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PARYŽIAU
-N

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas dr. 
Juozas K. Valiūnas, Pasaulio Laisvųjų Latvių Federacijos pirmi
ninkas Uldis Grava ir Pasaulio Estų Tarybos pirmininkas Alfre
das Andersonas, Keletą kartų susitikę ir apsvarstę reikalą, sutarė 
pradėti visų tautų, bendrą —organizuotą veiklą, šiam jų susita
rimui pritarė visų trijų organizacijų vykdomieji organai ir 1972 
m. lapkričio 18 d. New Yorke Statler-Hilton viešbutyje jie visi 
susirinko pirmam pasitarimui. Jame dalyvavo visa Vliko Valdyba: 
dr. J. K. Valiūnas, Juozas Audėnas, dr. Jonas Puzinas, Stasys 
Dzikas, Jurgis Valaitis, Vytautas Radzivanas, Antanas Razgaitis 
ir be to, Lietuvos Generalinis Konsulas Anicetas Simutis. Latvių 
ir estų dalyvių skaičius buvo didesnis. Dalyvavo ir Estijos Ge
neralinis Konsulas Ernts Jaakson.

Abu konsulai pasveikino pasi- 
tariman susirinkusius ir palin
kėjo sėkmės jų suderintai veik
lai. A. Simutis savo žodyje pa
minėjo visų šių tautų 1921 m. 
bandymą turėti federaciją, kuri 
neįvyko; 1934 m. suderintai ves
ti užsienio politiką, o ši Santal
ka yra tolimesnė tos pačios min
ties nešėja. E. Jaakson primi
nė 1919—1949 m. darnų visų 
trijų, tautų įvairių organizacijų 
bendradarbiavimą. Paminėjęs, 
kad šios naujos pastangos pra
dėtos Latvijos nepriklausomybės 
šventėje, palinkėjo, kad visos 
tautos savo nepriklausomybės 
šventes švęstų savo laisvose tė
vynėse.
x Pasibaigus sveikinimams bu
vo priimta Principų Deklaracija 
tokio turinio:

“Baltų Centrinių Globalinių 
Organizacijų — Pasaulio Estų 
Tarybos, Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto iri Pasaulio

- Ealšvąjų- Latvių' "Fėdėracijos - 
Valdybos, 1972 m. lapkričio 18 
d. susirinkusios bendro posėdžio 
New Yorke, sutarė įsteigti.

Pasaulinę Baltų Santalką 
(Baltic World Conference)

kurios tikslas yra:
a) pabrėžti draugiškumą

sutarimą, per šimtmečius kles
tėjusius tarp lietuvių, estų ir lat
vių;

b) savo bendrą ir savitarpyje 
suderinta akcija padėti estų, lat
vių ir lietuvių tautoms išsilais
vinti iš Sovietų Rusijos okupa
cijos, kuri gresia sunaikinti fi
zinę ir kultūrinę Baltijos tau
tų egzistenciją;

c) veikti Latvijos, Lietuvos 
ir Estijos nepriklausomybės at-- 
statymui, kad Baltijos valstybių 
žmonės galėtų įvykdyti savo ap
sisprendimo teisę.

Šiems tikslams atsiekti Pa
saulio Estu Taryba, Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimą Komite
tas ir Pasaulio Laisvųjų Latvių 
Federacija sutarė:

a) derinti savo pasauliniu mas
tu politinę veiklą lietuvių, lat
vių ir estų tautii labui, imasi 
šioje Santalkoje dalyvaujančios 
organizacijos;

b) pasikeisti informacijomis 
apie įvykius okupuotoje Latvi
joje, Lietuvoje ir Estijoje;

c) siekti įsteigti bendrą 
formacijos centrą”.

, Toliau sekė pranešimai 
kiekviena organizacija jau
padarius dėl lapkričio 22 d. Hel
sinky prasidėsimų pasitarimų 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferencijos Šaukimo 
reikalu. Estų vardu pranešimą 
padarė Juhan Simonson, latvių 
— U. Grava ir lietuvių dr. Va
liūnas.

Po to ėjo šie susitarimai: a) 
sudarytas vieneriems metams 
Santalkos prezidiumas, po tris 
asmenis nuo kiekvienos organi
zacijos, kuris susirinks1 kartą 
per 2 mėn., b) iš lietuvių įeina 
dr. J. K. Valiūnas, J. Valaitis ir

IŠ VISO PASAULIO

Pasaulyje daug kur žmonės badauja, tačiau daug maisto žmogus sugadina teršdamas upes ir van
denynus, Šioje nuotraukoje gražus paplūdimys prie Rio de Janeiro miesto. Jo kanalizacija eina 
tiesiai į vandenį. Dumblas, srutos, pramonės nuoJai išgaišina milijonus žuvy. Matomo, kaip dar

bininkas semia negyvas žuvis, kurios tinka, gal, tik trąšai.

ŠL4URĖS VIETNAMAS NENORI KEISTI

PARYŽIUS. — Ketvirtadienį dr. Henry Kissinger posėdžia
vo su Hanojaus atstovų šešias valandas, o vakar šiaurės Vietnamo 
ambasada paskelbė, kad tą dieną susitikimų su Kissingeriu nebus. 
Prancūzijos žinių agentūra iš “patikimų šaltinių” sužinojusi pa
skelbė, kad derybose Paryžiuje prieita rimtų sunkumų. Amerikos 
ir šiaurės Vietnamo ambasados atsisako pasakyti koresponden
tams, kaip tos derybos vyksta ir kokie sunkumai neleidžia su
sitarti dėl kare užbaigimo.

ir

in-

yra

LOS ANGELES. — Dvi Ka
lifornijos žydų organizacijos pra
dėjo kampaniją prieš Pepsi-Colą, 
kuri susitarė su sovietų valdžia 
ir gavo leidimą gaminti savo gė
rimą Sovietų Sąjungoje. Žydai 
sako boikotuosią tokias įmones, 
kurios prekiauja su sovietais.
i; MANILA. — Filipinai reika
lauja Amerikos, kad ji išduotų 
Filipinų teisingumo organams 
amerikietį Lawrence Truekman,' 
kuris dalyvavęs sąmoksle nuzu- 200 parlamentų nariu iš 14 valstybių, priklausančiu Nato 
dyti Filipmu prezidentą Mar-1 •

NATO VALSTYBIŲ PARLAMENTARAI
RAGINA LAIKYTIS VIENOS t LINIJOS

BONA. — Nato asamblėja savo konferencijoje išreiškė susi
rūpinimą Amerikos derybomis su Sovietų Sąjunga, ši asamblėja

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

dyti Filipinų prezidentą 
cos.

organizacijai. Priimtos rezoliucijos sako, kad organizacijoje gali 
kilti rimtų politinių skilimų, jei Vakarų ėjimai nebus suderinti 

LA PAZ. __ Bolivijos prezi- Europos Saugumo konferenciją. Vakarų solidarumui kyla
dentas Hugo Banzer paskelbė dideli pavojai iš Amerikos tiesioginių derybų su Sovietų Sąjunga, 
pavojaus stovį ir suėmė kelių ra- nepasitarus su Amerikos partneriais Nato grupėje.

LA PAZ. — Bolivijos prezi-

dikalių grupių vadus, kurie or-- Nato “ Asamblėja yra grynai ganizavę perversmą. Pramones patariamoji ir jos re](0.
■ mendacijos neprivalomos sąjun- 

nariams, tačiau-, asamblėja.
turi nemažą politinį svorį, nes 
jos nariai kartu yra Nato šalių 
parlamentuose, kurie patvirtina 
atskirų valstybių lėšas Nato or
ganizacijai.

Asamblėjos kalbose buvo ne 
kartą išreikštas susirūpinimas 
Sovietų Sąjungos karinių jėgų 
stiprėjimu. Asamblėja ragino 
atskiras Vakarų valstybes stip
rinti karo laivynus, nes konflik
to atveju sovietų povandeniniai 
laivai nesunkiai galėtų sustab
dyti žibalo tiekimą vakarų vals
tybėms..

Nato konferencija priėmė re
zoliuciją, kuri ragina Ameriką 
pradėti su kitomis Nato valsty
bėmis dialogą, kuris harmoni
zuotų užsienio politikos ėjimus. 
Tas esą labai svarbu prieš Sau
gumo Konferenciją. Nato orga
nizacija turėtų paspausti ir ki
tas vakarų Europos valstybes, 
kad jos derybose su komunistinė
mis šalimis laikytųsi vienodos 
linijos.

darbininkai paskelbė 24 v; 
streiką, protestuodami prieš vi- 
daus”rerkalų minfsterio žodžius, 
kad radikalai valdo darbo uni
jas.

NEW YORKAS. — Požemi
niame miesto garaže po parado 
Padėkos dienos proga išsyk pra
dėjo važiuoti lauk daug automo
bilių. Septyni vaikai buvo su- 
irgę nuo dūmų, žmonių minio
je kilo panika. Atvykusi polici
ja įsakė garažo prižiūrėtojams, 
atidaryti daugiau išvažiavimų.

REYKJAVIKAS. .— Islandi
jos karinis laivas sudraskė Bri
tanijos žvejų laivo tinklus. Is
landija neleidžia gaudyti žuvų 
arčiau kaip 50 mylių nuo kran
to. Britai nepripažįsta tokių te
ritoriniu vandenų ribų, e *■

FORFAR. — Britanijos kara
lienės pusbrolis lordas Elphin- 
stone buvo teisme nubaustas pi
nigine bauda už pavojingą va
žinėjimą automobiliu. Jo vai
ruojamas automobilis susidūrė 
su kita mašina. Lordas teisme 
prisipažino kaltu.

HOLLYWOOD AS. — Kalifor
nijoje mirė vėžio liga sirgusi ak
torė Marie Wilson.

A. Razgaitis, iš latvių— U. Gra
ve, Vilis Eglite ir Augusts Aba- 
rus ir iš estų — A. Anderson, J. 
Simonson ir Ilmar Pleer, c) pir
mininku išrinktas dr. J. K. Va
liūnas, sekretorium A. Razgai
tis ir ižd. J. Valaitis, d) pirmi
ninkavimas, rotacijos būdu kei
sis kasmet.

Dr. Valiūnas, tardamas savo 
padėkos žodį, išryškino, kad 
įsteigtoje Santalkoje visi klausi
mai' bus sprendžiami susitari
mo keliu, susitarimai bus per
duoti savo organizacijoms, ku
rios įvairiuose kraštuose jau se
nai drauge ir sutartinai veikia. 
Tačiau kiekviena organizacija 
ir toliau pasilieka laisvos ir sa
varankiškos.

Pasitarimui pirmininkavo lat
vis Uldis Grava. sekretoriavo lie
tuvis Antanas Razgaitis.. (E)

j Sovietų Sąjungą
NEW Yorkas. — Amerikos 

žydų kongresas išleido knygelę, 
ma, kaip Rusijoje susitikti žy
dams, važiuojantiems į Sovietų 
Sąjungą atostogų, čia nurodo
ma, kaip Rusijoje su sitikti žy
dus. Siūloma eiti į sinagogas, į 
žydų kapines. Patariama nešio
ti ką nors aiškiai žydiško uni
versitetuose ar viešose vietose.

Knyga pataria dovanų į Rusi
ją vežti mėlynas “jeans” kel
nes arba modernios muzikos 
plokštelių, žydai įspėjami, kad 
viešbučių telefonai yra sovietų 
saugumo klausomi, patariama 
būti atsargiems. Įspėjama ne
sileisti su sovietų gyventojais į 
politines diskusijas, neužsiraši- 
nėti sovietų žydų pareiškimų, 
laikytis visų sovietų valdžios tai
syklių. Pagaliau, patariama ši
tą patarimų knygelę palikti na
mie, nesivezant jos į Rusiją.

Indėnai sudegino 
britu vėliava v *

PLYMOUTH. -
Amerikos indėnų

se Rytuose arabams yra nenau
dingas, nes pasaulis apsipras su 
Izraelio okupacija arabų žemė
se ir vėliau bus sunkiau okupan
tus išvaryti.

Vakar į Egiptą atvyko Sirijos 
karinė delegacija, sakoma, koor
dinuoti su Egiptu savo planų

baigti paliaubas
KAIRAS. — Egipto užsienio 

reikalų ministeris EI Zayyat pra
nešė penkių didžiųjų valstybių 
ambasadoriams, kad Egiptas ga
li būti priverstas griebtis karo 
veiksmų prieš Izraelį, jei šio 
puolimai Sirijoje nesibaigs. Mi
nisteris nurodė ambasadoriams 
tamprius Egipto ir Sirijos ry
šius, kurie reikalauja, kad Egip
tas reaguotų į Izraelio atakas 
Sirijoje.

4 Frankfurte ginkluotas vy- į Įtakingas Egipto laikraštis 
ras vakar grasino susprogdinti (vakar aiškino, kad tokia padė- 
keleivinį lėktuvą, reikalaudamas, tis, kokia dabar yra Viduriniuo- 
kad V. Vokietijos valdžia paleis
tų iš kalėjimų čekoslovakus, ku
rie neseniai-atskrido į Vokieti
ją pagrobę lėktuvą.

4 R. Vokietija padavė Jung- 
tonėms Tautoms prašymą pri
imti ją stebėtoju Į JT. Manoma, 
kad ateinnačiais metais R. Vo
kietija bus priimta pilAatęisiu į prieš Izraelį. .
narių. . A: I.^Vakar Izraelio... ..kariuomenė
' 4 Argentinoje apie 1,OOG puolė Libane kelis kaimus, kur 

įžmoniii demonstravo prieš Pe- j laikosi arabai partizanai. Du na- 
Apie 200įr(Jn^ priekaištaudami valdžiai, mai buvo sudeginti. Įvyko ara- 
susirinko į j-ad jj jejdo peronui sugrįžti į bu susišaudymas su helikopte- 

Plymouth, Massachusetts prie Argentiną.
laivo “Mayflower 2” švęsti savo 
“gedulo dienos”. Protesto mi
tinge indėnai nuėmė nuo laivo 
stiebo britų vėliavą “Union 
Jack” ir ją sudegino. Indėnai, 
atsimendami tą istorinę dieną, 
kada pirmi baltieji atplaukė į 
Ameriką, keikėsi ir spiaudė ant 
vėliavos, šokdami ant istorinės 
Plymouth uolos, apgailėdami 
dieną, kada piligrimai išlipo ant 
Amerikos kranto.

riais atvykusiais izraelitais.

Indėnai turi daug priekaištų 
Amerikos vyriausybei. Lapkri
čio 12 d. New York Times pa
skelbė statistinius duomenis, ku
rie rodo indėnų gyvenimo fak
tus.

Iš 100,000 gyventojų Ame
rikoje permetus nusižudo 16. In
dėnų tarpe nusižudo 32. Ameri
kietis gali tikėtis išgyventi 70.8 
metus. Indėnų tarpe vidurkis 
gyvenimo yra 47 metai. Bedar
bių Amerikoje yra 5.8%, tačiau 
tarp indėnų bedarbių nuošimtis 
yra 45%. Vidutiniškas ameri
kiečio metinis uždarbis yra 9,867 
dol., indėnų tarpe uždarbio vi
durkis siekia 4,000 dol. Į univer
sitetus kasmet įstoja 50% ame
rikiečių. tačiau tik 18% indėnų. 
Vaikų mirtingumas Amerikoje 
yra 27.8 iš tūkstančio gimusių
jų, bet indėnų tarpe — 30.9 iš 
tūkstančio.

GAUHATI. — Misijonierius 
Billy Graham baigė savo reko
lekcijas .Indijos Nagaland pro
vincijoje. Jis buvo išvežtas he
likopteriu. Tos provincijos žmo
nės jau seniai reikalauja nepri
klausomybės ir kovoja prieš In
dijos valdžia. Amerikiečiui pra
dėjus religinius mitingus, ne
toliese nagu genties partizanai 
užpuolė indų kareivius. Indijos 
valdžia patarė Graham ui išva
žiuoti.

4 Darbo unijų federacijos 
prezidentas George Meany, 78 
metų, paguldytas į ligoninę su 
skausmais krūtinėje. Jis pana
šiai buvo susirgęs prieš metus 
laiko.

4 Maskvoje milicija suėmė 
apie 20 žydų, kurie centriniame 
pašte surengė bado streiką žydai 
reikalauja, kad valdžia juos iš
leistų išvažiuoti.

4 Belgijoje atsistatydino 
premjero Eyskens vyriausybė.1 - 
Karalius veda derybas su politi
nių partijų vadais.

♦ Ketvirtadieni Britanijoje 
daug žmonių negalėjo nuvykti j Ivairios Kanados provincijos ir- 
darbą, nes streiką paskelbė trau-' 
kinių mašinistai.

4 Astronautas Eugene Cer- 
nan, kuris prieš 38 metus gimė 
Čikagoje, sutiko nuvežti į mė
nulį Čikagos miesto vėliavą, pen
kių colių platumo ir septynių — 
ilgumo. Ta vėliava astronautų 
bus atvežta atgal ir pristatyta 
Čikagon, kuri jau pakvietė astro
nautus, grįžus iš mėnulio, at
vykti į Čikagą.

♦ New Jersey valstijos lote
rija bus kasdieninė. Laimingi 
bilietai bus traukiami kiekvieną 
dieną. Loterijas turi šešios ry
tinės valstijos, uždirbdamos ne-' 
mažas sumas ir padarydamos di
delę konkurenciją nelegalioms 
gangsterių organizuojamoms lo
terijoms.

didina pensijas
OTTAWA. — Kanados Britų 

Kolumbijos provincija paskelbė, 
kad ji mokės seniems žmonėms 
specialias pensijos, mažiausiai 
po 200 dol. per mėnesį. Vieninte
lis reikalavimas, kad tie seneliai 
būtų išgyvenę Kanadoje nema
žiau 10 metų.

Kanadiečiai, sulaukę 65 me- 
' tų, gauna federalinės valdžios 
pensijas 82.88 dol. per mėnesį.

• gi moka pensijas, kurių didžiau- 
jsia buvo Britų Kolumbijoje. Fe
deralinė valdžia yra prašoma pri
sidėti prie provincijų pensijų lė
šomis.

Toronto Globe and Mail laik
raštis rašo, kad pora pensininkų 
Britų Kolumbijoje gaus per mė
nesį 400 dol., ko dažnai neuždir
ba šeimų galvos. Ta suma yra 
didesnė, negu kai kurių darbi
ninkų Britų Kolumbijoje uždar
biai. Britų Kolumbija kviečia 
Kanados pensininkus iš kitų pro
vincijų važiuoti Į vakarus, kur 
ir pensijos ir klimatas yra geres
ni už kitų Kanados provincijų.

Prieš mėnesį Kissingeris pa
reiškė spaudai, kad jam užtek
tų derybų pratęsimui trijų - ke
turių dienų. Dabar atrodo, kad 
derybos užsitęs ilgesnį laiką, nes 
po 20 valandų derybų, apie pa
žangą nekalbama, bet tik apie 
— sunkumus.

Į Paryžių atvyko iš Saigono 
prezidento Thieu patarėjas Ngu
yen Thu Due. Jis pakartojo ko
respondentams Saigono valdžios 
nuomonę, kad taika neįmano
ma, jei komunistams bus leis
ta palikti Pietii Vietname sa‘vo 
kariuomenę. Saigonas reikalau
ja. kad Hanojus laikytųsi demi- 
litaruotos zonos, o savo karei
vius išvežtų iš Pietų Vietnamo. 
Šiaurės Vietnamas abu tuos rei
kalavimus atmeta.

Saigono šaltiniai praneša, kad 
spalio mėn. 18 d. iš Paryžiaus 
į Saigoną. atvykęs Kissingeris ti
kėjosi prikalbinti prezidentą 
Thieu, kad jis pritartų Paryžiu
je sutartam karo paliaubų pla
nui. Kissingeris tikėjosi iš Sai
gono-skristi į Hanojų spalio 24 
d,Jr Jten^'pklu^šyti sutartį. Ka
da' Saigonas griežtai užprotes
tavo prieš komunistu kariuome
nės palikimą ten, kur ji dabar 
yra, ir prieš koalicinės adminis
tracijos sudarymo planus, Kis- 
singerio planai pasikeitė ir jis į 
Hanojų nevažiavo, bet sugrįžo 
namo.

Saigono valdžiai atrodo ne
priimtina skelbti paliaubas, ka
da daugelyje Pietų Vietnamo vie
tų viešpatauja komunistai. Jų 
palikimas dabartinėse pozicijose, 
kaip vienas Saigono diplomatas 
pareiškė, padarys P. Vietnamo 
žemėlapį panašų į leopardo kai
lį su daugybe komunistinių taš
kų P. Vietnamo valstybėje.

Hanojui sunku raštu pažadė
ti išvežti kareivius, kadangi jis 
visada meluodavo, kad P. Viet
name Šiaurės Vietnamo kareivių 
visai nėra.

Pablogėjus orui kovos lėktu
vai mažiau puola Š. Vietnamo 
teritoriją, tačiau sustiprinti di
džiųjų B-52 bombonešių puoli
mai. Per tris dienas turėta 41 
užskridimas, po tris lėktuvus 
kiekviename užskridime.

Europos saugumo 
konferencijoje

HELSINKIS. — Suomijoj pra
sidėjusioj Europos valstybių 

savo

ČIKAGA. — Policininkas ap
kaltintas trijų savo giminių, jų 
tarpe 11 m. dukters peršovimu. 
Gerokai pas gimines išgėręs po
licininkas norėjo sėsti i mašiną 
ir važiuoti namo. Jo pusbrolis 
ir sūnėnas bandė jį atkalbėti nuo 
važiavimo. Tada supykęs poli
cininkas ėmė šaudyti, peršauda
mas abu vyrus ir šalia jo auto
mobilyje sėdėjusią dukterį.

HONOLULU. — Havajų gy
ventojai artėjant Kalėdoms rū
pinasi, kad jie gali neturėti šiais 
metais eglučių ir dovanų, nes konferencijoje, kurioje 
streikuoja uostų pilotų ir kapi- kraštams atstovauja 34 amba-
tonų unija. Jų streikas labai sadoriai, Rumunijos delegatas 
pakenkė biznieriams, kurie ne- j užprotestavo, kad Sovietų Są- 
gauna prieš šventes prekių.

SHIMPL1NG. — Vienas ang- atstovus, kada kitos valstybės 
las, iškasęs savo dąrže bulves, teturi po du. Konferencijos pir- 
rado bulvėje įaugusį deimanti- mininkas. suomis Robert Toet- 
nį žiedą. terman patvarkė, kad rusai vie-

junga konferencijoje turi tris

ną atstovą atsiimtų. Sovietai be 
savo ambasadoriaus Suomijoje 
į konferenciją atsiuntė du už
sienio reikalų viceministerius V. 
Zoriną ir I.. Mondelevičių.

šia proga Rumunija pasiūlė 
rezoliuciją, kad konferencija pri
pažįsta visų šalių lygybę, su
verenumą ir nepriklausomumą 
ir konferencijoje visos valstybės, 
didelės ir mažos, turi būti lygiai 
traktuojamos. Rumunų pareiški
mą parėmė Šveicarija.



RĖKLAITIS

sei

MICHAELS
dovanos

jeigu tik nebus anksčiau išparduoti

arba tiesioginiai Į mūsų vyriausią įstaigą

Duokite savo užsakymus tinkamai autorizuotai firmai.

PASKUBĖKITE MUMS DUOTI SAVO DOVANŲ UŽSAKYMUS

- $3214 
$3033;

(plvv 
interest)

fplvs 
Interest)

f plos 
interest)

fpkrs 
interest)

(plus 
interest)

rūpinasi 
programų 
finansuo- 
miestų ir

Pastatymas
Ap2 .ietimas

RENKITE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

“N A U J I E N O S E”

ZHIGŲLI - VAZ 2101
MOSKVICH 408 IE -

Kitoms tautybėms paskirta: 
gruodžio 8 d. Italija; gruodžio 
9 d. Kinija, Filipinai, Portoriko, 
Serbija ir Didž. Britanija; gruo
džio 10 d. Lenkija; gruodžio 11- 
17 d. Olandiją, Ukraina, Austri
ja, Japonija ir Prancūzija; Ar
mėnija, Liuksemburgas, Slovė
nija, Vokietija, Daniją, Švedija 
ir Norvegija.

Programose dalyvaus daugiau 
kaip 80 Chicagos srities mokyk
lų ir bažnyčių chorų. Programos

Globe Parcel Service, Ine. 723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106 
Package Express & Travel Agency, Inc., 1776 Broadway, N. Y., N. Y. 10019 
Cosmos Parcels Express Corp., 488 Madison Ave., New York, N. Y. 10022

Gruodžio 2 d. Čekoslovakija, 
Kroatija ir Vengrija.

Gruodžio 3 d. Meksika.
Gruodžio 4 d. Afro-Amerika 

(negrai).
•Gruodžio 5 d. Airija.
Gruodžio 6 d. Havajai.
Gruodžio 7 d. Lietuva.

bus po 3 kartus per dieną: 10:30 
vai. ryto, 12 vai. dieną, 1 vai. 
popiet.

Savnęs and Loan Assoc»atK>n oi Chcaęo ij ['(JI 1
Assets over S175,000,000.00
Rtwvet •nd Surplus 5.700,000.00
Federal Charter ■ Federal Supervision
4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois S0632 ■ VI 7-1140
HOURS Monday, Tuesday, Thursday and Friday, 9 a.m. TO 1 P.M. Saturday 9 A.M. TO 12 Noon 
Wednesday - No Bus«n<sf Transited

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— SATURDAY, NOVEMBER 25, 1972

a. viengungio mėnesines pa 
jamos neturi peršokti 178 do

DALIA JUKNEVIČIŪTĖ 
ČESLOVAS RUKUIŽA

Rengia Scenos Darbuotojų S-ga 
JAUNIMO CENTRAS 

5620 So. Claremont Avenue 
1372. XII. 17 d. sekmadienį, 4 vai. p. p 
BILIETAI GAUNAMI MARGINIUOSE, 

2511 West 69th St. Telef. PR 8-4585

PODAROGIFTS, INC. yrą VĮĘNJNTĘLĖ firma Amerikoje, kuri gauna VNESH 
POSYLTORGo paskyrimą AUTOMOBILIU specialiomis dolerių kainomis.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri siunčia DOVA 
- užsakymus į VNESHPOSYLTORG’ą be jokių tarpininkų, bankų ir kitų.

Class

Class

Class

Class

Class $20.00

šiais metais Illinois valsti
jos legislature priėmė įstaty
mą, pagal kurį vyresnio am
žiaus piliečiai gali gauti pašal
pą buto ai’ kambario nuomai, 
bei mokesčių už nuosavus gy
venamus namus palengvinimą. 
Minėtas įstatymas pradės veik
ti nuo 1973 metų sausio 1 die
nos. j

Buto ar kambario nuomai 
pašalpą gauti nustatytos tokios 
sąlygos:

vadovavo kriminalo 
Ricca buvo žino- 

kaip lojalus Accar- 
bet ir kaip gabus 

administratorius.

Provide for a joyful Christmas next year and shop with 
a full purse by joining

STANDARD FEDERAL'S CHRISTMAS CLUB TODAY

b. netekusiems regėjimo,
c. nepajėgiems dirbti ir .
d. šeimoms, kurios išlaiko 

vaikus.
Asmenys, reikalingi medici

niškos pagalbos privalo asme
niškai užpildyti aplikaciją įstai
goje. Negalintiems šio atlikti, 
aplikaciją gali užpildyti gimi
nės ar asmenys, kurie prašyto
jo problemas' gerai pažįsta.

PARAMA BUTO BEI 
KAMBARIO NUOMAI

KAS PIRMAS ATEINA — BUS PIRMAS PATARNAUJAMAS)

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

MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU 
Su pagarba ERWIN J. MICHAELS

PODAROGIFTS, INC, yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri priima užsaky
mus PREFERENTIAL ROUBLE CERTIFICATES — SPECIALIOS PIRMENYBĖS 
RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAMS ir pristato šituos užsakymus tiesioginiai per VNESHPOr 
SYLTORGą. Aukštos kokybės prekės gaunamos specialiose VNESHPOSYLTORGo 
krautuvėse ir prekių sandėliuose daugelyje didelių miestų Lietuvoje ir U.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje VNESHPOSYLTORGo 
autorizuota priimti užsakymus BUTAMS.

Klientų patogumui užsakymus galite paduoti bet kuriai prie musų prisijungusiai 
firmai:

Dalyvauja svečiai: -
aktorius HENRIKAS KAČINSKAS, 
rašytojas ANTANAS GUSTAITIS

šiuo rašiniu noriu bendrais 
bruožais paaiškinti apie pašal
pų rūšis, kas. ir kuriomis sąly
gomis jomis gali naudotis. Ne
kalbėsiu apie Medicare.

ČIKAGOS AKTORIAI*
K. Baltrušaitytė, M. Lemešytė,
N. Linkevičiūtė, Z. Kevalaitytė,
E. Vilutienė.
J.Balutis, L. Barauskas,
S. Bemotavičius, A. Brinką,
A. Bikinis, J. Kaunas, J. Lintakas,
B. Prapuolenis, J. Raudonis, V? Nakas.

I talką jungiasi vals 
Yra įsteigta ei 

kurios 
globos 
Jos visos

Medicininę paramą be Me
dicare, į kurio fondus kiekvie
nas dirbantysis moka valdžios 
nustatytą mokestį, teikia ir me
dicaid, kurio programą finan
suojama federalinės valdžios 
ir valstijų bei miestų ištekliais. 
Medicininė parama teikiama 
per Welfare įstaigas fCook 
County Department of Public 
Aid). Marquette Parko apy
linkės gyventojai priklauso En
glewood įstaigai, tesančiai 6125 
So. Halsted St.,* Chicago, I1L 
60621, tel. VI 6 — 5301. "

Medicininė parama duodama 
mažų pajamų asmenims:

a. 65 metii ir vyresniems,

(Šiuo metu mes turime keletą automobilių, parduodamų tučtuojau, šie modeliai

lentų pasodino už grotų, tačiau 
šiedu “bičiuliai” vis pasekda
vo plūduriuoti paviršiuje.

Iš passkirtųjų boso asistentų 
specialybių pažymėtina, kad:

Joseph Aiuppa yra pasižy
mėjęs kaip gabus gembleriavi- 
mo ir prostitucijos landynių 

Cicero jis ilgai 
dar Al Caponės ope

ruotame Towle viešbutyje, kurs 
tačiau užpernai paslaptingo
mis aplinkybėmis sudegė.

Alex Gus, kaip nepilname
tis pensininkas, su savo jauna 
žmona gyveno Fort Lauderda
le, Floridoje, iš kur prieš kele- 
tą mėnesių buvo atšauktas į 
kriminalo sindikato “štabą”, iš 
kurio keli jaunesni asistentai 
buvo pasiųsti už grotų.

Trečiasis Accardo asistentas 
Nicoletti garsėja kaip griežtas 
beatodairiškas teroristas, o toks 
sindikato valdžiai sustiprinti 
esąs reikalingas.

Negana šių trijų, laukiamą 
ateinantį pavasarį į “valdžią” 
grįžtant Jakie Cerone, kurs 
buvo paleistas termino nebai
gęs ir dabar galės vėl grįžti į 
savo tiesiogines “pareigas” 
kaip dar vienas Accardo asis- 
tentas.

lerių ir santaupų nedaugiau 
kaip 1500 dolerių;

b. dviem arba šeimai mėne
sinės pajamos neturi būti di
desnės kaip 233 dolerių ir san
taupų nedaugiau kaip 1500 do
leriu.

,JA\ 
tu plečia socialinės globos pr 
gramas 
tijos ir miestai 
lė institucijų, 
socialinės 
vykdymu.
jamos federaliniai 
valstijų ištekliais..

Viena iš daugelio federalinių 
agentūrų yra VISTA (savano
rių tarnyba Amerikai). Be ki
tu jos vykdomų programų. 
VISTA šiemet pradėjo naują 
programų, . kuri apima tauti
niu mažumų vyresnio amžiaus 
piliečių socialinę globą (Project 
Senior Ethnic Fund), šiuo 
veiksmu Amerikos istorijoje 
pirmą kartą atkreiptas dėme
sys į šio krašto etnines mažu
mas. Pradžiai buvo pakviesti: 
lietuvių, italų, lenkų ir ukrai
niečių atstovai, įsijungti sava-

AT STANDARD FEDERAL, YOU CAN NOW 
EARN A FULL 5% INTEREST ON YOUR 
CHRISTMAS CLUB SAVINGS ACCOUNT

The interest on balances of $10.00 or more is 
compounded daily. This will be a continuing Christ
mas Savings Account and may be used each year. 
You no longer have to open a new account each 
year — simply leave a small balance in the account 
and this renews your Christmas Savings program 
for another year.

Namų mokesčių palengvini
mus gali gauti asmenys, kurie:

a. turi 65 metus ir vvresni,
b. moka mokesčius už .namą, 

kuriame gyvena,
c. asmenys ar šeimps,. kurių 

narys yra visiškąi nedarbingus 
12 mėnesių ąr daugiau.

Namų mokesčių sumąžinir 
mui aplikacijos .(prašymui) 
bus priimami . kai namų savi
ninkai ateinančiais įlietais gaus 
1972 metų mokesčių sąskaitą.

Namų mokesčių ir nuomos 
palengvinimo programą vyk
do Illinois gubernatoriaus pa
skirtas komitetas. Adresas: 
Mr. Clarence Lipman, Execu
tive Director of Governor’s 
Committee for Senior Citizens, 
203 North Wabash, Chicago, Ill. 
60601, tel. 793 — 3287.

Visais čia išvardintais reika
lais užinteresuoti asmenys ga
li patys kreiptis į atitinkamas 
įstaigas arba peb VISTA ben
dradarbį M. Rėklaitį, tel. 778 
— 2858, arba asmeniškai: 
6643 S. Maplewood Ave. Chi
cago, Ill. 60629 (įėjimas iš 
pietų pusės) pirmadieniais, 
trečiadieniais, ketvirtadieniais 
ir penktadieniais nuo 9 iki 11 
vai. ryto.

Jeigu tautiečių tarpe atsiras
tu savanorių, kurie norėtų pa
gelbėti socialinės globos darbus 
atlikti lietuvių tarpe, prašoma 
kreiptis aukščiau nurodytu ad
resu.

Parama maistu teikiama 
maisto kortelių (Food Stamps) 
pavidale. Jas gali gauti vyres
nio (pensininkų) amžiaus, 
nedarbingi, mažų pajamų as
menys ir šeimos. Maisto korte
lėms gauti nustatytos tokios 
sąlygos:

LIETUVIŲ ŠALPOS KLAUSIMU
vyriausybė plačiu mąs-įnoriais į Vistos naujos progra

mos vykdymą. Minėtų grupių 
atstovai, išėję pasiruošimo kur
są, pradėjo socialinės globos 
darbus savo tautinėse bendruo
menėse.

MOSKVICH 412 IZH $3155;
ZAPOROZHETS ZAZ 968 — $2026

JŪSŲ NAMU
ĮVERTINIMAS

ERWIN J. PODAROGIFTS, INC.
Mes esame VIENINTELE firma Amerikoje, kuri yra išskirtinai įgaliota VNESH

POSYLTORGO priimti ir siųsti DOVANŲ - užsakymus giminėms Lietuvoje ir U.S.S.R.

Nuo šio šeštadienio, lapkričio 
25 dienos Chicagos Mokslo ir 
Pramonės Muziejuje prasideda 
Kalėdų sezonas, kurs truks iki 
pat Naujų Metų imtinai.

Kalėdų 
įvairių tautų spalvomis — viso 
23 išstatytos Mokslo ir Pramo
nės Muziejaus didžiojoj rotun- 
doj. Dienos paskirstytos tauty
bėms sekančiai;

Turintieji teisę gauti maisto 
korteles privalo užpildyti- gan 
sudėtingą aplikaciją, o tada 
kreiptis į Maisto kortelių 
(Food Stamps) įstaigą, esan
čią 2030 So. Michigan Ave., Chi
cago, Ill. 60616. Tel. 354 — 4413. 
įstaiga patikrinusi aplikacijo
je suteiktų žinių tikrumą, iš
duoda atitinkamos sumos kor-| 
teles. Už korteles reikia primo-l 
kėti nedidelį mokestį, žymiai' 
mažesnį už kortelių vertę.

Aplikacijų formas galima- 
gauti minėtoje įstaigoje arba 
pas M. Rėklaitį žemiau nurody
tu adresu. Norintiems aplika
cijos čia bus užpildytos.

MEDICINOS PARAMA

a a $2.00 every other __
S2«00" week arpounts to............. 50.00
a. - $4.00 every other
$4.00" week amounts to... ..........100.00

AA * $<5.po every other _ 
56.00" week amounts to... ........ 150.00 

X- - $10.00 every other --$10.00" week amounts to... ...........250.00
$20.00 every other "r/vi AA
week amounts to... ...........500.00

Kriminalo Sindikatas 
sustiprino vadovybę

Federaliniij įstaigų žiniomis 
Chicagos kriminalo sindikato tvarkytojas 
boso Antonio Accardo pože- operav 

Eglelės, papuoštos i ,nio valdžia susljprinaraa t,j. 
mis ar keturiais gengsteriais 
asistentais: 1. Joseph Aiuppa, 
jau pagarsėjęs ilgametis Cice
ro raketierių “bosas”; 2. Alex 
Gus, azartų — gembleriaviino 
tvarkytojas Chicagos mieste, 
3. Charles Nicoletti, gengsterių 
“egzekutyvo” (vykdomųjų or
ganų) prievaizda, kurio atsa
komybėje yra sindikato “teis
mų” nuosprendžių įvykdymas, 
ir 4.' Jakie Cercne. »

Paului Ricca sulaukus 74 me
tų ir sava mįrtinri mirus, To
ny Accardo pats jau 70 metų 
buvo likęs kaip “našlaitis”, nes 
Accardo ir Ricca tebėra lieka
na iš AI Capone laikų ir per 
ilgus metus gana sėkmingai su
tartinai 
sindikatui 
mas ne tik 
do sėbras, 
kriĮnįnąlo 
Nprs federal, valdžia daugumą 
sindikato besireiškiančių ta-

a. asmuo turi turėti 65 ar 
daugiau metų,

b. asmuo netuii 65 metu, 
yra nedarbingas,

c. visiškai nedarbingas 
mos išlaikomas narys.

d. kuris moka nuomą už bu
tą ar kambarį,

e. kurio metinės pajamos nė
ra didesnės kaip 10.000 dolerių.

Pajamos laikomos visos iš 
bet kurių šaltinių gaunamos 
įplaukos, pvz., socialinio drau
dimo pensija, privačios pensi
jos

NAUJIEW
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DVI SUKAKTYS
Teisininkas Mečys Macke

vičius suvažiavusiems Ameri
kos Lietuvių Tarybos konfe
rencijos atstovams ir sve
čiams šių metų lapkričio 11 d. 
Chicagoj skaitė paskaitą apie 
Lietuvos Demokratinės Res
publikos konstituciją ir Jung
tinių Amerikos Valstybių Lie
tuvos/ pripažinimą de jure, 
štai prof. Mackevičiaus pa
skaita :

Prieš 50 metų Steigiamasis 
Seimas priėmė Lietuvos Demo
kratinės Respublikos konstitu
ciją (įsigaliojusią 1922 m. rug
pjūčio 6 d.) ir tais pačiais me
tais (birželio 28 d.) Jungtinės 
Amerikos Valstybės pripažino 
Lietuvą de jure.

Minint tuos du istorinius įvy
kius,'pirmenybę priskiriu ne ka
lendorinei datai, bet prieš 50 me
tų išreikštai Lietuvių Tautos 
suvereninei valiai — konstitut- 
cijai.

Be to, ji yra pirmoji, pastovi 
Lietuvos valstybės, šimtmetinėj 
jos istorijoj, konstitucija, savo 
metu prilygusi moderniškiau
siom ir pažangiausiom demokra
tinio pasaulio valstybių konsti
tucijoms.

St. Seimas (assamble consti- 
tuante) buvo pilna to žodžio 
prasme tautos politinės valios 
išreiška. Jo suverenumas išplau
kė iš tautos jam patikėtos stei

giamosios galios (pouvoir con
stituent).

Paskelbus Lietuvos valstybės 
1922 m.‘ konstituciją, buvo už
baigtos provizorinės, konstitu
ciniu požiūriu, nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atsikūrimo 
laikotarpis, pradėtas normalus 
valstybės gyvenimas ir padėtas 
valstybei tvirtas demokratinis 
konstitucinis pagrindas. Visi pa
grindiniai parlamentarinės de
mokratijos principai, buvę prieš 
tai nužymėti laikinose konsti
tucijose ir pritaikinti valstybės 
atkūrimo metams — šioje kons
titucijoje buvo suvesti sistemon 
ir remiantis kitų valstybių kons
tituciniais pavyzdžiais papildy
ti ir išbaigti. Ji susidėjo iš 15 
skyrių, 108 paragintų ir apėmė 
visas valstybinio gyvenimo pa
grindines sritis: ne tik nustatė 
valstybės galių - funkcionalinį 
santykį, bet ir nužymėjo pagrin
dines gaires vietos savivaldy
bėms, valstybės ekonominei po
litikai; finansams, švietimui, so
cialinei politikai ir kitoms sri
tims. Dėl laiko stokos nesilei
siu į valstybinę organų analizę.

1922 m. konstitucija veikė ke
tverius metus, 6 mėn., 6 dienas. 
Atrodo, kad jos amžius buvo 
trumpas, tačiau, kaip pastovi 
konstitucija, veikė ilgiausiai ir 
buvo tikra tautos Valios išraiška.

Toliau. Prieš 50 metų J.A.V.,

kaip jau iminėta, pripažino L ie
tuvos valstybę de jure.

Turėdamas 'galvoj Lietuvos 
laisvės ir jos suvereninių teisių 
atstatymo problemą, rūpesčius, 
dedamas pastangas tremtyje, o 
taip pat pavergtoje Lietuvoje ne
lygstamas, to tikslo siekiant, au
kas, trumpai paliesiu de jure 
klausimą, kuris apsprendžia Lie
tuvos valstybės laisvę ir suvere-

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

on X 
investment** 

account

mokama dviejy 
mėty certifi<?

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

~ -

Pinigai įdėti pries mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d. 

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

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

numą.
* Sunkus buvo atsikuriančios 
Lietuvos valstybės kelias dėl jos 
pripažinimo de jure.

Kol Lietuva nebuvo de jure 
pripažinta, Lietuvos vyriausy
bių santykiai su kitomis valsty
bėmis buvo labai komplikuoti, 
sunkūs, nes kiekviena valstybė 
galėjo kvestijonuoti Lietuvos tei
sinę padėtį, statusą.

De jure, žodis pareinantis iš 
lotynų kalbos, reiškia pagal tei
sę, teisėtai. Nuo pripažinimo de 
jure, paprastai prasideda nor
malūs diplomatiniai valstybių 
santykiai per jų atstovus. Vals
tybė tampa tarptautinės teisės 
subjektu.

Iki Steigiamo Seimo sušauki
mo Lietuvą buvo pripažinusi tik 
po karą pralaimėjusi'Vokietija.

Kitos valstybės laukė ryškes
nės padėties, būtent: kuo pasi
baigs atsikuriančios Lietuvos 
valstybės kovos su bolševikine 
Rusija ir Lenkija.

Todėl kai kurios valstybės 
Lietuvą pripažino tik de facto.

Vienos jų tiesioginiu pareiš
kimu, kitos net to vengė, bet lai
kė Lietuvoje savo atstovus-ste- 
bėtojus, kas tarptautinės teisės 
požiūriu, reiškė atsargų pripa
žinimą de facto. Lenkija, tik 
St. Seimui susirinkus, pripaži
no Lietuvą de facto (1920 m. lie
pos 4 d.).

Atsikuriančiai Lietuvai, tarp
tautinėje plotmėje, išgauti pri
pažinimą de jure buvo labai sun
ku. Tam jos siekimui skersai 
kelio stojo du veiksniai, dvi ne
draugingos pažiūros — sampra
tos.

Pirmoji buvo, (nedrauginga, 
net žiauri) Lenkijos politika ir 
propoganda, kad Lietuva, kaip 
savarankiška — nepriklausoma 
valstybe, be~ Lenki jos, negali eg< 
zistuoti. Lenkai sirgo Liubli
no Unijos politinėmis svajonė
mis.

Jie Vakarų Europoje ir net 
Amerikoje, tarp didžiųjų tautų 
bei valstybių tvirtino ir skelbė, 
kad Lietuva visai neturi inteli
gentijos, kad jos inteligentiją su
daro lenkia, kad lietuviai yra 
pro vokiški (kas anuo metu bu

vo nepopuliaru) ir net bolševi
kai.

Lenkų stipri, gerai organizuo
ta propaganda Lietuvai labai 
kenkė ir turėjo žymią įtaką į ki
tų valstybių nusistatymą.

Antras mums nepalankus 
veiksnys buvo didžiųjų valsty- 

. bių, net demokratinių, egoisti
nė politinė filosofija. Jos nemė
go mažųjų valstybių, kaip -dar 
ir šiandien tebėra.

Štai pora pavyzdžių:
Kai Lietuvos atstovas dėstė 

Prancūzijos vyriausybės nariui 
Albert Thomas; Lietuvos valsty-
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bės atstatymo ir nepriklausomy
bės reikalą, būtinumą tai jis jam 
atsakė: “Ką Jūs darote, Jūs bal- 
kanizuojate ir pulverizuojate Eu
ropą”.

Kitas pavyzdys: Kai Lietuvos 
užsienio ministeris, dr. J. Puric
kis, 1920 m., kreipėsi Lietuvos 
pripažinimo de jure reikalu pas 
anglų užsienio reikalų ministe- 
rį-sekretorių lordą Curzoną, tai 
tas nepatenkintas atsakė; “Argi 
tokia maža tautelė, kaip lietu
viai, tarp tokių didelių imperia
listinių tautų, kaip rusai ir vo
kiečiai, gali svajoti likti de jure 
nepriklausoma ?”

Ir kai Lietuvos užsienio mi
nisteris paminėjo jam: Olandi
jos, Danijos, Belgijos ir kitas 
mažesnes valstybes, gyvenan
čias šalia didelių valstybių, tai 
Curzonas jam pareiškė: “Čia 
kitos aplinkybės”. Esą Latvijos 
ir Estijos padėtis yra kita (mat, 
jos anksčiau buvo de jure pri
pažintos), nes joms nėra su kuo 
dėtis. (Jo nuorrfonė buvo, kad 
Lietuva turi susidėti su Lenki 
ja) ir joms reikia likti nepri
klausomoms koL Rusiją valdo 
bolševikai. (Kaip matome labai 
apsiriko!).

Ir tik Lietuvai pasirašius 
1920 m. liepos 12 d. su Sovietų 
S-ga taikos sutartį, kuria “Ru
sija be rezervų pripažino, Lietu
vos valstybės savarankiškumą 
ir nepriklausomybę. “Lietuvos 
tarptautinė padėtis, šiuo klausi
mu, de jure, palengvėjo, (šian
dien tas skamba'parodoksališka 
likimo ironija).

Kodėl minėta su Rusija taikos 
sutartis buvo mums, de jure pri
pažinimo atveju, naudinga? 
Trumpai: dėl to, kad pripažinti 
valstybę de jure, svarbią rolę 
vaidina buvimas nustatytų vals
tybės sienų — rubežių. Ta su
tartimi su Rusija sienos — ru- 
bežiai buvo nustatyti. Su Vo
kietija jau turėjome. Liko Lie
tuvos valstybės ginčytinos sies- 
nos su Lenkija.

Lietuvą de jure daugelis vals
tybių pripažino 1921, 1922, 1923 
metais. Reikia pažymėti, kad 
kai 1921 m. Lietuva buvo priim
ta į Tautų S-gą, visi po to sekę 
de jure pripažinimai gal ir ne-' 
buvo tiek svarbūs, nes Lietuva 
automatiškai tapo tarptautinės 
teisės subjektu.

J. A. V-bės Lietuvą de jure 
pripažino, kad jau minėta, 1922 
m. birželio 28 d.

Kaip matome, kad ir J. A. V. 
delsė su pripažinimu Lietuvos 
de jure.

Kodėl? Garsūs J. A. V-bių 
prezidento Wilsono 14 punktų, 
kuriais laiku ir gabiai pasinau
dojo 1918 m. vasario 16 d. ak
to kūrėjai ir signatarai, tikro
vėje buvo skirti Austro-Vengri
jos ir Lenkijos tautoms, kuri su
griuvo I-jo Pasaulinio Karo me
tu ir jos ribose esančios tautos 
siekė savarankiškumo. Taigi 
apie Pabaltijo valstybės, atrodo, 
kad prez. Wilsonas negalvojo. 
Todėl jis ir delsė su jų pripaži
nimu de jure.

Iki Jungtinių Tautų čarterio, 
tautų visuotinė apsisprendimo 
teisė, niekad nebuvo pripažinta 
bei deklaruota.

Tik Jungtinių Tautų deklara
cijoje yra pasakyta: “Visos tau
tos turi apsisprendimo teisę, bū
tent, teisę laisvai apsispręsti, 
kiek tai liečia jų politinę, eko
nominę, socialinę ir kultūrinę 
būklę”.

Kiek tas principas šiandien 
yra vykdomas — visiems yra 
žinoma. Turiu pastebėti, kad di
džiosioms valstybėms, įskaitant 
ir JAV, nesudaro didelės pro
blemos tą principą pritaikyti Af-

rikes ir Azijos, net labai neiš- 
ryškėjusioms tautoms bei tik 
gentims, neturinčiom pilietinės, 
jei taip galima išsireikšti — 
valstybinės drąsos — kabėti ir 
kelti senų, su šimtmetine valsty
bine praeitimi, kaip Lietuva, jos 
kolonizavimą rusais bolševikais 
—, imperialistais, ir jos laisvės 
ir nepriklausomybės atstatymo 
reikalą.

Manau, kad istorija parai
džiui nepasikartoja, bet istori
nius įvykius, kas liečia mažųjų 
tautų laisvę, didžiųjų valstybių 
egoistiniai interesai visuomet 
slipina, užgniaužia. Pav. šiuo 
metu didžiausios valstybės, ypa
tingai J. A. V-bės, susirūpinu
sios pasaulio taika sakyčiau po
litiniu lozungu — šūkiu. Tai es
mėje klaidinga filosofija, nes 
kol pasaulio tautų šeimoje yra 
nuskriaustų ir pavergtų, tol ne
bus taikos. O nuskriaustos ir pa
vergtos tautos — yra mažos ir 
vidutinės tautos.

Ta proga norėčiau atkreipti 
Alto vadovybės dėmesį, kad Ni- 
xono politika yra paremta di

džiųjų valstybių pragmatine fi-i 
losofija. (Tos kalbos tarpsnis su- • 
sirinkime, dėl laiko stokos, ne
buvo paskaitytas).

Baigiant reiKia pažymėti, kad 
Lietuvai išgauti de jure pripa
žinimą yra daug padėjusi seno
ji lietuvių išeivija Amerikoje. 
Ji griežtai reikalavo pripažin- 
JJętuvą de jure. Tuo reikalu su
rinko milijoną, parašų ir suren
gė Vašingtone, prie Baltųjų Rū
mų 20,000 demonstraciją. Į ją 
lietuviai išeiviai iš visų vietų, 
atvyko pėsti, raiti, traukiniais 
ir automobiliais, kurių tais lai
kais ne daug kas turėjo.

šiandien, nfinėdami J A. V. 
pripažinimą Lietuvos de jure, 
džiaugiamės, kad ji šio savo nu
sistatymo — sprendimo laikosi 
iki šiai diena;. Po jos seka Pietų 
Amerikos valstybės.

Ginkime tą principą!

Kas tik turi gera skonį,
Viską perka pas Lieponį

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER INC.

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

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

' ■ - - - - - z

PER ANNUMPER ANNUM PER ANNUM

PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės į:
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jūsy namo pagerinimę duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis, O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokiy 
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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 nuošimčiui nuo mė- 
■msio pirmos.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 6060i

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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VALSTYBINIO AUKLĖJIMO
VLIKo Taryboje, keltas su- 1) Mūsų jaunimas mokyki 

manymas įvesti į VLIKą PL se turėtų būti daugiau supažin-
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Pataria įsitikinimus padėti į šalį
Chicagoje leidžiama “pažangiųjų” Vilnis, kai reika

las eina apie pasipinigavimą, pataria “įsitikinimus padė
ti į šalį”. Rusijos komunistų vadai ne vieną kartą “savo 
įsitikinimus” yra “padėję į šalį”. Kai atsirasdavo mažiau
sias pavojus Rusijos komunistams išlėkti iš valdžios, jie 
labai lengvai “savo įsitikinimus” “padėdavo į šalį. Sovie
tinė spauda ilgus metus rašė prieš Vokietijos nacius, bet 
kritiškoje demokratinės Europos gyvenimo minutėje 
Stalinas, “padėjęs įsitikinimus į šalį”, susitarė su Hitle
riu, kad pastarasis galėtų pradėti Antrąjį Pasaulinį Karą.

Lenino ir Stalino įsitikinimais gyvenantieji ir sovietų 
imperialistinei linijai aklai tarnaujantieji Amerikos pa
žangieji ne vieną kartą “savo įsitikinimus” yra “padėję 
į šalį”. Kitų rūšių komunistai, nuo Maskvos įsakymų ne
priklausantieji, taip lengvai savo įsitikinimų nekai- 
talioja. Jie kartais net pasididžiuoja, kad turi galimybės 
savo įsitikinimų laikytis, tuo tarpu mūsų “pažangieji” 
tuos įsitikinimus labai lengvai padeda į šalį. Matyt, kad 
tie jų įsitikinimai labai menkučiai, jeigu gali juos taip 
lengvai mesti į šalį.

Vilnies redaktoriui nepatiko Naujienų lapkričio 20 d. 
įžanginis, kuriame buvo nurodyta, kokiais būdais lietu
viams užkarta “tarybinė” valdžia skriaudžia Lietuvos 
gyventojus ir prievartauja gerus balsus ir kitokį talentą 
turinčius lietuvius ir verčia juos padėti Amerikoje vei
kiantiems Maskvos politikos šalininkams. Apie paramą 
Amerikoje veikiantiems “pažangiečiams” prasitarė Lie
tuvos komunistų partijos sekretorius Antanas Sniečkus, 
“pažangiečiams” padeda ir Giedrės Kaukaitės rengiami 
koncertai Jokubka Naujienų redaktorių kolioja, bet jo 
iškeltų faktų nepaneigia. Jis net nebando faktų'-paneigti, 
o kai kuriuos Amerikos lietuvių gyvenimo reiškinius šiek 
tiek paryškina. Savo pastabas jis šitaip baigia:

“Nors Naujienų redaktorius mus, pažangiečius, 
suplaka su akiratininkais dypukais, bet mūsų Vil
nies koncerte, kuriame dainavo Giedrė Kaukaitė, 
nebuvo nė vieno akiratininko, jie mus boikotavo. Tu
rėtumėm ir mes juos boikotuoti ir neiti į jų rengia
mą G. Kaukaitės koncertą.

Bet mes to nedarysime. Kuriems miela lietuviš
ka daina, eikime ir į koncertą dar kartą išgirsti nors 
truputį iš Lietuvos atvežtos dainos. Politinius įsiti
kinimus šiuo atveju reikia padėti į šalį. (Vilnis; 1972 
m. lapkr. 24 d. 1 psl.).

I. DĖL LAISVINIMO 
KLAUSIMŲ SVARSTYMO

1) Laisvinimo klausimus, 
spaudoje ai* kitur, svarstykime 
rimtai, visapusiškai, pasiim
dami atsakomybę už nerimtus, 
neapgalvotus VLIKui pasiūly
mus, kaip pvz., tokių pasiūly
mų buvo padaryta Draugo 1972 
X. 23 d. vedamajame.

2) Pasitaikius VLIKo kom
plikuotiems ir autoritetingo ži
nojimo reikalingiems teisi
niams ir kitiems klausimams, 
VLIKas turėtų pasiklausti ati
tinkamų sričių žinovų nuomo
nės, nevarginant nei kitų tautų 
žmonių, kaip pvz., žymių tarp
tautinės teisės žinovų.

II. DĖL IŠSAUGOJIMO 
VLIKO, KAIP TAUTOS 

ATSTOVYBĖS, TEISINIŲ 
PAGRINDŲ

1) šiandien mūsų pavergto
ji tauta reikalinga teisinės at
stovybės tarptautinėje plotmė
je, gi VLIKas kaip tik ir yra 
tokia jos atstovybė (plačiau 
žiūr. šios serijos 2 str. “Kas 
yra VLIKas”). Todėl turi būti 
saugomi VLIKo, kaip tautos 
atstovybės, teisiniai pagrindai, 
nedarant nieko, kas galėtų 
VLIKą, kaip tautos atstovybę, 
panaikinti.

2) VLIKas yra tautos atsto
vybė dėl to, kad jį sudarė mū
sų politinės grupės kaip tautos 
politinės minties reiškėjos ir 
vykdytojos (plačiau žiūr. seri
jos 2 str.). Todėl VLIKas turi 
būti ir toliau paliekamas suda
rytas tik politinių grupių', nes 
antraip jis būtų teisiškai likvi
duotas.

Jokubka, kalbėdamas apie Kaukaitės Vilniai suruoš
tą koncertą ir tariamą akiratininkų boikotą kalba nesą
mones- Mildos salėn nuėjęs akiratininkas juk ant savo at
lapo neturėjo jokio kaspinėlio, kuriame būtų pažymėta, 
kad jis akiratininkas. Jeigu jokio žymeniu nebuvo, tai 
kaip Jokubka gali tvirtinti, kad salėje nebuvo akirati
ninkų? Salėje galėjo būti vienas kitas, kad pasiklausytų, 
kaip atsiųstoji dainininkė dainuoja.

Nežiūrint į tariamą Vilnies koncerto boikotą, Jokub
ka saviesiems pataria į akiratininkų koncertą eiti. Vil
nies įtaka lietuvių tarpe nėra tokia jau didelė, bet ji vis 
dėlto dar pajėgia.sutraukti porą šimtų žmonių į koncertą. 
Ji naudoja įvairiausias organizacijas ir asmeniškus ry
šius salei pripildyti. Tuo tarpu akiratininkai tokio skai
čiaus Chicagoje nebeturi. Juos galėtum ant rankos pirš
tų suskaičiuoti. Vyresnio amžiaus Chicagos lietuviams 
akiratininkai nereikalingi. Lietuvos laisvės ir demokra
tinės santvarkos priešus senieji lietuviai labai gerai pa
žįsta. Jiems nereikalingi studijavusieji, bet mokytis ne
pramokusieji “naujovių” interpretatoriai. Ką komunis
tai padarė su tėvų neklausiusiais, bet savarankiškai gal
voti nepramokusiais jaunuoliais, jie skaitė Naujienose 
prieš 30 metų, kai sovietų agentai likvidavo daug pla
tesnius akiračius turėjusius, negu mūsiškiai. Su lietu
viškais akiratininkais jie pasielgs panašiai; iščiulps iš jų 
viską, ką gali, panaudos saviems tikslams nesusipratu
sius jaunuolius ir pasinaudos suskaldyta lietuvių vi-

Jaunimo Sąjungą atmestinas 
šiais motyvais:

a) toje sąjungoje gali būti 
nariais net vaikai (16 m.), ne
pilnamečiai, kurie pagal mūsų 
įstatymus neturi netgi pilno 
veiksnumo;

b) ta sąjunga nėra politinė ir
c) ji nėra savaranki, o tik 

PLB padalinys.
2) Būtų galima PL Jaunimo 

S-gą įvesti į VLIKą jo nariu, 
tik pašalinus čia minėtas kliūtis, 
būtent, perorganizavus ją į 
politinę or-ją (tik iš pilname
čių narių) ir atidalinus nuo 
PLB.

IV. DĖL ĮTRAUKIMO Į 
VLIKO DARBĄ JOKIOMS 
POLITINĖMS GRUPĖMS
NEPRIKLAUSANČIŲJŲ

JŲ TARPE IR JAUNIMO
Leisti jokioms politinėms or

ganizacijoms nepriklausan
tiems asmenims, taip pat ir jau
nimui, tai ar kitai politinei or
ganizacijai kviečiant, ją atsto
vauti VLIKe. Taip buvo daro
ma ir Letuvos seimuose. Pvz., 
pulk. K Žukas Liet. Valstiečių 
Liaudininkų sąraše buvo iš
rinktas St. Seimo atstovu, nors 
jis visai nepriklausė LVL Par
tijai. Tuo tarpu būtų atidarytas 
mūsų jaunimui kelias į VLIKą 
ir jo darbą.

V. DĖL ĮTRAUKIMO 
VISUOMENĖS ŽMONIŲ Į 
PAGALBĄ VLIKUI SAVO 

IDĖJOMS
Skatinti kūrybinę iniciatyvą 

(iš plačiosios visuomenės) pa
dėti VLIKui gerų idėjų iškėli
me (konstruktyviai tas idėjas 
išdėstant raštų),

VLIKe galėtų būti sudaryta 
sugestijų komisija toms idė
joms apsvarstyti ir duoti joms 
eigą.
VI. DĖL PARAMOS VLIKUI 

PERIFERIJOSE"

VLIKui ir jo . darbams pa
remti organizuotini, bent di
desnėse lietuvių kolonijose 
VLIKo politinių grupių apsi-

dįntas sų Lietuvos valstybės Is
torija ir turėta valst. teisine 
santvarką.

2) Vyresniojo amžiaus jau
nimas turėtų būti skatinamas 
turėti savo politines idėjas, pa
sirinkti tą ar kitą politinę filo
sofiją, galvoti apie pozityvią 
programą valstybės gėriui kel
ti ir pan. Turėtų būti kovoja
ma su jaunimo sumaterialėji
mu, beidėjiškumu, kuris reiš
kiasi ir vad. “nepolitiškumu”.
IX. DĖL PAGARBOS MOŠŲ 

POLITIKOS VEIKĖJAMS
1) Spaudoje ir kitur turėtų 

būti teikiama pagarba visiems 
idealistinio nusiteikimo politi
kams veikėjams, nežiūrint jų 
politinių pažiūrų skirtumo. 
(Jei aš savo straipsniuose ką 
jų esu užgavęs, tai šiuo ir atsi
prašau.).

2) Ypač gerbtini senieji mū
sų politikos veikėjai, parodę 
daug pasiaukojimo VLIKe ar 
kitose politinės veiklos vietose.

3) Skatintinas gražus kar
tų sugyvenimas ir jaunimo pa
garba vyresniajai kartai, kaip 
to reikalauja ir gerieji mūsų 
tautos įpročiai

X. DĖL SIŪLYMŲ VLIKĄ
JO NEVA REFORMOMIS 

LIKVIDUOTI
1) Siūlymai įsileisti į VLIKą 

nepolitines organizacijas (PL 
Jaunimo Sąjungą ar kitas), 
yra siūlymai VLIKą, kaip tau
tos atstovybę likviduoti.

suomene.
Jokubka žino, kad tas pats vanduo suka vilniečių ir 

akiratininkų malūnus. Jis paleidžia iš tos pačios užtvan
kos. Jokubka savo salę Kaukaitei pripildė, bet jis žino, 
kad akiratininkai to nepadarys. Jis žino, kad veiklesnie
ji akiratininkai bilietus veltui siuntinėjo ir per prievar
tą sutiktiems į kišenes kamšiojo, kad tikįai ateitų. Bet 
didelė tremtinių dauguma komunistus pažįsta. Jie bėgo 
nuo rusų, komunizmo vardu pavergusių Lietuvą ir iš- 
ardžiusių gražiai klestintį kraštą. Jie nenori vienoje salė
je sėdėti su Jokubkos suvarytais atsilikėliais. Jokubka, 
patardamas saviesiems vykti į akiratininkų renginį, pa
darė jiems meškos patarnavimą.

jungimai, kaip kada Clevelan- 
de buvo suorganizuotos Lietu
vių Demokratinės Grupės.

VII. DĖL ĮTVIRTINIMO 
VLIKO TARPTAUTINĖJE

PLOTMĖJE
VLIKas turėtų išleisti anglų 

ir kitomis kalbomis išsamią in
formaciją apie savo veiklą nuo 
pat jo įsteigimo iki paskutinių 
dienų.

Tas padėtų VLIKui įsitvirtin
ti tautos atstovybe tarptautinė
je plotmėje.

2) VIJKo likvidacija gali
ma tik uitų jo politinių grupių 
vienbalsiu nutarimų, nes nie
kas negali sutrukdyti politinei 
grupei, įsipareigojusiai VĮ.I- 
Ko 1944. II. 16 d, deklaracija 
atstovauti pavergtajai tautai, 
laikytis to savo įsipareigojimo, 
kol Lietuva bus laisva ir kol bus 
atstatyta jos valstybės teisinė 
santvarka.

3) Jei netgi ir žymi VLIKo 
grupių dauguma nutartų VLI
Ką tuo ar kitu būdu likviduoti, 
tai toks jų nutarimas turėtų bū
ti laikomas negaliojančiu ir 
aiškinamas tiktai kaip jį priė
musių grupių valios pareiški
mu iš VLIKo, mūsų tautos at
stovybės, išstoti.

(Pabaiga)

ė Kaukus, žemėpatis ir Lauk- 
sargus pameskit. Visas velniu- 
vas deives apleiskit.

Mažvydas

• Gerumu ir pikčiausią žvėrį 
prijaukinsi.

Didysis Lietuvos Kunigaikštis
Vytautas
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APLANKYS KASDIENĄ ...
Visuomenei ir paskiram asmeniui “Naujienos” 

dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada ...
Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga “Naujienų” 

prenumerata yra ideali ir prasminga dovana tė
vams, vaikams, giminėms, draugams, kaimynams, 
pažįstamiems, seneliams ir kitiems.

“Naujienos” padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių artu
mą nežiūrint nuotolių ir bus ištikimu3'ryšininku visai išeivi
jai, kovojančiai už savo krašto laisvę. ’ .

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

dinę dovaną metams (pusei metų $12.00).

VARDAS, PAVARDĖ x___ ,_______ _______________________

NR. IR GATVĖ _________________________________________

MIESTAS ____ VALST____ _______ _____

ZIP CODE ______________

Siuntėjo Pavardė, Vardas ________________________________

Adresas: _____ _________________ _______ __________________

DARBAS IR MOKSLAS
AMERIKOJE

DR. ANTANAS J. GUSENAS

70.
Sūnus Ričardas, besimokydamas universitete, pa

milo čikagietę panelę Eleonorą Szabo. Jiedu kartu mo
kėsi, vienas antram patiko, pačiais pagrindiniais klau
simais sutarė, o vėliau ir susirišo amžinais ryšiais. Jie
du kartu ir Vokietijon išvažiavo. Vokietijoj sūnus iš
tarnavo Amerikos aviacijoje penkeris metus. Pradžio
je jo įsteigta aviacijos mokykla buvo nedidelė, bet ne
trukus ji išaugo į didelę karo Įstaigą. Vokiečiai lakū
nai buvo apmokyti naudoti pačius moderniškiausius 
Amerikos lėktuvus. Sūnus turėjo dirbti ilgas valandas, 
kol paruošė reikalingą instruktorių skaičių, bet vėliau 
galėjo tenkintis vien tiktai priežiūra. Jani, žinopia, 
primesdavo kitų pareigų, bet pats pagrindinis jo dar
bas buvo nauja vokiečių aviacijos mokykla.

Nieko malonesnio savo gyvenime neturėjau, kaip 
kartu su sūnum ir marčia praleisti atostogas pokari
nėje Europoje. Abu su žmona buvom sūnaus Ričardo 
svečias. Jis laisvai galėjo važinėti po pokarinę Vokie
tiją, Austriją, Italiją ir kitas vakarų Europos šalis. Jis 
taip pat gavo atostogas, kurias mudu su žmona ir jis 
su savo žmona kartu praleidome. Mes išmokome taip 
gražiai sugyventi, kad sudarėme tampriai surištą vie
ną šeimą. Marti buvo vengrų kilmės Chicagoje, Rose- 
lando lietuvių kolonijoje gimusi amerikietė. Mes visi 
keturi buvom ir Vengrijon nuskridę, kad galėtume ap
lankyti josios prosenelių tėviškę. Norėjome ir Lietuvą 
aplankyti, bet okupantas nieko neįleido į sovietų karo 
jėgų pavergtą Pabaltį.

