Tą dieną jie bu-, 
vo nuvertinti pirmos dienos 
(First Day) antspauda. Todėl 
šiemet gana ankstokai teko pa-

A —------------  Vi
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IGRADINSKAS
GRUNDIG
Hi-Fi STEREO ’’

SU 24 GARSIAKALBIAIS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ
■ - ........... . - - ■ ' v

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

G U Ž A U S K Ų •
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

8EVERLY HILLS GtUNYČM 
2443 WEST 63re STREET

PR 8-0833 ir PR »-O*>
i ■- .i . . ■ _____ i, ■ -

IPERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iŠ jvatriy atstump.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882V_ __ , .............. .............. f

siųsti filatelistams kalėdinius 
vokus ir kartu su jais švenčių 
sveikinimus. Komplektą sudaro' 
trys ženklai, 214, 3 ir 7*4 penų' 
vertės. Piešinyje angelas, ku
rio kiekviename ženkle pakeis
tos spalvos ir ženklo kaina. Vir
šuje karalienės galva, kuri pri
valomai spausdinama kiekviena
me pašto ženkle.

— Spalio 21 d. Londono Lie
tuvių Moterų Sambūris “Dai
nava” suruošė antrą turgelį. Pel
nas skiriamas šalpos reikalams.

— Spalio 21 d. DBLS Taryba 
Manchesteryje sukvietė eilinį 
posėdį. Dalyvavo šiaurinės ir vi
durinės Anglijos Sąjungos sky
rių ir kitų organizacijų atsto
vai. Buvo svarstyta sąjungos 
organizacinis pagyvinimas, so
cialinė veikla, pensininkų globa 
ir kiti įvairūs reikalai. Tą die
ną buvo išrinktas Ryšių komi
tetas, kuriam pavesta išvystyti 
glaudesnį bendradarbiavimą tarp 
Anglijos lietuvių ekonominių 
vienetų. Pirmųjų metų laiko
tarpiui Ryšių komiteto pirmi
ninku išrinktas Lietuvių Namų 
b-vės pirm. S. Nenortas.

— Londone gyvenantis kum 
K. A. Matulaitis spalio 22 d. mi
nėjo savo kunigystės 55 m. su
kaktį. Sukaktininkas uoliai dar
buojasi sielovadoje ir spaudoje. 
Yra išleidęs visą eilę knygų, re
dagavęs laikraščių ir žurnalų. 
Jo veikla yra gerai žinoma ir 
Amerikos lietuviams, kur su
kaktuvininkui teko eilę metų 
gyventi ir darbuotis. Sukakties 
proga linkiu našaus darbo Kris
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SOPHIE MILAŠEVIČIUS t-
Pagal tėvus Kanapa

Mirė 1972 m. lapkričio mėn. 9 dieną, 8:00 vaL vak. Gimusi Chi
cago, Ulinois.

Paliko nuliūdę: vyras Povilas, sesuo Bertha Yuk n is, broliai — Jo
seph Kanapa Jr^ jo žmona Gertrude, Algert Žekonis, jo žmona Betty 
ir Robert Kanapa, sesers duktė Loretta Muenow, jos vyras Richard 
ir jų šeima, gyv. Atlanta, Georgia, ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami

Priklausė Humboldt Parko Lietuvių klubui
šeštadienį, lapkričio 11 dieną 5:00 vai popiet kūnas bus pašar

votas Laskowski - Casey koplyčioje, 4540 W. Diversey Avė.
Pirmadienį, lapkričio 13 dieną 1:30 vai. popiet bus lydima iš ko 

plyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Sophie Milaševičius giminės, draugai 

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sesuo, broliai, giminės. (

Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas. TeL

ANTANINA KUNEVIČIUS
Gyv. 3320 So. Union Avenue, Chicago, Ill.

Nebūk netikinčiu, bet tikinčiu. Jono 20^7.

įėjimo ir pasitikėjimo jo gerybei, jam pačiam ir jo galybei bei 
jo išminčiai ir meilei, nebus galima artintis pas Dievą. Tikėjini^g yra au- 
ginamas ir auklėjamas dalykas. Tie patys apaštalai, kurie persigando ir 
saukė baimės apimti, kuomet pakilo audra Galilėjos jūroje, palengva augo 
ir stiprėjo tikėjime ir pasiekė tokį stovį, kad, kaip Raštai sako, galėjo pa
sitikėti Viešpačiu net ir tuomet, kįi jis nebuvo su jais ir kuomet jie neži
nojo kur jis buvo. Panašiai ir mūsų kasdieniniai prityrimai turėtų išauklėti 
mumyse pasitikėjimą Viešpačiu; ir mes privalome neužmiršti praeities pri
tyrimų ir visu Dievo žodžio mokinimų, nes tuomi mūsų tikėjimai bus įšak- 
ninths ir patvirtintas.

taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai garite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F, Zavtst, 3715 West 66th Street, Chicago, 
HHncfs 606».

IV. RAŠTO TYRINŠTOJAI

TĖVAS IR SŪNŪS

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

1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telef.: TO wn h all 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktori

TRYS MODERNIŠKOS
taus Vynuogyne ir lietuviškos 
veiklos dirvonuose.

— Spalio 29 d. ankstyvą rytą 
Anglijoje atsukome laikrodžius 
vieną valandą atgal. Tai reiš
kia, kad jau pasibaigė vasaros 
laikas ir artėja šaltoji žiema.. 
Anglijoje, remiantis įstatymais, 
taip vadinamas vasaros laikas 
prasideda kovo mėnesyje. Ne
žinantieji gali pagalvoti, kad pas 
mus vasara tęsiasi virš 7 mė
nesių ir turime ilgiausią vasarą 
Europoje. Bet tikrovėje, pa
našaus į vasaros laiką oro tu
rime tik kokias .tris ar penkias 
savaites. Tai tenka “pasidžiaug
ti” tik laikrodžio sukinėjimu ir 
užmiršti, kad pasaulio kraštuo
se yra ir tokių vasarų, kokių 
Anglijoje niekad neturime.

— Spalio mėn. pabaigoje pa-' 
sirodė “šaltinio” 5 numeris, 
šiame numeryje gausu tikybinių 
straipsnių ir plati Anglijos lie
tuvių gyvenimo ir veiklos kro
nika. Viršelį puošia Jaunimo iš
kilmių atidarymo Chicagoje nuo-' 
trauka, o jo puslapius — įvai
rios iliustracijos.

— lapkričio 1-4 dienomis Lon
dono Seymour Hail buvo suruoš
ta rudeninė pašto ženklų paro
da. Daugiausia buvo išstatyta 
Anglijos ir jos kolonija p. ženk-; 
lų. Lietuvos ženklų parodoje ne
radau. Tik teko jų surasti pas 
vieną pardavėją, bet buvo ma
žos vertės ir užsiprašė didelę' 
kainą. Tenka pasakyti, kad lie
tuvišku pašto ženklų yra kas 
kart sunkiau surasti ir kyla jų 
kainos. Parodos vokai kiekvie
ną dieną buvo štampuojami skir-, 
tingu antspaudu.

— Lapkričio 5 d. londonie- 
čiai aplankė mirusius tautiečius, 
kurie yra palaidoti šv. Patri
ko kapinėse. Gedulinga eisena, 
prasidėjo nuo kapų koplyčios ir 
pamaldžiai nužingsniavo į lietu
viškų kapų skyrių. Tai yra gra-. 
ži lietuviška tradicija Vėlinių sa
vaitės proga pasimelsti ir ap
lankyti mirusius tautiečius.

V. Vytenietis
— - - - i----- ■. ■ : = ■» ------ . ■ ■

SOPHIE BARČUS •!
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS Ii 

Visos programos iš W0PA, j į 
1490 kH. A M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-) 
drenio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek-į 1 
madienj nuo 8:30 iki 9:30 vai.)

j ryto. Į

Tafef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
L------------------ rr----------------------------’/

927-191L

ir pažįstami nuo- 
jai paskutinį pa-

Mirė 1972 m. lapkričio 9 dieną, 5:00 vai. vak., sulaukusi 82 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 63 metus.
Paliko nuliūdę: žentas Charles Piliponis, pusseserė Della Vil

činskas ir jos šeima; pusbrolis Joseph Dildą ir jo šeima, ir daugelis 
kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Priklausė šv. Kazimiero Seserų rėmėjų draugijai ir Lietuvių Mo
terų Piliečių Lygai.

Kūnas pašarvotas Povilo J. Ridiko koplyčioje, 3354 So. Halted 
Street. **

Pirmadienį, lapkričio 13 diena 8:30 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Antaninos Kunevičienės gimines, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pasku- 
tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žentas ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas. Tel. 927-1911.

4

POVILAS YUKTONIS
Gyv. Mt, Greenwood, III. Anksčiau gyv. Roselando apyi.

Mirė 1'972 m. lapkričio 9 dieną, 9:45 vai. ryto, sulaukęs 79 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Biržų aps., Pabiržės parapijoj, Sniukščių 
kaime.-

Amerikoje išgyveno 61 metus.
Paliko nuliūdę: dvi dukterėčios — Violet Markus ir Stella Addis 

bei jų šeimos, du sūnėnai — Edward Yuktonis ir Alphonse Yuktonis, 
taip pat jų šeimos, daug produkterėčių ir prosūnėnų bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Velionis buvo brolis mirusių Elizabetos Sipaitienės ir Antano 
Yuktonio.

Priklausė LDS 139 kuopai, LLD 79 kuopai, Roselando chorui “Ai
das’ nariams ir rėmėjams, Mildos rėmėjams, Roselando Žemaičių klu
bui ir Lietuvių kultūros klubui. Buvo Amerikos 1-jo karo veteranas.

Šeštadienį, 7 vaL vak. kūnas bus pašarvotas Kenny Bross. koply
čioje,-3600 W. ,95 Street.

Pirmadieni, lapkričio 13 dieną 10:30 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Povilo Yuktonio giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterėčios, sūnėnai, j y šeimos ir kiti giminės.

Informacijoms skambinti telef. 239-3600.

A
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Dviejų Metų Mirties Sukaktis

PRANCIŠKUS BARISAS - BORIS
Gyv. 3302 So. Morgan Street

Mirė 1970 metų lapkričio mėn. 12 dieną, sulaukęs 80 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Telšių aps., Nerimdaičių parapijoj, Viraė- 
nų kaime.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: du sūnūs — Frank Boris, marti Marie, ir Joseph 

Barisas. marti Rose, 7 anūkai, 8 proanūkai ir kiti giminės.
Mūsų brangiajam prisiminti bus laikomos šv. Mišios VTsų Šven

tųjų parapijos bažnyčioje* >
Mes Tavęs Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 

mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs ir giminės.
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Dr. P. Jašinsko likimas
V. Viteinietis, šių metų sp. 

1 I d. Naujienos rašydamas 
apie l>r. Iz. Kauną, mini gyd. 
P. Jašinską, Vilkaviškio apskr. 
Veterinarijos daktaro K. Ja
šinsko sūiul Jis rašo:

į reiškimą. Ministeriu kabineto 
pertraukos metu pareiškimų 

- j perdavė teisingumo ministe-no, kad jis kalba vokiškai. Ko 
mendanlas paklausė, už k;;|riui prof. M. Mackevičiui, 
areštuotas? Jis atsakė — neži 
nas. C

HELP WANTED MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Derbininky ir Oerblninkiy

Ministeris su dideliu dėnic-j 
siu perskaitė ir atsiprašė, kad 

pasiėmė neturįs laiko parašyti rašto Ma-j 
»ir išsivedė l)r. Jašinską. Keis-jrijampolės prokurorui \’aiš-J 

“Prasiriėius vokiečių — rusu tas supuolimas, gyd. P. Jašins- 
karui, gyd. P. Jašinskas buvo ko vardinių proga suruošė jam 
tuojau areštuotas ir uždarytas pietus, pavaišino ir paleido.

Tada komendantas

vėl buvo paskirtas l)r. Iz. Kau- motiną, bet nuėjo tiesiai į li
nas, kurio pastangomis gyd. P. goninę, kur dirbo Deja, karo 
Jašinskas iki teismo buvo pa- komendantas buvo iškoman- 

i rytus. Vietinė 
ir vėl jį arešta-

leistas iš kalėjimo.”
Aš nenoriu mažinti

Kauno nuopelnu, bet ten buvo vo. 
kitaip. Nori u patikslinti.

(iyd. P. Jašinskas buvo areš
tuotas vietinės administracijos.
Per Petrines, t. y. birželio 251 
d., atėjo i kalėjimą

diruotas toliau 
administracija

» prokurorui \ aiš- 
niui ir uždėjo rezoliuciją ant 
minėto pareiškimo. Kiek pri
simenu, buvo užrašyta: “Gyd. 
P. Jašinską perkelti j Marijam
polės kalėjimą. Be mano įsa
kymo nuo veiksmų susilaikyti.” 
Rezoliucija užrašyta prok. Vaiš- 
niui.

’clių nuvažiavo 
i Kybartus , ga\o karo komen
danto leidimą važiuoti karišku 
traukiniu į Kauną. Ten nuėjo 
i sukilėlių vyriausybės minis
ter] ų kabineto kanceliariją.

M

vok iečių
karo komendantas ir paklausė,

Gyd. P. Apie susidariusią padėtį ir ga-kas kalba vokiškai.
Jašinskas atsistojo ir prisipaži- limas komplikacijas įteikė pa-

*
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Kas tik turi gera skoni

FURNITURE CENTER INC
Marquette Pk., 6211 So. Western, 

Vedėjas J.
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais

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

PR 8-5875
L 1 E P O N IS

nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo

i

ERWIN J. * ■

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

MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU
Su pagarba ERWIN J. MICHAELS

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką.
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 pasiusime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, 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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustym* 

Įrankiai Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9203

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 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 atvažiavus lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitu organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Moną’ 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu Ir pašiurti:

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60603
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Tas pareiškimas su ministe- 
rio rezoliucija buvo įteiktas' 
Dr. Iz. Kaunui Vilkaviškyj. I)r. 
Iz. Kaunas įteikė Dr. Baltru
šaičiui, gretimai stovėjusiam, 
prašė sėsti ant dviračio ir vežti 
skubiai prok. Vaišniui į 
jampolę.

Mari-'

Kai lik įteikė, tuojau 
perkeltas į Marijampolės 
jimą. Ten susirgo sąnarių už
degimu ir sustiprėjęs buvo pa
leistas. Jokio teismo nebuvo. 
Į Vilkaviškį pas motiną bijojo 
važiuoti, kad ir vėl ncareštuo-

buvo 
kalė-

Nuvažiavo į Kauną ir vėl ap
sistojo pas prof. Jonyną. Vėliau 
prof. Kanauka patarė rengtis 
universitete rentgenologo pro
fesijai. Gyd. P. Jašinskas gyvas 
ir, berods Kauno ligoninės di
rektorius, ar panašiai.

Vilkaviškietis

Didž. Gerb. Pone Redaktoriau!
Š. m. lapkričio 4-tą d., Nau

jienų Nr. 261, dviem atvejais 
buvo paminėtas šv. M. M. Gi
mimo parapijos choro vardas, 
kurio nariai, esą turėję, giedo
jimui vadovauti šv. Kazimiero 
kapinėse, Vėlinių Dienos iškil
mėse. Tik gaila, kad paklau- 
sinėjus choro narius, niekas 
nepasisakė ką nors apie tai ži
nąs. Nežinojo apie tai nieko ir 
pats choro vadovas.

Tad, už visą tose iškilmėse 
dalyvauti nekviestą, gal dėl to 
ir nedalyvavusį chorą, jaučiu 
pareigą pasiaiškinti, ir tose iš
kilmėse dalyvavusią visu om e- 
nę atsiprašyti.

Minėto Choro Vadovas,
V L Baltrušaitis

HOMc IKSU&aCE
Call: Frank Zapclis 
320872 W. 95th St. 

GA 4-8654

AL. IR IGNAS 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9523 — TEXACO 
58-tos ir Western Avenue kampas

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.; REpublIc 7-1941

Rea! Stfate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 2S4-7451 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chlcego, I||. 6*632. Tel. YA 7-59M

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Dažo namus iš lauko ir iŠ vidaus. 
Darbas garantuotas.

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

STASYS ŠAKINIS

AUTOMATIC CHUCKER — SETUP
WARNER - SWASEY — G1SIIOLT.

1st AND 2nd SHIFT

TURRET LATHE — SETUP OPERATORS 
AND OPERATORS

1st AND 2nd SHIFT

AUTOMATIC SCREW MACHINE SETUP
BROWN & SHARPE

1st AND 2nd SHIFT

ELECTRICIANS ė
ELECTRONIC BACKGROUND AND SOME INDUSTRIAL EXPERIENCE.

- < 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 LN:

POWERS REGULATOR
3100 WEST OAKTON SKOKIE, ILL.

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVICIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė PRospect 8-2233
PAGAL ŽMOGŲ IR 

ANEKDOTAI HELP WANT50 — FEMALE
Darbininkių R»iki*

Vienas apsukrus prancūzų lei
dėjas parašė Volteriui:

“Aš turiu apie jus keletą skan
dalingų anekdotų. Galėčiau jų ne
skelbti, jeigu man prisiųstumėte 
1000 luidorų”.

Volteras atsakė:
“Aš taip pat turiu apie save 

keletą skandalingų anekdotų, ku
riuos jums galitf perleisti už 50 
luidorų”.

♦ Cicero Aukšt. Lituanistinės 
Mokyklos Tėvų visuotinas susi
rinkimas išrinko naują 1972— 
1973 mokslo metams Tėvų ko
mitetą. V

Į kandidatų sąstatą Įeina šie 
asmenys:

1. Juozas Arštikys,
2. Aldona Valeišaitė - Bruso- 

kienė,
3. Irena Markauskienė,
4. Pranas Novickas,
5. Leonora Radvilienė.
6. Ona Vyšniauskienė,
7. Antanas Zumaras.
Kandidatai: Juozas Arštikys 

ir Leonora Radvilienė iš komi
teto atsistatydino.

Komiteto nariai slaptu balsa
vimu buvo išrinkti pareigomis 
sekančiai:

1. Antanas Zumaras — pirmi
ninkas,

2. Aldona Valeišaitė - Bruso- 
kienė — sekretorė,

3. Pranas Novickas — kasi
ninkas.

Nariai parengimams ir 
tiems reikalams: ■

4. Irena Markauskienė,
5. Ona Vyšniauskienė.

ki-

Jungtinis Aukšt. ir Žemesn. 
Mokyklų Tėvų komitetai, šių me
tų lapkričio mėn. 25 d. 7 vai. v., 
šeštadienį, Šv. Antano parapijos 
salėje, Ciceroje, rengia

TRADICINĮ BALIŲ

Programoje dalyvauja:
1. Oper. sol. Algirdas Brazis 

ir P. Brazienė,
2. Aldonos Valeišaitės išraiš

kos šokių grupė: Bruskytė Da
nutė. Nainytė Rūta, Kasparai- 
tytė Irena, Brusokaitė Danutė, 
Biskytė Indrė, ir pianistė Gali- 
naitė Vida.

3. Turtingas laimės šulinys.
4. Karšta vakarienė su šam

panu.
5. Bufetas.
Pakvietimai : 7:50 dol., J. Vaz- 

nelio krautuvėje, 2501 W. 71st 
St., Marquette Parke ir Ciceroje. 
Prašome atsilankyti. Būsite pa
tenkinti.

Tėvų Komitetas

u.' .uir.i".-.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
•uto motnr»|. 

»un«-utK Ir ♦. I. 
<t24 Sa. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO. ILL. TEL. VI 7-W

A. * L. IN5URANCB l RiALTY

INCOME TAX 
4445 5-a. ASHLAMD AVI. 

LA 14773 
(Currency Exchange JjrtaigcO 
Pigu* airtomeblllv draudimai.

WIRERS AND 
SOLDERERS

forPermanent position available 
women with hand wiring and 

soldering experience. 
Steady year round work.

Modern cafeteria. 
Excellent fringe benefits.

APPLY LN PERSON

_ Lowrey 
Electronics Co.

4400 W. 45TH STREET
(An equal opportunity employer)

HELP WANTED — MALE 
Darbininkv Reikia

EXPERIENCED MACHINIST 
for short run production -— ex
perienced metal model maker 

or layout man. 
Corporation benefits. 

Call 227-5603

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

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

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

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

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

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

67 IR TRIPP 4 miegamų 19 metų 
senumo mūro namas. Įrengtas rūsys. 
2 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. Įvairus draudimai.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5551

NEPAPRASTO GRAŽUMO

TEISYBĖ LAIMI

MISCELLANEOUS FOR SALE
Įvairus Pardavimai

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

Skambinti po 5 vai. vak.
Tel. 5814154

BUSINESS CHANCES
Biznio Proses

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

Tikrai daug geresnis už dabartinius 
naujuosius pakeltas Ranch tipo 5^ i 
kambarių mūrinis namas su 3 dvigu
bo dydžio miegamaisiais, 1% Holly
wood stiliaus voniomis, didžiule ir pa
togia virtuve ir valgomuoju joje. 2 
mašinų šildomas garažas. Pilnai iš
kaltas beismantas su baru ir daug 
daugiau priedų bei Įrengimų, kad tą 
namą galima laikyti geriausiu mieste 
už žemiausią bargeno kainą, tik 
$31,500. Paimkite tą bargeną, kurio 

niekas negali žemumu pralenkti.
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

6 KAMBARIŲ gražus apkaltas me
dinis. Naujas gazu šildymas. Gara
žas. Marquette Parke. Arti Western 
buso. $14,400.

6% KAMBARIŲ MŪRAS. 1% vo
nios. Iškelti vamzdžiai.^ Įrengtas beis- 
mantas. Kilimai. Garažas. Arti ofiso. 
Pamatęs, kito nenorėsi. $23,000.

2 BUTŲ BEVEIK NAUJAS mūras. 
Radiant šildymas. Ąžuolo medis. Ce
ramic vonios. Knotty pine porčiai. 
Sausas šiltas beismantas. Garažas. 
Arti mūsų. Parduodamas dėl ligos. 
$38,000.

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.

2 BUTŲ MŪRAS. 2 auto mūro ga
ražas. Naujas gazo šildymas. Arti 
parko. Našlė atiduos už 29,000.

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

AUKŠTO 2 butų mūras. Mo
dernūs 5*4 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.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900.

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32 000

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

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

PARDUODAMA

SITUATION WANTED
Ieško Darbo

VYRESNIO AMŽIAUS MOTERIS su 
patyrimu ieško darbo prie senelio 
arba ligonio. Skambinti po 7 vai. 

vakaro 778-3151.

10 AKRŲ GRAŽAUS MIŠKO 
arti vieškelio, ežero. Nereikia imo- 

kėjimo. Tik $19 per mėnesį. 
Skambinti angliškai.

Tel. 282-4155

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

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

Marquette Parke. Tel. HE 4-2323.

IŠNUOMOJAMI 2% KAMB. su bal
dais ar be jų naujame name vienam ar 
2 asmenims, kurie galėtų prižiūrėti 

narna šeimininkei išvykus 
Tel. 471-2686.

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIU BU
TAS su 3 miegamais Cicero lietuviš
koje apylinkėje suaugusiems be įna

mių. Tel. TO 3-6949.

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

dieni, lapkričio 12 dieną nuo 
12 iki 5 vai. popiet. 

6803 So. ROCKWELL ST.
Savininko tel. 973-2023 arba 4364184 

savaitgaliais ir vakarais.

LAND — 
LIFETIME INCOME

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. S67.500.

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 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazū. alumin. langai. Pa- 
iamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

“Kovos dėl Lietuvos nepri
klausomybės” knygos I tomas 
jau atspausdintas ir įrištas. 
Kaina 12 dolerių. Gaunama ad
resu: K. Ališauskas. 7312 So. 
Washtenaw Ave.. Chicago, III. 
60629. (Pr).

*■ Floridos pamariais ateina 
Ruduo. Juno Beach, Florida 
33408. Žiemos Floridoj tiktai 
turtuoliams. Jei nori aplankyti 
ir pažinti Floridą, atvažiuok 
rudenį arba vėlyvą pavasarį. 
Kainos tos pačios iki gruodžio 
1 d., kaip vidurvasaryje. Ko
dėl nepasinaudoti? Tomkus va
sarvietės Sapphire Sea adresas: 
700 Ocean Drive, Juno Beach, 
North Palm Beach, Florida 
33408. Telefonas 305-844-3388.

(Pr).

Disappointed in stocks, “bonds etc.? 
Disgusted w-high taxes, pollution and 
strife. We have an arm chair invest, 
in beaut, tropical land located edge 
of mod. 40.000 pop. city. One of most 
healtful, unpolluted spots in nation. 
Taxes $80. Haven for arthritics, 
$2,500 invest returns $800 per year. 
For 2 acre homesite: Pays for itself 
many times. Sound incredible? Proof 

furnished in my home.
Tel. 231-6029

MŪRINIS 4 MIEGAMI ir 3 vonios. 
Moderni virtuvė. Dideli kambariai. 
Garažas. 32 pėdu 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.

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

TEL. 436-7878

ST. CAMILUS — $26,900 BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nam p Statyba Ir Remontas

Brenpenyb*!, Lelkrodllil, Dovanoc 
vltemt orooom*.

3237 WEST 63rd ST.r CHICAGO
Tekt 434-4660

kambarių mūrinis su 3 dvigubo 
didumo miegamaisiais, patogia virtu
ve su valgomuoju joje ir įmontuoto
mis virimo taip pat^ kepimo krosni
mis. Namas dabar tuščias. Savininkas 
išvyko iš miesto. Namas yra vaikščio
jimo atstume nuo bažnyčių, mokyklų, 
krautuvių ir transportacijos. Geriau
sias šiam bargenui laikas yra dabar.

Skambinkite stebukladariui. 
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. G. AUTO REBUIDERS
Cla automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
Ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5181
A n kata t Garbačiauskas, my.

DfcL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AI. RFT.FAKTTS TEL 2384W5A

SKAITYK FATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS




