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Over One Million Lithuanian In The United Statn

Numuštas didysis B-52 lėktuvas
PARYŽIUS. — Dr. Kissingeris antradienio, vakare, po antros 

derybų sesijos su šiaurės Vietnamo atstovais, išskrido į Briuselį, 
kur lankosi Indonezijos prezidentas Suharto ir užsienio reikalų 
ministeris Malikas. Su jais Kissingeris aptarė paliaubų Vietname 
priežiūros klausimus. Indonezija, šalia Kanados, Lenkijos ir Ven
grijos, yra prašoma sudaryti tarptautinę priežiūros komisiją. 
Kiekviena šalis prašoma atsiųsti po 250 karininkų ir 1,000 ka
reivių. Amerika nori, kad ta kariuomenė būtų Vietname, prasi
dedant karo paliauboms.

Niekas nežino, kaip derybos 
vyksta. Fotografai, sulipę į me
džius ir ant gretimų namų stogų, 
bando nufotografuoti Kissinge- 
rį ir Le Due Tho, kai jie išei
na per derybų pertrauką į vilos 
sodą pasivaikščioti. Laikraščiai 
tuoj skelbia, jei abu derybų da
lyviai šypsosi. Iš to daroma iš- 

. vada, kad derybos vyksta ge
rai. Daug rašoma apie Kissin- 
gerio pietus su “gražiai atro
dančia blondine”. Paaiškėjo, 
kad. tai Kissingerio seno drau- 

, go žmona, kuri pakvietė Kissin-
gerį. Padėkos’ pietums.

šiaurės Vietnamas paskelbė 
savo kasdieninį reikalavimą, kad 
Ameriką sustabdytų bombarda
vimus ir tuoj pasirašytų taikos 
sutartį. Karinė vadovybė skel
bia, kad išaurės Vietname įvyko 
didžiausias B-52 bombonešių - 
puolimas. Vienas toks stratosfe- 
rinis bombonešis negrįžo iš puo
limo. Jis nukrito netoli Vinh 
miesto, greičiausiai...,nųmuštas 
rusų raketos, šeši įgulos nariai 
esą išgelbėti. Buvo prarasti ir 
kiti du lėktuvai, jų tarpe nau
jasis F-lll, kurių nuo rugsėjo 
28 d. prarasti jau keturi, kiek
vienas kainuoja po 15 mil. dol.

Saigono radijas skelbia, kad 
sudaryti 27 važinėj antiej i komi
tetai, kurie visuose P. Vietna
mo kaimuose ir miestuose orga
nizuoja vietinius gyventojus po
litinei kovai prieš komunizmą. 
Sudaromi slapti būreliai, kurių 
uždavinys bus sekti komunistų 
veiklą, infiltraciją ir Sabotažo 
veiksmus. Saigono valdžia tuo 
būdu ruošiasi taikos 
grumtynėms su komunizmo 
timu P. Vietname.

TOKIJO. — Japonija, ir Ame
rika pasikeitė dokumentais dėl 
Amerikos lėktuvų gamybos Ja
ponijoje. Ji pirks 14 Fantom 
žvalgybos lėktuvų ir importuos 
įrengimus ir medžiagas, reika
lingas 128 Fantom F-4EJ kovos 
lėktuvų, gamybai. Amerika pa
žadėjo visus reikalingus brėži
nius ir technologines žinias.

OERĖORO. — Švedijoje vie
name pulke iš 1,056 kareivių stai
ga susirgo 900. Paaiškėjo, kad 
ta ‘liga” yra kareivių protestas 
prieš naujas taisykles, kurios su
varžo kareivių išleidimą iš ka
reivinių. Pulko vadas pažadėjo

Astronautas Eugene Cernan (viršuje, kairėje) ruošiasi pakilti su LLVT (Lunar Landing Vehicle 
Trainer), kuris veikia visai taip pat, kaip erdvėlaivis, kuris nutupia ant mėnulio. Jau baigti visi 

svarbesnieji pasiruošimai gruodžio 6 dieną kelionei į mėnulį.

ČIKAGA. — JAV Apeliacijos teismas panaikino Čikagos 
Septynių teismo sprendimą, šis sprendimas išteisina kaltinamuo
sius Rennard Davis, David Dellinger, Thomas.:Hayden, Abbie 
Hoffman ir Jerry Rubin, kurie buvo kaltinami atvykimu į Čikagą 
kelti 1968 metų demokratų konvencijos metu riaušių. Kiti du 
kaltinamieji buvo išteisinti Čikagos,teisme, kuriame teisėju buvo 

ligonis patikrinti ir jeipasitvir- j Julius Hoffman. Apeliacijos ^teismas paskelbė, kad teisėjas Hoff- 
tins, kad jie simuliuoja, griežtai man padaręs visą eilę teisinių klaidų, be to, jis neslėpęs savo anta- 
nubausfi. gonizmo kaltinamiesiems, laikęsis šališkai. <3 įnubausfi.

DUBLINAS. — Airijoje su
imtas airių Respublikonų armi- dažnai panašėjo į cirką. Raiti
jos vadas MacStiofain pradėjo namieji, visi žinomi- veikėjai 
kalėjime bado streiką, ręikalaų-(prfeš karą Vietname, žinomi de
damas; kad airių valdžia jf tuoj, ihonsb-dcijū <f šusflčfr&mų-Wa- 
paleistų. shingtone ir-kituose miestuose

Kaip atsimename, tas teismas

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

meto 
pli-

Maroke nauja 
vyriausybė

RABATAS. — Maroko kara
lius Hassanas prisaikdino nau
ją vyriausybę, kuri sudaryta iš 
partijoms nepriklausančių mi- 
nisterių. Premjeru paskirtas ka
raliaus svainis Ahmed Osman. 
Dalis ministerių yra likę iš bu
vusio kabineto.

Svarbesnės Maroko politinės 
partijos atsisakė įeiti į kabine
tą. Karaliui nelengva surasti 
žmonių krašto valdymui. Jis pa
žadėjo tautai ateinančiais me
tais suruošti parlamento rinki
mus ir kvietė visas partijas į 
vyriausybę, kad jos pačios ga
lėtų prižiūrėti rinkimų eigą. Pa
prastai opozicija po rinkimų vis 
skundžiasi, kad jie buvo netei
sėti, sukti. Partijos atsisakė 
įeiti į kabinetą.

Maroko karaliaus padėtis sun
ki. Pernai kariuomenės vadų 
atentas nepavyko, tačiau pali
ko daug užmuštų ir nuteistų, 
šiemet irgi nepavyko aviacijos 
karininkų ruoštas užpuolimas 
prieš karaliaus lėktuvą. Kara
lius bijo, kad vienas pasikėsi
nimas kada nors pavyks ir jis 
neteks ne tik sosto, bet ir gal
vos.

pai eistų.
■ WASHINGTONAS. — Kini- kurstytojai, teismo salėje ko
jos mokslininkų grupė, lankan- Į liojo prokurorus, teisėją ir sė
ti Ameriką, pareiškė spaudos “ ‘

konferencijoje, kad Kinija ban
do pastatyti komunikacijos sa
telitą, tačiau dar nenumato, ka
da bus galima ji pakelti į erdvę.
Du kinai mokslininkai puikiai 
kalba angliškai, nes jie daug me
tų studijavo Amerikoje.

WASHINGTONAS. — Šių me
tų rinkimbose buvo į senatą iš
rinktas jauniausias jo narys. Jo
seph Biden iš Delaware yra 30 
metų amžiaus.

OUAGADOUGOU. — Prancū- 
jos prezidentas Pompidou pra
dėjo savo kelionę po Afrikos 
valstybes. Jis pažadėjo daugiau 
ekonominės paramos Viršutinei 
Voltai.

WASHINGTONAS. — Baltie
ji Rūmai patvirtino žinią, kad bgą laiką ir kainavo daug lė- 
prezidento duktė Patricia su sa- šų. Dar nežinia, ar teisingumo 
vo vyru Edward Cox ateinantį, departamentas įsakys šią bylą 
pavasarį važiuos į komunistinę perteisti iš naujo. Tas galėtų 
Kiniją.

KOHIMAį
Billy Graham lankosi Indijoje ir 
sako pamokslus Nagaland mies
tuose, bandydamas 18-kos gen
čių klausytojus paversti krikš
čionimis.

WASHINGTONAS. — Admi
rolas Hyman Rickover, 72 metų 
povandeninio, atomine energi
ja varomo, laivo kūrėjas gavo 
širdies smūgį ir turės porą sa
vaičių pagulėti Bethesda laivy
no ligoninėje. Jis iki šiol nėra 
paleistas į atsargą ir dirba prie 
laivų konstrukcijos.

LONDONAS. — Britai mėgs
ta gerti alų, parodė žemės ūkio 
ministerijos statistika. 1971 me
tais kiekvienas Britanijos gy- 
tojas išgėrė 184 pt. alaus ir‘7.7 
pt. vyno.

ANCHORAGE. — žemės ūkio 
departamentas skelbia, kad dau
giausia valgomų ledų suvarto
jama Aliaskoje, čia kiekvienam 
žmogui tenka po 6 galonus per 
metus, beveik dvigubai kaip 
Amerikos vidurkis.

0- Europos Saugumo konfe
rencijos paruošiamieji darbai 
jau prasidėjo. Suomijos užsie-! 
nio reikalų ministeris pareiškė 
vilti, kad visos mažosios tautos 
ateities Europoje galės gyventi 
saugiai ir taikoje.

Kancleris Brandtas Euro
pos Taryboje pareiškė, jog Vo
kietija toliau stiprins ryšius su 
Amerika, nežiūrint jos paskuti
nių žingsnių, ieškant taikos ry
tuose.

. Ekonominių patarėjų ta
rybos pirm, t Schultz pareiškė 
spaudai, kad ateinančiais me-

WASHINGTONAS. — Trečiadienį prasidėjo Amerikos de
rybos su Kuba per Šveicarijos ambasadą Havanoje ir Washingtone. 
Šveicarija jau seniai atstovauja Amerikos interesams Kuboje. 
Derybos pirmiausia liečia oro piratus, tačiau jos gali išsivystyti 
ir į kitus klausimus. Kuba siekia surišti “pabėgėlius” iš Ame
rikos su pabėgėliais iš Kubos, iš kur per paskutinius 6 metus 
į Ameriką atbėgo apie 3,000. Kubos noras pradėti netiesiogines 
derybas su Amerika pasirodė spalio 30 d. ir lapkričio 15 buvo pa
tvirtintas Havanos radijo programoje.

Kinija pripažįsta 
teroro veiksmus

NEW YORKAS. — Kinijos 
delegatas Jungtinėse Tautose su
kėlė arabų atstovų susižavėjimą, 
kai jis griežtai pasisakė prieš 
tarptautines konvencijas tero
rizmo klausimams tvarkyti. .Jis 
pareiškė, kad Kinija nepritaria 
terorizmui, tačiau “teisingos ko
vos veiksmai” nėra terorizmas.

Šis naujas įvykis šaltuose Ame 
rikos-Kubos santykiuose gali 
privesti prie tolimesnių ryšių 
ieškojimo. Stebėtojai sako, kad 
nereikėtų nustebti, jei vieną die
ną išgirsime, kad dr. Kissinge
ris lankosi Havanoje.

Kuba pirmadieinį. paskelbė, 
kad Havanos teismas teis tris 
oro piratus, Detroito negrus, ku
rie gavę! iš oro bendrovės 2 mi
lijonus dolerių, privertė pilotą 
skristi į Kubą. Ten jie irgi šu
niniais reikalavę gazolino, grasi- 

, nimais reikalvę gazolino, grasi- 
| nę susprogdinti lėktuvą. Kuba 
i pasilaikė 2 mil. dol. Kaip teismui 
reikalingą įrodymą.

Valstybės departamentas "a-

Kinija neleis, kad imperializ
mas, kolonializmas, rasizmas ar! 
sionizmas bandytų užgniaužti 

! tautinio išsilaisvinimo judėji- 
mius ir liaudies revoliucines ko- 
i vas. Kalbant apie terorizmą rei- reiškė pasitenkinimą šia žinia, 
kia kalbėti apie JAV imperializ- * sakydamas, kad teismas Kuboje 
mo bombardavimus ^Vietname, 
apie Izraelio sionistų skerdynes 
ir persekiojimus Palestinoje, 

j brutalią kolonijinę politiką Por
tugalijos, Pietų Afrikos ir Ro- 
dezijos šalyse ir jų kriminalinį 
rasizmą, kalbėjo komunistinės 
Kinijos atstovas.
G ‘Jam baigus-kalbetf, arabų de
legatai smarkiai plojo, o Irako

rifus. Vienas kaltinamasis tu
rėjo būti surištas ir nutildytas, 
užkemšant jo burną.

Išteisinti kaltinamieji pareiš
kė spaudai, kad jie nėra visai 
laimingi, nes karas Vietname te
bevyksta. Be to, apeliacinis teis
mas nepanaikino įstatymo, ku
ris draudžia kelti riaušes. Ad
vokatas William Kunstler, ku
ris gynė kaltinamuosius, pareiš
kė, kad Amerikos teisininkų kon
ferencija turėtų ištirti teisėjo 
Hoffmano elgesį ir jį kaip nors 
nubausti, nes jis pažeidė pilie
čių konstitucines teises ir lais
ves. Advokato nuomone, tei
sėjas turėtų būti išmestas iš pa
reigų ar nors griežtai papeiktas.

Čikagos septynių teismas ėjo

pareikalauti nemažiau laiko ir 
Evangelistas ^ėŠM» kaip pirmasis teismas, ku

rio sprendimas buvo panaikin
tas, 
kas

Galimas daiktas, kad 
taip ir baigsis.

vis-

stovi vietoje
VIENTIANE. — Amerikai 

pradėjus derėtis su.šiaurės Viet
namu dėl taikos sąlygų, derybos 
prasidėjo ir Laose tarp vyriau
sybės ir komunistų Pathet Lao. 
Po šešių susitikimų paaiškėjo, 
kad pažangos nesimato. Pra
džioje komunistai protestavo, 
kad derybų salėje yra Laoso vė
liava ir reikalavo leisti pasta
tyti ir savo vėliavą. Tą atlikus, 
komunistai rasdavo kitų prie
kabių.

Abi pusės kaltina viena kitą 
vilkinimu. Abi, matyt, laukia, 
kaip pasibaigs Amerikos dery
bos su šiaurės Vietnamu. Kal
tinimai liečia ir padidinimą ka

SEOULAS. — Pietų Korėjos 
gyventojai referendume patvir
tino naujus konstitucijos straip
snius, kurie dabartiniam prezi
dentui ne tik suteikia leidimą 
prezidentauti iki gyvos galvos, 
bet taip pat padidina jo galias 
ir padaro faktišku diktatoriumi. 
Valdžia skelbia, kad 94% balsa
vusių pritarė naujiems konstitu
cijos punktams, prieš pasisakę 
tik 800 tūkstančių iš 15 mili
jonų gyventojų.

Prezidentas Parkas, kuris pir
mą kartą buvo išrinktas prezi
dentu 1963 metais, galės kan
didatuoti ir po dviejų savo ter
minų. Jis turi teisę paskirti vi
są trečdalį Tautinės Asamblė
jos ir gali ją kada nori paleis
ti. Asamblėja per metus posė
džiaus ne daugiau 150 dienų ir 
jos galios bus labai ribotos.

šalia asamblėjos steigiama 
Nacionalinė Suvienijimo konfe
rencija, kurioje bus 2,000—5,- 
000 išrinktų delegatų, ši konfe
rencija rinks prezidentą. Jai 
pats prezidentas ir pirminin
kaus.

Valdžia žmonėms aiškino 
prieš balsavimą, kad konstituci
ją reikia pakeisti sulyginant ją 
su šiaurės Korėjos konstituci
ja, kad lengviau būtų galima de
rėtis dėl abiejų valstybių sujun
gimo į vieną. Amerika pareiškė 
nuosaikų nepasitenkinimą dėl 
konstitucijos keitimo ir kongre
se buvo balsų, skančių, kad 
Amerikai nereiktų remti j dik
tatūrą pasinešusio prezidento 
Parko.

ANNAPOLIS. — JAV laivy
no akademija pašalino 7 kadetus 
už marijuanos rūkymą. Tyrinė
jimai tęsiami toliau.

rinių veiksmų. Abi pusės siekia 
sustiprinti savo pozicijas prieš 
paliaubas ir padidinti teritoriją.

tais bedarbiu skaičius Amerikoje (atstovas atsikėlęs nuėjo prie ki-
sumažės, nes gamybai kyla 
ir užsakymai Įmonėms didėja.

Prancūzijos prezidentas 
Pompidou pareiškė Viršutinės 
Voltos parlamente, kad Prancū
zija dovanoja Voltai skolą — 195 
mil. dol.

Buenos Aires policija saugo 
Perono namus ir apylinkę, nes 
buvo gauta grasinimų jį nužu
dyti.

Į Ameriką atvyko pirmieji 
pabėgėliai iš Ugandos. Minea- i 
polio liuteronų bažnyčios para
pijos nutarė priimti 11 šeimų.

'no ir ilgai kratė jam ranką.

Nixono laiškas
SaIt-2 deryboms

ŽENEVA. —Šveicarijoje pra
sidėjo antra Amerikos-Sovietų 
Sąjungos SALT derybų dalis, 

j Derybose bus bandoma apriboti 
ginklų lenktynes, nustatant, kiek 

j ir kokių ofenzyvinių ginklų ga
li turėti viena ir kita pusė.

gal atgrasins kitus oro piratus 
nuo lėktuvų grobimo.

Stebėtojai tvirtina, kad Ame
rika yra linkusi pagerinti san
tykius su Kuba, nors tam prie
šingi Įtakingi biznieriai,, ku
riems^ Castro nacionalizavo virš 
bilijono dol. vertės turto. Paaiš- 
kėj o,. ka £. K ubo s .Jieks portuoja
ma revoliucija” kitų Pietų Ame
rikos valstybių nepalietė. Vis 
daugiau Pietų Amerikos valsty
bių linksta Į Kubos izoliacijos 
panaikinimą. Galima daiktas, 
kad ir sovietai spaudžia Kubą 
peržiūrėti savo karingą laiky
seną kaimyninių valstybių at
žvilgiu. Sovietams Kubą išlaiky
ti kainuoja po 500 mil. per me
tus, jau 10 metų.

Įdomu, kad Amerika už savo 
karo laivyno bazę Guantanamo 
Įlankoje moka nemažą nuomą, 
atiduodama tuos čekius Šveicari
jos ambasadai Havanoje. Kuba 
tų pinigų neima, nenorėdama

Italai kritikuoja 
algų pakėlimus

ROMA. — Vyriausybės nuta- Idėtingesnis ir sunkesnis už anks- 
rimas pakelti ministeriams ir 
kitiems valdžios tarnautojams 
atlyginimus susilaukė daug kri
tikos spaudoje, darbininkų uni
jose ir net pačiame koalicinia
me kabinete. Respublikonų par
tijos vadas Ugo La Malfa, ku
rio partija irgi yra vyriausybė
je, pareiškė, kad vyriausybė pa
darė psichologinę klaidą, tuo pa
čiu metu reikalaudama, kad dar
bininkai- susivaldytų ir nestaty
tų reikalavimų. ;r kartu kelda
ma savo atlyginimus.

Pakėlimai yra nemaži. Prem
jero alga pakils iš 15,000 dol.' 
iki 40,000 dol. Ministerial gaus 
ne 10,500 dol., bet 23,000. Am
basadorių atlyginimai pakeliami 
iš 10,500 iki 23,000. Algų pa
kėlimai paliečia 7,000 valdinin
kų.

Pakėlimai ir dėl to nepopulia
rūs, kad daugelis ministerių yra 
ir parlamento nariai ir už tai

Prezidentas Nixonas pirmai; pripažinti Amerikai teisių toje 
šių derybų sesijai atsiuntė laiš
ką, kurį perskaitė JAV delegaci
jos pirmininkas Gerard Smith. 
Laiške reiškiama viltis, kad de
legacijų darbas bus apvainikuo
tas pasisekimu, nors jis yra su-

bazėje. Per 12 metų, tos nuo
mos susidarė nemaža suma.

Kainos vis kyla
WASHINGTONAS. — I)arlx> 

departamento statistika rodo, 
kad spalio mėn. vartotojų prekių 
kainos Amerikoje pakilo 0.3',. 
o palyginus su pernai metų spa
lio — 3.4G. kas yra šiek tiek 
daugiau negu prezidentas tikė
josi, skelbdamas savo kainų ir 
algų kontrolės, šis kainu pakili
mas. žinoma, yra žymiai mažes
nis už 1969 ir 1970 metų, kada 
infliacija siekė per metus 

l6'< .
Vyriausybė aiškina, kad 

noms pamažu kylant, daug 
giau kilo algos. Per paskutinius 
12 mėnesių atlyginimai pakilo 

I 7.1'., taigi perkamoji galia pa- 
NEW DELHI. — Indija pa- kilusi 1.5%.

skelbė, kad tautinis jos žvėris Vartotojų kainų indeksas ro- 
ateityje bus tigras. Vyriausybė j do. kad palyginus su 1967 me- 
pradėjo programą, kurios uždą- į tais, kas tuo laiku kainavo 100 
vinys išsaugoti tigrą nuo išny- į dolerių, šiuo metu kainuoja jau 
kimo. Šio šimtmečio pradžioje j 120 dol. 60 centų. Kitaip sakant. 
Indija turėjo 50,000 tigrų. Da-j kainos per penkerius metus pa- 
bar jų skaičius siekia 2,000. Tig- j kilo daugiau 25'/ .

gauna po 15,000 dol. per metus, rus šaudyti uždrausta Indijoje. 
(Bengalijoje ir Nepalyje. Kiek-

čiau buvusių derybų darbą “Su 
jumis yra visų amerikiečių, vi
sos žmonijos viltys”, pareiškė 

i prezidentas Nixonas.
Pirmas derybų uždavinys bus 

nustatyti pastovią derybų vietą.

ROMA. — Italijoje žmonės 
piktai kritikuoja premjero Gui- 

įlio Andreotti vyriausybę už tai, 
kad ji daugiau kaip dvigubai pa- 

, dino savo algas. Infliacija ir Į 
ekonominiai sunkumai buvo net 
sukėlę pasiūlymų ministeriams 
algas susimažinti, tačiau jie nu
tarė jas padidinti.

apie

kai- 
dau-

AUSTIN. — Iki šiol daugiau-J vienam tigrui reikia apie 10 kva- 
sia galvijų Amerikoje išaugin- dratinių mylių ploto su mažės-

Komunistų jėgos yra visai ne- davo Iowa, tačiau šiais metais niais žvėrimis, vandeniu ir prie- 
toli karališkosios sostinės Lu- ją pralenkė Texas su 2,045,000 danga. Tokių vietų pasaulyje 
ang Prabang. (galvų. I vis mažiau atsiranda.

BESANCON. — Prancūzijoje 
archeologai surado aštuonis ge
rai išsilaikiusius medinius na
mus, statytus prieš 5,000 metų. 
Namai buvo prie ežero. 15 pėdų 
dumblo klode.
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1972. metais gruodžio 10 d..
3 vai. po pietį; (sekmadieni)

Po Įžangos žodžiu ir trumpos 
informacijos apie Chicagos lie
tuvius, pristatoma Chicagos Lie
tuvių Operos vieno pastatymo re
peticija Jaunimo centro sceno-

And while you’re going through 
grocery bills, car repairs, vacation 
weekends, kids’ toys and nights out 
on the town, you’ll know you’re sav
ing money too.

'Riat’s good to know.

Citatos gi aiškiai sako — 
Pele

nų .lopšinė”. Bet per visų straip
sni D. Kučėnienė nerado vietos

■—• i erote 3o: 'įcG £

siuose, efektingai užbaigai tu 
Mindaugo ainių pasirodymo, ku
riam lygaus toje programoje ne
buvo.

DEKORACUOS —
JURGIO OAUGVILOS

Af ŠVIETIMAS —
ČESLOVO RUKUIŽOS

CH GEOGRAFU A —
LEOKADIJOS BRAtDIENES

CHjEMEISTEMAI —
ALFONSAS GEČAS ir
AUDRONE SIMONAITYTE

AK JMPANIATORĖ —
MARIJA MONDE ĮKAITE - KUTZ

SOLISTAI —
Dalia Kučėnienė, Roma Masfienė, 
Margarita Momkienė, Janina Šalnie- 
ne, Algis Grigas, Vytas Radys, 
Julius Savrimas, Antanas Gelažius 
— aktorius.

paycheck a
what to

do about i
Some people learn the hard way. Pay
checks disappear fast.

Day-to-day living expenses eat up 
a lot. And maybe part goes in the 
savings account for this year’s vaca
tion or another immediate goal.

A good chunk of that money seems 
to disappear by itself.
. So it’s no wonder that when it 
comes to long-term goals, or when an 
emergency comes up, there simply 
aren’t funds to meet the need.

Unless there was a nest egg build
ing up all that time.

A good way to build that nest egg 
is with UJS. Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sign up for the 
PayrollSavings Plan where you work. 
An amount you specify will be set 
aside from your paycheck and used 
to buy Bonds.

Mylėti — tai suprasti.
A. Frankas

KARPIAI
Pei- dvejus metus karpis už

auga iki 500 gramų, per trejus
— iki 1,500 gramų, per ketveris
— iki pustrečio kilogramo.

jektyvus i paveikslą, jo detales 
o pagaliau Į dvariškių ir Min
daugo veidą. Tuo pat metu see-

200 myliy per valandą 
audros visoj Europoje 

Z

Kaip jau buvo rašyta, nepras
tos iki 125 mylių per valandą au
dros neseniai nusiaubė Vakarų 
Europą ir įlenki ją, pridaryda- 
mos neapskaičiuojamų nuosto
lių. Šiomis dienomis vokiečių 
žinių agentūra (dpa) skelbia iš 
Hamburgo, kad iki 200 mylių 
per valandą greičiu organas žiau
riausiai siautė Šiaurvakario ir 
Centro Europoje, kur mažiau
siai 50 žmonių buvo griūvančių 
namų ir audros išraunamų me
džių užmušta. Tūkstančiai žmo
nių sužeista. Ilgoms valandoms 
bet koks susisiekimas vieške
liais, geležinkeliais, laivais ir 
lėktuvais buvo sustabdytas. 
Daugelyje vietų namų stogai vi
siškai nunešti, telefono ir elek-

RE2ISCRA —
ZITOS KEVALAITYTeS - 

VISOCKIENES

veidas nežiūrint laiko tėkmės 
darosi vis ryškesnis, kaip tuose 
anksčiau minėtuose TV ekra
nuose. Svarbu, kad vyresnieji 
jam nepakištų nedėkingų idėjų 
kaip toje jo operoje, kur prūsai 
vaizduoja savo mirusią kalbą at
virkščiai kalbėdami “Tėve mū
sų”, kurios nešėjų jie buvo iš
žudyti...

Prisiminus prūsus, prisimena 
ir Chicagos vienas kunigas, ku
ris gindamas bendradarbiautojus 
vis kartoja iš kažkur ištrauktą 
talaluška:

tros laidų stulpai išrauti, išbars
tyti ir sulaužyti kaip degtukai; 
automobiliai nuo kelių ir iš aikš
čių nunešti Į patvorius ir f. t. 
Labiausiai nukentėjęs Hambur
gas ir vakarinės Vokietijos da
lys. Nuostolių dar niekas ne
drįsta pradėti skaičiuoti, bet 
sieksią šimtus milijonų markių.

Bochume net sunaikinta gar
sioji observatorija (žvaigždžių 
stebykla), kurioje buvo “nu
klausomi” radijo signalai iš pa
saulių gelmės.

kadaise televizijos specialio-, noje vykstant repeticijai, ope- 
je programoje, prieškalėdinio ros arijų melodijos palydi pa
la'^ ntamio ar kita proga, rodė . veiksI° detalių vaizdus, kurie pa
barių Chicagos tautinių bei te-mažu išnyksta, o jų vietoje taip 
ritorinių grupių charakteringas pamažu, tarsi is laiško tolių, 
kultūrinio gyvenimo bei buities ? išrYŠkėja scenoje esančių mūsų 
ištraukas. Aišku, kad grupės i°Peros solistų veidai... Vėliau ro- 
<t natpikti TV tilmnntn-1 doma scenos visuma su crescen-
jams ir žiūrovams savo kultūros'do dainavime ir ryškumu jude- 
detale iš pačių aukščiausių pa- 
s reiškimo zenitų. Stebėdamas 
tas ištraukas, nebuvau nei vie
na iš jų sužavėtas, nors širdies 
gilumoje jaučiau visiems pro
gramos dalyviams simpatijas, 
vis su nekantrumu laukdamas 
savosios.

jai padėti “Draugo” kultūrinių 
puslapių redaktorius poetas Ka
zys Bradūnas. Bet ir jis to ne
padarė. Aišku, jog autorius ir 
atlikėja neturėjo tikslo slėpti 
tiesioginio kūrybos šaltinio. Ne
galima jo paslėpti ir nuo kultū
rinės visuomenės, nes, pavyz
džiui, ir tokie “Tėviškės Žibu
riai” parašė, kad “komp. D. La
pinskas šiam savo kūriniui pa
naudojo Justino Marcinkevičiaus 
žodžius. O “Draugo” autoriai ir 
redaktoriai “užmiršo" 
kų dalyką!

Recenzijose ir vertinimuose 
yra sakoma, kad daugelis me
nininkų klaidžioja, kol suranda 
save ir savo kūrybai atramas. D. 
Lapinskas yra jaunas žmogus 
ir jaunas kompozitorius. Nesi
stebiu jo buvusiomis kai kurio
mis linkmėmis, nes jis brendo 
ir studijavo Vokietijoje ir Ame
rikoje pačiose dviejų Jonų utopi
jų zenito viršūnėse: prez. Jono 
New Frontier programų vykdy
mo chaose ir popiežiaus Jono re
formacijose. Daugelis tiki, kad 
jis paseks savo dėde, dideliu ar
tistu, režisorium ir kūrėju Gas
paru Velička, kurio darbai ir

VIETA:
Marijos. Aukšt. Mokyklos Auditorija, 
California ir 67 gatvių kampas.

BILIETAI:
"MARGINIŲ" krautuvėje, 
2511 West 69th Street, - — 
telef. PR 8-4585 ir
Spektaklio dieną Auditorijos kasele

KAINOS:

j e. Prie jos, dešinėje salės pu-jdžia 
sėje, kabo tarsi Įmūrytas dail. 
prof. Adomo Varno genialus kū
rinys “Mindaugo krikštas”. Gi
li ir didinga senovė, kilnūs ir pil
ni išminties bei narsumo veidai 
jame. Filmo direktorius bei ope
ratoriai 
šioje situacijoje surado filosofi 
ne minti ir istorinės raidos tie

Take stock in America 
Join the Payroll Savings Plan.

Jaunosios Detroito lietuvaitės: Regina Juškaitė ir Rita Neveraus-J ganizavimo Detroito Centrinėj bbiliotekoį, 5201 Woodward Ave., 
ka tė džiaugiasi, kad nors svetur gyvendamos, gali mokytis lietu-1 trečio aukšto Adam Strohm salėj. Iškilmingas atidarymas s. m. 
viekai pažinti savo tautos praeitį, tamsiuosius Spaudos Draudimo lapkričio 29 d. 7 vaL vakare. Rengėjai prašo į atidaryma kuo skait- 
la’kus, 5?t ir prisidėti prie parodos "Lietuviu kultūros turtai", or- ling;au atsilankyti ir atsivesti kitataučių.

Nuotrauka: bibliotekini R kės Dorothy Manty

U tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.0
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5,00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima Įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčiir’ tomą 

(neįrištą) už $2.00. ”
NAUJIENOS

1739 So. Halšted Street — Chicago, 60608

— Koks tai kūrinys? Kas jo 
autorius? Skaityk kiek nori 
“Draugo” straipsni — nerasi at
sakymo, — rašo ok. Lietuvoje lei
džiamas “Pergalės” žurnalas 4, 
72 numeryje. Toliau ten tvirtina
ma:

Lietuviai mėgsta klasinę bei 
pramogir.e muziką ir savų kem- 
t?ozitorių sukurtas melodijas, 
kurios nenutrūkstamai išreiškia 
tautos nuotaikas muzika ar dai
nų žodžiais.- Versk juos Į bet 
kurią pasaulio kalbą ir išdai
nuok tas melodijas visai nesu
prantamais svetimos kalbos žo- 

bet kuriame pasaulio kraš
te, vistiek atskirsi, jog tai yra 
lietuviškas kūrinys. Vieną kar
tą pasirinkau klasinės muzikos 
radijo stotį ir nustačiau negar
siai, kad galėčiau klausydamas 
netrukdomai dirbti. Jau pirmie- 

mūsų konsultantai ji melodijų garsai man buvo sa- 
lietuviški. Sustiprinęs radi- 
garsą, išgirdau lietuviškų 

nukreipė aparatų ob-; dainų bei arijų lietuviškus žo
džius. Ta stotis perdavė savo 
bangomis kompoz. Vytauto Klo
vos operą “Pilėnai”.

LIETUVIŲ TWENO ANSAMBLIS DAINAVA 
KARTOJA OPERETĘ > • ’ /

Kadaise mūsų mylimas poe
tas Kazys Binkis, miręs prieš 30 i Justino Marcinkevičiaus 
m., viename savo eilėraštyje iš 
reiškė daugelio menininkų ir vi
suomenininkų svajones bei min-i autoriaus pavardei paminėti, ei
tis dėl lietuviškų kultūros lobių ! lėraščiui nurodyti.- Gal autorės 
propagavimo pasaulyje. Jis tai j literatūrinės kvalifikacijos ne
pasakė labai paprastais žodžiais, leido šito padaryti? Tad galėjo 
bet poetiškai -- sutikus vokietį, 
reikia jam duoti lietuviško šie
no pauostyti... Betgi revoliuci
jų ir reformacijų bei spiaudymo 
ir apsispiaudymb laikotarpyje 
mūsų vienam jaunam kompozi
toriui, vietoje lietuviško šieno,, 
išėjo tik Įvairių šiaudų krati
nys, neskanus ir nekvapus nei 
saviems, nei svetimiems, juo la
biau vokiečiams. Menu Čikago
je intensyviai garsintą sol. Al
donos Stempužienės ir kompoz. 
Dariaus Lapinsko koncertą. Ja
me tarp kitų buvo išpildomas D. 
Lapinsko kūrinys panaudojant 
J. Marcinkevičiaus “Pelenų lop
šinę”. Pirčiupio tragedijos te
momis ir visa tai pavadinant vo- j 
kiškų “Ein Theaterstueck” var
du. Koncerto propagandos raši
nyje, kuris buvo kaip generali
nės repeticijos aprašymas, kū
riniui buvo duotas “Pirčiupio 
baladės” vardas.

Mūsų proseniai karingi: 
Prūsai, kuršiai ir jotvingiai: 
Suteikė mums tokį kraują, 
Kuris priešo reikalauja...

Iki šiol buvo žinomi raštai ir 
tokį aiš- pamokslai apie paklydusias ave

les. Pasirodo, kad yra .ir klai
džiojančių ganytojų. Mūsų pa
reiga yra klaidžiojantiems padė
ti atrasti tikruosius kelius. Vi
sa išeivija ieško draugų Lietu
vos laisvei siekti. Bendradar- 
biautojai eina ten, kur laisvės 
draugų nėra ir būti negali.



PROGRAMOJE: Algirdas Brazis, 

akompanuoja Aldona Gražienė; 

Birutė Pukelevičiūtė.

Jaunosios meno pajėgos:*
Vida Galėnaitė ir 
Aldonos Va kišai t ės Išraiškos 
šokio grupė.

Gros ANTANO MARKAUSKO 
orkestras.

PAKVIETIMAI GAUNAMI:
Griauzdienės Maisto Krautuvėje, 
1511 S. 49th Avė., Cicero, Illinois, 
Telef. — 656-5689.

Markauskienę, Komiteto narę, 
1800 S. 50th Avė., Cicero, III., 
Telef. — 863-4666.

Vazneliu Prekyboje, 2501 W. 71st 
St., Chicago, Ill., tel. 471-1424.

AUKA — $7.50

JURGIS JALINSKASSPAUDOS PABIROS
Kovos dėl Lietuvos Nepriklausomybės 1918 — 1920

(Tęsinys)
Tik prabėgomis peržvelgus

tos knygos turinį, norisi pa
duoti iš jos ilgėlesnę ištrauką, 
labai ir šiandien aktualią, apie 
Mickevičiaus - Kapsuko Mask
voje sudarytą. Lietuvos “vy
riausybę”, kuria remiasi da
bartinių Lietuvos okupantų 
padlaižiai, aiškindami tų (1918 
— 1920 m.) laikų įvykius:

“VINCO MICKEVIČIAUS — 
KAPSUKO” REVOLIUCINĖ 

VYRIAUSYBĖ”
Kai 1918 m. Vokietija pralai

mėjo karą ir lapkričio , 11 d. 
pasirašė kopituliacijos sutartį, 
tai Santarvės valstybės (Pran
cūzija, Anglija ir JAV) kapi
tuliacijos sąlygose įrašė Vokie
tijos. ir Sovietų Rusijos taikos 
sutarties,. pasirašytos Lietuvos 
Brastoje 1918 m. kovo 3 d., pa

naikinimą, nes ji buvo prie
vartinė Sovietų Rusijai. Aplin
kybėms pasikeitus, ir Sovietų 
Rusijos vyriausybė (bet tik 
lapkričio mėn. 13 d.) anuliavo 
Lietuvos Brastos sutartį, nors 
ji jau nustojo veikusi dėl pa
liaubų sutarties 15 paragrafo; 
Sovietų Rusija pažadėjo “pa
galbą” vokiečių okupuotiems 
Pabaltijo kraštams ir pradėjo 
pasiruošimus šiems kraštams 

i “vaduoti”, kad juos vėl pri
jungtų prie Sovietų Rusijos.

Šiam reikalui Sovietų Rusi
jos vyriausybė įkinkė Pabal
tijo komunistus (lietuvius, lat
vius ir estus), kurie turėjo su-, 
daryti Pabaltijo valstybėms 
“revoliucines” vyriausybes, vi
siškai priklausančias Sovietų 
Rusijai. Pabaltijo kraštus tu
rėjo užimti Sovietų Rusijos 
raudonoji armija. Okupacijai

Visuomenei ir paskiram asmeniui “Naujienos” 
dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada ...

Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga “Naujienų” 
t prenumerata yra ideali ir prasminga dovana tė

vams, vaikams, giminėms, draugams, kaimynams, 
pažįstamiems, seneliams ir kitiems.

“Naujienos” padės Jums išlaikyti giminės ar bičiųįių-m'tu- 
mą nežiūrint nuotolių ir bus ištikimu ryšininku visai išeivi
jai, kovojančiai už savo krašto laisvę.

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGLA UŽSAKYMO FORMA
Siunčiu $22.00. Prašau siuntinėti “Naujienas” kaip Kalė

dinę dovaną metams (pusei metų $12.00).

VARDAS, PAVARDĖ

NR. IR GATVĖ ...

MIESTAS VALST.

ZIP CODE ..

Siuntėjo Pavardė, Vardas

Adresas:

A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagletės įspūdžiai okn 
puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.

J. Jasminws, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas, stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50.

KrtstifonM Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos "Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juoias B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina S3.0G. Kietais viršeliais S4.00.,

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

buvo skirtos ir nukreiptos trys 
armijos: Talino, Rygos - Lie- 
pajos (Liepojos J. J.) ir Vil
niaus kryptimi.

1918 m. gruodžio 8 d. Mask
voje V .Mickevičius - Kapsukas 
sudarė Lietuvos “revoliucinę 
vyriausybę” (tos “vyriausybės” 
beveik visi nariai buvo draugo 
Stalino išžudyti — nugalabyti, 
kaip “liaudies priešai”. Žiūr. 
“Mažosios Enciklopedijos”, iš
leistos ‘“Tarybinėje” Lietuvo
je atitinkamus tomus J.), ku
riuos net Vilniaus darbininkų 
taryba nepripažino. Gruodžio 
16 d. laikinoji “revoliucinė Lie
tuvos darbininkų ir vargingų
jų valstiečių valdžia” N. Vil
nioje paskelbė “manifestą”. 
Šiuo “manifestu” V. Mickevi
čius - Kapsukas nustatė gaires 
komunistų veiklai ir artimiau
sius veiklos tikslus bei priemo
nes.

“Manifestas” skelbė, kad:
a. Lietuvoje panaikinama 

vokiečių okupacinė valdžia,
b. naikinama Lietuvos Vals

tybės Taryba ir jos pastatyta 
vyriausybė; visi, kurie vykdys 
Lietuvos Tarybos įsakymus, 
“bus persekiojami visu revo
liuciniu griežtumu”; priskirtie
ji Lietuvos vyriausybės valdi
ninkai turėjo būti suiminėja
mi;

c. visos dvarininkų, stam
besnių ūkininkų, bažnyčių ir 
vienuolynų žemės su gyvuoju 
ir negyvuoju inventoriumi na
cionalizuojamos;

d. ragino “draugiškai - bro
liškai” (kaip ir 1940 m. Lietu
vos komunistai darė J.) sutik
ti raudonąją armiją ir stoti į 
ją”- ' \

Skelbiamasis V. Kapsuko 
“manifestas” tebuvo priedan
ga slėpti Rusijos užkariavimo 
tikslus ir Raudonosios armi
jos bei atsiųstųjų komunistų 
emisarų pagalba įsigalėti Lie
tuvoje.

Išleidus “manifestą”, komu
nistų partija pagyvino savo 
veiklą ir platino “manifestą” 
visame krašte. “Revoliucinė” 
V. Mickevičiaus - Kapsuko vy
riausybė 1918 m. gruodžio 22 d. 
— 1919 metais sausio 5 dieną 
gyveno Daugpilyje. “Revoliu
cinės” vyriausybės “galva” V. 
Mickevičius - Kapsukas 1918 m. 
gruodžio 19 d. aplankė Daug
pilio vokiečių kariuomenės 
įgulos viršininką ir garantavo 
jam, kad rusų atžygiuoją pul
kai leis vokiečių kariniams da
liniams laisvai ir su ginklais 
grįžti Vokietijon.

Iki 1919 m. sausio 7 d. nei V. 
Mickevičius - Kapsukas, nei jo 
vyriausybės nariai Lietuvoje 
nepasirodė. Tik raudonajai ar
mijai užėmus Vilnių, atvyko 
ir V. Mickevičius - Kapsukas su

Jau išėjo seniai laukta
Juozes Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 52.00.

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

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

derį tokiu adreso: .

1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 60608

savo “valdžia”. Užimtose Lie
tuvos srityse Rusijos raudono
sios armijos pagalba tuoj pra
dėjo organizuoti sovietus (ta
rybas), savo miliciją, periini- 
nėti savo valdžion įmones, 
dvarus, stambesnius ūkius, rek
vizuoti maistą ir pašarą rau
donajai armijai” (116 — 117 
psl.).

“... Nei Mickevičiaus - Kap
suko “valdžia”, nei Sovietų pa
reigūnai, užėmę Vilnių, mobi
lizacijos nevykdė. Jie pakan
kamai turėjo rusti karių, tad 
tenkinosi vien savanoriais tal
kininkais, nors ir jų buvo la
bai maža. Trūko ir bolševi
kams patikimų bendradarbių, 
nors 1919 m. sausio 20 d. pa
skelbė Lietuvos'komunistų visų 
partijos narių mobilizaciją, iš
skyrus atsakingus darbuoto
jus. Gegužės 4 d. paskelbė mo
bilizaciją Ukmergės, Panevė
žio, Utenos, Zarasų ir Rokiš
kio apskr. vyrų, gimusių 1895
— 1888 m. Tačiau jau buvo 
per vėlu: Lietuvos kariuomenė 
pradėjo bolševikus pulti, ir 
mobilizacija liko neįvykdyta...” 
(118 psl.).

Lietuvos kariuomenės ko
voms su įsibrovusia į Lietuvą 
Sovietų Rusijos armija, atsi
gabenusia iš Maskvos Mickevi
čiaus - Kapsuko “valdžią” pa
vaizduoti K. Ališausko knygo
je paskirta virš 200 psl. Juose, 
kaip ekrane, praslenka vaiz
džiai atkurti ano meto mūsų 
karių - savanorių žygiai įvai
riose Lietuvos dalvse: “Kovos 
bolševikų invazijos pradžioje”, 
“Žemaičių žemėje”, “Bolševi
kai Vilniuje”, “Pakartotinas 
Ukmergės puolimas”, “Stam
besnių prieš bolševikus karo 
operacijų pradžia”, “Rytų Auk
štaitijoje”, “Zarasų operaci
ja” •••• w .s.

Tolimesni knygos skirsniai 
pavaizduoja kovas su bermon
tininkais. šitoje, IU-je dalyje 
susipažįstame su bermontinin
kų atsiradimu Lietuvoje, to 
meto Lietuvos vidaus padėti
mi, generolo H. A. Niesselio 
misija Pabaltijyje, kariniais 
veiksmais prieš bermontinin
kus, atskirų dalinių karo veiks
mais, paliaubomis ir vokiečių
— bermontininkų kariuomenės 
evakuacija iš Lietuvos.

Knyga “Lietuvių Enciklope
dijos” formato, arti 500 psl. di
dumo papuošta visų trijų (Sme
tonos, Stulginskio ir K. Gri
niaus) prezidentų, žymesnių
jų politikų ir karių nuotrauko
mis, o karinės — kovų opera
cijos paryškintos labai aiškio
mis schemomis.

Kazio Ališausko veikalas: 
“Kovos dėl Lietuvos Nepri
klausomybės 1918 — 1920” vi
sais atžvilgiais vertingas įnašas 
į tos srities mūsų literatūrą. 
Rekomenduotinas įsigyti kiek
vienam tautiečiui.

Šis recenzinis rašinėlis buvo 
pradėtas įžanga apie ramovė- 
nus”. Jais ir norėtųsi baigti: 
Lietuvių veteranų sąjungos 
“Ramovė” pastangomis knyga 
išvydo dienos šviesą, tos Sąjun
gos Centras ir jos skyriai tesu- 
organizuoja, kur tik įmanoma, 
tos knygos pristatymo rengi
nius ir per juos teištirpina ją 
lietuvių tarpe, kad greitai pri
sieitų leisti antrąją laidą. Sėk
mės ramovėnams ir knygos 
autoriui!
1972. XI. 12.
So. Boston, Mass.

LIETUVIAI MOKSLO 
PASAULYJE 

t

American Nucuear Society su
važiavime, lapkričio mėn. 12-17 
d. Washington, D. C., praneši
mus skaitė Rimvydas A. Kamins
kas (pakviesta paskaita) ^iš 
TRW Systems Group, (Redon
do Beach, California) apie bran
duolinių instrumentų nusileidi
mo sistema lėktuvams ir Kazys 
Almenas su W. Bixby iš Uni
versity of Maryland apie neu
tronų flukso išsiskirstymą BF3 
—CO2 mišiniuose.

American Mathematical So
ciety 79-tas metinis suvažiavi
mas įvyks Dallas, Texas, 1973 
m. sausio mėn. 25-28 d. Sesijoje 
apie apibrėžtas grupes prane
šimą padarys Arūnas Rudvalis. 
Beje, 1971-72 metų laikotarpy
je matematikos daktaro laips
nius gavo trys lietuviai: St. Ba
siokas (University of Pennsyl
vania) , Romualdas Skvarčius 
(George Peabody College, Ten
nessee) ir Eug. Simaitis (South
ern Methodist University,, Te
xas) . Saulius šimoliūnas

čiant” bolševikų revoliucijos 50 
metų sukaktį planuojama am- 
nesija kaliniams.

Vizito grupės sudėtis numa
toma iš įvairių religinių deno
minacijų; grupėje gal dalyvau
sią bent keli asmenys ir iš kitų 
kraštų. Iškeliavimo data dar 
nenustatyta; taip pat nenustaty
ta, kiek asmenų galės keliauti.

Vietoje Slovackio 
pastatė Dzeržinski

Lenkų (LWIL) praneša, kad 
Mickūnuose netoli Vilniaus esan
ti keliu šimtu metu senumo lie
pa, kuri buvusi garsi tuomi, kad 
po ja dažnai jos pavėsyje sėdė-

davęs didysis lenkų poetas Ju
lius Slovacckis. Kita Slovackio 
ypatingai mylima vieta buvęs 
nepaprastai gražūs Vilnelės upės 
vingis.

Dabar komunistai suradę sau 
tinkama Slovackio pakaitalą — 
Feliksą Dzeržinski, viena kru- 
viniausiujų čekos-črezvičaikos 
viršininkų, kurs, kaip dabar skel
biama, irgi po ta liepa sėdėda
vęs. Nors gimęs Lenkijos už
kampyje apie hvienca, vėliau 
studijavęs (ir žvalgininkavęs) 
Vilniuje. •

SKAITYK ’NAUJIENAS’ - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS

i_ SAVE AT (INSP,^ 

 

Mutual Fedora 
Savings and t

Amerikos dvasiškiai 
rengiasi į sovietus

Rymo-katalikų kunigas ir kon- 
gresmanas kun. Robert F. Dri- 
man pranešė, kad planuojama 
Amerikos religinių lyderių ke
lionė į Sovietų Rusiją siekti po
litinių kalinių paleidimo.

Kun. Driman, demokratas- ir 
vienintelis katalikų kunigas JAV 
Kongrese, neseniai buvo vėl iš
rinktas į Kongresą Massachu
setts 14-me distrikte. Jis spau
dos konferencijai pasakė, kad 
minėtą ekskursiją paskatino so
vietų pareigūnų paskelbimas, 
kad ateinantį mėnesį “šven-1

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter KazanausJtas, President Phone 847-7747

REGULAR
PASSBOOK 

p . ACCOUNT Per Annum

Paid and

Per Annum

QUARTERLY

NOW INSURED TO $20,000

f Raginkite savo apylinkę 
| augti • taupykite!

Taupymo Indilial 
Apdrausti iki $20.000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
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- 

-cio pirmos.
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TRAFARETĄ IR GYDYMAS 
NE TAIS VAISTAIS

1) Ridendo verum dice re...
Rašymai vis apie teisę, apie 

VLIKo visokias problemas, sa
kau, skaitytojams gali būti ne
įdomūs, gal net migdantieji. 
Todėl noriu į šiuos savo rašy
mus įterpti vieną kitą humoris
tikos gabalėlį, ypač kad humo
ristinį dalyką ar net ir teisės 
problemų aiškinimą naudojo 
ir naudoja netgi žymūs pasau
lyje išgarsėję teisininkai, kaip,

XII.

teisės dok- 
Rudolf von 

1892), išlei- 
savo teisinės

va, mano labai mėgstamas vo
kiečių žymus praeito Šimtme
čio teisininkas teleologinės (tik 
tik nę teoliginės!) 
trinos plėtotojas 
Jhering (1818 ‘— 
dęs netgi ir vieną
humoristikos knygą su antri
niu jos pavadinimu:. “Ridendo 
verum dicer e”, t. y., juokda
masis sakyk tiesą.

Tai va, ir aš, baigdamas šį 
Draugo 1972. X. 23 d. vedamo
jo nagrinėjimą, noriu šį spau
dos gabalėlį pradėti tokiu, va, 
medicininiu anekdotu, gal ir 
tikra tiesa, tik į juoką panašia.

‘Destiliuoto

Svarsto Lietuvos laisves reikalus
šeštadienį, lapkričio 25 dieną, Į Clevelandą, Ohio su

važiuoja Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą 
(Vliką) sudarančių Lietuvos politinių partijų atstovai. 
Galingesniems kaimynams susitarus pradėti Antrąjį Pa-

- saulinį Karą, Lietuva buvo okupuota, jos nepriklauso
mybė panaikinta, o vyriausybei bei savivaldybėms ne
leista tvarkyti savo reikalų. Lietuviams buvo primesta 
svetima valia, jų teisės sutryptos, turtas atimtas, o kraš-

- to gyventojai paversti galingųjų vergais.
Dėl Lietuvos nepriklausomybės kovojusios lietuvių 

tautos gerove besirūpinusios politinės grupės susitarė 
bendromis jėgomis kovoti prieš kraštą užgulusius priešus. 
Kad darbas būtų veiksmingesnis ir našesnis, politinės 
partijos ir grapes susitarė sudaryti Vyriausios Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą. Tą komitetą sudariusių grupių 
atstovai išklausys pranešimus apie dabartinės Vliko va
dovybės vedamus darbus ir nubrėš gaires ateities pla- 
riams

Vliko uždaviniai yra dideli ir darbas sunkus. Vliko 
vadovybė, narių sąstatas ir darbo barai keitėsi, bet tiks
lai ir siekimai liko tie patys. Pirmuoju Vliko pirmininku 
buvo Steponas Kairys^ ilgus metus šiai kovos organizaci-

-jai vadovavo prel. Mykolas Krupavičius, o paskutiniu 
-metu Vlikui vadovauja Dr. Kęstutis Valiūnas. Socialistų 
-demokratų, krikščionių demokratų, liaudininkų, tauti- 
: ninku ir kitų grupių atstovai suvažiuos bėgamųjų reikalų 
2 aptarti.
Z Tokių suvažiavimų proga neramuoliai ir rimtai lais- 
Įviiiimo reikalais nesirūpinantieji bando siūlyti Vlikui 
įvairias reformas. Vieniems nepatinka dabartinė Vliko | 
;sudėtis ir organizacija. Kitiems nepatinka politinių par-’ 
;tijų Vlikan pasiųsti atstovai. Tretieji nerimauja dėl to, 
Z kad negali Vlikui primesti savo valios. Atsiranda ir tokių, 
Z kurie yra pasišokę Vliką sunaikinti. Didžiausias džiaugs- 
• mas lietuvių tautos priešams būtų, jeigu Vlikas būtų lik- 
"viduotas. Jie rankas iš* džiaugsmo trintų, jeigu Vliko 
naikinimas būtų padarytas pačių lietuvių rankomis.

; Iki šio meto didžiausios Lietuvos politinės partijos 
: pajėgė Vliką apsaugoti nuo tokių reformatorių. Pleikią 
Įmanyti, kad jų nesužavės ir paskutiniame pečiuje kep
toji reforma. Viskas paruošta, kad į Vliką būtų priimti 
naujai sumestos ir Barzduko kontroliuojamos jaunimo 

:organizacijos atstovai. Ne tik paruoštas tokios “refor-i
mos” projektas, bet beveik “susitarta” su kelių Vliko dugniai ištirti.

grupių atstovais, kad tokius jaunimo organizacijos at
stovus priimti. Iš pirmo žvilgsnio šis klausimas atrodo 
paprastas. Vlikan jau priimta visa eilė organizacijų, ko
dėl nepriimti ir naujai sudarytos?

Taip iš pirmo žvilgsnio atrodo, bet tikrovė yra ki
tokia. Ši nauja bendruomeninė organizacija iki šio meto 
dar nieko nepadarė. Teisybę pasakius, pati organizacija 
dar nėra susitupėjusi. Niekas šiandien aiškiai negali pa
sakyti, koks bus tos organizacijos veidas. Ji pati dar ne
turi veiklos statuto, nežinia kaip ji susidėstys. Bet neži
nomų joje yra visiems žinomų dalykų. Tos organizacijos 
nariai yra nuo 16 iki 30 metų amžiaus. Jeigu atsiųs vy
resnio amžiaus jaunuolį, tai dar pusė bėdos, bet ką Vil
kas darys, jeigu jaunimo'vadovai atsiųs šešiolikinį arba 
šešiolikinę. Vlikas tokio atstovo negalės pakeisti. Bet 
kaip atrodys, jeigu šešiolikinis arba šešiolikinė, nežinan
tis lietuvių tautos praeities kovų ir nepažįstantis lietuvių 
priešų, kokia proga Vliką atstovaus ? Kokion būklėn Vil
ko atstovai pateks, jeigu į susirinkimą atvyks gyvaplau
kiais apaugęs, nesikirpęs lietuviškas hipis arba prakaito 
nenusiplovusi basa hipė? Mūsų jaunimo eilėse yra ir tokių.

Įsileidusi šešiolikmetinį į Vliką, kuo bus paversta 
rimta lietuvių kovos organizacija? Šiandien kitų tautų 
ir valstybių atstovai skaitosi su Vliko vadovybe, kreipia 
dėmesio į Vliko pranešimus. Vliko vadovybei durys atda
ros Į Valstybės Departamentą ir kongreso komitetus. 
Prezidentas Niksonas Vliko pirmininką net į Baltuosius 
rūmus pakvietė. Vlikui bus uždarytos durys, kai į jį Įstos 
dar nesusitupėjusi jaunimo organizacija.

Lietuviško jaunimo tarpe yra žmonių, kurie nori meš- 
tisĄ politiką. Labai gerai, juos išskėstoms -rankoms pri
ims kiekviena politinė grupė. Jaunimas turi studijuoti, 
politinės partijas pažinti ir įsitraukti Į jų darbą. Protin
gesni jaunuoliai ši klausimą studijavo, Įstojo Į artimiau
sią politinę grupę ir dirba naudingą darbą. Pavyzdžiu 
galėtų būti Dr. Bobelis ir Dr. Valiūnas, šiandien jiedu re
feruoja ir sprendžia. Jiedu dirba lietuviams naudingą 
darbą. Dr. Kriaučeliūnas ir inž. Adamkus Amerikos lie- 
tuvių tautines šokių šventes organizuoja, tub tarpu Barz- 
dukas prieš geriausius savo bendradarbius lįitriguoja, ne
susipratusius jaunuolius prieš Vliką ir Altą kursto. • 0 Ki
sielius lietuvių užfrontėje, Bagdono patariamas, naujus 
apkasus kasa. Iš tokio darbo ir intrigų lietuviams naudos 
nebus. ■' ' į- -

Vliko atstovai naujai paruostą “reformą” turi nuo-

Taigi, sako, išmintingi ir sa- tūralus, nes lai tik senatvės 
vo pacientams nepavojingi liga. *.
daktarai, negalėdami atspėti i Visa bėda ir nelaimė VLIKui 
savo pacientų ligos ir bijodami esanti ta, kad jame dirba jau 
klaidingais vaistais juos nuva
ryti į kapus, išrašo jiems re- ten jaunų pajėgų. Tai ir viskas, 
ceptą pagal tokį trafaretą: 
“Aąua destillata cum saccharo 
albo”, kas, išvertus į lietuvių 
kalbą, reiškia:
vandens su baltu cukrum

Tokių “vaistų 
gerti, kiek tik nori ir kada nori 
— jie sveikatai nepakenks, ne
bent pacientas sirgtų diabeto 
liga, t. y. cukralige.

Būdamas ne visai sveikas 
žmogus ir turėdamas daug rei
kalų ir bėdų su paties savo vi
sokiausiais daktarais, gerda
mas ir valgydamas jų prirašytų 
gausybes vaistų, va, pagaunu 
ir tokį trafaretinį (per metalo 
ar plastikos plokštelę išrašytų, 
multiplikuotų) receptų su ko
ne visiems ligoniams tinka
mais, tiktai jokios ligos negy
domais vaistais. Todėl, va, ir 
manau, kad tas, kas bus sugal
vojęs šį medicininį anekdotą, 
bus juokdamasis pasakęs daug 
tiesos.

69.

DARBAS IR MOKSLAS
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DR. ANTANAS J. GUSENAS

— Kaip tu galėjai išauklėti toki vaiką. Jis geras, 
mandagus ir teisingas.

Aš žinojau, kad ne mano vieno vaikas buvo geras. 
Daugelio Cicero lietuvių vaikai yra geri ir tvarkingi. Iš 
viso, reikia pripažinti, kad tais laikais tėvams pavyk
davo įdiegti daugiau geresnių pavyzdžių, negu šiandien. 
Šiandien daugelis tėvų man nusiskundžia, kad vaikai 
išdykę. Vien pučiasi ir nenori su lietuviais jokių rei
kalų turėti. Kiti pradeda girtuokliauti, tretieji tampa 

Z hipiais ir nueina labai apgailėtinais keliais.
Pradžioje Ričardui matematika nesisekė. Jis man 

kelis kartus net pasiskundė, kad ji darosi sunki ir ne
suprantama. Aš pradėjau tyrinėti, kodėl jis staigiai 
būtų pradėjęs skųstis matematika. Tuojau pastebėjau, 

- kad jis kelių algebros skyrelių nesuprato. Kitaip sa- 
’ kant, neteisingai juos suprato, o vėliau nemokėjo for-
* mulių tinkamai pritaikyti. Pasėdėjau kelis vakarus, 
: išsprendėm abu kokį šimtą uždavinių tai jis kitaip pa-

sijuto. Algebra jam jau nesiskyrė nuo paprasčiausių 
aritmetikos veiksmų nes iš tikrųjų ji mažai kuo tesis
kiria. Aritmetikojemždavinius sprendžiame pavienius, 

Z o algebra juos sprendžia grupėmis. Jeigu žinai reika- 
Z lingą formulę, tai labai lengvai gali visus uždavinius
* tuo pačiu būdu išspręsti. Jis greitai susigaudę ir male-
* matikos jau nevengė.

Baigęs Morton vidurinę, jis įstojo į kolegiją. Už 
metų prasidėjo Antrasis Pasaulinis Karas. Mokyklos 
jis nebaigė, nes savanoriu įstojo į Jungtinių Amerikos

Valstybių laivyną, kad galėtų tapti lakūnu. Jam tai 
buvo pati didžiausioji džiaugsmo diena. Vieną dieną, 
grįžęs iš mokyklos, jis man tarė:

— Tėveli, išlaikiau visus kvotimus ir esu priimtas į 
aviacijos kadetus.

— Tai kur tu juos laikei? — paklausiau.
— Atvažiavo aviacijos atstovai, patikrino mokinius 

ir tuojau jiems suruošė egzaminus. Mano sveikata gera 
ir aviacijai reikalingos žinios buvo geros.

Kitą dieną, kai jis gavo pranešimą apie priėmimą, 
tai man vėl tarė:

— Matai, tėvai. Aš tau sakau, kad kariuomenėje aš 
pėsčias nevaikščiosiu. Karo lėktuvu aš skraidysiu, kaip 
paukštis...

— Visa tai labai gerai, — aš jam atsakiau. — Bet 
lėktuvas gali nukristi ir tąve užmušti. Kas tada bus?

— Mirti visiems reikės, — jis man atsakė. — Ar aš 
įnirsiu lėktuve, ar lovoje, didelio skirtumo nesudaro. 
Mirtis ta pati.

Kai aš nieko jam negalėjau atsakyti, tai jis nusijud- 
kė ir, nuėjęs į virtuvę, paprašė motinos užkasti. Mūšų 
Ričardas buvo liberalas, laisvų pažiūrų žmogus, kaip 
ir mudu su motina. Savo gyvenimo pagrindan jis dėjo 
mokslą. Pasakomis jis netikėjo. Jis ir rankų nebučia
vo pasakų skelbėjams. Jis nemėgo žmonių, kurie sten
giasi suniekinti ar pastoti kelią mokslui, laikyti Žmo
nes nežinioje. Tiktai laisvi ir protingi, padorūs ir pa
grindinių dorovės dėsnių prisilaikantieji žmonės gali 
būti naudingi žmonijai, valstybei ir tautai. Jeigu žmo
nės nemoka atskirti pasakų nuo mokslo žinių, jeigu 
nepadeda tų žinių siekti, tai niekam iš jų nėra naudos.

Priimtas į aviacijos kadetus. Ričardas pirmiausia 
buvo pasiųstas į Texas valstiją, kur vietos universitete 
gavo pačias pagrindines aviacijos mokslo žinias. Iš ten

2) VLIKo gydymas irgi re
ceptais pagal trafaretą (bend

rai)

Kad mūsų 29 metų* amželio 
sulaukęs VLIKas serga, tą visi 
matome. Kad jis turi daug, 
labai daug, net ir per daug dak
tarų, tai irgi neginčijama tiesa.

Kad daug tų VLIKo daktarų 
absoliučiai nesuvokia, nežino 
ir neatspėja VLIKo tikros ligos, 
tai bent man taip atrodo.

Tie VLIKo ligos nesuvokiu, 
jos neatspėją daktarai, didele 
dalimi, išrašinėja VLIKui sa
vo receptus pagal trafaretą. 
Vaisteliai pirmu žvilgsniu ar 
paragavimu, atrodo labai ne
kalti, kaip tas destiliuotas 
vanduo su baltu cukrum ar, 
sakykim, labai skanus, saldus 
vynas — tik gerk ir norėk gerti.

Tokį, va, receptą pagal tra
faretą mūsų VLIKui gydyti yra 
išrašęs ir Draugo redaktorius 
savo 1972. X. 23 d. vedamaja
me. Pirma jis ten nustatė savo 
diagnozę, pasiremdamas VLI
Ko, to mūsų ligonėlio, visapu
sišku apžiūrėjimu^ tik man
ding, pats dar nebūdamas tik
ras dėl jo ligos. Toliau gi pa
teikė savo trafaretinį receptą 
VLIKui gydyti.

3) Kokią gi VLIKo ligą iš
aiškino Draugo redaktorius?

Ne kokią naują ir ne taip jau 
labai pavojingą, tiktai jo... 
nusilpimą, visų jėgų išsekimą, 
apie ką jau metų metais kalba 
ir kartoja mūsų masės žmo
nės ir čirška ant stogų žvirbliai.

Tas nusilpimas, redakto
riaus nuomone, yra labai na-

Ką dabar daryti? Kaip se- 
Inelį VLIKą atjauninti ir kaip 
jam jaunystės jėgas grąžinti?

Čia gerb. Draugo redaktorius
ligonis gali ir senelio VLlKo daktaras irgi 

į nič nieko naujo nesugalvojo, 
. o tik pakartojo tai, ką kalba 
i mūsų masės žmonės, būtent: 

pašalinti iš VLIKo visus senus 
, žmones, senus veikėjus, visas 

senas, nusilpusias, dirbti dėl 
metų didelės našios nepajėgu
sias mūsų politines organizaci
jas (partijas), na, ir pasikvies
ti į taip ištuštintą, gražiai iš
šluotą, išvalytą VLIKo patal
pą visokių naujų, stiprių, pajė
gių kitų organizacijų, nepoli
tinių, o taip pat pasirinkti ša
lia jų dar ir pavienių jaunų 
žmonių, universiteto profeso
rių, daktarų, magistrų, dar ir 
žurnalistų, matyt, ne tik rašan
čių, bet ir nerašančių, kurie 
dabar dominuoja mūsų LžS, 
nepamirštant, žinoma, ir Nau
jienoms pamokslus sakančių 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje (Chi- 
cagoje), LžS pirmininko. Na, 
tada, tai jau VLIKas tikrai at
jaunės, sustiprės, visų mūsų 
Įgaliojimais ir vardu užkauks 
New Yorke, kaip tas Br. Rai
los įsivaizduotas “galingasis 
liūtas” Sovietų asmenjųe. Ta
da mes jau turėsime Lietuvos 
laisvinimo kovoje du “kau
kiančius liūtus”: vienoj pusėj 
kauks Lietuvos okupantas, So
vietai, kaip kada Br. Raila ra
šė Dirvoje, o kitoje pusėje 
kauks mūsų atsijauninęs ir ga
ilingas VLIKas, vietoje iki tol 
užkrosniuose čirškusių žiogų...

Šitaip vesdamas Lietuvos 
laisvinimo kovą, pagal trafa
retinį receptą atsijauninęs, iš 
senatvės ligų pagijęs, sustip
rėjęs VLIKas galės ją ir laimė
ti...

5) Dabar žodis rimtai ir pu
siau humoristiškai

Receptas VLtKui iš nusilpi
mo ligos pagydyti atrodo lyg ir 
geras, bet tiktai tiems, kurie 
nesuvokia, kas VLIKas iš tik
rųjų yra, kokie jo tikslai ir už
daviniai, kokie jo teisės pa
grindai, kokia teisinė asmeny
bė, kokia jo kompetencija, ką 
jis teisiškai gali ir ko ne, paga
liau, kas atsitiktų, jei į VLIKą 
būtų įvestos visokios mūsų ne
politinės grupės, dargi ir viso
kie pavieniai asmenys, išgujant 
iš ten dabartines mūsų politi
nes grupes.

Įvedus į VLIKą tas, redak
toriaus nuomone “jaunas”, 
“naujas”, “tvirtas”, bet vis

jis buvo persiųstas į Pennšylvatiiiją, Sellihgrove uni
versitetą. Ten jis mokėsi devynis mėnešitis, gyvenda
mas kario gyvenimą. Jam pavyko gerai išlaikyti kvo
timus, gavo pačius geriausius laipsnius. Iš ten jis buvo 
persiųstas į Floridą, Coral Gable mokyklą. Už vienuo
likos mėnesių jis jau buvo navigatorius ir lakūnas. 
Jam buvo prisegti lakūno sparnai. Parvažiavo į Cicero, 
užėjo į mano kabinetų ir sako:

— Daddy, aš jau esu sparnuotas lietuvis.
Man sukėlė didelio džiaugsmo, kad jis pats sugrįžo 

ir namo parėjo. Pasisveikinome, pasidžiaugėme, o 
tada aš jo paklausiau:

— 0 ką tu dabar darysi?
— Aš prisiekiau ginti šią laisvąją šalį nuo priešų, — 

jis man tarė. — Taip, prisiekiau ją ginti iki mirties__
Niekad tokio griežto ir taifr pasiryžusio aš jo nema

čiau. Aš pats žitiojati, kad Amerika yra pati laisviau- 
šioji šalis pasaulyje. Man buvo aišku, kad ji tvarkosi 
pačiu geriausiu būdu, — demokratine valdymošl fot
ui a. Iki šio meto niekas teisingesnės ir geresnės formos 
dar neišgaivbjo. *

Pabuvęs porą savaičių namie ir pasisvečiavęs pas 
pažįstafnus, Ričardas išvažiavo įkąrą. Už kiek laiko 
patyrėme, kad jis vėl parsiųstas į JAV ir pasiųstas Į 
Colorado kard mokyklą. Matyt, kad karo vadovybei 
reikėjo naujų aviacijos specialistų, kuriuo Ričardas 
galėjo būti, čia jam besimokant, gauta žinia, kad ka
ras baigtas. Jis baigė jam skirtą mokyklą, gavo reika
lingus pažymėjimus ir buvo paliuosuotas iš karo tar
nybos.

Visi džiaugėmės, kad karas pasibaigė. Mudu su 
žmona turėjom dar didesnio džiaugsmo, kai vienitėlis 
mūsų sūnus namo grįžo gyvas ir sveikas. Pailsėjęs ke
lias diehas pas mus, jis įstojo į DePaul utntersitetą pre-
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dėlto nepolitines organizaci- 
jaa( netgi ir tuo atveju, jei 
dabartinės politinės grupės 
VLIKe būtų dar paliktos), be 
to, prigūžėjus ten ir visokių 
pavienių asmenų (jokioms po
litinėms grupėms nepriklau
sančių), V LIK as refleksyviš- 
kai netektų savo teisinių pa
grindų, savo iki tol teisėtos tei
sinės asmenybės, savo kaip tau
tos atstovybės, charakterio. Jis 
teisiškai būtų likviduotas. Jo gi 
vietoje turėtume kažkokį teisinį 
monstrum (kažkokių teisinę 
baidyklę), kažkokį nesusipra
timų. Galėtume, kaip tik nori
me mes tą teisinį monstrum 
vadinti, net ir “mūsų vyriau
sia politine institucija” (kaip 
siūlo Draugo redaktorius), bet 
niekas jo tarptautiniame foru
me nepažintų ir nieks su juo 
nesiskaitytų.

Taigi matome, kad šis Drau
go redaktoriaus trafaretinis 
receptas VLIKui išgydyti, jį at
jauninti, yra net blogesnis už 
tą, kuriuo “išmintingi ir savo 
pacientams nepavojingi” dak
tarai išrašo tiem savo pacien
tam, nepažinę jų ligos. Tuo 
receptu ligonis išgeria tik ne
kaltą destiliuotą vandenėlį su 
baltu cukrum, o čia mūsų VLI- 
Kas išgertų, sakykim, saldaus 
vyno taurę su įmaišytais nuo
dais, dėl kurių jis turėtų mir
ti, teisiškai nusižudytų.

šiuo baigiamas atsdkvmas į 
Draugo 1972. X. 23 d. vedamąjį.

Toliau bandysiu pateikti sa
vo sugestijų tam mūsų seneliui 
VLIKui gydyti iš visokių jo ne
galių ir ligų.

Smokey’s friends 
don’t play 

with matches!

kybos ir biznio teisės studijuoti. Padirbėjęs trejis me
tus, jis baigė šią mokyklą. Nespėjo jis gauti diplomo, 
už poros savaičių jis ir vėl buvo pašauktas į karo avia
cijos tarnybą. Pradžioje jis buvo pasiųstas į Texas 
valstiją, Ellington aviacijos mokyklą. Padirbėjęs šešis 
mėnesius toje mokykloje, jis buvo pasiųstas į Angliją 
karo aviacijos tyrinėjimams.

Anglijoje jis išbuvo šešis mėnesius ir gavo įsaky
mą grįžti į Jungtines Amerikos valstybes, čia gavo 
reikalingas instrukcijas ir įsakymą važiuoti Vokietijon 
ir mokyti vokiečius jaunuolius skraidyti moderniais 
lėktuvais. Vokietijoje buvo didokas lakūnų skaičius, , 
bet po karo vokiečiai neturėjo modernių lėktuvų. Seni 
lakūnai nemokėjo vartoti naujų lėktuvų. Jam teko or
ganizuoti pirmoji pokarinės Vokietijos aviacijos es
kadrilė. Jis turėjo apmokyti vokiečius, kaip gaminti 
modernius parašiutus. Jie daug kuo skiriasi nuo anks
čiau buvusių parašiutų. Jo žinioje visą laiką buvo 30 
vokiečių, kurie tapo instruktoriais kitiems vokiečiams 
jaunuoliams.

(Bus daugiau)

DIENRAŠTI “NAUJIENAS”
JOS VISAD RAŠO 
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VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GAR8INKITES NAUJIENOSE
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DR« ANNA. BALIONAS 
AKI V, AUSŲ, NOSIKS 
IR GERKLŠS ligos 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso fetef.: PROSPECT 8-3229 
Rexid, toteL} WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
auo 7 iki 9 vaL vak. Treė. uždaryta’

Ran. tai. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA " 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Mvdical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitari m 

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

Tatafj PRoa^oct 8-1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Roz. 3241 WEST 66th PLACE 
Phona: Republic 7-7868

DR. G K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Talaf. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

R«zi<k 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.; GI *-0873

DR. W. EiSIN - EiSINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kadzie Avo, WA 5-2670 

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

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCEL1UNAITĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225. .
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
- ’ VIDAUS LIGŲ SPJEC. > 

""*2454 WEST 7Tšt STREET*
VALANDOS: Pirmad., antracL, ket

virtad. 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. 71 st St. — Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PSSLĖS 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 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. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223

IKI GRUODŽIO 4 DIENOS

PAVADUOJA DR. P. STRIMAITIS

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. tafaf.: Gfbson 8-6195 / - - _ ‘

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Mi ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
^Lį Aparatai - Protezai. Med. Ban- 

•>' dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L t

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, HI. 60629 

Tel.f-: P Respect 6-5084

BIZNIERIAU KURIE GARSINASI 
‘■NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE.

Zarasiškių klubas
Zaras iAkių klubo pobūvis

Š. m. lapkričio 18 d. Vyčių sa
lėje įvyko Zarasiškių klubo su
rengtas pasilinksminimo vaka
ras. Klubo pirmininkas Petras 
Blekys pasveikinęs atsilankiu
sius, paprašė visiems būti links
miems ir padėkojo dailininkams 
Mikui Šileikiui ir M. Stankūnie
nei už savo paveikslų dovanoji
mą. Tarp kitų nuoširdžiai svei
kino Vladą ir Mariją Zabaraus- 
kus, kurie 10 metų iškalėjo Vor
kutos kacete ir tik prieš pora 
metų tam tikrų žmonių pastan
gomis atvyko į Ameriką. Pir
mininkas dar pastebėjo, kad 
Mikas Šileikis yra šio klubo stei
gėjas. Už tai Šileikiui buvo daug 
paplota.

Pakviesta prie mikrofono 90 
metų senutė Paulina Barauskie
nė vykusiai papasakojo kaip rL&.- 
rasiškių klubas steigėsi. Ji sakė, 
kad į steigiamąjį šio klubo susi
rinkimą atvykę: Mikas Šileikis,

/z—■ — --------- ---------

GRADINSKAS
GRUNDIG
Hi-Fi STEREO

SU 24 GARSLAKALBIAIS
2512. W. 47 ST. — FR 6-1991 |:

LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl 
k ■ - /j

GĖLININKAS
(PUTRAJIENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY K PETRO (PUTRAMENTA5)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GUžAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

perkraustymai" 
moving ;

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67fh Pl. WAlbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

323 West 34 Place 
Tel: FRontier 6-1882

-------- -------- ! ..  ...
Į

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

I

Lietuvi v kalba: kasdien nuo pirma-: 
dienio iki penktadienio 11—12; 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629
- — ——-—— -- jr

POX»T FIRES HURT 
OUR KJREST FRIENBS

O«r st?
<gaunfC the ctrekw of ire. 

SopWwe fa&r* Stncfcey*! AKTc 
Abvsfrt boli HMEsdbes aU eakL 
Be jsclk to drcrwn ill OLmp&reu 

adr tbe «ad drem 
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pyg cka

Rukštala, Uršulė Žukauskienė ir 
ji pett Norint sudaryti khtbui 
valdybą reikėję 5 -asmenų, bet 
buvusi rasta išeitis. Prie stalo 
pastatę Šluotkotį ir uždėję ke
purę, ir taip susidaręs reikiamas 
valdybos narių skaičius. Km to
liau su klubu yra buvę tegul ki
ti papasakoję. Barauskienės vy
kęs anekdotiškas papasakojimas 
gerai nuteikė susirinkusius, už 
tai ji gavo gausių katučių.

Trumpai kalbėjo ir šio klubo 
steigėjas ir buvęs pirmasis pir
mininkas Mikas Šileikis. Į zara
siškių klubo vakarą atvyko ir 
Normanas Buršteinas, atverda
mas net dovaną — kailį.

Į pasilinksminimą atsilankę, 
keliolika dalyvių laimėjo gražių 
ir vertingų dovanų. Dailininko
Miko Šileikio pieštą paveikslą 
(Michigano ežero kopos ir eže
ras) burtų keliu gavo Norma
nas Buršteinas, dail. Magdalenos 
paveikslą Jurgis Pečkys, o Burš- 
teino dovanotą kailį — Stepani- 
ja šidlauksienė. Keletas dovanų 
buvo Petro Blekio labai meniš
kų medžio drožinių: geležinis 
vilkas, grybai, žvakidė ir kit. 
Buvo ir kitokių dovanų. Prie 
progos reikia pagirti Leokadiją 
Matulevičienę už skaniai pagal 
lietuvių skonį pagamintą valgį. 
Taip pat vertos pagarbos jaunos 
ir mandagios mergaitės valgių 
padavėjos. Pasilinksminimas 
praėjo linksmai ir nuotaikingai
grojant tikrai netingiam Neo-Li- 
tuanų orkestrui.

Stasys Juškėnas

Upytes Klubas
J

Upytės Draugiško klubo eili
nis susirinkimas įvyko lapkri
čio 3 d. Hollywood salėje. Susi
rinkime dalyvavo nemažas narių 
skaičius.

Pirmininkė Anna Condux ati
darė susirinnkimą ir pranešė, 
kad mūsti sergantis narys Anta
nas Jusas buvo perkeltas į kita 
vieta. Jis dabar yra North Shore 
Convalescent Home. Julius Kli
mas jau grjžo į namus iš ligoni
nės.

Rast. A. Kalys perskaitė pra
eito susirinkimo protokolą. Jis
buvo priimtas.

Upytiečiai rengia šokių va
karą šeštadienį, gruodžio 2 -d. 
7 vai. Visi nariai ir svečiai kvie
čiami Bus gera muzika šokė
jams — George Joniko orkest
ras. Taipgi šeimininkės turės pa
gaminusios skanių valgių, gerų 
gėrimų ir gražių dovanų. Komi
siją sudaro Bernice žemgulis, 
Mary Radžiukėnas ir Anna Con- 
dux. Joms bus daug pagelbinin- 
kių. Tai kviečiame visus nepa
miršti ir ateiti i pasilinksmini
mą pas upytiečius. Visi turėsi
me daug džiaugsmo.

Ateinantis priešmetinis susi
rinkimas įvyks penktadienį, 
gruodžio 1 d. Hollywood salėje, 
7:30 vai. vak. Nariai ir narės, 
malonėkite gausiai dalyvauti, nes 
bus renkama 1973 metų valdy-1 
ba.

Po susirinkimo buvo vaišės ir 
vakaras linksmai užsibaigė.

GRAŽIAI PALAIDOTA 
VINCENTA URNEŽIENĖ

Ji buvo pašarvota Mažeika 
— Evans koplyčioje. Daug bu-i 
vo gyvų gėlių vainikų kaip nuo 
organizacijų, taip ir nuo pa-< 
vienių. \

Penktadienį, lapkričio 17 die
ną 9 vai. ryto daugiau kaip 20 
automobilių su palydovais iš 
koplyčios nulydėjo į Šv. p. Ma
rijos Gimimo bažnyčią ir po 
pamaldų į Lietuvių §v. Kazi
miero kapines, kur koplyčioje 
su kunigėliu pasimeldus velio
nė buvo palikta .

Velionė Vincenta paliko du 
sūnus: John Urnežį (jis atvy
ko iš Californijos į motinos 
laidotuves), kitas sūnus Charles 
Urnežis. Velionė Vincenta pri
klausė prie .kelių draugijų, ir 
klubų, buvo draugiška mote
ris, užtat turėjo daug gerų žmo
nių ir draugų. Palydovai buvo 
vaišinami šarkos restorane, 79-' 
th St. ir Western Ave. Dalyvis

Ketvirtadalis beraŠčiŲ
UNESCO žiniomis, iš 3 bilijo

nų mūsų žemės gyventojų 783 
1 milijonai esą beraščių.

1967-68 metais pradinę ir vi
durinę mokyklą lankė š. Ame
rikoje 96%, Europoje — 85%, 
Lotynų Amerikoje — 55%. Azi
joje — 45%, o Afrikoje — tik 
28%. Yra valstybių, pav., Sau
di Arabija, kur iš 100 vaikų pra
dinę mokyklą telanko tiktai 10. 

I * Dar mažiau tesimoka viduri
nėse mokyklose. Šiaurės Ameri
koje jas lanko 92% atitinkamo 
amžiaus vaikų, o, sakysim, Af
rikoje tiktai 15%.

NENORI JOKIŲ REFORMŲ 
POPIEŽIAUS RINKIMAMS
Vatikano informacijomis, po

piežius Paulius VI pasakęs, kad 
nėra jokio teologinio pagrindo 
reikalavimams į naujo popie
žiaus rinkimus įtraukti vysku
pus ir net pasauliečius asmenis. 
Popiežius nusistatęs palikti rin
kimus vieniems kardinolams 
kaip iki šiol buvo.

Pasiūlymus padidinti popie
žiaus rinkimų konkliavą, įtrau
kiant į ją įvairių šalių vyskupų 
konferencijų pirmininkus, po
piežius Paulius atmetęs remda
masis tuo pagrindu, kad popie
žius yra Romos vyskupas ir dėl
to gali būti renkamas tik Ro-
mos dvasiškijos.

Vaistai iš jūros
Kaip parodė eksperimentai, 

medūzos, kuri laikoma Kvislen- 
do pakrantės nelaime, nuodai ne
didelėmis dozėmis skatina rau- 

j menų veiklą. Taip pat veikia ir 
kai kurių moliuskų nuodai. Ban- 

‘ dymuose su pelėmis nustatyta, 
kad jūros agurku vadinamo au
galo ekstraktas gali atkurti vė
žio ląstelių užpultą audinį. Iš 
Barjerinio rifo biologinės “me
džiagos” gauti efektyvūs antibio-

■ tikai. (M. G.)

SKAITYK NAUJIENAS6 • 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS* 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

What does"Missing in. Action.” 
mean in the 

middle of the night?

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: Y Ards 7-1741 - 1742

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

MODEKiNlSKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ANY woman can understand 
CVone side of the prisonerof- 
war question very easily.

AH die has to do is imagine 
for a moment how another 
woman feels as the night hours 
drag slowly on and she wonders.

Wonders where and bow her 
husband is Wonders whether 
he’s alive or dead. Whether....

Any woman, any human 
being, can understand that there 
fc a human side as well as a 
political side to the prisoner-of- 
war issue

This message is concerned 
with the human side

Of course we all want the 
war to end and the prisoners to 
be released as soon as possible

But meantime there is no 
need for Hanoi and its allies to 
delay even a day in answering 
this plea: 1

Open the prison camps in 
North Vietnam, SouthViet-

+ American ? ■ . * , Advertising contributed
Rc4Ck*s>' *" for the'public good

National League of Families of American Prisoners 
and Missing in Southeast Asia. 

X60S TV Street. N\W,Washinglon.DjC. 20008
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G Ieškok tiesos, klausykis tie- 
806, mokyk tieeoe, mylėk tiesą, 
vadovaukis tiesa ir gink tiesą 
iki mirties.

15 šimtmečio Čekę tautos 
didvyrio Jano Huso malda

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai, 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIU

AŠ daugiau jau nieko nebelaukiu, 
Praeities gailėtis nebegaliu;
Vien tik laisvė ir ramumas

[traukia:
Noriu tik užmigt miegu ramiu...

Lermontovas

■OMTTI tA8CS>

NAUJIENAS
« rantas, t*

HAUJikWA^

Ne* kantrybė (linksmas iškentėfimas, pastovumas), j ūme reikalio 
ga, kad darydami Dievo valią, gautumėt pažadėjimą. Ebr, 10:36.

šitas tekstas parodo, kad mūsų tyrimas mw* si darn tiktai iš vykdymą 
Dievo valios, bet kuomet tapo pasiektas tas stovis, tas charakterio laipsnis 
mūsų širdyse ir valiose (nors ir netobulai), tada kantriai kentėdami turime 
priimu teisingąją Dievo valią kaipo mūsų širdies įstatymą ir mūsų gyveni
mo taisyklę visokiose aplinkybėse ir visokiame stovyje. Tik tada turšime 
tinkamą širdį paveldėti Dievo karalystę. Apaštalas Jokūbas pasakė: “išty- 
run&s tikėjimo daro kantrybę (kantrų nukentėjimą)*’; jei mūsų tikė
jimas išlaiko tyrimą, tada išauklėsime kantrybės pilną charakteri O iš ant* 
ros pusės, jei kantrybes pilno charakterio neišauklėsime, tada supraskime, 
kad musų tikėjimas neišlaikė tyrimo, ir būdami tokiais, negalime būti tin. 
kamais paveldėti Dievo karalystės.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinai “Tikroji bažnyčia”. Ją ‘ nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: AAr, F. Zavist, 3715 West 66th Street, Chicago, 
firmoh 60629.

SV. RASTO TYRINĖTOJA!

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

■ IBS B

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

— Chicages Lietuviv Suvalkiečiu 
Draugijos susirinkimas įvyks penkta
dienį, lapkričio 24 d. 8 vai. vak. Holly
wood svetainėj, 2417 W. 43rd St. Na
riai prašomi kuo skaitlingiausiai da
lyvauti, nes yra visokių reikalų aptar
ti. Po susirinkimo bus vaišės.

Eugenija Strungys, nuL rast.

— Lietuvių žagariečių klubo narių 
susirinkimas įvyks sekmadieni, lap
kričio 26 dieną 1 vaL popiet Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St. Visi
nariai ir narės malonėkite dalyvauti, 
nes yra daug svarbių klubo reikalų 
aptarti, Po susirinkimo bus vaišės.

J. Keturakis, rast

\'1<Z 2533 W. 71st Street
•C K Telef.: GRovehiU 6-2345-6

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

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
aikšte automobiliams pastatyti

— Susivienijimo Lietuviy Ameriko
je 6-tosios Apskrities rudeninis susi
rinkimas įvyks lapkričio 26 d., Chica
go Savins and Loan svetainėje, 6245 
So. Western Ave., pradžia 2:30 vai. 
p. p. Visos SLA 6-tos Apskrities kuo
pos prašomos atsiųsti savo atstovus, 
šiame susirinkime bus paminėta 50 
metų sukaktis Lietuvos de jure pri
pažinimo ir užbaigsime 75 m. SLA 
jubiliejų. Yra pakviestų ir kalbėto
jų. Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti 
SLA narius ir svečius. Kviečia

Valdyba

— Chicagos Lietuviv Naši i v, Naš- 
liukiy ir Pavieniy draugiškas klubas 
ruošia šokių vakarą Hollywood Sve
tainėje, 2417 W. 43rd St. lapkričio 25 
d. 7 vai. vak. Valdyba ir komisija 
kviečia visus praleisti laiką ir sma
giai pašokti, grojant labai geram Jur
gio Joniko orkestrui. Bus bufetas su 
įvairiais gėrimais, šilti ir šalti užkan
džiai, dovanos.

Victoria Cinką, nut. rast SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
PATARNAVt 
MAS CIENA 

IP. NAKYI 
★ 

TURIME 
<OPLTČ«4f 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

nam, Cambodia and Laos to 
official neutral observers.

Through these neutral ob
servers, teU the wives and famil- 
ies of American prisoners where 
they are and how they are.'

Is that too much for a wife 
to ask? Is that too much' for 
Hanoi to give? Is that too much 
for the conscience of the world 
to demand?

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YAr.P- 7-34UI

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th A v Cicero, Ill. Phone: OLynipic 2-100i>

SUPPORT 
OUR PLEA 
TO HANOI 

AND ITS ALLIES:
Clear away the dotite — 

Open your prison camps to 
neutral observers— 

now!

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAros 7-1136-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills,I1L 974-4410

VUe no more than pive. Ait Ameriam 
and South Vemamee prmn c»mp» t?w 
veered requ lady K neutral uhmyn-
The Interna tioi^lCornmrneeoftheRed Crcm

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



Okupantas siekia

Lietuvių tautai ruso okupan
to daroma skriauda tebekrau- 
juoja. Jo valia lietuvis teisia
mas, žudomas, tremiamas iš sa
vo krašto, išnaudojamas ir vi
saip engiamas. Okupanto grės
mės ir persekiojimų įbaugintas 
tėvas sūnui ,brolis broliui ne
atveria širdies ir lūpų. Galutinis 
okupanto tikslas buvo ir tebėra 
lietuvių tautos genocidas — jos 
išblaškymas ir sunaikinimas. 
Priemonės keitėsi ir keisis, tačiau 
jo planuose ateities Lietuva turi 
būti rusiška.

Ne viską okupantas daro savo 
rankomis pavergtai tautai nai
kinti. Jis randa atsidavusiu tal
kininkų tautos išgamų tarpe. Ne
įsivaizduojamu teroru jis taip 
pat moka sužlugdyti žmogų ir 
priversti jį vykdyti visa kas 
įsakyta.

Deivių veikla kertasi °u oku
panto pianais. Ji kliudo pasku
bomis sudoroti pavergtą tautą.

1 radžioje jie mus keikė ir no
rėjo fiziniai sunaikinti. To ne
pasiekę jie griebėsi “švelnių” 
priemonių, išbandytų kitoms tau
toms naikinti. Kaip didieji kri
minalistai Įkaitais dangtyda- 
miesi nuo policijos, taip ir oku
pantas pradėjo brautis į mūsų 
tarpą prisidengęs kultūrininkų, 
mokslininkų ir net dvasiškių 
Įkaitais. Visiems turi būti su
prantama, kad ne lietuvių kul
tūra ir mokslas rūpi okupantui. 
Atsiųstieji įkaitai atlieka oku
panto agentų ardomąjį darbą 
mūsų eilėse. Taip jis siekia mus 
suskaldyti ir nutildinti.

Mes neturime suminkštėti ir 
leistis apgaunami. Neįženkime 
savo tautos istorijon kaip sugle- 
beliai ar net išdavikai. Kai tau
ta veda žūtbūtinę kovą neišduo- 
kime tos kovos mes čia laisve 
pertekusieji. Tomas Tauragis

JUOZAS AUDĖNAS 
EINA 75-TUS MeTUS
Juozui Audėnui, iki 1933 

luetu besivadinusiam Audic
ku, ilgamečiu! Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto 
vicepirmininkui, šių metų rug
sėjo 25 dieną sukako 71 metai 
amžiaus. Jis eina 75-tus metus.

Audėnas gimė 1898 metais 
Rokiškio aps., Pandėlio vis., 
Rumpiškėnų kaime. 1919 me
tais buvo partizanas, 1920 - 23 
metais tarnavo Lietuvos ka
riuomenėje. 1925 m. baigė su
augusių gimnaziją Kaune, 1931 
metais baigė Kauno universite
to ekonomijos skyrių. Kurį 
laiką buvo mokesčių inspekto
rius ir dirbo Kauno savivaldy
bės finansų skyriuje. A. Mer
kiui sudarius ministru kabinę-

V

tą, Audėnas buvo pakviestas 
žemės ūkio ministro pareigoms.

1919 metais Audėnas atva
žiavo į Ameriką ir įsitraukė į 
Vliko darbą, 
parašė knygą
sėdis", o paskutiniu 
daguoja New Yorke 
mą Eltos biuletenį.

HELP WANTED — MAlI-FĖMALĖ HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkg ir Darbininkiy Reikia Darbininku ir Darbininkiy

AUTOMATIC CHUCKER — SETUP
Warner - swasey — gisholt

1st AND 2nd SHIFT

TURRET LATHE — SETUP OPERATORS
AND OPERATORS

1st AND 2nd SHIFT

AUTOMATIC SCREW MACHINE SETUP
BROWN &. SHARPE

U- 1st AND 2nd SHIFT

TOOL GRINDER
1st SHIFT

outstanding benefit program which includes company paid 
insurance, pension plan, disability benefits. Liberal vaca- 
plan, low cost company cafeteria and clean, modern air 

conditioned work facilities.
MORE INFORMATION CALL OR COME IN:

POWERS REGULATOR
3100 WEST OAKTON ' , SKOKIE, ILL.

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

Powers offers an 
medical and life 
tion and holiday

FOR

£

PIRMĄ KARTĄ CHICAGOJE

Amerikoje jis
Paskutinis po- 

inetu re- 
paruošia- 

E-ta

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimaiVIDIMANTAS

VALATKA
Buvęs Kauno muzikinio teatro solistas

Akompanuoja muz. DARIUS LAPINSKAS
1972 m. lapkričio 26 dieną, sekmadienį. 4 vai. p. p. 

Jaunimo centro salėje.

Koncertą rengia Margutis
Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

BILIETAI GAUNAMI:

U Marginiuose, 2511 West 69th Street ir

Margutyje, 2422 W. Marquette Rd.

a i no s : 2, 3, 4, 5 dol

Nedarbingumo pašalpa
Social Security praneša žiniai 

tų, kurie dėl kurių nors prie
žasčių ligos ar sužeidimo yra pa
sidarę nedarbingi (disabled), 
kad tokie gali gauti nedarbingu
mo pašalpą sau ir kai kuriems 
jų išlaikomiems. Aplikacijos 
(prašymai) turi būti pasiųsti 
Social Security Įstaigai tuojau 
kai tik nedarbingumas praside
da. Skubotumas pačiam nedar
bingajam yra naudingas, nes ne
praranda jam priklausomo čekio 
ir čekį gauna laiku.

Nedarbingumo čekiai gali bū
ti išmokami darbininkui, kurs 
per ilgesnį laiką moka social se
curity mokesčius ir kurio ne
darbingumas numatomai truks 
nemažiau kaip 12 mėnesių. Dar
bingumo netekimas nebūtinai 
turi būti Įvykęs darbovietėje ir 
darbo metu, ir nedarbingumo 
priežastis gali būti protinė ar 
fizinė. Nedarbingumo pašalpa 
nemokama per pirmuosius 6 mė
nesius. Visais tokiais reikalais 
reikia
Social Security Įstaiga asme
niškai ar per telefoną, tik pata
riama tai daryti nedelsiant.

susisiekti su artimiausia

*
1

i

V

ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką.
Kieti viršeliai S4,00, minkšti — 83.00.

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 — MARLA NOREIKA 
Z608 Wert 69th SL, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas įvairiu 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 CertifikataL

V. VALANT1NAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų 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-

Norintieji šis knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Moner 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir paslysti:

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. S060S
....................... .. —„IIIIĮ ..... .L.L L L^JĮJĮĮįLJįL JĮĮ ■ | m ■ m į L
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Trijų žudiku teismas
Apskrities grand jury apkal

tino tris “Black P. Stone Nation” 
gaujos narius rugsėjo 3- dieną 
Chicagoje nužudžius du jaunus 
asmenis plėšimo tikslu, žudikai 
pas nužudytuosius radę tik 9 
centus.

Kaltinamieji yra visi trys po 
19 metų amžiaus, visi gyvena 
43 ir Federal gatvių apylinkėje. 
Nužudytieji buvo abudu po 20 
metų amžiaus. Teismas kriminal 
Court prasidės šio lapkričio 27 d.

Panteros gins Mau-Mau
Illinojaus “Juodųjų Panterų” 

koodinatorius Bobby Push pa
skelbė, kad esąs formuojamas 
gynybos komitetas ginti teisme 
šešis Mau-Mau gaujos juodu
kus, kaltinamus nužudžius 9 bal
tuosius žmones. Rush pasakė, 
kad “rasistinė” spauda stengia
si tuos Mau-Mau vyriokus nu
teisti dar nė teismui neprasidė
jus. Apkaltintieji paprašė “juo
dųjų panterų” sukelti fondą 
jiems ginti. Panteros žadą kreip
tis į visus juodžius ir liberalų 
grupes ir žadą samdyti daugiau 
advokatų, kurie padidintų kalti
namųjų gynybą.

Tie šeši jauni juodžiai yra kal
tinami praeito ruįgpiūcio 4 d. 
Barrington Hills nužudę visą 
Paul Corbett šeimą iš 5 narių, 
rugsėjo 3 d. nužudę tris Ste
phen Hawtree šeimos narius 
Monee miestelyje, birželio 20 d. 
nužudę vieną kareivį ir gegužės 
3 d. nužudę vieną kolegijos stu
dentą.

Call: Frank Zapolis 
32081/1 W. 95th St- 

GA 4-8654

ITAn FAtJt

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė. PRospect 8-2233

—- Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo 54-rių 
metų sukakties minėjimo šven
tėje, meninės programos dalį 
išpildys: Kristijono Donelaičio 
lituanistinės mokyklos mokinių' 
choras, vad. mok. Povilo Mie- 
liulio ir tautinių šokių grupė, 
vad. mok. Irenos Smieliauskie- 
nės. Tautinių šokių grupė “Sū
kurys”, vad. mok. Gražinos Vin- 
dašiūtės. Minėjimas Įvyks lap
kričio mėn. 26 diena Jaunimo C
centre. (Pr).

— Lietuvos Garbės konsule p. 
J. Daužvardienė dalyvaus ka
riuomenės atkūrimo 54-rių me
tų sukakties minėjimo šventė
je, kuri Įvyks lapkričio mėn. 2(5 
d. Jaunimo centre.

— Dėmesio Kristijono Done
laičio mokyklos mokiniai ir jų 
tėveliai! Pranešame, kad Kr. 
Donelaičio abiejose mokyklose 
pamokos vyks lapkričio mėn. 
25 d., šeštadienį, — po Padėkos 
dienos.

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMU BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. G R 64421
6200 So. WESTERN AVE.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

PARDUODAMI
DU LIETUVIŠKI TAUTINIAI 

KOSTIUMAI
su gajvos puošmenomis moterims. 

Abu už 300 dol. arba pavieniai 
pat už pigią kainą.

Rankų darbo medžiaga ir 
apsiuvinėjimai.

TEL. DR 3-1930

taip

from American Life” Goodman 
teatre. Praeitame sezone jis vai
dino veik visuose to teatro pa
statymuose.

— Michael Budrys gavo užtar
nautą komplimentą Už savo 
darbą žurnalistikoje. Chicago 
Tribune skaitytoja Jean Wagner 
iš Chicago Heights rašo to laik
raščio lapkričio 19 d. laidoje: 
“Dėkoju už prez. Niksono puikij 
nuotrauką pirmame puslapyji 
lapkričio 9 d. Fotografas Mi 
chael Budrys padarė puikią lai

— Rašytoja Danutė Bindo- 
kienė praves programą Kristijo
no Donelaičio mokyklos rengia- mingo žmogaus nuotrauką. Tž 
mame baliuje, kurį organizuoja šypsena yra užkrečianti šypso 
šios mokyklos Tėvų komitetas. |tis. Aš tikiu, kad prez. Nixonai 

turės galimybės būti su šia lai
minga išraiška visą savo gyve 
nimą”.

— Prisiminė rinž. Ksaverą 
Kauną. Inž. Ksaveras Kaunas 
š. m. spalio mėn. 10 d. tragiškai 
žuvo darbo vietoje eidamas tar
nybos pareigas. Š. m. lapkričio 
mėn. 19 d. Jaunimo centro ko
plyčioje įvyko ketursavaičio pa
maldos už velionio vėlę. Tėvas 
Raibužis atnašavo' š'. 
Pamaldose dalyvavo
žmona Jūratė, brolis Jonas ir 
kiti giminės, kaimynai ir arti
mieji.

— Akt. Tony Mockus vaidins 
vieną iš pagrindinių rolių naujo 
A. R. Gurney veikalo “Scenes

mišias, 
velionio

♦ Vertingi siuntiniai, oro paš
tu, pasieks gavėjus Lietuvoje 
dar prieš Kalėdų šventes. Kaine 
tik 82 dol. (6 skirtingi dalykai) 
Prašome kreiptis: Vyt. Žukaus
kas, Package Express, 2608 W 
69 St., tarp Rockwell ir Talman. 
Chicago, Ill. 60629. Tel. WA 
5-2787. (Pr).

SKAITYK TAUim'/.S’’ - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
T.TSINGTAUSTAS ZINIAS

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. S31,500.

DVIEJŲ ŠEIMŲ 1%. aukšto 15 me
tu senumo baltų plytų mūras prie pat 
Marquette Parko. $35.900.

PRIE 65 IR RICHMOND labai gerai 
nrižiūrėtas 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

€

MŪRINIS 1% AUKŠTO
2 GRAŽŪS BUTAI

5% ir 4 kambariai.
Namas geras. Kabinetinė virtuvė. 

Gazo šilima. Geras garažas. 
Arti 71-mos ir Richmond. 
GLOBE REAL -ESTATE

Tel. 436-3676

Tammy Picone nuskina kriaušę labai sename medyje, kuris turis 
342 metus. Sakoma, kad tą kriaušy pasodino John Endicott, pirma
sis Massachusetts gubernatorius, 1630 metais. Medis stovi Sylvania 

bendrovės kieme, Danvers, Mass.
—---

TEISYBĖ LAIMI
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. 
Muro garažas. Arti ofiso. $28,500.

7 KAMBARIŲ CAPE CQD, 4 mie
gami. Įrengtas beismantas. Gazo šil
dymas. Garažas. Arti mokyklų, Mar
quette Parke. $26,000.

2 BUTU 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 ir 
vania, 2 kambarių puošnus butas
2- me aukšte. Prie parko. $37,000.

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

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

PLATUSWERTTNGAS 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 musu. — 
$22,000.

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

i

■NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

' A. & L. INSURANCE & .REALTY

A. LAURAITIS
t INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775 • '

(Currency Exchange Įstaigoj)
" 1 Pigūs automobiliu draudimai

I A. TVERAI
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

i Pardavimas ir Taisymas
i J 2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941

’ TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660
> —

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 

Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
tune-ups ir t. t.

482.4 So. CALIFORNIA AVE.
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

;| SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

M. A. š I M K U S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 ]
Beto daromi ir liudijami vertimai, Į 
pildomi pilietybės pareiškimai ir * 

kitokį blankai. (

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda- . 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai į 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai- J 

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

TEL. — 776-5888 J
Anicetas Garbačiauskas, sav. $

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet-

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

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

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

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

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa- 
lamų apie $23,000. Apylinke 59-tos 
ir Kedzie. £150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.; 471-0321

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

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

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

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas •

HEATING CONTRACTOR , 
rengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
>erstatau senus visų rūšių namo ap- 
ildymo pečius, air-conditioning, van- 
lens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
)irbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS. ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Pl. 60409. Tel.: VI 7-3447

£L AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
L SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
ogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
mzdžiai. Tuckpointing — mūro su- 
irtinimas ir valymas. Mūrininko, 
aliaus, cemento ir dažytojo darbai 
altui įkainavimas. Skambinkite dabar
AL RET.EAKTTS TKL 23R4VLV1

SKAITYK FADS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

1O