Mes visi keturi turėjome progos aplankyti Vokietiją. 
Užsukome į pačius įdomiausius vokiečių mokslo cent
rus, bet užėjome ir į pačią didžiausią vokiečių Dachau 
stovyklą, kur žmonės buvo laikomi be jokio apklau
sinėjimo, be teismo ir žudomi vien tik pagal nacių nu
tarimą. Pačioje stovykloje buvo 12 krosnių, kuriose 
dieną ir naktį buvoe deginami mirusių ir nužudytų 
žmonių lavonai. Pradžioje tose krosnyse buvo degina
mi politiniai nacių priešai, o vėliau dūmais rūko žydų, 
čigonų ir kitų tautų lavonai.

Rezultatas visų tų kelionių buvo mano knygelė 
“Aukšta kultūra — žaurūs žmonės”. Kultūros aukštu
mas žmonių nesušvelnina. Aukštos kultūros žmonės 
gali būti toki žiaurūs, kaip pačią žemiausią kultūrą tu
rintieji sutvėrimai. Jeigu ne sūnus, tai vargu aš būčiau 
galėjęs prieiti įvairias pokarinės Vokietijos vietas. Be 
to, jis ne tik padėjo, bet buvo vadovas Italijoje ir ki
tose vietose. Turėjau progos pamatyti pačius gražiau
sius meno darbus, kokius žmonija pajėgė išsaugoti.

Sūnus Ričardas, prabuvęs ‘penkeris metus Vakarų 
Vokietijoje, buvo sugrąžintas į Ameriką ir paskirtas 
Kalifornijoje esančios karo aviacijos mokyklos Mather 
Air Force bazės mokytoju. Jam buvo įsakyta tvarkyti 
ir prižiūrėti rfavigacijos mokslo skyrių. Savo žinioje jis 
turėjo dvylika instruktorių ir apie 120 mokinių. Kali- 
Jornijoje jis dėstė ir prižiūrėjo mokyklos navigaciją 
dar penkeris metus. Jam buvo pakeltas laipsnis ir jis 
buvo naujai perkeltas į Georgia valstijos buvusią War
ner Robins aviacijos bazę. Jo žinioje buvo septynių 
valstijų aviacijos reikalai.

Mano sūnus gavo visus galimus Amerikos karo avi
acijos pažymėjimus ir buvo pakeltas į aviacijos pulki
ninko laipsnį. Dėdės Šamo aviacijoje ištarnavęs 20 
metų, .jis išėjo atsargon , gaudamas gerą pensiją. Jis 
buvo jaunas, kupinas energijos ir gyvenimo džiaugs

mo. Jis negėrė ir nerūkė. Jis turėjo pakankamai duo
nos sau ir savo žmonai. Bereikalingai pinigų ir energi
jos jis nesvaidė, bet visą laiką galvojo apie amerikie
čiams ir lietuviams naudingą darbą. Jis visą laiką ra
gino mane rašyti ne tik savo atsiminimus, bet ir plates
nėms masėms naudingus pamokymus. Jo raginamas 
aš ir parašiau knygą “Dantys”.

Išėjęs atsargon ir gavęs pensiją, jis pasižadėjo 
grįžti į tarnybą bet kurią dieną, jei krašto saugumas 
būtų to reikalavęs. Jis buvo pasiryžęs grįžti į karo avi
aciją ne tik priešo užpuolimo metu, bet ir bet kokia ki
ta reikalinga proga. Jis galėjo valdyti didelį karo lėk
tuvą, jam užteko žinių mokyti kitus lakūnus, kaip ne
pasimesti padangėse ir laimingai nusileisti. Jis išėjo 
atsargon visiems laikams pasižadėjęs ginti šio krašto 
laisvę ir gerbūvį.

Išėjęs atsargon pulk. Richard A. Gussen nutarė su 
žmona apsigyventi South Carolina valstijoje, Green
ville mieste. Jis pradėjo dirbti radijo ir televizijos ben
drovėje, tvarkydamas programų skyrių. Padirbėjęs 
kurį laiką, jis įsitraukė į radijo bei televizijos tinklo' 
vadovybę. Jam pavyko įsigyti serų ir tvarkyti net sep- 
tynerių stočių programas ir administracijos reikalus.

Greenville priemiestyje jis nusipirko didelį medžiais 
apaugusį žemės sklypą ir pasistatė puikiausius namus. 
Mudu su motina ten kelis kartus buvome nuvažiavę ir 
kartu su vaikais džiaugėmės ne tiktai puikia pietų 
Karolinos gamta, bet geru namų skoniu ir visais mo
derniausiais patogumais. Nuvažiavęs ne vieną kartą 
padėjau atlikti įvairius darbus prie namų, kurie man 
buvo žinomi ir nesunkūs.

Nieko gražesnio, rodos, daugiau nereikėjo, kaip 
džiaugtis gyvenimu. Bet likimas lėmė kitaip... Prie 
sūnaus prikibo didžiausioji mūsų laikų pabaisa — vė
žys. Jis nunešė į kapus brangiausią mano ii* žmonos 

turtą — vienintelį sūnų, žinau, kad skausmas suspar
dė ir marčią, kuri sūnų mylėjo nemažiau, negu mudu.

Buvau paruošęs planą dar keliems svarbesniems sa
vo gyvenimo epizodams papasakoti, bet netikėta ir ne
laukta sūnaus mirtis man visas jėgas atėmė ir plunks
ną sulaužė. Niekas manęs taip skaudžiai nepalietė, kaip 
vienintelio sūnaus mirtis. Tuo tarpu daugiau rašyti 
negaliu.

Prie sūnaus kapo galėjau ištarti tik šiuos žodžius:
Brangus sūnau,
Amžiais ilsėkis ramiai,
Kur tave priglaudė šie kapai...
Toks bus ir mūsų likimas.
Ryt ar poryt
Gyvybę davusios žemės velėna 
Ir mus prispaus...

(Pabaiga)

Dr. Antano J. Guseno atsiminimai apie Novos pa
krantes ir darbą Amerikoje bus atspausdinti atskirą 
knyga. Ji gali kainuoti keturis ar penkis dolerius. No
rintieji šią knygą Įsigyti, prašomi tuojau parašyti Nau
jienų administracijai, kad galėtų atspausdintą knygą 
pasiųsti. - ’ N. Administracija

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS” 
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DR. ANNA BALIONAS
- AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

' IR GERKLĖS LIGOS
PBITAIKO AKINIUS

2858 W. 63 rd STREET 
Ofiso telef.; PROSPECT 8-3229 
Rszid. telef.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto 
nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta'

KANADOS NAUJIENOS

Rara. t»L 239-4683

DR. K. G. BAIUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

Taiaf^ P R.aspect 8-1717

DR. S. BIEZ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antrą dieniais jj penktadieninis, 
TreČiad. ir sekma d, ofisas uždarytas

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

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Canter 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Ponia žmuidzinienė sveiksta
x TORONTO, Ont. Jau anksčiau 
buvo pranešta, kad viename To
ronto priemiestyje dienos metu 
automobiliu buvo sužeisti p. 
Žmuidzinai. Tuščiame automo
bilyje sėdėjęs vienas ‘nepilna
metis, kuris paliuosavęs auto
mobilio stabdžius ir automobi
lis pradėjęs tyliai riedėti pa
kalnėn ir iš užpakalio užvažiavęs 
ant p. žmuidzinų. Abu buvo že
mėn parblokšti. Ponas ž. buvęs 
stipriai aptrankytas ir jau pa
sveikęs. Ponia ž. patekusi po au
tomobiliu ir jai buvę sulaužy
ti šonkauliai ir petikauliai. Lai
mingai, nebuvo sužeisti plaučiai.

Iki šiol buvo gydoma šv. Juo
zapo ligoninėje ir dabar jau tiek 
pasitaisiusi, kad ją galėjo per
kelti j šv. Jono ligoninės konva- 
lescentų skyrių. Linkime poniai 
žmuidzinienei čia geriausiai pa
sitaisyti.

Kas bus Toronto burmistru?
Toronto gyventojai dabar gy

vena miesto burmistro ir atsto-

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71rt STREET 
OfisM: HEmifick 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 84873

DR. W. EIS1N - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. NINA KRAUCEL - 
KRIAUČEUŪNAITĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.
_ Telef. WA 5-2670.

Neatsiliepus — skambinti 
471-0225.

Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. — 
2454 WEST 7MSTREET/i

VALANDOS: Pirmai, antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. . FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

Tikrina akis, Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. pagal'susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas 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 

Ift—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
IKI GRUODŽIO 4 DIENOS

PAVADUOJA DR. P. STRIMAITIS

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofito 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.
Stt ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

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

Telef.; P Respect 6-5084

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
’NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNY JI

GRADINSKAS
GRUNDIG
Hi-Fi STEREO

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

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
> ... .  —

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapą m s gėlės.

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

G UŽAU S K Ų 
GĖLBS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

- ŽEMA KAINA
R.ŠERĖNAS 

2047 W. 67th Pt WAIbrook 5-8063

MO V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vatl. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.; HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD ĄVE.

' CHICAGO, ILL 60629
L=- ~■ .. . j

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

Passbook Savings 
All accounts corn- 
pounded daily — 

paid quarterly

vų rinkimų įkarštyje. Rinkimai 
įvyks gruodžio mėn. 4 d. Sena
sis burmistras Dennison nebe- 
kąndįdatuoja į bųrmįatrų^, ku
riuo jis išbuvo 8 metus. Per šį 
laiką jis pajėgė tiek nusipoliti
kuoti, kad iš . tariamo miesto 
biednuomenės užtarėjo paskuti
niais laikais pasidarė didžių sta
tybininkų kompanijų užtarėju. 
Jis čia taip užsirekomendavo, 
kad pernai vasarą jis su žmona 
išvažiavo į Graflęiją ir pradėjus 
jį žurnalistams pulti, jis net ne
žinojo kas buvo apmokėjęs jų 
kelionę lėktuvu.

Jau paskutiniais metais jis 
buvo gavęs grasinančių ]aiškų 
iš miesto gyventojų, kad rinki
kai atsimins jo veiklą sekančiuo
se rinkimuose. Porą savaičių vė
liau jis viešai pareiškė, kad atei
tyje nebeisiąs į riiddmus. Pa
žadą išlaikė, Į burmistro vietą 
reflektuoja apie šeši kandidatai, 
bet gana jauni ir administraci
joje mažai patyrę asmens. Po
puliariausias iš jų yra airių kil
mės O’Donohue, kuris po karo 
iš Airijos persikėlė ir jau ke
letą metų yra miesto valdyboje 
aldermanu. Yra vedęs lietuvaitę 
Aldoną. Lietuvis Stasys Jokū
baitis kandidatuoja į Board of 
Education.

Kai kurie kandidatai į bur
mistrus yra visai nežinomi asr 
mens, net keli nežinomi jaunuo
liai, kurie nori gauti 30,000 dol. 
su viršum mokamą burmistrui 
algą. A.

čiy. Salė buvę gražiai išpuošta, 
štabu Į*Hai dengti ir žydinčių 
gėlių puokštėmis apdėti. Švenčių 
nuotaiką gera, seniai matytų 
vęidų malonūs susitikimai. Ka
da taį buvo jaunamečiai vaikai, 
dabar jau vyrai ir ponios su sa
vo Šeimomis.

Jau salė svečių pilna. Klubo 
pirmininkas Juozas Uzonis per 
garsiakalbį pasveikino su padė
kos švente visus susirinkusius 
ir pakvietė sukalbėti maldą lie
tuvį kunigą, kurs hetuvių pa
rapijos bažnyčioje sekmadie
niais atlaiko lietuviškas pamal
das. Malda visiems priminė, kad 
šie pietūs yra nepaprasti.

Svečiai stojo į eiles ir priartė
ję prie gėrybėmis apkrautų sta
lų kiekvienas ėmėsi ir į savo 
lėkštes dėjosi ko tik širdis no
rėjo. Lietuviai ir svečiai kita
taučiai buvo labai patenkinti 
puikiais lietuviškais pietumis.

Pirmininkas Uzonis pranešė, 
kad po pietų apatinėje salėje 
prasidės šokiai. Po pietų senieji 
išsiskirstė, o jaunieji pasiliko 
ir linksminosi iki vėlumai.

Reikia padėkoti Liet. Klubo 
šeinunikėms ir vadovybei už 
tokį puikų parengimą, kas jiems 
kaštavo daug valandų darbo su
rengiant tokius šaunius Padėkos 
pietus, Viskas praėjo sklandžiai 
ir kultųringaį. žvalgas

27 d. Carolus Alexandrus Cur- 
tių8» Nobilis Lithuanus, Juris 
et Medicinae Candidatuz. Kad 
tais laikais V, Europoje buvo 
lietuvių pabėgėlių, tvirtina kad 
ir toks pareiškimas New Yorjro 
gubernatoriaus Stuyvesanto 
1659. IX. 4. laiške Olandų Va
karų Indijos bendrovei, kuria
me prašoma stengtis, kad kiek 
nors benamių lenkų, lietuvių, 
prūsų... ūkininkų būtų pri
siųsta pirmaisiais laivais. J. Pr.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

Nei vienas gundinames tenesako, |og Dievo gundytas yre: nee Dic
es negali būti gundytas į piktą, o pats nei vieną neg undine. Jok, 1;1X

Yra gundymų, kuriuos Tėvas pripažįsta tinkamais, ir yra gundymų, ku
rie ateina nuo priešininko, o tarp jų yra skirtumas. Nuo Dievo ateinantieji 
gundymai yra mėginimai ištikimumo jam ir teisingumo principams, o tie 
mėginimai yra skirti palaiminimui ir pagelbėjimui visiems* kurie išken
čia juos; nes taip darydami jie įrodo savo ištikimumą .teisingumui, šė
tono gundymai yra visai kitoniški: jų tikslu yra įvesti ir įkliudyti žm^gų 
į piktus darbus; jis gundo padaryti taip, kad teisybė atrodytų kaip netei
sybė, o neteisybe kaip teisybė; jis verčia statyti tamsybę už šviesą, o švie
są už tamsybę. Tokiomis klaidingomis ir nedoromis žabangomis Dievas 
negundiną nei vieno žmogaus.

, ROCKFORD, ILL.
Mūsų naujieniečiai susirgo

Jonas Petraitis, senas Naujiem 
nų skaitytojas ir Naujienų jau
nose dienose laimėjęs skaityto 
jų užrašymo kontestą, sunkiai 
susirgo, buvo nuvežtas j ligo 
ninę, bet dabąr yra nąmuose. 
Jo žmoną Vera-Veronika prane
šė, kad gerėja Dr. Brazio prie
žiūroje.

Taipogi netikėtai susirgo Ado
mas šernas — pensionierius, 
Bąlfo 85 skyriaus iždininkas, 
Naujienų, skaitytojas, šiuo pie
tų randąs! 'ligoninėje. Brolis 
Petras šernas ALT skyriaus 
pirmininkas, irgi naujienietis, 
skundžiasi savo sveikata. Nu
vyko pas daktarus ištirti nesvei- 
kavimo priežastį. Dar negavo 
pranešimo.

Petras šernas dirba ilgas va
landas. Jo įmonė “Sundstrand” 
užversta milijonų dolerių užsa
kymais, dėl didelių lėktuvų da
lių, tad ir šeštadieniais turi dirb
ti.

Buvęs Liet, klubo pirminin
kas Kaz. Makauskas irgi susir
go, nedalyvavo nė Padėkos pie
tuose. Visi mūsų brangūs rei
kalingi organizacijoms darbuo
tojais sunegalėjo. Linkiu jiems 
atsparos ir greitai pasveikti.

RocRfordo Lietuvių klubo 
pietūs pavyko

Padėkos pietūs tradicijinis 
metinis parengimas buvo pasek
mingas, sutraukė 450 svečių. 
Dalyvavo tėvai, jų šeimos, ma
tėsi ir iš Chįcagos lietuvių sve-

Lenkai ir Kuršių 
pasisavino!

Aną savaitgąlį pęr Navy Pier 
barakuose surengtą Chicagoje 
gĄ'venančių tautj'bių parodą ir 
mugę lenkai, kųrįe turėjo įsL 
rengę daugiau kaip pusę tuzi
no kioskų, sayo kioskuose 
publikai dalino anglų kalba 
išleistą brošiūrėlę, užvardintą 
“American Pioneers from Po
land”.

Brošiūrėlėje surašyti ir ap
rašyti visi tie, kurie padėjo 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms išsikovoti nepriklauso
mybę nuo Anglijos ir laisvę, 
Tadas Kostiųška, Kazimieras 
Pulaski, generolas Kryžanow- 
sik ir Mikalojus Kopernikas, 
kups‘ gyvenęs 1473 — 1543 mę-r 
Įgis ir supratįiųp apie Ameriką 
neturėjo. Bet kas toje brošiū- 
rąje įdomiausia tai sekanti įm 
formacija:

“First Ącademy Founded 
By Pole

In 1659 a Polish Scholar, Dr. 
Alexander Kureyusz came to 
New Amsterdam on the Hol
lander’s invitation and founded 
an academy, the first institu
tion of higher learning in what 
is now New’ York City. In the 
history of American education, 
he is now known as Dr. Alexan
der Curtius. (Pirmąją akade- 
mjią įsteigė lenkas. 1659 me 
tais lenkų mokslininkas Dr. 
Ąlęksąpdrąs Kųręyu§z olandų 
kyiečiąmąs aįvyktį į Naująjį 
Amsterdamą ir įsteigė akade
miją, pirmąją aukštesnio moks
lo instituciją dabar vadina
mame New Yorfco mieste. Ame
rikos švietimo istorijoje jis da
bar yra žinomąs kaip Dr. Ale
xander Curtius).”

Dangoraižy gyventi 
pavojinga gyvybei

Chicago Today straipsnyje 
“Aukšti pastatai kaip mirties 
spąstai” rašo, kad aukštieji pas
tatai gali būti praktiški ir ekor 
nomiški miesto gyventojams su
pakuoti, tačiau dabartinė jų 
konstrukcija juos daro gali
mais patapti mirties spąstais, 
kaip perspėjo vienas draudimo 
egzekutyvas draudimo kompa
nijų konferencijoje, įvykusioje 
Drake viešbutyje Chicagoj.

Gaisro atveju yra galimi ka
tastrofiški nuostoliai, pasakė 
ekspertas Aulton Mullendore. 
Daugumas moderniųjų namų: 
siekia po daugiau kaip 100 pėdų1 
aukščio, bet daugumas ugniage-J 
sybos departamentų turi gelbė
jimo prietaisus, kuriais galima 
pasiekti tik iki septinto aukšto, 
tai yra 70 ąr daugiausiai 80 pė
dų, kai miestuose šimtai tūks
tančių žmonių gyvena, dirba ir 
miega pastatuose, daug aukš
tesniuose negu gali pasiekti 
miestų ųgniagesybos priemo
nės. Tokie pastatai yra poten
cialūs “mirties spąstai”, per
spėjo Mullendore.

Nors labai retais atvejais gy
ventojai iš dangoraižių viršuti
nių aukštų buvo iškelti malūn
sparnių (helikopterių) pagalba, 
tačiau kol kas žmonėms gelbėti 
ir išsigelbėti vieninteliai keliai 
tebėra laiptai, elevatoriai ir ko
pėčios. ..

Pranešėjas dar atkreipė dė
mesį į langų pavojų einantiems 
šaligatviais apačioje. Taip pat 
jis atkreipė dėmesį į medžiagą, 
iš kokios yra padaryti kamba
rių vidaus įrengimai — greitai 
degantys sintetiniai k.arpetai ir 
plastikinė baldų apmušamoji 
medžiaga.

Apskrities ligoninė 
sumažins personalą
Cook apskrities Įigoųinės eg- 

zekutyvus direktorius Dr. Ja
mes Haughton pranešė, kad 
ąteinančio mėnesio pabaigoje 
bus atleistas visas tūkstantis 
tarnautojų ir tuo būdu bus su= 
taupyta nuo 8 iki 10 milijonų 
dolerių. Ligoninėje esą 1,825 
lovos ir 6,900 tarnautojų, kurių 
žymi dalis pasamdyti per pro
tekcijas, Atleidžiami būsią iš 
tokių skyrių, kaip tiekimas, far
macija, socialinė tarnyba, re
kordai, inžinerija ir praktikuo
jančios slaugės; daktarų ir re
gistruotų slaugių neliečiant.

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 vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavsite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Žavisi, 3715 West 66th Strwt, Chicago, 
Illinois 60629,

* $V. RAŠTO TYRINĖTOJAI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

-Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODEKNISKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARĮ/1:
Chlcagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijof

AMBULANCE 
PĄTARNAVt 
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ 
ir

TURIME 
KOPLYČ'^f 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCLATTO*

ARCHER AVTHUE 
CHICAGO, ILLINOIS MKtt 

PHONE: »4-447f

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Lietuvių Enciklopedijoje 
(XIII t. 433 pusi.) apie Kuršių 
parašyta:

Kuršius (Kurcijus?), Alek
sandras Karolis, dr. New Yorko 
miesto archyvuose sulotyninta 
pavarde žinomas kaip Alexan
der Carolus Curtius former 
professor in Lithuania”, 1559 
IV. 25 laiške tuometiniam N. 
Amsterdamo (taip tada vadi
nosi dabartinis New Yorkas) 
gubernatoriui Stųyvesaptui 
Olandų Indijos beųdrpvp jį va
dina Alexander Carolus Cur
si us. Tai manoma, yra pirmas 
žinomas lietuvis atvykęs į 
Ameriką rašto ir lotynų kalbos 
mokytojas. Matyti, greičiau
siai politinis pabėgėlis iš Lie
tuvos. Dėl ginčų ir hėsu tarinių 
su kolonijos vadais K. po po
ros metų vėl grįžo į Europą ir 
matrikuliflvosi Leydeno univ. 
Olandijoje, kur apie jj yra iš
likusios tokios žinios: 1661. XI.

Susirįnkiinų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Lietuviu Žagarirčig klubo narių 
susirinkimas įvyks sekmadienį, lap
kričio 26 dieną 1 vai. 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.

— Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je 6-tosios Apskrities rudeninis susi
rinkimas įvyks lapkričio 23 d., Chica- 
fo Savins and Loan svetainėje, 6243 

o. Western Ave., pradžia 2:30 vai. 
p. p. Visos SLA 6-tos Apskrities kuo
pos prašomos atsiųsti sayo atstovus. 
Siame 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

— Chicago; Lietuvių Našlių, Naš- 
liukių ir Pavienių draugiška* klubas 
ruošia šokių vakarą Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43rd SL lapkričio 25 
d. 7 vai. vak. Valdyba ir ^oipisija 
kviečia visus praleistį laiką ir sma
giai pašokti, grojant labai geram Jur
gio Joniko orkestrui. Bus bufetas su 
įvairiais gėrimais, šilti ir šaltį užkan
džiai, dovanos.

Victoria Cinką, nut rašt.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Aru*. 7-3401

—MM——  .n J    mm—

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė-, Cicero, III. Phone: OLympic 2-l(M)5>

PETRAS BIELIŪNAS
4348 Bo. CALIFORNIA A VE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: Y Arus 7-1133-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubiįc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667?

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J, RIDIKAS ;
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-19H
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3. Akademinė dalis.
Atidarys skyriaus pirminin-Lietuvos Kariuomenės 54-oji sukaktis

I.. V. S. “RAMOVĖ” Chica-.L. V. S. “RAMOVE” Centro kas kol. Andrius Juškevičius, 
gos skyrius rengia N’epriklau- V-bos pirmininkas gen. prof.
ponios Lietuvos kariuomenės i Stasys Dirmantas, asist. Morta Himnai:
atkūrimo 54-rių metu sukakties’Babickienė ir Zuzana 
minėjimą, kuris Įvyks 1972 m.Įėienė. Trumpą žodį 
lapkričio mėn. 26 <1. Jaunimo Jonas Gaižutis.

1. Iškilmingos pamaldos 11 
“vai. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Pamaldų metu, koplyčioje gie
žios solistės: Genovaitė Mažei
kienė ir Margarita Momkienė. 
Vargonais gros muz. Manigir- 
tias Motiekaitis, Auka atneš 
Vanda Kulikauskienė ir ranio- 
vėnas Andrius Juškevičius.

2. žuvusių už Lietuvos Lais
vę pagerbimas.

Iškilmes praves kol. Petras 
Šeštakauskas. Aukurą uždegs

Vainikus padės: 
skyriaus ramovėnų 
Jonas švedas asistuos 
Kulikauskienė 
Dainauskienė.

National Institute of Child 
Health and Human Development, 
National Institutes of Health, 
Bethesda, Maryland, paskelbė 
straipsnį apie imunologinį pa
grindą' luteinizliojančio hormono 
reaktyvamui. Jos straipsnis til-' 
po Endocrinology,''tomas 91, nr. Į 
5, 1972 m. lapkričio mėn. Imu-; 
nologija šiandien yra pats nau-j 
jausiąs raktas 
blemas.

The Journal 
mistry, tomas 
m. lapkričio mėn., atspausdino 
L. D. Grinos daktaratinę diser
taciją (University of Washing-’ 
ton, Seattle, Washington, 1971! _
m.) apie ciklopenta (d) pirida-! su galvos puošmenomis moterims, 
zinus. Saulius šimoliūnas

HELP WANTED — F EMALI
Darbininku Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

EARN EXTRA MONEY 
FOR CHRISTMAS

Vėliavų Įnešimas.
: J. A. V. ir Lietuvos 

Juškevi- himnus giedos sol. Genovaitė 
tars kol. Mažeikienė akompanuos muz. 

Manigirdas Motiekaitis.
Invokacija kun. Gediminas 

Kijauskas.
Savanorių pagerbimas.
Garbės konsulo p. J. Dauž- 

vardienės žodis.
L. V. S. “RAMOVR” Gentry 

V-bos pirmininko gen. prof. 
Stasio Dinnanto žodis.

Paskaita: \’isuomenės supa
žindinimas su naujai išleista 
Lietuvos Laisvės kovų istorija 
I-mas tomas. Gen. štb. pulk. 
Antanas Rėklaitis ir inž. Jonas 
Jurkūnas.

By Selling an .Exciting new 
Produkt. Part time.

į biologijos pro-

CALL NOW!!!
FOR MORE DETAILS

913-5111

(Jiicagos 
vardu, kol.

Vanda 
ir Leokadija

šauliu Sąjun
gos vardu: Vytauto Didžiojo 
šauliu kuopos pirmininkas 
Vladas Išganaitis, asistuos gen. 
Daukanto jūrų šauliu kuopos 
pirmininkas Bronius Klimavi
čius ir Klaipėdos jūrų šaulių 
kuopos pirmininkas Kazys 

’ Klinauskas.
Į Marija. Marija!

of Organic Che- 
37, nr. 22, 1972 MISCELLANEOUS FOR SALE 

Įvairūs Pardavimai

PARDUODAMI 
DU LIETUVIŠKI TAUTINIAI 

KOSTIUMAI

© žmogus yra gimęs laisvas.
Ruso

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

Rankų darbo medžiaga ir 
apsiuvinėjimai. 

TEL. DR 3-1930

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į > -

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774'

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

Geriausia dovana - Dovydėno knyga

Liudas Dovydėnas — MES VALDYSIME PASAULĮ I ir H tomai po $4.00

Mūsų laureato vaizdžiai aprašyti 
kurių metu rusai okupantai naikino 
kiška. Susipažinkite, kaip sunaikinti 
tingai svarbi knyga jaunajai kartai.

Woodhaven, N. Y. 11421, U. S.A

Paskubėkite jas įsigyti. Greitas persiuntimas veltui. Dovanai pri
dedamas atatinkamas sveikinimas. Knygos gaunamos knygynuose, 
pas vietos platintojus arba leidykloje, jai pasiunčiant užsakymą su 
čekiu (U. S. doleriais).

84-20 Jamaica Avenue,

Tų knygų pritaikintas vertimas anglų kalba, tinkamas 
svetimtaučiams ar lietuviškai nebeskaitantiems tautiečiams.
Liudas Dovydėnas WE WILL CONQUER THE WORLD .............

ANKSČIAU PASIRODĘ MŪSŲ LEIDINIAI:
Jonas Aistis POEZIJA, pilnutinė rinktinė ...................................
Juozas Audėnas PASKUTINIS POSĖDIS, 1939—M) m. atsimi

nimai .. ............ .... ..................................................
St. Laucius RESPUBLIKA, Lietuvos tragiški Įvykiai poezijoje.... 
A. Baranauskas ANYKŠČIŲ ŠILELIS, iliustr. liuks. leidinys .... 
Maironis BALADĖS, iliustruotas liuksusinis leidinys ...............
Maironio PORTRETAS (dail. Pr. Lapė) .......................................
Sibiran ištremtu lietuvaičiu THE LIVING TESTAMENT OF

FAITH AND COURAGE, liuksusinė maldaknygė angliškai

$5.00

$6.00

$330

abu bolševikmečiai Lietuvoje, 
viską, kas lietuviška ir katali- 
raudonąją hidrą ateityje. Ypa-

$4.00
$1.50
$5.00 '
$6.00
$2.50

1. Meninė dalis.
Meninę dalį išpildys: Kristi

jono Donelaičio lituanistinės 
mokyklos mokiniu choras va- •r C
dovaujanias niuz. mok. Povilo, 
Mieliulio ir tautiniu šokių gru
pės vad. mok. Irenos Smieliaus- 
k ienos.

Tautinių šokių grupės “Sūku
rys” vad. mok. Gražinos Vin- 
dašiūtės.

■m
| TRUMPA 1 1

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MARQUETTE PARKE 
Išnuomojamas kambarys su virtuvės 

privilegijomis. 
Skambinti GR 6-6497

£

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
X INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave, PRospect 8-2233

Chicagos ir jos apylinkių lie
tuvių organizacijos su savo vė
liavomis, nariais ir visa lietu
viu visuomenė kviečiama skait
lingai dalyvauti mūsų kariuo
menės atkūrimo šventės minė
jime.

LIETUVIAI MOKSLO 
PASAULYJE

Judita L. Vaitukaifytė, 1966 
metais baigusi mediciną Bosto
no Universitete ir dabar dirban
ti tyrimų darbą Įstaigoje vad. 
Reproduction Reserch Branch,

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

JI   —==  — "

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai 34,00, 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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2508 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
_____  Didelis pasirinkimas [vairių prekių.

’ AUTOMOBILIAI, JALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pi^us ir sąžiningas patarnavimas, Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgu metij patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-920S
• __________________________________________

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

Chicago's 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 
S pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
os. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 

kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Moner 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir paslyrti:

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL, 60603
ME
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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 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

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

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

kitoki blankai.

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas,

Kai-

III.

sav.

AL. IR IGNAS 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

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

___ _ ___ ___ FTAtl F A U| 
3208y, W. 9Sth St.

Call: Frank Zapolls

GA 4-8654

— Audrė Degutytė, Arūnas 
Derenčius, Debra Dergentis, Ar
lene Banas, Mary Brendis, Pe
ter Dimas, Cathleen Druktenis, nam asmeniui Marquette Parko apy- 
Janet Gudauskaitė, Rovena Ka- linkėję. Tel. 434-7174.
sis, Robertas Kolimas, Michael CTTATT/,-pO o ,’ . . , SUAUGĘS ASMUO ieško 2—3 kam-
Montwill, Diana Narutytė, Darus barių buto Marquette Parko aplinkė- 
Paškauskas, Loretta Plienaitė, ie- Skambinti visą dieną 778-6344 

, ... . „ i arba po 4 vai. vak. 737-2185.F. Pranekevicius, Jonas Pruns- 
kis, Algis Pūras, Linda Rackas, 
Edvardas Rudokas, Mirga Se- 
repįta, Marijus Slapšys, In. Stra- 
vinskaitė, ■ Algis Tamošiūnas, 
Vytautas Šumskis, Audronė 
Vyšnia, John Jarmoška ir Al-( 
fonsas Zaniauskas, aukšt. mo-i 
kyklų senjorai Chicagos pietva-J 
karių apylinkėse, 
valstijos stipendijas taip pat mas įvyks š. m. lapkričio mėn. 
Scholars pažymėjimus konkur-,28 dieną 7:30 vai. vak. Jaunimo 
sinių egzaminų būdu.

— Margareta Garben iš Lake
land, Fla., apsigyveno pas savo 
dukterį CIayde ir žentą, Hoff
man Estates, Ill. Padėkos die
nos bei artėjančių Kalėdų pro
ga, kartu su svetingu priėmimu, 
gavo prasmingiausią dovaną — 
metinę Naujienų prenumeratą, i

i
— Regina Kučienė, Kr. Done- Kaina 12 dolerių, 

laičio Lituanistinės mokyklos 
tėvų komiteto pirmininkė, rūpi
nasi, kad pavyktų mokyklos va
karas, skirtas sutelkti finansinę 
paramą mokyklai. Vakaras 
ruošiamas gruodžio 2 d. 7:30 v. ■ 
vak. Inn Motion salėje.

— Marija Bachunienė iš Ta- niuose, 2511 W. 69 St. ir Mar- 
bor Fanuos Michigan valstijoje, gutyje, 2422 W. Marquette Rd. 
dovanojo Balzeko Lietuvių kul- Sekmadienį Margučio raštinė 
tūros muziejui vertingas kny- veiks iki 2 vai. p. p. Vėliau bilie- 
gas ir leidinius apie lietuvių ko- tų bus galima įsigyti Jaunimo 
vas bei pastangas už savo krašto centro kasoje. Visi kviečiami 
laisvę. Tas knygas surinko arba atsilankyti. Dėkoja Margutis, 
išleido Juozas J. Bachunas, da
lyvavęs plačiausios apimties lie
tuviškoje veikloje taip pat rem
damas ištekliais tokius pat dar
bus Leidiniai bus paskirstyti 
bibliotekoms taip pat tyrimų 
centrams.

NEBRANGIAI IŠNUOMOJAMI 2 kam
bariai ir virtuvė su visais baldais vie-

nės. Tautinių šokių grupė “Sū
kurys”, vad. mok. Gražinos Vin- 
dašiūtės. Minėjimas įvyks lap
kričio mėn. 26 diena Jaunimo 
centre. (Pr).

— Lietuvių Filatelistų Drau
gavo Illinois gijos “Lietuva” narių susirinki-

Centre.
Kviečiami nariai skaitlingai 

dalyvauti. Valdvba
(Pr).

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. - ’ f

PRIE 56 IR TROY paveldėjimas, 
5 kambarių mūro bungalow, 2 mie
gami. S18.500.

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
tų senumo baltų plytų mūras prie pat 
Marquette Parko. $35.900.

PRIE 65 IR RICHMOND labai gerai 
Drižiūrėtas 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

TEISYBĖ LAIMI

♦ “Kovos dėl Lietuvos Nepri
klausomybės” knygą, bus gali
ma Įsigyti Jaunimo Namuose 
š. m. lapkričio 26 d. per Lietu- 

ivos kariuomenės šventės minė-

♦ Vidimanto Valatkos, buvu
sio Kauno muzikinio teatro so
listo koncertas rengiamas rytoj, 
sekmadienį, 4 vai. p. p. Jaunimo 
centre, šį šeštadienį iki 6 vai. 
vak. bilietai gaunami Margi-

64-TA IR KARL0W
15,900 dol. yra pilna bargeno kaina. 
Už ją jūs gausite labai geroje apylin
kėje su labai pigiais mokesčiais ge
riausią pirkinį, kokį šiandien galima 
gauti. 4 kambarių mūro namas su 
sumoderninta virtuve ir sumodernintu 
vonios kambariu. 30 pėdų sklypas yra 

vertas tų pinigu. Paskubėkite.
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar. • 
Kalbame lietuviškai.

' 254-8500

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

6% KAMBARIŲ MŪRAS. 1% vo
nios. Iškelti vamzdžiai. Įrengtas beis
mantas. Kilimai. jGaražas. 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 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.

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

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

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

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

(Pr).

♦ Pirmyn Choras kviečia Chi
cagos ir apylinkių lietuvius da
lyvauti choro baliuje, kuris 
įvyks š. m. gruodžio mėn. 2 d., 

[7:30 vai. vak. B. Pakšto^ salėje, 
2801 W. 38 St., Chicagoje, “Či
gonų Barono” pastatymo išlai
doms sumažinti. Meninę pro
gramą atliks Pirmyn choro so
listai. šalta, šilta vakarienė, ba
ras, dovanų paskirstymas ir šo
kiai.

. | Stalus prašome, užsakyti iš
cn,s senelius su narni parengto-'anks(o telefon!lis 737.9376 arba

— Julija Sačauskienė nesenai 
grižo iš atostogų Hot Springs, 
Ark., ir vėl Įsijungė Į lietuviškų 
draugijų veiklą. Jos vadovauja
mas Joniškiečiu klubas ruošiasi 
aplankyti besiartinančh] Kalėdų 
proga Holy Family viloje esan-

mis dovanomis ir lietuviška pro
grama. 778-4293. Auka $6.00. .

(Pr).
— Joana Stulpinienė iš Mar

quette Parko apylinkės pateikė 
SW Economist laikraščio ko- kritikavęs Pr. Čepėno sureda- 
respondentui žinias su pareiški- guotą Lietuvos Universitetą, iš- 
mais apie lietuvių Padėkos die-A’eda: “Vis dėlto gera knyga” ir 
nos papročius ir Amerikos lietu- baigia: “Prieš šventes, kai sun- 
vių nuotaikas.

“Akiračiu” recenzentas, pa-

ku rasti rimtą, įspūdingą, kul
tūringą ir nepigią dovaną drau-— A. Butkevicius is Brighton . X1 ., T • x.. gams, — nepamirškit Lietuvos Parko apylinkes Įteikė Naujie

noms Lietuvių Jūrų skautijos
50 dol. auka vajaus proga. Gi-,nn , . » , T. ., T. . ‘ . ,v . .. 1 ., 20 dol. gaunama adresu: Liet,lūs Lietuvos ir išeivijos reika-Lį t • ts_ r-.., .. _ Profesorių Draugija % C. Z?.,lu supratimas vra musu Skauti- . ‘-.p.,, ' .
jos ir daugumos jaunimo žyme
netgi audringuoju laikotarpiu.

Universiteto. Stora ir vertinga 
dovana gėdos nepadarys”. Už

> S. Dir- 
Washtenaw 

Ave., Chicago, Ill. 60629. (Pr).

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

PIRKITE DVI AR TRYS ŠEIMOS 
Marquette Parke nauja 8 butų namą 
po 3 ir 4% kamb. $15.500 pajamų.

Mainvs i mažesni. 
HE 4-2323. J. V. 
6757 So. ROCKWELL

MARQUETTE PARKE
2 aukštų mūrinis namas po 4 kam
barius. gazo šildymas. 2 mašinų ga
ražas. Naujai atremontuotas. Virš 

$30.000.
Skambinti po 5:00 vai. popiet

424-9336 k

GROŽIS ATNEŠA LAIMĘ
Nepaprastai gražus ir išskirtinai ge
ras tik 2 metų senumo 5% kambarių 
mūrinis namas su 3 dvigubo dydžio 
miegamaisiais, puošniomis 1% vonios 
kambariais, tikrumoje geriausias vi
soje apylinkėje. Visas namas vra su 
oro vėsinimu, visur ąžuolo medis ir 
trimas, taip pat ąžuolinės spintelės su 
imantuotomis virimo ir kepimo kros
nimis. Pilnas beismantas ir daug 
priedų bei pagerinimu. 2 mašinų 
aluminiiaus garažas. Už ta geriausią 

pirkini vra žema 331.900 kaina. 
Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

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

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

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

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik 327,900.

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

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu, alumin. langai. Pa
jamų apie S23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL -ESTATE
3009 WEST 63rd STREET'

TeL: 471-0321

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

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

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

TEL. 436-7878

V

& L. INSURANCE & REALTY

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Hl. 60*09. Tel.: VI 7-3447

— 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- 69 St., tarp Rockwell ir Talman, 
liūlio ir tautinių šokių grupė, Chicago, HI. 60629. Tel. WA 
vad. mok. Irenos Smieliauskie-

Vertingi siuntiniai, oro paš
tu, pasieks gavėjus Lietuvoje 
dar prieš Kalėdų šventes. Kaina 
tik 82 dol. (6 skirtingi dalykai). 
Prašome kreiptis: Vyt. Žukaus
kas, Package Express, 2608 W.'

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublic 7-1941

✓

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

Al. RĖT.KAKTTS TET. ZWLRRIW

5-2787.

■NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
darbo Žmogaus 

DRAUGAS IR BlCliJLIS

SKAITYK FATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS




