
KAUJISNOS
IJw LIikwtflMM* DtAy

Oiler One Million Lithuanian In The United Stat**

VOL. LTV Kaina 15c

1739 30. Hairted Street. Chicago. I1L 00008 
HAymarket 1-6100

IŠ VISO PASAULIO

I■
►MS

Debesuota, sniegas
Saulė teka 6:59, leidžiasi 4:21

ATMOSFERA EUROPOS PADANGĖJE l
MASKVA. — Rusijos komunistų partijos vadas Brežnevas 

baigė savo vizitą Vengrijoje, kur jis gyrė visur vengrų komunis
tų vadą Janos Kadar. Manoma, kad jo vizito tikslas ir buvo su
teikti paramą Kadarui, kurį dažnai puola konservatyvūs komu
nistai Čekoslovakijoje ir Rytų Vokietijoje dėl jo plačiij ekono
minių reformą^urios padarė iš Vengrijos viena turtingiaušiai 
gyvenančių Rytų Europos valstybių. Reformos prasidėjo 1968 
metais ir dabar jos pradėjo nešti vaisių.

Ilgiau
J

Brežnevas savo svarbiausią 
kalbą pasakė netoli Budapešto 
esančioje Csepel geležies ir plie
no liejykloj. Brežnevas kalbė
jo apie pasikeitusią atmosferą 
Europoje. Dabar jau galima 
kalbėti apie svarbius klausimus, 
kaip kariuomenių' ir ginklų Eu
ropoje sumažinimą,; nors nese
niai apie tai nebuyo galima ir 
pagalvoti, kalbėjo Brežnevas. Pa
dėtis Europoje einanti gera kryp
timi ir sukelia viltį, kad bus ga
lima imtis dar snaudingesnių 
žingsnių. ' '

Brežnevas nurodė, kad paga
liau susitarė abi Vokietijos. Tas 
susitarimas atidarė kelią į Rytų 
Vokietijos pripažinimą tarptau
tinėse organizacijose^ Dar teks 
susitarti V. Vokietijai ir Čekos
lovakijai ir pasmerkti Muenche- 
no 1938 metų paktą. Jei reika
lai vystysis palankia kryptimi, 
bus galima laukti tolimesnių 
santykių gerėjimo tarp V. Vo
kietijos ir Rytų Europos. “Mes 
bandome nuvalyti nuo-Europos 
žęmės_ j^eįtįesh šiukšles”, pasa
kė Brežnevas 'vėligfų dd^jinih- 
kams.

Brežnevo pareiškimai sukėlė 
Nato valstybių viltis, kad So- 
vietij Sąjunga ir Varšuvos pakto 
satelitai sutiks derėtis dėl abi
pusio kariuomenių sumažinimo.
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Britanija baudžia 
Ugandos valdžią

LONDONAS. — Britanijos vy
riausybė paskelbė, kad ji atšau
kia 24 milijonų dolerių pasko
lą Ugandai. Per ateinančius dve
jis metus Britanija išveš, iš 
Ugandos visus mokytojus ir že
mės ūkio specialistus, kurie dir
ba Ugandoje. Britanija moka 
tiems patarėjams pusę algos, jų 
yra Ugandoje virš 1,000.

Užsienio reikalų ministeris 
Douglas-Home .pranešė parla
mentui, kad Britanijos Aukšta
sis Komisionierius Ugandon 
begrįš, jo įstaigai vadovaus 
mesnio rango valdininkas.

Šiais veiksmais Britanija
rodė savo nepasitenkinimą Ugan
dos vyriausybei,‘kuri ištrėmė iš 
Ugandos visus Azijos kilmės 
žmones. Ugandos pavyzdžiu ga
li užsikrėsti ir kitos Afrikos val
stybės, kuriose, kaip Tanzanijo
je ar Kenijoje, gyvena tūkstan
čiai indų ar pakistaniečių. j

Ugandoje prezidentas Amin 
pareiškė savo '■ kalboje, kad 58 
misijonieriai buvo išvaryti lauk. 
Valdžios statistika rodanti, kad 
Ugandoje dar yra 1,293 katali
kai misionieriai, 95 protestantai 
ir 67 įvairių krikščioniškų sektų 
žmonės. Iš Ugandos išvaryti ne
turėję įvažiavimo dokumentų.

ROCHESTERIS. — Policija 
rado vienam bute tris negyvus 
asmenis, motiną su dviem vai
kais, 18 ir 21 metų amžiaus. Po
licija įtaria, kad vienas šeimos 
narys nušovė kitus du ir paskui 
pats nusišovė. Daromi tyrimai 
nustatyti, kas buvo tas šaulys.
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AR JAV “PARDUODA” P. VIETNAMĄ? i
WASHINGTONAS. -r- Prezidentas Nixonas pasitaręs su ka

riuomenės jungtinio štabo vadais, gavo jų pritarimą karo paliau
bų planui Vietname. Amerikos kariuomenė iš P. Vietnamo bus 
išvežta per 60 dienų, paskelbus paliaubas. Tuo pačiu laiku ko
munistai turi paleisti amerikiečius belaisvius. Susitarimas nelie
čia 54,000 Amerikos aviacijos karių Tailandijoje ar 60,000 jūrų 
laivuose prie Vietnamo. Prezidentas pareiškė kariuomenės štabo 
nariams, kad jei Hanojus pradės laužyti karo paliaubų sąlygas, 
prezidentas, jausis laisvas vėl pradėti aviacijos puolimus šiaurės 
Vietname.

HONOLULU. — Viena didelėj 
parduotuvė buvo nusamdžiusi 
moterį eiti Kalėdų Senio parei- 
gasį tačiau ją reikėjo atleisti, 
nes gudresni vaikai ją atpažin
davo iš jos nagų.

WASHINGTONAS. — Prezi
dento sudaryta mokslininkų ko
misija įspėjo, kad mokslo ir tech
nikos pažanga jau gali iš oro pa
daryti ginklą. Mokslininkai gali 
sukelti lietų, audras ir ] 
keisti klimato sąlygas.

ČIKAGA. — Nacionalinė Sau
gumo taryba skelbia, kad atei
tyje ugniagesių mašinos gali 
būti dažomos ne tradicine raudo
na spalva, bet geltonai žalsva, ši 
spalva geriau žmonių matoma 
net ir nakties metu.

PARYŽIUS. — Sovietų mar
šalas Grečko, lankydamas vieną 
prancūzų fabriką, atmetė jam' 
pasiūlytą taurę šampano, šaky- j 
dainas, kad šampanas tai van
duo ir jis jo negeriąs.''Jo' paklau
sė, ką jis geria? Konjaką, atsa
kė sovietų gynybos ministeris. 
Lėktuvų motorų fabrikas kon
jako neturėjo ir maršalas nusi
stebėjo : “Toks fabrikas ir netu
ri konjako? Grečko padovanojo 
fabriko direktoriui didelį “sa- 
movarą”, patardamas mažiau 
gerti šampano, daugiau — arba
tos.

NEW ORLEANS. — Užside
gus 16 aukštų pastatui, penki 
asmenys, negalėdami pabėgti, 
iššoko per langus ir užsimušė. 
Ugnegiasių kopėčios jų negalėjo 
pasiekti. Kai kurie nuo pastato 
stogo buvo išgelbėti helikopte
rių.

FORT LAMY. — Chado res
publika nutraukė diplomatinius 
ryšius su Izraeliu, pareikšdama, , 
kad afrikiečiams dera laikytis 
kartu su arabais. Kartu pa
skelbta, kad Chadas pripažįsta 
komunistinę Kiniją.

TAIPEJŪS. —-Taivano poli
cija per tris dienas sulaikė ir 
nukirpo plaukus 1,500 jaunuolių. 
Kiti įspėjami nusikirpti kasas, 
nes jos kenkia tradicinėms kinų 
moralinėms ir socialinėms ver
tybėms.

Airijos valdžia 
žada pasitraukti 
DUBLINAS, i- Airijos vy

riausybė pagrasino parlamente, 
kad vyriausybė pasitrauks ir 
skelbs naujus rinkimus, jei opo
zicija nepritars valdžios pasiū
lytiems naujiems įstatymams, 
skirtiems kovai prieš IRA — Ai
rių Respublikos Armiją. Vy
riausybė parlamente iš 144 vie
tų teturi 69 atstovus, todėl be 
opozicijos partijų nėgali pra
vesti įstatymo.

Opozicija tvirtina, kad įstaty
mų pakanka, tik reikia juos ener
gingai vykdyti. .Opozicija' irgi 
pasmerkė IRA darbus,^tačiau už 
įstatymus nebalsuoja, nes jie su
varžysią piliečių laisves.

Jungtines Tautas
JUNGTINĖS TAUTOS. _ Iz

raelis Įspėjo Jungtines Tautas, 
kur vyksta debatai apie Viduri- 
niuosius Rytus, kad jei bus pri
imta dar viena rezoliucija, pa
smerkianti Izraelį, bus sunaikin
tas paskutinis galimumas Jung
tinių Tautui taikinimo veiks
mams. Izraelio ambasadorius 
pasikalbėjo su dr. Gunnar Jarr- 

kitaip Paskubės Apollo 17 kelionės į mėnulį dalyviai, astronautai Harrison Schmitt, Eugene Cernan' reikalauja, kad š. Vietnamas i ing, specialiu JT įgaliotiniu tai
kos ieškoti tarp Izraelio ir ara
bų.

Izraelio ambasadorius pareiš
kė, kad tie, kurie nori taikos, tu
ri sustabdyti polemiką ir žiūrė
ti, kad nebūtų pašalintas pasku
tinis JT instrumentas taikini- 

, , mui. kad jie _______
sienio reikalų ministeris Swa-,be P. Vietnamo vyriausybės pri- 
ran Singh parlamente pareiškė, tarimo neturės karo paliaubų. į Wya rlr C Dimi+rmr 
kad Indija norėtu pagerinti san- . ., . 1*111“, Ul« U. l/HllllIUV. . .. . ® .. T Rice universiteto istorijos pro-tykius su Amerika ir Kinija. Jau , . „ . T J , . t ■» . •

NYT, kidįezidentas ^^lk6J3,S
taip gražiai* neatsinepe apie , . .

ba aPie generaciją taikos , ta- WASHINGTONAS. — Bul-

R. Vokietija
JT konferencijoje

ŽENEVA. — Pirmą kartą 
Jungtinių Tautų istorijoje Rytų 

„j Vokietija dalyvavo vienos agen
tūros konferencijoje. UNESCO 
Į priėmė Rytų; Vokietiją lapkri- 

l" | čio 21 ’d. -Tąs?,duoda- Rytų ^Vo
kieti jai teisę dalyvauti visose 
JT organizuotose konferencijo
se.

Rytų Vokietijos transporto 
ministerio pavaduotojas Volka- 
mer Winkler dalyvavo Ženevos 
konferencijoje, kur svarstomi 
pasaulio prekybos metodai, pa
naudojant standartines paka
vimo dėžes, šalia Rytų Vokieti
jos delegacijos sėdėjo ir Vakarų 
Vokietijos.

Jungtinių Tautų 
universitetas

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautu ekonominiu reikalu ko
mitetas nutarė pritarti pasauli
nio JT universiteto steigimui, 
kuri siūlė Japonija ir dar 13 
valstybių, jų tarpe Austrija, 
Egiptas, Suomija, Prancūzija, 
Islandija ir kt.f Sovietų blokas 
balsavo prieš universiteto stei
gimą, Kuba, Kanada ir Meksika 
susilaikė nuo balsavimo

Tokia mokslo Įstaiga nebus 
koncentruota vienoje vietoje, bet 
jos skyriai bus išdalinti po visą 
pasaulį. Universitetas spręsiąs 
žmonijos problemas — taikingą 
sugyvenimą, žmogaus teises, iš
vystymą ir kt. Dar neaišku kiek 
toks universitetas kainuos, netu
rima jo darbo taisyklių. Tokį 
universitetą pirmas pasiūlė bu
vęs gen. sekretorius U Thant 
1969 m., tada ši idėja buvo 
mesta, kaip nereikalinga ir 
praktiška.

at-
ne-

Vliko Seimo
komisijos

Sudarius Seimo prezidiumą 
buvo sudarytos komisijos. Į 
mandatų komisiją įėjo: J. Dau
gėla, K. Veikutis, A. Pautie- 

nius. Į nutarimų komisiją įėjo 
A. Kasulaitis, T. Blinstrubas, 
kun. A. Stašys, dr. M. Anysas 
ir dr. B. Radzivanas. (E)

i!0i

ir Ronald Evans.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

0 Amnesty International pir
mininkas parašė laiškus prezi
dentui Nixonui ir šiaurės Viet
namo premjerui, išreikšdamas 
baimę, kad paskelbus paliaubas 
Indokinijoje bus išskersti politi- 

000.
♦ Apie 500 žmonių demonstra

vo Dubline protestuodami prieš 
IRO vado kalinimą.

Pietų Korėjoje vyksta abie
jų Korėjų derybos dėl numato
mo susijungimo.

Angier Biddle Duke, buvęs 
prezidento Kennedžio protokolo 
šefas, buvo girtas suimtas vai
ruojant automobili Long Island. 
Jam atimtas 60-čiai dienu lei
dimas ir uždėta bauda — 50 dol.

♦ Joseph Smrkovsky, buvęs 
Dubčeko vyriausybės bendra
darbis, parašė laišką Prancūzi
jos socialistų partijai, dėkoda
mas už pakvietimą į konferen
ciją. Jis negalįs atvykti, nes gu
lįs ligoninėje.

♦ Vakar apie 200,000 JAV 
angliakasių rinko unijos vado
vybę, prižiūrint darbo departa
mento stebėtojams.

♦ Vatikanas paskelbė, kad 
garsi Michelangelo “Pieta”, ku
rią sužalojo beprotis, jau baiga- 
ma taisyti ir vėl bus išstatyta 
šv. Petro bazilikoje. Betaisy
dami meno specialistai pirmą 
kartą pamatė skulptoriaus mo
nogramą, įdėta į kairįjį Marijos 
delną. Iki šiol to ženklo niekas 
nebuvo pastebėjęs.

Komunistų artilerija apšau
dė P. Vietname Bien Hoa aviaci
jos bazę, žuvo mažametis vai
kas, 9 vietnamiečiai ir 4 ameri
kiečiai — sužeisti.

♦ Buvęs astronautas John 
Glenn pranešė, kad jis vėl kan
didatuos į senatą iš Ohio valsti
jos. Prieš dvejis metus jis pra
laimėjo demokratų pirminiuose 
rinkimuose.

♦ New Hampshire viešosios 
sveikatos viršininkas įspėja žmo
nes nelaižyti pašto ženklų. Kli
juose esama kenksmingų che
mikalų. Ypatingai “nesveiki” 
šių metų Kalėdų ženklai, klijai 
esą labai neskanūs, o ženklai — 
labai dideli.

apie draugystę
NEW DELHI. _ Indijos UŽ-

Kartu su prezidentu pasitari
me su kariuomenės vadais daly
vavo ir patarėjas Kissinger is, 

; kuris sekmadienį vėl skrenda į 
Paryžių susitikti dar sykį su 
Hanojaus atstovais. AP agentū
ra vakar paskelbė, kad preziden
tas pasakė Saigono atstovui, kad 

i jis negalįs daugiau laukti su ka- 
įro paliaubų-sutartimi. Jei Sai
gono vyriausybė nepasirašys 
sutarties, tai Amerika ateityje 
nutrauks P. Vietnamui visą kari
nę ir ekonominę paramą.

Saigono laikraštis Tin Song
7:.:____ '

Į derėtųsi tiesiog su Saigono vy
riausybe, o ne per tarpininkus. 
Prezidentas Thieu posėdžiauja 
su savo vyriausybe ir patarėjais. 
Jo įtakoje esąs laikraštis tvir
tina, kad “tarpininkai” tik gai
šina laiką, jie suranda neaiškius 
■aptarimus. Komunistai turį su
prasti. rašo laikraštis, 

Ameriką, kurią su Indija rišąs 
tikėjimas demokratija, indivi
dualios laisvės ir žmogaus gar
bingumas. Nesą jokių priežas
čių, kodėl Indija ir Amerika ne- ■ 
galėtų ne tik normaliai sugyven-į 
ti, bet draugauti ir kooperuoti.

Taip pat ir su Kinija Indija 
norėtų gerų santykių, pareiškė 
ministeris, paminėdamas “nau
jas realybes”. Indija pripažįs
tanti, kad Tibetas yra Kinijos’ 
dalis, o gandai, kad Indija kurs
tanti Kinijoje separatistines idė
jas, esą nepagrįsti. Indija ir Ki-' 
nija turi pagerinti savo ryšius, 
pareiškė Singh.

čiau susitarimas su Hanojumi
nuvalius jį nuo Kissingerio re-

į torikos puošmenų, esąs niekas j njnėje. sulaukęs 69 metų. Gydv-
tkitas, kaip pasidavimas priešui 
dalimis. Tai esąs pats biauriau- 

'sias išdavimas nuo tu dienu, kai 
j 11938 metais Britanija ir Prancū

zija, pritariant prezidentui Roo- 
seveltui, sutiko su čekoslovaki- 

!jos išdraskymu.
Nerimą kelia ir pati derybų 

eiga. Amerikos žmonės dar ne- 
! sužinojo susitarimo sąlygų. Joks 
laikraštis ar žurnalistas, net il
tie, kurie skubėjo spausdinti 
slaptus Pentagono dokumentus, 

. nepareikalavo paskelbti pilną 
Valstybės departamentas, pa-. susitarimo sąlygų tekstą.

lankiai sutikęs Indijos vyriausy-1 Iš to, kas paskelbta, aišku, kad 
bes pareiškimą, pridėjo, kad komunistams leidžiama pasilik- 
Amerikai irgi rūpi pagerinti ti, kur jie yra. O amerikiečiai 
santykius su Indija. j kariai ir patarėjai turi pasi- 

j traukti. Nepaskelbta jokių že
mėlapių ar statistikų, todėl ne
žinia, kiek teritorijos ir kiek 
gyventojų P. Vietname bus pa
likti komunistii kontrolei, kaip 
gyvas įrodymas, kad agresija 
apsimoka.

Kai prisimeni, kas atsitiko

Siūlo negrams 
naujus šalmus

WASHINGTONAS. — Kari
nio teisingumo studijij komisija
paskelbė raportą, kuriame siūlo Lenkijoje, Rytų Vokietijoje ir 
reformas, kurios užbaigtų rasinę kitur po 1945 m., kyla klausi- 
diskriminaciją. Studijų komisi- mas ar prezidentas Nixonas ir 
ja pataria pagalvoti apie nau- Kissingeris tikrai tiki, kad ko
jas karines kepures ir šalmus, munistai sutiks su “laisvais ir 
kurie derintųsi su nauja Afro i demokratiniais” rinkimais? Su- 
plaukų šukudseną.. Reikėtii pa- sitarime numatoma šiaurės Viet-
galvoti ir apie šiokius tokius pa- namui ekonominė parama. Ame- žės 12 d., kada Kuba pranešė, 

ga- rika tačiau paramos nedavė Hit- kad nėra daugiau žmonių, 
.lerio režimui ar tai Japonijai, ku- rinčių išvažiuoti.

no-

Manoma, kad skridimai bus 
_ ,. . . , , , I organizuojami, kaip anksčiau, poToliau profesoroius rašo, kad i , .... . ,.. . . .... . du lėktuvus kasdien.

puošalus, kuriuos kareiviai 
lėtų dėvėti.

Išeinąs iš pareigų gynybos se-' ri puolė Pearl Harborą. Hano- 
kretorius Melvin I^aird paskelbė jaus valdžia paramą gaus, 
šį raportą, sakydamas, kad ka
riuomenėje reikia rasti lygybę Vietnamo konfliktas buvo pen- 
visiems kariams, nes lygybė yra kių prezidentų nutartas siekiant 

tvarkingos, laisvos visuomenės Pietų Vietnamui apsisprendimo ningo biznio su Kinija, sunku 
pagrindas. ‘ “

Raporte rekomenduojami ang- JAV kongresų — P. Vietnamas 
lų kalbos kursai ispaniškai kai- turi pats nuspręsti savo likimą, 
bantiems kareiviams.

teisės. Tam pritarė ir visa eilė tačiau suprasti, kodėl preziden
tas Nixonas bando įtikinti Ame
rikos žmones, kad tarptautinio 
komunizmo siekiai ir prigimtis, 
ar tai būtų Maskvos ar Pekino 

Tarptautiniame šachmatų liaubų sąlygomis, kurių neno-1 diriguojami, pasikeitė nuo to. 
turnyre San Antonio, po aštuo- ri P. Vietnamo vyriausybė. Su- kas jie buvo 1917 ar 1945 ar 
nių ratų pirmauja estas didmeis-' prantama. kad didžiajam bizniui 1956 ar 1968 m., baigia pro. Le- 
teris Paul Keres. pataikaujanti spauda laukia pel- owenheim.

Dabar atrodo neįtikėtina, kad 
Amerika sutiktų su tokiomis pa-

WASHINGTONAS. — Bul
garijos egzilų politinis veikėjas 
dr. George Dimitrov mirė ligo- 

tojas Dimitrov. Bulgarijos agra
rinės unijos vadas, buvo 1931 
metais Bulgarijos seimo narys. 
Jis du kart už savo politinę veik
lą buvo nuteistas mirti, vieną 
kart nacių. kitą kart — komunis
tų. Iš Bulgarijos jam teko bėg
ti nuo nacių, o vėliau nuo komu
nistų. Jis Amerikon atvyko 1945 
metais.

Dr. Dimitrov buvo ilgametis 
Pavergtųjų Europos Tautų sei
mo pirmininkas , buvo Tarptau
tinės Ūkininkų Sąjungos gene
ralinis sekretorius bei Bulgarijos 
Tautinio Komiteto pirmininkas. 
Jis redagavo laikraštį 
ir

Laisva
Nepriklausoma Bulgarija".

k

WASHINGTONAS. — Kuba 
pranešė per Šveicarijos amba
sadą Amerikai,-kad ji vėl pradės 
išleisti norinčius iš Kubos išva
žuoti. Havana painformavo, kad 
ji dabar turi 3.400 žmonių, ku
rie pasirengę išvykti. Žmonių 
pervežimas lėktuvais iš Kubos į 
Amerika buvo nutrauktas gegu-
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Provide for a joyful Christmas next year and shop with 
a full purse by joining

STANDARD FEDERAL'S CHRISTMAS CLUB TODAY

na, duodant vieną spektklį gruo
džio mėn. 10 d. Marijos aukšt.
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Viena iš daugelio akimirky "Sidabrinėje dienoje7. Iš kairės į dešine, sol 
Dalia Kučėnienė, Julius Saurimas ir Roma Mastienė.

And now there’s a bosus interest 
rate oo. all ILS. Savings Bonds—for 
E Bonds, 5yi% when held' to matu-

mokama dviejų 
mėty certrfi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

Dirbkime nesvajodami.
Volteras

$ Ne tas yra didis, prieš ką 
milijonai, / i Prispausti vergijos, 
žemyn galvas lenkia.

Vincas Kudirka

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet, klubas nubalsavo vien
balsiai pasveikinti su švento
mis Kalėdomis per Naujienų 
dienraštį, Sandarą, Veteranus, 
Sophie Barčus ir Margutis radi
jo. Susirinkimui pasibaigus, vi
si atsilankę nariai buvo pavai
šinti

That’s for whoa you’re old, right?
It’s for when you’re old jf you can 

afford it.

Gruodžio 17 d. įvyks priešme- 
tinis susirinkimas ir bus ren
kama 1973 metų valdyba. Taipgi 
yra labai daug svarbių klausi
mų, kuriuos būtinai reikia aptar
ti dėl šio klubo geroves.

E. M. McNamee

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.

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija" ya 
veidrodis. Kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt. $2.50

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu.
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8. Illinois

ČIKAGOS AKTORIAI.
K. Baltrušaitytė, M. Lemešytė,
N. Linkevičiūtė, Z. Kevalaitytė,
E. Vilutienė.
J.Balutis, L. Barauskas, t
S. Bernatavičius, A. Brinką,
A. Dikinis, J. Kaunas, J. Lintakas,
B. prapuolenis, J. Raudonis, V. Nakas.

Piliečių Klubas s

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Pašalpos Klubo susirinkimas 
įvyko lapkričio 19 d. Jame bu
vo perskaityti raportai apie pa
sisekimą vieno pikniko, kuris 
įvyko vasaros laiku, ir kaip pra
ėjo metinis balius. Abiejų paren
gimų komitetai buvo pagirti, 
kad taip viską rimtai ir gražiai 
vedė gerų darbininkų pagelba. 
Linksma matyti, kad dar yra 
narių, kurie nebėga nuo darbų, 
dėl šio klubo gerovės.

Finansų raštininkė Bernice 
Žemgulis pranešė, kad keletas 
narių serga: Antanas J ūsas, 
George VViždžunas, Rose Sirben, 
— Jennie Povilaitis ir Connie 
Juška. Klubas linki visiems grei
tai pasveikti.

Wy picture yourself taking extended 
vacations, pursuing hobbies, or buy
ing that fort}’ acres and Hving off the 
land. Pipe dreams? Not if you pre
pare hOw* '

There’s an easy, painless way to 
make your retirement dreams a real
ity. Join the Payroll Savings Plan 
where you work. That way, an amount 
you specify will be set aside from each, 

-paycheck and used to buy U.S. Sav
ings Bonds. It’s an easy way to save.

Tokias išvykas tektų nuošir
džiai sveikinti ir linkėti, kad 
mūsų meninės Chicagos pajėgos, 
visų sričių, galimai dažniau lan
kytųsi didesnėse ir mažesnėse j 
1 etuvių kolonijose kuriose savų ; 
pajėgų stokojama. Antra vertus,! 
svečiams visada parodoma dau- i 
g au dėmesio ir renginiai būna ‘ 
-sekmingesni. j

Chicagos liet: ”iai “Sidabrinę ' 
dieną” turėjo progos matyti pra- ■ 
ėjusį sezoną, kada “Dainava” 
šventė savo veiklos sidabrinę su
kaktį.

I “Sidabrinę dieną” daug šir
dies įdėjo muz. Bronius Budriū- 
nas. parašydamas gražią muziką. 
Libretą parašė dramaturgas 
Anatolijus Kairys.

Statant “Sidabrinę dieną” pir
mą kartą Chicagoje, žinoma, to
li gražu ne visi teatro mėgėjai 
dėl įvairių priežasčių galėjo da
lyvauti spektakliuose.

Girdėdamas pageidavimus, 
“Dainavos” ansamblis ryžosi 
“Sidabrinę dieną” dar kartą su
grąžinti į Chicagos lietuvių sce-

pravedė pirm. Adolfas Ramo- 
nis, pasveikindamas gausiai su
sirinkusius mielus svečius, pra
šė visus vaišintis prie gausiai ap
krautų geriausio maisto stalų, ir 
pristatė garbės, organizacijų ir 
klubų svečius, veiklesnius na
rius bei šeimininkas, būtent: 
Balys Sebastijonas — Lietuvių 
Tauragės klubo pirmininkas; 
Mykolas Maksvytis — Daukanto 
Jūrų šaulių kuopos įsteigėjas ir 
vicepirni.; Stasys Patlaba — 
Marquette Parko lietuvių namų 
sav. organizacijos vicesekreto- 
rius; Juozas Mackevičius — 
Chicagos Marquette Parko apy
linkės Balfo pirm.; P. Eigelis 
— Laisvosios Lietuvos atst. ir 
daug kitų.

Besivaišinant ir linksmai be
sikalbant, pirm. Banionis pri
statė meninės dalies išpildyto- 
jas sekstetą Viltis, vadovau
jamą muzikės Reginos Ditkie- 
nės. Sekstetas padainavo kele
tą lietuviškų dainų, už kurias 
svečiai joms siuntė gausius ap
lodismentus.

Regina Ditkienė ir jos daina
vimo talkininkės už gerą dva
sios peną publikai, buvo apdo
vanotos gyvų rožių buketais. 
Malonu, kad šio parengimo va
dovybė pasirūpino savo svečius 
pavaišinti ir dvasios maistu. 
Svečiams besivaišinant girdėjo
si kalbant, kad pūs medžiotojus 
yra ne tik geriausio maisto, liet 
ir fazanų mėsos. •

Rengėjai nuoširdžiai dėkoja 
visiems darbininkams ir talki
ninkams, be kurių pagalbos ne
būtų buvę įmanoma suruošti to
kį gausų parengimą. Malonu, 
kad publikoje matėsi daug jau
nimo. Pabrėžtina, kad šis klu
bas Jaunimo kongresui paremti 
suruošė balių, kurio visą pelną 
virš 3<N) dol. paaukojo.

Ramonio orkestrui grojant, 
svečiai linksminosi ir šoko dai
nomis pritardami, ir taip vi
siems besidžiaugiant, ]>onas Lai
kas pranešė, kad jau yra sekan
ti diena ir visi turi nutraukti 
linksmybes ir skirstytis poilsiui.

Stasvs Patlaba

to nn 52 00 every oth<r 
week amounts to...

£ $4.00 every olher
34,vV- week amounts to...

__ • $6 00 every other 
week amounts to...

Cm nn $,0 00tver>o,her3 1U. vV* week amounts to...
COC AA $20.00 every other 
iZv.vV- week amounts to...

Pamatymas — DALI\ JUKNEVIČIŪTĖ
Ap .ietimas — ČESLOVAS RUKUIŽA 

Bengia Scenos Darbuotojų S-ga 
$

JAUNIMO CENTRAS
5620 So. Claremont Avenue

1972. XIL 17 d. sekmadienį, 4 vai. p. p 
BILIETAI GAUNAMI MARGINIUOSE, 

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

B. B. PIETKIEWICZ, Pres:

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 

NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

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 v/iil 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.

Šaunus medžiotojų ir 
meškeriotoju banketas

Chicagos Lietuvių Medžioto
jų ir Meškeriotojų klubo ban
ketas įvyko lapkričio mėn. 18 
d. Marquette Salėje. Banketą

« Jeigu norite sužinoti, kuria 
kalba kalbėjo jūsų protėviai, vy
kite į Lietuvą ir pasiklausykite, 
kaip kalba lietuvis, kaimietis.

Prof. Antoine Meillet 
(College de France)

Ruošiantis išvykai į Detroitą 
' ir Chicagos spektakliui, “Daina-, 
. va” gerokai pasitempė darbe ir į 
režisierė Zita Kevalaitytė- Vi- 
sockienė parodė daug sceninio 

į išradingumo.
“Sidabrinę dieną” Chicagoje 

j matysime su simfoniniu orkes- 
! tru, diriguojant muz. Petrui Ar- 
i monui.

Operetėje turi progos plačiau 
oasireikšti visa eilė solistu. Ir

I *

išį kartą solistų sąstatas nepa- 
i sikeitęs, sako “Dainavos” an- 
l samblio pirmininkas B. Vinda- 
I sius. Girdėsime dainuojant Da- 
1 lią Kučėnienę, Romą Mastienę, 
M. Momkienę, Janiną šalnienę, 
Algį Grigą, Vytą Radį, Julių 
Savrima ir aktorių Antana Ge
lažių.

Ruošiantis spektakliams daug 
širdies ir darbo įdeda chormeis
teriai Alfonsas Gečas, Audronė 
Simonaitytė ir akomp. Marija 
Mondeikaitė-Kutz. Pinigai įdėti prieš menesio 15 d duoda dividendus už visa mėnesį 

DivWendai mokami sausio ir liepos 3) d.
Prašome aplankyti naują mūšy namą.

ietuvių meno ansambli
.nava” su “Sidabrine diena’

d nukilęs’ Į Detroitą, kur lie- mokyklos autorijoje 
t aviškojo gyvenimo pulsas toks 
stiprus. Detroitiškiai turėjo pro
gos pagyventi nuotaikomis, ku
rios mūsų kasdieniniame gyve
nime taip dažnai sutinkamos, 
įvertinti ilgai ištverusio “Daina
vos” ansamblio pajėgumą ir už
mojus.

Dainaviečiai grįžo patenkinti, 
d .iaugėsi viešnage, šiltu priėmi- 
r. ų ir parodytu dėmesiu

Y>u carft



DR, K. PAUTIENE

ŠAULIAI IR V. PUTVIO PAGERBIMAS
Mes šauliai-ės būdami V. Put- •

vio, šaulių Sąjungos įkūrėjo, 
pasekėjai ir jo įdėjų vykdyto
jai, plečiame tremtyje šaulišką 
veiklą ir tvirtai tikime j Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mą. v

Daug šaulių, Lietuvos okupa
cijoj, nežmoniškoj priespaudoje, 
paniekinti neša vergijos jungą, 
daug šaulių Sibiro tundrose ir 
stepėse kovoja už gyvybę su mir
timi, bet jų visų širdyse ir sąmo
nėje Lietuvos laisvės idėja buvo 
ir yra gyva.

Komunizmas žmogaus kūną 
užkariavo ir pajungė sunkiems 
darbams, bet jų sąmonės neuž
kariaus ir iš jų Lietuvos laisvės 
idėjos neatims.

1939 m. šauliai Lietuvoje tu
rėjo 62 tūkstančius narių, 72 
šaulių namus, 350, bibliotekų, 
125 chorus 128 orkestrus. Ame
rikoje ir Kanadoje šauliai ple
čia savo veiklą. Dabartiniu me
tu šauliai turi virš 20 šaulių 
kuopų bei kitų padalinių.

Vladas Putvis mirė, jo mūsų 
tarpe nėra, bet jo Lietuvai ir 
šauliams atlikti darbai nemirė 
ir nežuvo. Putvio darbai ir šian-! 
dien yra gyvi mūsų širdyse ir' 
mūsų sąmonėse. Už V. Putvio 
milžinišką veiklą šauliams ir Lie
tuvai šauliai ir lietuvių visuo
menė, atsidėkodama ir jį pa
gerbdama, Vytauto Didžiojo mu
ziejaus sodelyje Kaune ir Tau
ragėje buvo pastatę paminklus.

darželis zn Dr. Basanavičiaus, 
Dr. Kudirkos ir Maironių pa
minklais. Dainavos stovykloje 
prie kelio pastatytas gražus me
niškas medinis jkryžius. Jau lai-j 
kas ir mums ŠMrfiams rimtai eiti 
prie sprendimo ir pradėti V. j 
Putviui Šaulių Sąjungos įkūrė
jui statyti paminklą. Klausimas 
kur ir kada tą paminklą galima 
statyti ? Netoli Dainavos stovyk
los Detroito šauliai nusipirko di
delį žemės plotą, kur greičiausio- 
je ateityje bu§ pastatyta koks 
nors pastatas? Toje vietoje bū
tų galima ir pastatyti V. Putvio 
atminimui paminklą. Clevelan-

Latvių periodinės spauodos
150 metinės sukaktuvės

Ateinantį sekmadienį, 
džio 3 dieną Jamaica

gruo-‘ką. 
Plain,

Kai 1910 metais raudonieji

Geriausia dovana - Dovydėno knyga
Mūsų laureato vaizdžiai aprašyti abu bolševikmečiai Lietuvoje, 

kurių metu rusai okupantai naikino viską, kas lietuviška ir katali
kiška. Susipažinkite, kaip sunaikinti raudonąją hidrą ateityje. Ypa
tingai svarbi knyga jaunajai kartai.
Liudas Dovydėnas — MES VALDYSIME PASAULĮ*! ir II tomai po $4.00

Tų knygų pritaikintas vertimas anglų kalba, tinkamas
svetimtaučiams ar lietuviškai nebeskaitantiems tautiečiams.
Liudas Dovydėnas WE WILL CONQUER THE WORLD ..........  $5.00

ANKSČIAU PASIRODĘ MŪSŲ LEIDINIAI:

Jonas Aistis POEZIJA, pilnutinė rinktinė ........................ -.......— $6.00
Juozas Audėnas PASKUTINIS POSĖDIS, 1939—40 m. atsimi

nimai ------- --------- -------------- ------------------- —..................... $4.00
St. Laucius RESPUBLIKA, Lietuvos tragiški Įvykiai poezijoje.... $130 
A. Baranauskas ANYKŠČIŲ ŠILELIS, iliustr. liuks, leidinys .... $5.00 
Maironis BALADĖS, iliustruotas liuksusinis leidinys -............. $6.00
Maironio PORTRETAS (daiL Pr. Lapė) ....................................... $2.50
Sibiran ištremty lietuvaičiu THE LIVING TESTAMENT OF

FAITH AND COURAGE, liuksusinė maldaknygė angliškai $330

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).

ROMUVA

84-20 Jamaica Avenue,
Woodhaven, N. Y. 11421, U. S.A.

Daug gatvių ir šaulių namų Lie
tuvoje buvo pavadinta V. Put
vio vardu. V. Putvio (1929 m.) 
mirties liūdna žinia iš Kauno 
apsklido po visą kraštą ir Lie
tuva pradėjo gedulą su juodu 
kaspinu perrištom vėliavom. Jei 
buvusiam Prancūzijos vadui De 
Gaule mirus, prancūzų preziden
tas Pampadou paskelbė, kad 
Prancūzija yra palikta našlaitė, 
tai Putviui mirus Lietuva tikrai 
buvo palikta našlaitė, nes kito 
tokio Lietuva jau inesusirado. 
Kyla klausimas, kas V. Putviui 
davė tiek daug energijos, pasi
ryžimo ir pasišventimo dirbti 
savo gimtam kraštui. Turbūt 
didžiausia jo pasišventimo prie
žastis buvo tėvų žemės meilė. 
Ta meilė buvo svarbiau už vis
ką, ir jis dėl to visas savo dva
sines ir materialines jėgas pa
aukojo lietuvybei ir Lietuvos 
laisvės kovai.
Kur statysim Putviui paminklą?

Nuo komunizmo persekiojimo 
pabėgę lietuviai Vokietijoje gy
vendami prisistatė lietuviškų 
medinių kryžių. Amerikos lie
tuviai visokiomis progomis sta
to meniškus lietuviškus medinius 
kryžius.

Clevelande, tautiniuose darže
liuose, yra puikus lietuviškas

'V-sg-

PER ANNUM'0 PER ANNUM

0 PER ANNUM

PAID QUARTERLYDIVIDENDS COMPOUNDED DAILY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės Į

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

^SAFETTO?^ 

rout SAVINGS

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum SI,000

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

UP TO 
\ $20,000. 
WTovS

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Chicago Savings
_ ind Loan Association

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokiu 
jūsų namo pagerinimų duoda paskolas nuo S500.00 Ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokių 
reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas nuomas, Įsigykite nuosavus namus.

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

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M^ Tu««. 9 to 4, Thur®. & Frl. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

do darželiuose yra kitas galimu
mas pastatyti V. Putviui pa
minklą, nes ir Lietuvoje karo mu
ziejaus sodelyje buvo V. Putvio 
ir dr. Basanavičiaus paminklai.

Prieš apsispręsdami statyti 
paminklą ar kryžių pakalbėkime, 
kuris būtų naudingesnis ir il
giau laikytų. Kryžius iš esmės 
nėra smerktinas ir meniškai pa
darytas turi savo tautinį meniš
ką grožį, bet kryžiaus statymas 
turi neigiamų pusių, nes kaip 
ir visi kryžiai po kurio laiko at
mosferos pakeitimų sunaikina
mi ir nepalieka jokių pėdsakų 
apie praeities gyvenimą. Kry
žius yra trumpam laikui stovin
ti atmintis tik mums patiems, o 
gal ir mūsų vaikams. Kas atsiti
ko su Vokietijoj pastatytais ir 
pašventintais kryžiais ? Labai 
gaila ir liūdna — jie pūsta ir 
griūna, tie su didelėmis iškilmė
mis pastatyti kryžiai. Dėl mū
sų to meto neapsižiūrėimo ir 
trumparegiškumo, kad reikėjo 
statyti Ilgesniam laikui graniti
nius paminklus, dabar turime 
gėdą .prieš svetimtaučius dėl 
Vokietijoj nykstančių medinių 
kryžių. Ar mums dar neužten
ka skaudžios pamokos, kad to
kių medinių kryžių nereikia sta
tyti? Reikia statyti tokios me
džiagos kryžius ar paminklus, 
kad jie greitai nesunyktų, bet 
kad ilgai stovėtų ir bylotų tiems 
žmonėms, kurie paskui mūsų 
gyvens. Reikia skaitytis su tuo, 
kad ateityje Amerikoje gyvens 
žmonės daugiausia kalbą tik ang
liškai. Paminkle turėtų būti už
rašas dviem kalbom, angliškai 
ir lietuviškai, kad būsimos kartos 
keleivis, praeidamas pro pamin
klą, galėtų pasakyti, kad čia 
kadaise gyveno lietuviai.

1410 metų Žalgirio mūšyje žu
vusiam Ordino magistrui Ulrich 
von Juningenui buvo pastatytas 
akmens paminklas, kuris grei
čiausia ir šiandieną stovi ir ke
liautojams liudija apie prieš 
šimtus metų įvykusį didžiausią 
mūšį. Kas būtų buvę iš medi
nio kryžiaus ?

Romos imperija savo sienas 
atžymėdavo akmens stulpais su 
tam tikrais ženklais ir užrašais. 
1946 metais, vykdomos Vokieti
joje iš Mūncheno Į šiaurę už ko
kių 40 kilometrų pastebėjau prie 
plento akmeninį stulpą. Dide
liam mano nustebimui, paskaitęs 
radau, kad tai Romos Imperi
jos sienos stulpas. To stulpo 
pietinėje pusėje parašyta Ro
mos Imperija, o šiaurinėje to 
akmens pusėje parašyta “barba
rai”. Romos imperija tuo lai
ku skaitė, kad kas gyvena už 
sienos į šiaurę visi yra barba
rai. šiandien mes negalėtume 
džiaugtis tomis brangiomis is
torijos liekanomis, jei jos būtų 
pastatytos medinės.

Massachusetts, latvių “Balta
jame Name” (priešais White 
Stadium) įvyksta periodinės 
latvių spaudos 150 metų su
kaktuvės. ‘ Parodos atidarymas 
bus lygiai 12 vai. dienos.

Parodoje bus išstatytos nuo
spaudos pirmojo latvių laik- 

iraščio “Latviešu Avižes” (Lat
vian Gazette, Latvių laikraš
tis), kurį 1822 metais latviai

rusai padarė invaziją, su kito-, 
mis laisvėmis žuvo ir spaudos 
laisvė.

Šie metai yra paskelbti jubi
liejiniais latvių spaudos 150 
metų sukaktuviniais metais, 
tačiau laisvi jie buvo tik nuo 
caro priespaudos iki bolševikų 
priespaudos.

Parodoje bus parodytas ir 
pirmasis latvių laikraštis šioje 
šalyje, vad. “Amerikos Vest-

įsteigė mažame Latvijos mies
telyje Jelgava (Mintauja). 
Latvijas Avižes buvo periodinės 
spaudos pradžia visame Pabal
tijyje.

Pirmąjį latvių laikraštį re
dagavo airių — škotų kilmės 
vokiečių kunigas Karlis Wat
sons, klebonavęs Lestenes pa
rapijoje, Kuržemėje. Tai bu
vo tik savaitraštis, spaudžia
mas Stephenhageno rankine 
spausdinimo mašina. Avižes, 
pirmasis editorialas buvo pa-' 
vadintas “Mes mylime latvių 
tautą ir mes mylime latvių kal
bą”.

Pirmasis latvių laikraštis 
pasirodė trims metams praė-

nesis”. To laikraščio redakto
rius, imigrantas Jacobs Sie- 
bergas vėliau buvo Latvijos 
respublikos konsulas, garbina
mas kaip “Amerikos latvių 
tėvas”.

Bostono ir k t. Massachusetts

Jau išėjo seniai laukta
Juozes Vaičiūnienės knyga

180 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

BAJORAIČIŲ PUNŠAS

Paimu 3 stiklines vandens, už
virinu, supilu svarą cukraus. 
Virdama pilu 0.5 butelio gero ro
mo ir 3 kartus užvirinu. Atšal- 
džiusi į gėrimą supilu vienos di
delės citrinos sunką.

Jeigu laukiu “bajorų”, — pun
šą dar “paspirituoju”. O jeigu 
ateina kokie pašlemėkai, tai iš
geria ir “nespirituotą”.

Z. Kasputienė, 
iš Masčio fabriko

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

KARALIŠKAS MIRKALAS

Sugrūdu virtą bulvę, pridedu 
smulkiai supiaustyta žalią svogū
ną, kvepiančių pipirų, rūgščios 
grietinės ir druskos.

Mirkalą valgome su virtomis 
bulvėmis arba su “kleckais”.

S. žilevičienė iš Luokės

jus po baudžiavos Latvijoje 
panaikinimo. Latvijas Avižes 
ėjo iki 1915 metų. Deja, ir lat
viai savo spaudos laisve galėjo 
pasidžiaugti *' tik per trumpą 
Latvijos nepriklausomybės lai-

PER ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

PER ANNUM 

$1000 or mor® 
certificates 
1 year min.

Hetuviai turėtų Šia Liolių lat
vių paroda susidomit i ir ją 
gausiai aplankyti.

— Aš verdu ir verdu visą gy
venimą, —. sako žmona vyrui. — 
ir ką iš to turiu? Nieko.

— Tu laiminga brangioji, — 
sako vyras, — o aš turiu skran
džio žaizdą.

Sakykite, ar jūs jau tarė
tės su kuo nors dėl savo ligos? 
— klausia gydytojas.

Taip, buvau pas vaistiniu- 
ką.

— Ar jis gali protingai pa
tarti? Ką tas kvailys pasakė?

— Jis patarė kreiptis Į tamstą, 
gydytojau.

SKAITYK 1aTj> IR ^ARAGIN’G
KITUS SKAITYTI
N A U P t S A S

VELTUI
JŪSŲ NAMŲ

ĮVERTINIMAS
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. ARCHER AVĖ. (prie 47-tos)

254-8500
MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU

Su pagarba ERWIN J. MICHAELS

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

4071 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

TEL.: LA 3-8248
(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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

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

siekti asmeniškus jūsų užsimojimus.-Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius duo mė- *; 
’esio pirmos.

PER ANNUM

$5000 or more 
certificates

2 year min,

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates

UNI VERSA"
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.
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VLIKO VALDYBOS APYSKAITINIS
PRANEŠIMAS '

Subscription Rates;
In Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
six month. $7.50 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months. Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

15 cents per copy, 15 c. on Saturday

trims mėnesiams
vienam mėnesiui

$6.00

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams _______________  $22.00
pusei metų _______________$12.00
trims mėnesiams__________ $7.00
vienam mėnesiui  $3.00

Kitose JAV vietose:
metams _
pusei metų

Kanadoje: 
metams ____
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose: 
metams .........
pusei metų ___
vienam mėnesiui

$12.00
$3.00

$13.00
$3.50

Jurgis Valaitis, Viiko finan
sų tvarkytojas, Clevelande su
važiavusiems Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto at
stovams lapkričio 25 dieną 
perskaitė Viiko valdybos ben
drą apyskaitinį pranešimą. 
Kad visi Amerikos lietuviai 
būtų susipažinę su šio komite
to vedamais darbais, spausdi
name visą valdybos pranešimą. 
Štai jis:

VLIKo Vaidybos veiklų, be 
abejo, pirmiausia saisto VLIKo 
buvimo esmė arba pagrindinė 
priežastis. Ji žinoma, apie ją 
kalbėjo VLIKo pirmininkas ir 
dėl to, geriausia tiesiog eiti prie 
konkrečių darbų.

Seime nuoseklu pirmiausia 
priminti praėjusio seimo nuta
rimus. Trumpai suglaudus,

 $11.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Ill. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

Rusai kasdien išleidžia po šimtą vokiečių
Sovietų valdžia kiekvieną dieną išleidžia iš Sovietų 

Sąjungos po šimtą vokiečių, norinčių išvažiuoti iš “ko
munistinio rojaus” ir gyventi Vakarų Vokietijoje. Išva
žiuoja buvę vokiečių kariuomenės kariai, patekę į rusų 
nelaisvę ir karo pabaigoje dar nesugrąžinti; išvažiuoja 
sovietų policijos pagrobtieji ir įvairiems sunkiems dar
bams išvežti į tolimiausią šiaurę; išvažiuoja ir vadinami 
Volgos vokiečiai, Rusijoje gimę, bet Stalino išvežti miškų 
kirsti ir Brežnevo negrąžinti į derlingas Volgos sritis.

Sovietų valdžia pradėjo duoti vokiečiams leidimus 
nuo spalio 30 dienos. Iš įvairiausių Rusijos vietovių vyrai 
ir moterys, jauni ir seni, vaikai ir suaugusieji slenka į, 
Maskvą, kad galėtų gauti reikalingus dokumentus ir iš
važiavimui reikalingas vizas. New Yorke leidžiamas ru
sų emigrantų laikraštis Novoje Rusk oje Slovo įdėjo savoj

visi gyvi, tai jis nori patirti, kada ir kokiomis aplinky
bėmis tie vokiečiai mirė.

Jokubkos redaguojama Vilnis vakarykščiame nume
ryje tvirtino, kad Willy Brandtas šiandien yra pats ga
lingiausias valstybinis vadas. “Kasdien” skiltis sako, kad 
pirmoje vietoje yra JAV, antroje vietoje Tarybų Sąjun
ga, o Brandtas vadovauja trečiai galingiausiai valstybei.

Brandtas laimėjo rinkimus į Vokietijos parlamentą, 
sustiprino vokiečių socialdemokratų partiją ir padėjo Va
karams pradurti “sovietinės stiprybės” pūslę. Niekas 
rusiškų komunistų taip gerai nepažįsta, kaip vokiečių 
kancleris Willy Brandt. Jis vykusiai kovojo prieš nacius, 
o karo pabaigoje, kai laisvam pasauliui grėsė dar žiau
resnis nacizmas — rusiškas “komunizmas”, tai Willy 
Brandt pasiliko sovietų karo jėgų apsuptame Berlyne. 
Kol Walter Reuther buvo gyvas, Willy Brandt buvo tuo
metinio Berlyno burmistro dešinioji ranka, o kai Reute- 
ris mirė, tai Willy Brandt tapo kovojančios vokiečių sos
tinės burmistru.' Su rusais jam teko kiekvieną dieną 
susitikti, jų tikslus aiškiai nustatyti ir pačius rusus ge
rai pažinti.

Dar nežinome, kur Europą nuves prasidėjusieji su
sitarimai su dabartiniais sovietų vadais.. Reikia tačiau

korespondento iš Maskvos žinią, kuri sako, kad Vakarų neužmiršti, kad Willy Brandt, pradėjęs keisti politiką, 
Vokietijos ambasada paversta tikru tremtinių lageriu. vis dėlto susitarimo nepasirašė, kol visi keturi sąjungi- 
Visi ambasados kambariai užimti, kiekviename kamba- ninkai neišsprendė Berlyno klausimo. Sovietų karo vadai
ryje pilna vyrų, moterų, vaikų ir ligonių. Vokiečiai ne
palieka savo šeimos narių “komunistinės” valstybės prie
žiūrai. Jie veža visus, dirbti dar galinčius ir bejėgius. 
Geriausias savo gyvenimo jėgas vokiečiai atidavė “ko
munistinės” valstybės statybai. Jie dabar nori ne tik pa
tys ištrūkti, bet ir savuosius išvežti. Sovietų valdžia, pil
dydama susitarimus, užleido vokiečiams vieną seną vieš
butėlį kuriame jie, kad ir susigrūdę, gali pralaukti, kol 
ateis eilė išvažiuoti.

“Galingoje” Sovietų Sąjungoje susisiekimas yra to
kioje būklėje, kad iš Rusijos negali išvažiuoti baugiau 
šimto žmonių. Vokiečiai yra pasiruošę priimti žymiai di
desnį kiekį iš nelaisvės grįžtančių savo tautiečių, bet so
vietų valdžios susisiekimo priemonės pajėgia prie sienos 
nuvežti tiktai po šimtą. Kada sovietų valdžios ’ atstovai 
pradėjo pasitarimus apie Rusijoje laikomų vokiečių grą
žinimą, tai kalba ėjo apie 15,000 žmonių. Dabar, kada 
pirmieji šimtai jau pasiekė Vakarų Vokietiją, pasirodo, 
kad iš “komunistinio rojaus” išvažiuoti jau nori apie 
40,000 vokiečių.

Molotovas, Chruščiovas ir Kosyginas keliais atve
jais tvirtino, kad Sovietų Sąjungoje vokiečių daugiau ne
bėra. Bet kancleris Brandtas sovietų atstovams akis, svi
lina ilgiausiais vokiečių sąrašais. Jis reikalauja patik
rinti, koks sąrašuose esančių vokiečių likimas. Jeigu ne

ir politinis biuras norėjo Berlyną įjungti į Rytų Vokieti
ją, o vėliau ir į Sovietų Sąjungą. Rusams nepavyko Ber
lyno pasiglemžti. Daugelis nežinojo, kad Brandtas buvo 
susitaręs ir su sovietų vadais dėl nelaisvėje laikomų vo
kiečių. Rusai gynėsi, šio klausimo svarstyti nenorėjo, 
bet Brandtas- jiems aiškiai pasakė, kad vokiečiai turės 
būti paleisti iš sovietų vergijos.

Antrojo Pasaulinio Karo pradžioje visiems buvo aiš
ku, kad Vokietija buvo galinga valstybė, jos karo mašina 
Europoje buvo pati stipriausioji. Bet kiekvienam taip 
pat buvo aišku, kad karo pabaigoje veik nebuvo tokios 
vokiečių šeimos, kurios nariai karo metu nebūtų žuvę ar
ba patekę į nelaisvę. Vakarų valstybės vokiečių belais
vius paleido, bet rusai leido grįžti tiktai tiems kariams, 
kurie pritarė imperialistinei savietų politikai.- Buvusieji 
Vakarų Vokietijos vadai derėjosi su rusais,"’ bet negavo 
iš jų pasižadėjimo paleisti belaisvius. Willy Brandt tai 
padarė. Brandtas yra vokietis patriotas. Jis rūpinosi 
nelaisvėje esenčiais gyvais vokiečiais. Jis nereikalauja to, 
ko jis dabartiniu metu negali gauti, bet jis labai gerai pa
žįsta Rusijos valdžią pagrobusius komunistus ir moka su 
jais derėtis. Brandtas prižadėjo apmokyti rūšūs, kaip 
mašinas gaminti, bet jis reikalauja, kad rusai pildytų su
sitarimus — paleistų kiekvieną nelaisvėje laikytą vokietį.

Belaisvių ir pagrobtųjų grįžimas dar labiau sustip
rins pasitikėjimą Willy Brand tu. 1

VLIKo organizacijos numa
tyta tvarka, Valdybos pavedi
mu čia kalbančiam tenka atsa
kinga pareiga duoti seimui 
Valdybos veikios apyskaita už 
praėjusius metus. O kadangi 
su šiais metais baigiasi ir šios konkretūs seimo valdybai pa- 
valdybos kadencija, pabaigo
je, atrodo, bus tikslinga pada
ryti porą trumpų pastabų, lie- ropos Saugumo Konferencija, 
čiančių visus tris praėjusius bendradarbiaujant su Lietuvos 
iuerus. 'Diplomatine Tarnybą, paruoš

ti memorandumas JAV, Kana
dos ir Vakarų Europos vyriau-

• sybėms.
b. Tartis su Lietuvos Diplo

matine Tarnyba dėl Lietuvos
■ diplomatinių postų išlaikymo 

bei Nepriklausomos Lietuvos 
fondų tolimesnio naudojimo ir 
eventualaus papildymo.

c. Daryti žygių, kad ALT-os 
ir Amerikos LB-nės nesutari
mai būtų išlyginti.

d. Teikti Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso rengėjams 
ir pačiam kongresui visą gali
mą pagalbą.

e. Paruošti iki sekančio sei
mo VLIKo praplatos projektą, 
kuris apimtų ir jaunimo įjun
gimą į VLIKo organizaciją bei 
Lietuvos laisvinimo darbą.

Malonu pranešti, kad visus 
šiuos pavedimus valdyba pyk
dė arba vykdė. Kaip jai sekėsi, 
paaiškės čia toliau, kalbant 
apie juos kartu su kitais Val
dybos darbais. Paskutiniuoju 
praplatos klausimu seks atski
ras Valdybos pranešimas ir dėl 
to jis šia proga nebus liečia
mas.

Aplamai Valdybos veikla bu
vo labai įvairi, tiek krypties, 
tiek pobūdžio atžvilgiu. Kad 
būtų ją lengviau pasekti ir 
mums ii- klausantiesiems^ lie
sime ją iš eilės, sąryšyje su 
svetimaisiais, pabaltiečiais, lie
tuvių veiksniais ir organizaci
joms, lietuvių visuomene išei
vijoj, lietuviais Lietuvoje.

Toliau pažvelgsime į save 
pačius — Valdybos einamuo
sius,. kasdieninius reikalus.

Valdybos svarbiausias, jei 
taip galima pasakyti, užsienio 
politikos uždavinys praėjusių 
metų bėgyje, buvo pasiruoši
mas taip vadinamai Europos 
Saugumo Konferencijai, tiks
lu padaryti viską, kad Lietu
vos neteisėtas inkorporavimas 
į Sovietų Sąjungą nebūtų vie
nu ar kitu būdu konferencijos 
išteisintas, šio uždavinio Val
dyba nesiėmė viena pati.

Pirmiausia neformaliai - bu-, - 
vo tartasi su Lietuvos Laisvės 
Komitetu. Rugsėjo 2 — 3 die
nomis New Yorke buvo sušauk
ta konferencija, į kurią buvo

vesti darbai buvo Šie:
a. Ryšium su artėjančia Eu-

Saugaus žiemos vairavimo lyga rekomenduoja vairuotojams atsar
giai elgtis, kada gatvėse yra ledo ar sniego. Patariama įsigyti ant 

padangų uždedamas grandines.

, pakviesti po 2 atstovu iš Viiko, 
Diplomatų, Laisvės Komiteto, 
PLB-nės, ALT-os, Amerikos 
L. B-nės ir Kanados L. B-nės. 
Buvo sudaryta komisija iš Vac
lovo Sidzikausko, Domo Kri
vicko ir Broniaus Nemicko, 
kuri paruošė išsamų memoran
dumą. Memorandumas išsiun
tinėtas visoms konferencijoje 
dalyvaujančioms vyriausybėms.

Valdyba visiems, prisidėju- 
siems prie šio svarbaus darbo, 
dėkoja viso VLIKo vardu.

Prieš svarstymą ratifikavi
mo Vokiečių — Rusų nepuoli
mo sutarties ir sienų su Lenki
ja Bundestage, visiems jo na
riams buvo išsiuntinėti memo
randumai. Gauta keliolika iš
samių ir Lietuvai palankių at
sakymų, bei komentarų. VLI
Ko Tarybos politinės komisi
jos redaguotas memorandu
mas kelionės i Maskvą proga 
pasiųstas prezidentui Nixonui.

VLIKo pirmininkas keliais 
atvejais kalbėjosi ar matėsi su 
JAV-bių State Departamento 
atstovais — Doylė Martin ir jo 
pasekėju Hurwitz., Ta. proga 
buvo keliamas ir JAV konsulo 
kelionės Į Lietuvą klausimas.

Baltųjų Rūmų kviečiamas, 
pirmininkas dalyvavo Etninių 
grupių atstovų priėmime, kur 
prezidentui Nixonui trumpai 
priminė Lietuvos okupacijos" 
faktą, mūsų nusistatymą tuo 
klausimu, kartu paprašyda-' 
mas paramos. Valdyba veikė 
į Jungtinės Tautas: persiuntė 
jos Gen. Sekretoriui ir visoms 
atstovybėms nuorašą 17.000 Lie
tuvos katalikų laiško Brežne
vui ir J. T. Gen. Sekretoriui su 
atitinkamu lydraščiu.

Organizuotas kreipimasis į

J. T. Žmogaus Teisių Komisi
ją per Urugvajaus vyriausybę, 
Lietuvos atstovui Grišonui tar
pininkaujant. Urugvajaus nu
sistatymas tuo klausimu palan
kus. Organizuotas memoran
dumas įteiktas J. Tautų Žmo
gaus Teisių Komisjiai dėl reli
gijos persekiojimo Lietuvoje, 
JAV-bių Katalikių moterų or
ganizacijai ir prel. Balkūhui 
tarpininkaujant. Tęsiant VLI
Ko įtaką į svetimuosius ir to
liau buvo leidžiama Elta anglų, 
italų, vokiečių ir prancūzų kal
bomis. Itališkoji Elta buvo itin 
veiksminga. Jos informacijos 
plačiu mastu vystytos ir ko
mentuotos italų laikraščių, 
siekė ir veikė milijonus skaity
tojų bei Vatikanb įstaigas.

Buvo numatyta leisti Eltos 
biuletenį portugalų kalba Bra
zilijoje. Bet ten lietuviai susi
tarė su ėstais ir latviais leidžia 
bendrą biuletenį. Elta lietu
viams medžiagos duoda pakan
kamai. Iš lietuvių pusės ak
tyviai dirba prel. P. Ragažins- 
kas, kum P. Gavėnas, kun. A. 
Saulaitis^J. Velavičius ir kt. 
Lietuvos,^reikalą į užsienius as
meniškai nešė VLIKo pirmi
ninkas savo kelionių progomis, 
Europoje jis 1972 metais lan
kėsi 2 kartus.

(Bus daugiau)

Viktoras Babarskis, Mi- 
Balskus ir Al. Ribskis išchael

Bridgeporto apylinkės, taip pat 
Romualdas Senkevičius iš Brigh 
ton Parko, yra De La Salle insti
tuto garbės studentų sąrašuose.

— Dana Norkutė, Stephen 
Shemezis ir Sūsan Yuškaitė yra 
Kelly aukšt. mokyklos garbės 
mokinių sąrašuose.

M. GUDELIS

POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)

NUOŠIRDI ŽMONA

Petronėlė Petravičiūtė Milerienė, Povi
lo Milerio žmona, rašydama savo testa
mentą. įrašė vieną paragrafą, kuris josios 
valios vykdytojui liepė parašyti Povilo Mi
lerio biografiją, šiam reikalui ji paliko pi
nigų, kad tą biografiją būtų galima išleisti. 
Ji net nurodė, kam ta biografija turi būti 
išsiuntinėta.

— Povilas buvo geras vyras. — ji pasa
kodavo. Mudu kartu dirbome įvairiose 
lietuviško gyvenimo srityse. Mudu ne tik

sau duoną užsidirbdavome, bet mes daug 
darbo įdėjome įvairiems lietuviško gyve
nimo reikalams — dainai, teatrui, spaudai, 
politikai, lietuvių gerbūviui ir lietuvių tau
tos bei pačios Lietuvos laisvei, — manau, 
kad verta paminėti ir Povilo ryžtą, pastan
gas, aukas ir ilgiausias darbo valandas. 
Be to, jis paliko ir pinigų. Paliko pinigo 
lietuviškiems reikalams, paliko ir savo 
giminėms. Kad jie žinotų, kokiom mintini 
jų geradaris gyveno, kas jam rūpėjo ir dėl 
kokios Lietuvos jis kovojo, reikia parašyti 
knygą ir jo darbus surašyti.

Tai buvo graži nuoširdžiai vyrą mylė
jusios žmonos mintis. Ji dar pastebėjo, kad 
prie kapo paminklas jau pastatytas, bet,, 
man mirus, nebus kam net ir giminėms 
papasakoti, su kuo aš per gyvenimą kartu 
žingsniavau.

Petronėlė buvo protinga moteris. Ji mo
kėjo sau duoną užsidirbti, bet ji rūpinosi 
ir kitais žmogaus gyveninio klausimais. Ji 
buvo susižavėjusi vaidyba. Ji pati buvo 
gera vaidintoja. Ji mokėjo ir savo drau
ges į vaidybą įtraukti. Jai rūpėjo lietuvių 
tautos reikalai. Ji buvo susižavėjusi tomis 
pačiomis idėjomis, kuriomis domėjosi ir 
josios vyras Povilas. Ji pati jį ragino eiti į 
susirinkimus, dalyvauti pasitarimuose, 
rūpintis lietuvių gerove ir gimtinio savo 
krašto laisve.

Būtų naudinga, kad kas nors parašytų 
pačios Petronėlės Milerienės biografiją, 
nes ji verta didesnio dėmesio. Josios gyve
nimas galėtų būti pavyzdys kitoms lietu

vaitėms. Ji prasiskynė sau kelią gana su
dėtingame ir painiame Amerikos gyveni
me. Ji domėjosi lietuvišku teatru ir pasie
kė pačių protingų vertintojų pripažinimą. 
Vaidybon ji įdėdavo daug darbo, bet sce
noje ji uodė didelį vaidintojos talentą, ku
ris pastebimas tiktai pas artistus, su talen
tu gimusius. Ji galėjo vaidinti, dainuoti ir 
šokti. Ji turėjo getą atmintį rolėms išmok
ti, ji atidžiai sekė kiekvieno vaidintojo 
žingsnį ir žodį. Ne vieną kartą ji vaidino 
kartu su savo vyru Povilu. Ji turėjo reika
lingos pakantos ir energijos vaidinimams 
organizuoti. Ji visuomet paragindavo savo 
vyrą neužmiršti ne tik vaidybos, bet visos 
eilės svarbių darbų, i'eikalingų vaidini
mams paruošti.

Bet Petronėlė turėjo dar vieną gerą lie
tuvės moters savumą. Ji savimi nesirūpi
no. Ji norėjo, kad būtų paruošta ir išleista 
josios vyro biografija, o apie save ji nesi
rūpino. Lietuvės moterys labiau rūpinasi 
savo vaikais, savo vyru, net savo tėvais ir 
broliais, bet ne savimi. Tokia buvo ir Pet
ronėlė.

DARBAS GULĖ ANT MANO PEČIŲ
Turėdama galvoje mano ilgų metų pa

žintį su Povilu Milerių, ji norėjo, kad Po
vilo biografiją aš rašyčiau. Mudu su Povi
lu dirbome viename name. Abu dirbome 
Naujienose. Man teko dirbti redakcijoje, 
o jis buvo Naujienų bendrovės direktorius 
ir dirbo vadinamoje parengimų komisijo
je. Jis rūpinosi piknikais, vakarais ir ban

ketais. Vėliau ir aš įsitraukiau į šį darbą. 
Abu buvome Naujienų bendrovės direkto
riais ir kartu turėjome svarstyti ir spręsti 
įvairius bendrovės ir laikraščio reikalus^

Be to, Povilas Mileris ilgus metus buvo 
Chicagos Lietuvių Draugijos sekretorius. 
Jam teko ištisomis dienomis būti draugi
jos įstaigoje ir priimti klientus. Būdavo 
labai darbingų dienų, kai netyčia užgul
davo draugijos nariai su įvairiais reikalais, 
arba kai atvažiuodavo Illinois valstijos au
ditoriai tikrinti draugijos atskaitomybės. 
Bet pasitaikydavo ir ne tokių darbingų die
nų, kada mudu galėdavome pasikalbėti ne 
tik apie praeitį, bet pasvajoti ir apie 
ateitį.

Chicagoje buvo žmonių, kurie Povilą 
geriau pažino negu aš. Bet buvo riša eilė 
kitų kliūčių, dėl kurių jie negalėjo imtis 
šio darbo. Vieniems pats rašymas buvo 
sunkus, kiti daugelį dalykų tiksliai nesu
prato, kitaip juos interpretavo. Petronėlė 
būtinai norėjo, kad aš rašyčiau. O aš ne
pajėgiau nuo šio darini atsikalbėti.

—• Gerai, aš imsiuosiu šio darbo, — jei
gu tu man padėsi.

— O kuo aš tau galiu padėti? — ji pa
klausė. . >*

—Man turi padėti tą biografiją para- 
syti ir atspausdinti, — jai atsakiau.

— Aš tau galiu vieną kitą dalyką papa
sakoti, bet aš negaliu rašyti, — ji man pa
sakė.
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Petronėlė man daugelį dalykų apie Po
vilą papasakojo. Ji man pasakojo kiek
viena proga, kai sueidavome ir galėjome 
pasikeisti mintimis. Paskutiniais metais 
Mileriai gyveno visai netoli Naujienų. Ret
karčiais ji pakviesdavo pietums ilgamečius 
savo draugus naujieniečius. Kartais aš, 
baigęs darbą, užsukdavau pas Petronėlę 
kavos išgerti ir pasikalbėti. Vakarais arba 
sekančią dieną darbo metu užsirašydavad 
svarbesnius josios atpasakotus įvykius. 
Tie užrašai ir sudaro pagrindą šiems Po
vilo biografijos bruožams.

IŠKLAUSIAU POVILO DRAUGŲ
Be Petronėlės Milerienės apie Povilą 

man įdomių dalykų yra papasakoję artimi 
jo draugai, kurių svarbesnes mintis taip 
pat esu pasižymėjęs. Povilą gerai, pažino 
Dr. Pijus Grigaitis, kuris su juo kartu yra 
dirbęs Naujienų direktoriate. ir įvairiuo
se Naujienų darbuose. Povilas kartu su 
Grigaičiu važinėjo į Washingtoną ir ėjo į 
Baltuosius Rūmus, kad galėtų išsiderėti iš 
tuometinio krašto prezidento lengvatų Va
karų Vokietijon patekusiems mūsų tautie
čiams.

Chicagos Lietuvių Draugijoje Povilui 
ilgus metus teko dirbti kartu su Kostu M. 
Augustu, kuris Povilą pažino žymiai anks
čiau, negu kiti jo bendradarbiai. Augustas 
atsimena, kai Povilas buvo apdraudos 
bendrovės agentas ir .žino, kaip jam vyko 
prirašyti žmones įvairioms apdraudoms.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

IR GERKLĖS LIGOS
- PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PROSPECT 1-3229 
Rezid. telef.; WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto 
nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.’

Ran. Hį 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

M-dical Building). Tel. LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

T«l«f^ pRospect g.]?]?

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET

tiktai antradieniais ir penktadieninis
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas*

Rez. 3241 WEST 66th PLACE
Phono: REpubiic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849

Rezid.: 388-2233 *
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Gal sakysite, čia tik parapiš-. 
kas, o ne visuomeniškas reika-i 
las. Tad kam keiti šią sukaktį Į j 
visuomenę? Tuo labiau, kuo-1 
met mūsų lietuvių visuomenė 
vertina bendruosius ar daugu
mos atliktus ar dabar vykdo-' 
mus darbus. Tačiau tebėra gy
va nuomonė: be sveikos šeimos 
pakriktų visuomenė, be gyvos I 
bei kūrybingos parapijos krikš-i 
čionija liktų be įtakos. O be toj 
juk pasakyta: “Kas ištikimas 
labai mažame dalyke, tas yra iš
tikimas ir dideliame”.

Tikrai mažas lietuvių evange
likų pulkelis susirinko 1951 me
tais spalio 31 d. Slovakų ev. liu
teronų bažnyčioje. So. Halsted 
ir 19 PI., Čikagoje, pasiklausyti 
pamokslo bei dalyvauti pirmose 
Teėviškės parapijos pamaldose.

Žinoma, vien pamokslo nepa
kanka. Tuoj prasidėjo Sekma
dieninė Mokyklėlė, kuri praeito
mis Kalėdų šventėmis atšventė- 
jos 20 metų sėkmingo gyvavi
mo sukaktį. Kūdikis tik tėvų 
kalba išmokęs kalbėtis ne tik su 
savo tėveliais, bet ir danguj iniu

meliodija ir žodžiai įkvėpė dva
si* kompozitoriui Vladui Jaku- 
bėnui, o jis sukūrė didingą kan
tatą Tėviškės parapijos 20 me
tų sukakčiai paminėti. Parapi- 

i jos Choro pasišventimu, vado
vaujant Jurgiui Lampsačiui, ir

visuomenininko Jono Karvelio 
paAitarnavimu, {giedota nauja 
plokštelė — Pranaše Didūs, ku
ri bus pristatoma ateinantį sek
madienį Tėviškės parapijos 20 
metų sukakties minėjimo proga. 
Visi kviečiami. T. S.

ŠVENTO RAŠTO PAMO
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

LBKINIMAJ,

GRADINSKAS

Tėvu, kuria lietuviškos parapi
jos ateitį. Jaunimas tuoj pra
dėjo sukti savo ratelį, kad jung
tų jaunimą kūrybingam darbui

tų lietuvių visuomenės.
Nebuvo lietuvių liaudies šo

kių švenčių, kuriose šis ratelis 
nebūtų buvęs įsijungęs į bendrą 
tautinį ratą. Paskutinėje liau
dies šokių šventėje, ar tik ne 
vienintelis “parapijos” Jaunimo 
Ratelis įžygiavo į didingąją šven-

Raz.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EB1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUČEUUNAITĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6122 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef, WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714)225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. / ’.
2454 WEST 71st STREET '

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7-vai. popiet Ketvirtai ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tife 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS 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. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais

• uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223 ,

IKI GRUODŽIO 4 DIENOS 

PAVADUOJA DR. P. STRIMAITIS

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

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

Aparatai * Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t.

VaL; 9—4 ir 6—8.-Šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE’’. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Hi-Fi STEREO 
SU 24 GARSIAKALBIAIS 
2512 W. 47 ST. — PR 6-199S 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLES VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLiNYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERK RAUSTYAAAI

Leidimai — Pilną apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumu. 

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 
vai. ryto. — šeštadieni ir 
madienj nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, ILL. 60629

sek-i 
vai. I

t

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
S2XLOOQ.

5%
Passbook Savings 
All accounts com- 
pevnded daily — 

paid quarterly------------ -- ------- —

Jaunimas kartu su senimu bū
rėsi į parapijos chorą, kuris pra
eitais metais jau atšventė savo 
sėkmingos veiklos 20 metų su
kaktį. šis Tėviškės parapijos 
choras kėlė ir tebekelia savo tė
vų liaudies giesmes parapijoje 
ir visuomenėje įgiedota liaudies 
giesmių plokštele: jos aidi lie
tuvių radijo <valandėlėse, lietu
vių kapinėse ir daugelio lietuvių 
namuose, šis choras nepraleido 
nė vienos bendros lietuvių gies- 
mių-dainų šventės, nedalyvavęs, 
jei ne pilnu sąstatu, tai daliniu.

Dūdų orchestras, kad ir su 
pertraukomis, vis buria muzi
kantus. Moterų Draugija lyg 
parapijos motina šiais metais 
švenčia labdaros 20 metų sukak
tį. 1052 metais, kuomet įsitikin
ta, kad pakankamai esą narių, 
kurie “mažame” nori būti išti
kimi, nutarta įsteigti Lietuvių 
Evangelikų Liuteronų Tėviškės 
parapija Čikagoje. Tuo vardu ir 
inkorporuota su pastaba, kad jos 
turtas skiriamas Nepriklauso
mos Lietuvos Ev. Liut. Bažny
čiai. Parapijos ^veiklai besiple
čiant, įsigyta’nuosava šventoė, 
6641 So. Troy St., kur gimė Kri
stijono Donelaičio Lituanistinė 
Mokykla; čia Įsikūrė Dr. Vydū
no ir Jūratės skautų draugovės. 
Kultūrinei bei socialinei veiklai 
palengvinti, Įsigyti š. m. nauji 
namai prie bažnyčios, kuriuose 
patalpinama ir Įsigyta parapijos 
spaustuvėlė. Patirta daugerio
pa palaima, kuomet parapiečiai 
aktyviai Įsijungia Į parapišką 
ir kartu visuomenišką reikalą, 
likdami ištikimi Tėviškės dva
siniam palikimui.

šį sekmadienį, gruodžio 3 d. 
švenčiama Moterų Draugijos ir 
ir " Tėviškės parapijos Įsteigi
mo 20 metų sukaktis, Tėviškės 
Bažnyčioje 10 vai. pamaldomis, 
o 11:30 vai. kukliu minėjimu pa
rapijos salėje ten pat.

Liaudies giesmė — Didelis 
Prarake — šimtmečiais gaivino 
milijonus lietuvininkų. , šioji 
giesmė, vadovaujant dr. Vydū
nui, atvėrė pirmąją giesmių-dai- 
nų šventę Kaune. Šios giesmės

Apie tipelio ar šnipelio V. 
Alseikos išvykimą į okupuotą 
Lietuvą vis dar šen — ten pa
šnekama. O rodos, kas čia to
kio. Nepatiko žmogui laisvė, 
na ir įkišo galvą į maskoliaus 
spąstus. Ne jis pirmutinis. 
Anais metais pasiblaškęs išvy
ko toks Morkus. Jis nuvykęs, 
kaip ir dabar Alseika, atliko 
maskoliaus samdiniams išpa
žintį ir taškėsi į visas piųses 
pasikoliojimais. Ypač purkš
tavo prieš tuos, kurie jam čia 
davė darbo ir mėgino padėti 
įsikurti.

Išvyko ir toks senesnės ame
rikiečių kartos daktaras Mar
gelis. Jis dar prieš išvykda
mas 
Parašė 
m as šį 
davė, 
panto 
paudą. 
viešai,
lo. Su išvykusiais viskas vyks
ta pagal maskolių nustatytą 
planą.

Dar vienas “pažangiųjų” va
deivų suklaidintas, buvo iš Ci
cero išvykęs su visa šeima ir 
tik per didžiausias pastangas 
galėjo atgal sugrįžti Į savo nie
kintą Ameriką. Dabar, pra
dėjęs gyventi iš naujo, prakeik- 
tinai keikia tuos, kurie jį ir 
jo šeimą buvo įpainioję į dide
lę nelaimę. Sako — dabar, kad 
galėčiau, ant kiekvienos gatvės 
kampo visa gerkle rėkčiau ką 
mačiau ir pats patyriau...

Kad žmonės išvyksta, tai vi
sai natūralu. Daug kur žmonės 
išvyksta. Bet įdomu tai, kad 
nuvykę į okupuotą Lietuvą 
savo žygį sudramatizuoja. Esą 
jau seniai būtų išvykęs, bet 
šiokie ir tokie vis jam trukdę. 
Nors patys žino, kad taip sa
kydami meluoja. Žino, kad čia 
ne taip kaip Sovietų Sąjungoj 
norintiems išvykti niekas jo
kių kliūčių nedaro. Ir išperka
mųjų vergų mokesčių iš išvyk
stančiu čia niekas nereikalau
ja.

Ir Alseika galėjo išvykti be 
jokios dramatizacijos. Jis išvy
ko kažkaip nedrąsiai. Pir
miausia pasigirdo, kad išvyko 
į Europą atostogų. Vėliau iš
girdome ir jo “išpažintį”. O be- 
reikalo. Galėjo gražiai atsis
veikinti su draugais, bendra
darbiais ir pažįstamais. Prie
varta jį niekas čia nebūtų su
laikęs. Kad ko, tai Marijonai 
buvusiam savo artimam ben
dradarbiui dar ir išleistuves 
būtų suruošę.

Prie savo išpažinties Alseika 
dar pridėjo pasižadėjimą, kad 
jis bus ištikimas okupantui. 
Taip okupantui, nes jis pats 
puikiai žinojo, kad nė vienu 
žodžiu negalės užtarti priespau
dą kenčiančių savo tautiečių.

Savo “išpažintyje” jis reiš
kia viltį, kad jo pavyzdžiu 
sekdami dar daug atsiras no
rinčių lįsti į okupanto krepšį. 
O tai būtų tikrai puiku, kad’ 
visi “pažangieji 
ir okupanto propagandistai

gerokai pasiskerėčiojo.
net knygą išpeikda- 

kraštą, kuris jam viską 
ir išgarbindamas oku- 
Lietuvoje įvestą pries- 
Išvykęs, kaip ir visi, 
atliko išpažintį ir nuti-

paskui Alseiką iš čia išgarmė
tų. šiam kraštui apsivalius 
nuo raudonųjų šiukšlių būtų 
tik lengviau. Bet vargu jie pa
seks Alseikos pavyzdžiu. Jie 
ūk liežuviais mala, kad durne
liams įkalbėtų ligą. Kaip jie 
čia paliks patogiai įsirengtas 
“auzas” ar liuksusiniai apsta
tytus “fletus”. Kaip paliks vi
sokiom gėrybėm apkrautus sta
lus, žinodami kad ten duone
lę perka iš tų kapitalistų, kad 
ten bulvių krepšis didelė ver
tybė. Be to, nepatiksi kokiam 
burliokui, tai tavo kaulelius 
gali išbarstyti po Sibiro tai
gas. .. Ana Andrulį anais me
tais net dovanai norėjo išvežti 
į raudonąjį rojų, bet visomis 
keturiomis spyrėsi kaip ožys 
vedamas į turgų. Ne, jie dar 
nėra tiek sukvailėję, kad pa
tys pasektų Alseiką. P. Vn.

Mūsų dienraščio 
kaimynystėj gaisras
Lapkričio 30 d. 10 vai. 25 

min. sukaukė gaisrininkų sire
nos. Mūsų korespondentas, gy- 
vienąs visai arti, skubo pažiū
rėti. Dviejų aukštų namas smil
ko dūmais, tai 1806 So. Jef
ferson St., prie Canalport. Pir
mame aukšte iš priešakio buvo 
senienų — rūbų ir namų ruo
šos krautuvė. Durys buvo už
rakintos, nors lange buvo skel
bimas: “Open, Come In!”.

Gaisrininkai negalėjo atida
ryti durų. Gaisrininkų virši
ninkas įsakė duris išmušti. Na
me nieko nebuvo. Gaisrininkai 
kopėčiomis užlipo ant stogo 
ir praplėšė stogą ir lubas, o 
taip pat išdaužė langų stiklus

Moteris, gyvenanti Canal- 
port, dar naktiniais marškiniais, 
tik apsiaustu, atvedė to namo sa
vininkę, jau isteriškai klykian- 
čią ir alpstančią.

Mūrinis namas priešakyje bu
vo nesužalotas, bet užpakalyje 
priestato namo medinės dalies 
gaisrininkai išmušė net sienas, 
išmetė degančius baldus, pylė 
vandenį.

Gatvės judėjimas kelių polici
jos mašinų buvo sulaikytas. 
Sužeistu žmonių nebuvo. V

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Joniškrečiy Labdarybės ir Kultū
ros klubo priešmetinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 5 d. 8 vaL vak. Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St. Nariai 
ir narės prašomi gausiai susirinkti, 
nes bus renkama 1973 m. valdyba ir 
yra kitų reikalų aptarti. Po susirin
kimo bus vaišės. A. K.

— Lietuvių Moterų Piliečiu Lygos 
priešmetinis susirinkimas įvyks sek
madieni, gruodžio 3 d. 1 vai. popiet 
narės p. Laucius namuose, 714 W. 
31 St. Narės prašomos gausiai atsi
lankyti. nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti ir bus renkama 1973 metų 
valdyba. Po susirinkimo bus užkan
džiai. Nut. rast.

— Čikagos Lietuvių “Kęstučio“ Pa
šalpos klubo mėnesinis narių susirin
kimas įvyks šį sekmadienį, gruodžio 
men. 3 dieną^ 1 vai. p. p. Hollywood 
svettinėj, 2417 W. 43rd St. Visi nariai 
prašomi būtinai dalyvauti, nes šiame 
susirinkime bus renkama ateinan
tiems metams valdyba ir bus padary-

bimbininkai tas svarbus pranešimas apie pakeiti
mą nario mokesčio 1973 metams.

Valdyba

O dabar ko lauki? Kalkis ir apsikrikštyk. Ap. Darb. 22:16.

Šitas tekstas duoda naudingą patarimą, kurį turėtų užlaikyti kiekvienas, 
kursai mokina kitus ir stengias atvesti juos ant teisingo kelio. Reikia raginti 
juos stropumo, pilno ir visiško paklusnumo, pilno Viešpaties ir tiesos išpa
žinimo. Kurie savo tikėjimo akimis pamatė Viešpatį ir savo ausimis išgir
do, jo balsą, o dar nenori paklusnume pasiduoti janų tie ir paskui nenorės 
jo klausyti; nes paskui gundys juos svietas, ir kūnas, ir velnias, ir tars 
jiems: nebūk pergreitas; būk nuosaikus; nepasišvęsk pilnai VlešpečiuL 
Tavo artimi ir draugai manys, kad tavo protas sugedo ir tai pakenks tave 
užmanymams, ir žemiškiems norams; o tavo draugai taps tave priešais. 
Tau kaštuos perdaug; eik pamažu.

Kristus pmie, xaa 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 Street, Chiogc, 
Illinois 60629.

tV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

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

TĖVAS IR SŪNŪS

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠ'i'Ė AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

•845 SO. WESTERN

TRYS MODERNIŠKOS
JJK-CQKDHTONED KOPLYČIOS

EUD
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

įMODEKNIšKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicago*
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Agsociacijoe

AMBULANCE
PATARNAV*
MAS DIENA
IR NAKTĮ

TURIME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE

j

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA AVENUE* Phone: YArui» 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Phone: OLympic 2-100X

PETRAS BIELIŪNAS

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4MC ARCHER AVENUE 
CHICA80, ILLINOIS MKtt

PHONE: 254-4471

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

2 Yeers Saving* 
Certificate 

(Minimum 15.000)

-i?-.* ;=•«-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOXTET OCCUTTED LITIWAN1A. CliAgieUs įspūdžitl Oku 

juotnje Uetuvaje ipsiUnkiua. 101 pal Kaina $1.00.

je jawnirwi, A KISS in THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
įprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
(50 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THĖ SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Mado RaMenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. JiAuzai B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V.r 
cautd bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir jos kaimynų istoriją 
211 psl. Kaina $3.06. Kietais viršeliais $4.00.

Ataugu m a šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas h 
Kitai knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

17X9 Sonth Halsted Street, Chieaęo, BL 6060b

t

GEORGE F. RUDMINAS
3319 S®, LITUANICA AVĖ. Tel: YAras 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

MMl

Phone: YArds 7-1911
MM
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LIETUVOS PASIDALINIMAS
Stalino su Hitleriu susitarimai

numerių jos įtakoje. Rugsėjo įnėn.
J. Berta-j baigoje Lenkija jau buvo

: — tutinai paklupdyta ir tik du 
lietuvišku saulinio masto plėšikai

buvo spausdinamas 
siaus studijinis straipsnis: 
“Ar Amerikoje yra 
komunistų" “Naujienų” 220 
numeryje autorius rašo: — 
“l ikrumoje tas “išlaisvinimas”!buvo taip, kad įsibėgėjusi vo- 
buvo šitoks: 1939 met. rugpiū-lkiečių-kariuoinenė užėmė dau- 

negu bu
vo numatyta rugpjūčio 23 d. 
slaptame susitarime. Bet kuo
met vokiečiai iš už numatytos 
linijos užimtų plotų nesutiko 
pasitraukti, tai S. Rusija parei
kalavo. kad tų plotų sąskaiton 
jai būtų perleista Lietuva. Ir 
vėl prasidėjo slaptos derybos.

pa- 
ga- 
pa- 

Sta-
linas ir Hitleris ginčijasi dėl 
jos žemių pasidalinimo. Mat,

čio 21 dieną Stalinas su Hitle- giau Lenkijos žemiu, 
riu pasirašė slaptą susitarimą, 
kuriuo einant buvo pasidalin
ta Lenkija ir Pabaltijo valsty
bės. Stalinas gavo Estiją, Lat
viją. Lietuvą ir dar dalį Lenki
jos žemiu, o likusi Lenkija 
atiteko Hitleriui. Iš IJetuvos 
teritorijos, tik Suvalkijos tri
kampis Sūduva atiteko Hit
leriui". Pažymiu, kad yra tru
putį klaidingas 
rimu aprašymas. T i k ro v ė j e
susitarimu eiga vyko sekan
čiai.

1939 m. rugsėjo 28 d. \okietija 
ir S. Rusija pasirašė antrąjį 

\c> kuriuo Lie
tuva, išskiriant dalį Suvalki
jos. perleidžiama Sovietu Ru
sijai.

1939 m. spalio 10 d. Lietuva 
su Sov. Rusija pasirašė sutartį 
dėl Vilniaus grąžinimo Lietu- 

Tų derybų metu, Lietuvos 
Stalinas išplepėjo

tu visų susita- slaptų protokolų,

sybė tylėjo, nieku apie tai ne
skelbė ir laukė “stebuklų”, 
rie gal pašalins gresiantį 
vojų.

1910 m. birželio 15 d. 
vietų Sąjunga 
Lietuvą, 
k i ją, i 
turėjo praktikos, kad pirma 
užimk ginklu, o paskui sėsk 
prie derybų stalo. 1941 m. sau
sio 10 d. susitarimu, Hitleris 
pardavė Stalinui Suvalkiją ir 
už ją gavo 7 su puse milijono 
aukso dolerių. Anuometinė 
Lietuvos okupacinė spauda 
skelbė, kad tai vyksta S. Ru
sijos su Vokietija prekybiniai 
pasitarimai. Juokdariai šią “su
tarti” “įamžino” šitokia 
mišką :

Sėdi Stalinas karklyne, 
Renka utėles iš klyno. 
Riebias siunčia į Berlyną, 
O k ūdas atgal grąžina.

Suvalkijos Sūnus

sikelti j naują vietą ir liktų to
kiu pat geru laikraščiu ateinan
čioms kartoms”. R. P. Shaikus 
yra pensininkas. Jaunoji karta 
gali būti išdidi savo vyresniai-

okupuodama|siais, kaip visi **esame išdidūs 
c}, užėmė ir visą Suvalą Dainavos šalies senų žmonių pa
nes rusai jau užtektinai]davimų veikėjais.

ku- 
pa-

So-

— Naujienose yra gauti laiš
kai: Vitui Alfonsui Pajaujui nuo 
Česlovo Glovacko iš I>enkijos, 
John Adomavičiui nuo Doruos 
Žebrauskienės iš Lietuvos ir 
Antonios Hlepas nuo Mapia 
Nsenas iš Graikijos. Juos atsi
imti Naujienose darbo valando
mis.

dai-

Pirmasis Vokietijos - - So
vietu Rusijos slaptas protoko
las buvo pasirašytas 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. Tuomet visa!vaE 
Lietuva buvo palikta Vokieti-; delegacijai

Įsiautus susitarimus su Vokieti- 
j-  į ja dėl Lietuvos pasidalinimo.

Net ir parodė žemėlapį, ku
riame buvo pažymėtos “Lie
tuvos teritorinės juostos ribos” 
(Suvalkija), žinoma taip pat, 
kad Stalinas neužmiršo pasi
girti, kad jis išgelbėjęs Lietu
vą nuo vokiečių okupacijos. 
Tai sužinojusi Vokietija buvo 
labai nepatenkinta, kad Stali
nas išdavė slapto susitarimo 
paslaptis, o Lietuvos vyriau-

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

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPOMIS

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

— Kazys Veikutis, Detroit, 
Mich., Vilniaus Krašto Lietuvių 
ir daugelio kitų organizacijų 
veikėjas, taip pat lietuviškos 
spaudos bendradarbis, nuo pat 
savo jaunystės dienų turėjo tau
tine sąmone ir dirbo Vilniaus w G C
krašto išlaisvinimui iš lenkų 
okupacijos. Dėl to, anksti buvo 
priverstas apleisti savo gimtąjį 
kraštą. Ilgoje tremtyje ir nedė
kingose aplinkybėse jis savo 
veiklos nesumažino netgi bū
nant užtarnauto poilsio amžiu
je. Naujienų vajaus proga iš 
kuklių pensininko sutauptų jis 
atsiuntė 10 dol.

Klemensas Petrelis iš Cam
bridge, Mass., ilgametis Naujie
nų skaitytojas, kartu su gerais 
linkėjimais atsiuntė 10 dol. va
jaus proga.

— Gasparas Grinius, Wauke
gan, Ill., apgailestaudamas pra
nešė, kad jis dėl silpno regėjimo 
negali toliau skaityti Naujienų. 
Vieton tolimesnės prenumera
tos jis atsiuntė 20 dol. auką. 
Vajaus ir. švenčių proga visi 
skaitytojai yra kviečiami prisi
dėti prie Naujienų išlaikymo ir 
plitimo, surandant bent 
ną naują skaitytoją.

— Algirdas Karaitis, 
vasarvietės savininkas 
Pier, Mich., įvairiomis 
mis paremia lietuvišką
ir bendrus darbus. Apmokėda
mas sąskaitas jis atsiuntė Nau
jienų vajui 8,40 dol. B. Urbana
vičius, taip pat iš Union 
atsiuntė 4 dol.

HEUP WANftD ~ FKMAkt
Darbininkty Reikia

SAMPLE MAKER
Thoroughly experienced on high 

priced women’s elothes. 
Full time.

Must speak and understand 
English.

787-8796
NAMŲ ŠE3MININKĖ

Padėti išauginti 3 vaikus. 5 dienos sa
vaitėje nuo 8 ryto iki 6 vai. vak. 
Pageidaujama savo transportacija. 
Hyde Park apylinkėje. Skambinti 
gruodžio 3. 4 ar 5 d. tel. 947-9054.

Po to laiko skambinti 
947-6045 .

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

JANITOR
Fęr office building, night shift. 

CTA to the door. Sober and reliable.
Must speak some English.

Apply:
D’AMBROSIO & CO. 
1791 HOWARD ST.

Tel. 761-4111

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininky ir Darbininkių

REIKALINGAS Real Estate pardavė
jas pilnam laikui.^ Metinis uždarbis 

20,000 dol. Interesuoti skambinti 
BUD’S REAL'ESTATE 

254-5554

po vie-

Gintaro
Union 
progo- 
spaudą

EARN EXTRA MONEY 
FOR CHRISTMAS

By Selling an Exciting new 
Produkt. Part time.

CALL NOW!!!

FOR MORE DETAILS

943-5141

Pier, BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, UI. Virginia 7-774?

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RĖŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAI

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

— M. Vasiliauskienė iš 
trealio viena iš pirmųjų 
liepė Į paskelbtą Naujienų vajų 
su 10 dol. auka.

Mon- 
atsi-

— Robertas P. Shaikus, Moo
sehaven, Orange Park, Fla.^ ra
šo: “Prisidedu prie Naujiemi 
vajaus su kuklia 25 dol. auka. 
Veliju, kad vajus sėkmingas 
būtų, kad Naujienos galėtų per-

.7--^-- --------------- r n, ............................. .. ■ , ....

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

» ---------------------- — — ------------------------

1 “’
TERRA

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

" TT I H ■M! ............ f*

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

— Cicero lietuviai mėgsta ir 
palaiko Naujienas. Vajaus pro
ga vieni iš pirmųjų atsiuntė: 
Viktoras Karosas — 20 dol., A. 
Raciborskas — 5 dol. ir Albinas 
Karaliūnas —- 3 dol. Artėjan
čių švenčių ir vajaus proga visi 
skaitytojai kviečiami paremti 
Naujienas ir surasti bent po vie
ną naują skaitytoją.

— Prof. Romas Vaštokas ga
vo iš Kanados Įstaigų paramą 
tyrinėti senovinius paminklus 
Ontario provincijoje.

— Debbie Jakimauskaitė iš 
Town of Lake apylinkės gavo 
4-H klubų Illinois valstijos va
dovybės medali už aktyvią veik
lą toje organizacijoje.

PARDUODAMA TAVERNA 
SU NAMU.

1-me aukšte taverna ir 4 kambarių bu
tas. 2-me aukšte kambarių ir 3 
kambarių butai. Arti dviejų laidoji

mo ištaigu.
4358 So. CALIFORNIA AVE. 

Tel. VI 7-8289

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

• WISCONSIN DELLS
Prie Wisconsin upės ir lietuvių kolo
nijos parduodama 167 akrų derlingos 
žemės farma, naujai atremontuotas 
namas. Įvesta nauja šildymo sistema. 
Yra 20 akrų miško, tinkamo medžio
jimui. Farma išnuomota geram nuo

mininkui. Geras “tax shelter”.
Akras — $300.

Telef. 312 — 426-6081.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIETUVIS SPECIALISTAS 
SUDERINA PIANINUS 

TEL. 434-5647

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

Didelis pasirinkimas įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, 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, III. 60608. — Tel. 254-3320 • 

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

_ . įrankiai, Ilgų metų patyrimas.

2022 69 ST CHICAGO, ELL. 60636. TeL WA 5-9209
k —
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Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
S8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekj arba Moner 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu Ir paelųrtl:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 80608
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SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

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

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

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

kitoki blankai.

A. VG. AUTO REBUtlDERS
Čia automobiliai IŠIygihafcif ft nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

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

CaU: Frank Zapelh 
3208’A W. 95th St.

GA 4-8654

ITAT1 Ull

A

♦ Kviečia Į Naujų Metų suti
kimą B. Pakšto salėje. Stalus 
užsakyti prašome skambinti 
dieną 839-5531 ir vakare RE 
7-8954.

Rengia Laisvoji Lietuva

♦ Dail. A. Petrikonis Mar
quette Meno Galerijoje atidaro 
gėlių krautuvę. Parduodamos 
gyvos ir dirbtinos gėlės. Priima
mi užsakymai vestuvėms, laido
tuvėms ir kitoms progoms. Už
sakymai meniškai išpildomi 
dailininkų. 3215 W. 63 St., tel. 
436-2112? (Pr).

♦ Lietuvių Montessori D-jos 
rengiama I. ir Dr. Kriaučeliūnų 
pagerbimo vakarienė Įvyks šeš
tadienį, 1972 m. gruodžio 9 d. 
Tautiniuose Namuose. Bus pro
grama, vakarienė ir šokiai. Bi
lietai gaunami prie įėjimo arba 
dėl rezervacijų kreiptis į p. 
Jarūnienę telef. 778-5488.

(Pr).

•* “Akiračių” recenzentas, pa
kritikavęs Pr. Čepėno sureda
guotą Lietuvos Universitetą, iš
veda: “Vis dėlto gera knyga” ir 
baigia: “Prieš šventes, kai sun
ku rasti rimtą, įspūdingą, kul
tūringą ir nepigią dovaną drau
gams, — nepamirškit Lietuvos 
Universiteto. Stora ir vertinga 
dovana gėdos nepadarys”. Už 
20 dol. gaunama adresu: Liet. 
Profesorių Draugija % S. Dir- 
mantas, 6616 So. Washtenaw 
Ave., Chicago, Ill. 60629. (Pr).

♦ Naujienose galima gauti ka
lėdiniu atviručiu. Viena atviru
tė su lietuvišku įrašu kainuoja 
15 c., dvi — 25 c., dešimt įvairių 
atviručių paketas — 1,25 dol. 
Angliškos atvirutės parduoda
mos po 10 centų arba paketas iš 
25 vienodų arba skirtingų atvi
ručių tik 1,50 dol. Prašant at
siųsti paštu, reikia pridėti siun
timo išlaidas. Beto, yra atviru
čių su lietuviškais įrašais varda
dienio, gimtadienio ir įvairių 
šeimos sukaktuvių progomis, 
taip pat išreikšti užuojautą ir 
padėką. Atvirutes galima užsi
sakyti ‘tel. HA 1-6100. (Pr).

*■ Antanas Kazilionis atidaro 
kepyklą ir krautuves nuo gruo
džio 1 d.: 2645 W. 63 St., telef. 
RE 7-6505 ir 3344 W. 79 St., 
telef. HE 4-1424. (Pr).

AL. IR I G N A S 
taisome 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas; 

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

— Viešae pranešimas. Pasi
rodžius knygos “Kovos dėl Lie
tuvos nepriklausomybės” I to
mui, esu daugelio laiškais ir žo
džiu klausiamas, kodėl mano 
knygos pabaigoje nėra pažy
mėtos lėšos, kurias Ramovėnų 
centro valdyba surinko per sa
vo skyrius ir kurios buvo ski
riamos knygai paruošti ir iš
leisti.

Turiu pranešti, kad aš pinigų 
iš Ramovėnų centro valdybos 
negavau nė cento jr todėl apie 
tokias lėšas nebuvo reikalo ra
šyti.

Kazys Ališauskas, 
“Kovos dėl Lietuvos nepriklau

somybės” knygos 1 tomo 
autorius

DEŠIMTMEČIO BARGENAS | 72 IR CAMPBELL - naujesms W 
aukšto 2 butų mūras. Gazo slįima, 
įrengtas rūsys, garažas. Tik 3250yL 
‘ 66 IR ROCKWELL — gerai prižiū
rėtas 3 butu mūras. $30,500. ~

72 IR MOZART — P/2 aukšto mū
rinis, 2 po 4 kambarius, pilnas rūsys, 
garažas Namas kaip lėlė. $36,500.

65 IR ROCKWELL — 2 po 6 kam
barius, mūrinis, pilnas rūsys. Atskiri 
šildymai. $32,500.

71 IR FRANCISCO -- 2 didelių mie
gamų mūro rezidencija. Galima tuo
jau užimti. $27,900.

46 ir CAMPBELL — 2 po 4 kam
barius, mūrinis, pilnas rūsys, gazo 
šilima, garažas. $25,900.

65 IRTEIOMAN — 8 metų senumo 
3 butu mūras. $51,500.

PRIE 64 IR PULASKI — naujesnis, 
12 butų pajamų namas, per 7 metus 
pats išsimoka. . .

42 IR WESTERN — 12 butų,, visi 
po 6 kambarius. $15,000 metinių pa
jamų. Išsimoka per 5 metus.

43^ IR CALIFORNIA — biznio patal
pa ir 3 butai. — $57,000.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

2 aukštų mūras 4 metų senumo, tikrai 
patraukius ir geresnės statybos kaip 
nauji. 2 dideli 5^ kamb. butai su 3 
dvigubo dydžio miegamaisiais kiek
vienas ir labai gražiomis virtuvėmis 
su valgomaisiais jose, taip pat įmon
tuotomis virimo bei kepinio krosni
mis. Ekstra pilna vonia ir dar daug 
ekstra dalykų, taip pat daugelyje vie
tų išplasteruotas pilnas beismantas. 
2% mašinų aluminijaus garažas. Na
mas yra pats geriausias, o kaina tik 
gerokai virš 40,000 dol., bet turėtų 
būti daug didesnė. Skambinkite ste

bukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.

254-85CX)

PIRKITE DVI AR TRYS ŠEIMOS 
Marquette Parke naują 8 butų namą 
po 3 ir 4% kamb. $15,500 pajamų. 

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

3243 W. 71 ST.
Deluxe 6 room*brick bungalow. New 
electric kitchen. Redwood paneled 
rec. room, kithcen — bar in basement.

baths. Central air cond. F
heat. All appliances.
Carpeting and drapes. 

On wide lot.
$34500.

McKEY & POAGUE
737-5600

2 gas
KALĖDOMS NAMAI

LOOK, ONLY 12 YEARS OLD. Price 
reduced to $17,500; Two bedroom 
brick, gas heat, air cond., wall to wall 
carpeting, finished basemerit with 
bar, 1% car garage, many extras. 
Immediate occupancy, near 59-th & 
Western. By owner. Call 434-3558.

5098 So. ARCHER
Didelė krautuvė su dideliu 6 kamba
rių butu 2-me aukšte. Pilnas beisman- 
tas, uždari kiemo porčiai, garinė ši
lima. Paimkite tą namą bizniui ir 
butui, jums bus pigiau, negu pigiau
sia nuoma. To bargeno kaina tik 

S24.900.
Skambinkite rakto i laimę. 
Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

INCOME PROPERTY
Oak Lawn, Illinois

family residence over $10.000 a 
year income. Large lot. Beautiful 
interior. Pool. Low taxes.

income property.

$57,500.
Tel.: 424-5162

3

Ideal

BRICK 2 APARTMENTS
Side drive, 40’ lot. 2 car brick garage. 
$32,900. Also brick 4 apts., corner 
30* lot, 2 car brick gar., 4 hot water 
gas boilers. Owner retiring. Both 
buildings couple blocks to Dauglas 

EL and busses 
Tel. 656-1880.

ORIGINALUS APARTAMENTTNIS 
NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklypas, pajamų S6,600 metams. 
Prašo $45,000. Priims rimtas derybas.

ERDVUS 6 KAMBARIŲ MŪRAS 
20 metų. 1% vonios, alumin. langai, 
gazu šildymas, apsaugotas beismantas, 
2 auto garažas, arti Nabisco, greit ga
lite užimti. $22.000.

PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras. 
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetų virtuvės, alumin. langai, ge

ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36,000.

12 BUTŲ MŪRAS Marquette Parke. 
$17.500 pajamų metams. Našlė pra
šo $84.000.

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

6 KAMBARIŲ kaip naujas angliš
kos konstrukcijos mūras, gazo šildy
mas. Gražus beismantas. platus lotas. 
Mūro garažas. Arti ofiso. S28,500.

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

2 BUTU MŪRAS. 2 auto mūro ga
ražas. Naujas gazo šildymas, 
parko. Našlė atiduos už 29.000.

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

PLATUS VERTINGAS TŪTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900.

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32.000.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti musu — 
$22.000.

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

Arti

Mo
ir 4 
Įėji- 

rami

CICERO
HERE’S WHAT YOU'VE BEEN 

LOOKING FOR!
Near Cermak Road.

Comer 4-flat brick. All 5-room apart
ments. Excellent investment plus im
maculate owner’s apartment. All 
separate gas boilers. Tenants pav all. 
Full Basement. 2-car brick garage.

In 50's
We have others

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

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

ŠIMAITIS REALTY
2951 W 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

5613 W. CERMAK RD.

656-1880

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

SUAUGĘS ASMUO ieško 2-3 kam-

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, m. 60f09. Tel.: VI 7-3447

arba po 4 vai. vak. 737 2185. (Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
TOWN. OF LAKE APYLtXKF.TR iS. “„SnS"
nuomojamas 4 kambarių butas 2 staliaus, cemento ir dažytojo darbai' 
miegami virtuve su krosnim. Svie- Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar 
sus kambariai. Skambinti BI 7-0609. AL BELEAKUS TEL 233-3S56

APYLtXKF.TR



