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PREZIDENTAS NENORI DUOTI 
NEW YORKUI PINIGŲ

Prezidentas mano, kad reikia pakeisti 
dabartinį bankrutavimo įstatymą

■ WASHINGTONAS, D. C. — Trečiadienio vakarą prezidentas 
Fordas spaudos atstovams pareiškė, kad jis yra priešingas pinigų 
davimui New "Yorko miesto savivaldybei. Prezidentas yra įsiti
kinęs, kad miestas privalo išmokti tvarkyti savo ekonominius rei
kalus. Jeigu valdžia pradės duoti pinigus vienam miestui, tai tuo
jau visa eilė miestų prašys paramos. Prezidentas yra įsitikinęs, 
kad New Yorkas gali susitvarkyti savo ekonominius reikalus, 
kaip juos sutvarko kiti Amerikos didmiesčiai ir mažesni miesteliai.
Siūlys pakeisti bankrutavimo

.' Įstatymą

Spaudos klubo nariams prezi
dentas pareiškė, kad jis prašys 
kongresą pakeisti dabar veikian
tį bankrutavimo santykius tvar
kantį įstatymą. Prezidentas pra
šys leisti miestams nemokėti iš
leistų bonų. 
«

Jeigu miestai galės atidėti ke
liems metams bonais padarytus 
pasižadėjimus, o tuo tarpu ad
ministracija suspaus ir nebus to
kia išlaidi, tai miestai galės mo
kėti daromas išlaidas. .

Prezidentas Fordas patarė 
miestams leisti tiek pinigų, kiek 
jie gali uždirbti. Bet jeigu jie 
išleidžia daugiau, negu uždirba, 
tai turi bėdos.

Demokratai siūlo paramą 
miestams

Demokratų partijos vadovybė 
miestų skolų klausimą siūlo ki
taip spręsti. Jeįgu JAV gali 
duoti bilijonus dolerių užsie
niams, tai jos gali padėti ir did- 
mdesčiams susitvarkyti savo 
ekonominius reikalus.

Demokratai planuoja paruos
ti įstatymą, kuris leistų vyriau
sybei duoti didmiesčiams, nepa
jėgiantiems suvesti galų su ga
lais, vienkartinę paramą.

Tuo pačiu metu federalinė vy
riausybė turėtų nurodyti, ką iš
laidus miestai turi daryti savo 
biudžetams suvesti.

Prezidentas ruošia 
kitokį pasiūlymą

Prezidentas Fordas ir atsakin
gi respublikonų partijos parei
gūnai nenori skirti didelės dova
nos New Yorkui, nes vėliau atsi
ras didžiausia miestų eilė, kuri 
prašys paramos.

Preziddntui nepatinka, kad 
kai kurie didmiesčiai ir dabar 
turi užsitraukę daug skolų. Viet- 
toj mažinti, kiekvieną metą jie 
tas skolas didina. Be to, miestų 
savivaldybės rašosi įvairiausius 
kontraktus, prisisamdo tarnau
tojų, kuriems reikia mokėti di
deles algas, o pinigų toms algoms 
mokėti nėra.

Prezidentas mano, kad nepri
klausomi ekspertai turėtų pa
tikrinti pajamas bei išlaidas ir 
gerokai apkarpytų bereikalin
gas išlaidas. Prezidentas nebū
tų priešingas vienkartinei pa
ramai, bet ta parama bus ati
darytos durys kitiems pana
šiems prašinėjimams. Davus 
vienam miestui, bus labai sun
ku atsakyti kitiems.

*• Aukščiausio teismo teisė
jas William O. Douglas nuga
bentas į Walter Reed ligoninę.

IŠ VISO PASAULIO

*
NEW DELHI. — Indija pa

smerkė Jungtines Valstybes dėl 
pradėjimo statyti karinę -bazę 
Diego Garcia saloje, pareiškiant, 
kad tai yra “naujas kolonializ
mas”, kurs galįs iššaukti “visuo
tinas ginklavimosi lenktynes” 
Indijos okeane.

LAFAYETTE, Calif. — Heli
kopteriais ir valtimis ieškojimas 
“Lafayette ežero pabaigos” bai
gėsi be rezultatų ir vandens re
zervuaras buvo vėl atidarytas 
publikai naudotis. Lafayette 114 
akru rezervuaras keletą dienu 
buvo uždarytas gandams paskli
dus, kad rezervuare pastebėta 
“pabaisa”. Vieno mačiusiojo pa
liudijimu, ta “pabaisa” esąs apie 
7 pėdų ilgumo aligatorius.

LONDONAS. — JAV prezi
dentui pareiškus, kad jis vetuos, 
jei Kongresas nutars federalinė- 
mis priemonėmis gelbėti ban
krotu© jantį New Yorko miestą 
doleris Europos rinkose šiek tiek 
krito: už britų svarą mokėjimas 
iš $2.0680 pakilo iki $2.0730; už 
vokiečių markę iš 38.97 iki 39.099 
centų; už šveicarų franką iš 
37.90 iki 38.07.

LOS ANGELėS. — Policijos 
departamentas pasiryžęs sumo
kėti $100,000 išpirkimo paslap
tingam telefonu skambintojui, 
kurs, policijos manymu, vieną 
užstatą jau nužudė ir grasina 
nužudyt antrą, jei negaus savo 
reikalaujamos išpirkimo sumos. 
Piktadaris, pasivadinęs “.Mir
tis”, policijai skambino 17 kartų 
ir Los Angeles Herald Examiner 
laikraščiui vieną kartą.

ATLANTA, Ga. — Federali
nio sveikatos srities tarnautojo 
pranešimu šią žiemą galima ti
kėtis naujos rūšies infuenzijos 
(flu), nuo kurios Naujojo Gvi
nėjoj mirė 602 žmonės. Nacio
nalinio Ligų Kontrolės centro 
virologas Dr. Walter Dowdle pa
sakė, kad įskiepi j imas nuo flu 
gali teikt šokią tokią pritekciją 
ir nuo naujosios flu virusų “lai
dos”, kurią medikai pavadino 
“A-Victoria”.

Paskolų rinka 
lengvėja

Federalinės valdžios iždo bonų 
nuošimčiams krintant, prasidėjo 
rastis daugiau atliekamo pini
go taupymo — skolinimo banke
lių kasoje. Kas reiškia, kaip ban
kų vedėjai pažymi, bus pigesnis 
ir lengviau gaunamas kreditas, 
gyvesnė 1976 m. namų statyba.

Kongreso atstovas Erward Derwinskis Amerikos Lietuviu Tarybos centre Chicagoje sveikinasi su Lietuviu 
Radijo Forumo vedėju Antanu J. Rudžiu. Tarp įu stovi Dr. Kazys Bobelis, Amerikos Lietuviu Tarybos 
pirmininkas, paprašęs kongreso užsienio komisijos narį atvykti į Chicagą ir paaiškinti lietuviams jo pa
ties ir prezidento Fordo pažiūras į Helsinkio konferenciją ir jos paskelbtus nuostatus. Kongresmanas Der
winskis lietuviams patvirtino, kad prezidentas Fordas savo pažado nepakeitė, Lietuvos nepardavė ir pa
vergtos Lietuvos teisiu neatsisakė ginti. Jis pritaria tautu laisvės ir nepriklausomybės principams. Pre

zidentas juos gynė Helsinkyje, juos gins ir JAV administracijos priešakyje.

NUSIBANKRUTAVUSIO NEW YORKO

Palestiniečiu gynimas gerokai atšaldė 
Amerikos pclitiky nuotaikas

Ketvirtadienį Chicagos meras labai šiltai priėmė Chicagon 
atvykusį Egipto prezidentą Anwar Sadatą. Kartu su Sadatu at
vyko jo žmona ir trys dukros. Jas priėmė ir šiltai pasveikino Chi
cagos mero žmona ponia Daley.

Vietnamas paleido 
devynis amerikiečius

BANGKOK, Tailandas. — š. 
Vietnamas ketvirtadienį palei
do į laisvę 9 amerikiečius ir 5 
svetimšalius, kurie buvo suimti 
komunistams baigiant užimti 
Pietinį. Vietnamą. Visi 14 pa
leistųjų iš Hano i aerodromo 
Jungtinių Tautų lėktuvu išga
benami į Bangkoką, Tailande.

3,500 BEGINKLIŲ MAROKO CIVILIŲ 
ŽYGIUOJA ’ UŽIMTI ISPANŲ -SAHAROS

Į Ispanijos palikimą pretenduoja trys 
kaimyninės valstybės

MARAKEŠ, Moroko. — Nepaisant pradėtų pastangų reikalą 
išspręsti diplomatinėmis priemonėmis, ilgas sunkvežimių kara
vanas su 35,000 marokiečių beginklių savanorių pasijudino į 500 
mylių žygį pietų kryptimi į Ispanijos Sahara. T ai yra lygiai de
šimtoji dalis Maroko karaliaus Hassano paskelbto 350,000 skai
čiaus.

Maroko užsienių reikalų mi- 
nisteris Ahmed Laraski ir Mau
ritanijos užsieniii ministeris 
Hamid Ould Mouknas antradie
nį įteikė Ispanijai planą kaip 
turi būti padalnta Ispanijos 
Sahara tarp Mauritanijos ir Ma
roko.

Ispanijos karinė vadovybė tuo

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Palydovai pastebėjo, kad 
Egipto prezidento priėmimas 
Chicagoje buvo daug šiltesnis 
negu New Yorke. Nusibankru
tavusio New Yorko meras 
Beame atsisakė Egipto preziden
tą priimti. Kiekvienas priėmi
mas kainuoja pinigų, tuo tarpu 
meras Beame neturi nei cento 
reprezentacijos išlaidoms. Jam 
teko skolinti iš niujorkiečių pi
nigų, kad galėtų apmokėti kelis 
terminuotus vekselius.

Prezidentas Fordas labai šil
tai priėmė Egipto prezidentą, iš
klausė jo pageidavimų, suruošė 
jam pavyzdingą banketą ir pri
žadėjo teikti karo metu nuken
tėjusiam ir gerokai atsilikusiam 
Egiptui reikalingą įvairią eko
nominę ir kultūrinę paramą. Pre
zidentas Fordas prižadėjo kreip
tis Į atitinkamas kongreso įstai
gas, kai bus gauti konkretus 
egiptiečių planai ir reikalavimai. 
Prezidentas Sadatas pareiškė, 
kad Egiptui reikia modernių gin
klų, kad galėtų apginti savo sie
nas.

Sadato priėmimas šiek tiek at
vėso, kai jis, kalbėdamas New 
Yorke, pareiškė, kad reikia krei
pti dėmesio į Palestinos klausi-' 
mus. Jeigu nebus bandoma iš
spręsti Paleistinos ir pusantro 
milijono palestiniečių klausimo, 
tai Artimuose Rytuose taikos 
nebus. Egipte pats Sadatas mo
kėjo labai vykusiai palestiniečių 
klausimą išspręsti, bet jam ne
sisekė įtikinti Amerikos ir ki
tų valstybių politikų, kad ver
tas tartis ir ieškoti, paramos te
roristams, naikinantiems kelei
vinius lėktuvus ir kulkosvaidžiais 
apšaudančius politikon veik ne- 
sikišančius sportininkus. Pales
tinos klausimą net patys izraeli
tai lengviau suprastų, jeigu pa
lestiniečių priešaky nestovėtų te
roro organizatorius Arafatas.

Chicagoje Sadatui ketvirta
dienio vakarą meras Daley su
ruošė didelį banketą Conrad 
Hilton pačioje didžiausioje sa
lėje. Bankete dalyvavo 500 žmo
nių. New Yorko žydai biznie
riai labai šaltai laikėsi, o čika- 
giečiai truputį kitaip pažiūrėjo. 
Jie žino, kad Egiptas vedė karą

! prieš Izraelį, bet jie taip ne
užmiršta. kad Egipto prezidentas 
ryžosi baigti karo veiksmus ir 
pasirašė laikiną taikos sutartį su 
Izraeliu, čikagiečiai žino, kad 
yra tokių arabų vadų, kurie vis 
dar skelbia, kad Izraelis bus iš
naikintas, tuo tarpu Sandatas pa
sižadėjo siekti taikos ir taikiai 
gyventi su Izraeliu.

WASHINGTONAS. — Cent
rinė Atskaitomybės Įstaiga ap
skaičiavo, kad kai kurioms sve
timoms valstybėms JAV par
davė ginklu už $95 milijonus ma
žiau negu buvo tų ginklu kai
na. Ginklų svetimoms valsty
bėms pardavimo Aktas reika
lauja, kad būtų ginklus perkant 
apmokėta visa suma. Kongres
manas Les Aspin (D., Wis.) 
pasakė, kad 1973 metais per Iz
raelio “Yom Kipur” karą su ara
bais, JAV už lėktuvus Izraeliui 
paskaitė $45 milijonais mažiau 
negu buvo pardavimo kaina. Ira
nas irgi sumokėjo $34 milijonais 
mažiau negu buvo parduotųjų 
ginklų kaina. Net Nato valsty
bėms (Didž. Britanijai ir kt.) 
duota $13.5 milijonų nuolaida.

*■ Pietų Vietnamą okupavę ko
munistai suėmė daug užsienie
čių. Dabar juos veža į šiaurę ir 
siunčia Į Bangkoką. Trečiadienį 
išleido 9 amerikiečius.

’♦ Sadatas prašė prezidentą 
išmokyti egiptiečius, kaip užsi
auginai daugiau javų, pasiga
minti daugiau geriamo vandens, 
išsiausti daugiau drobių. Jam rū-

darduojama ■valdančiojo Alžiro pj patys paprasčiausi kasdieni- 
Tautinio Laisvinimo Fronto sky- nio genimo dalvkai. Preziden- 
rių pareiškimais, smerkiančiais tas Fordas prižadėjo jam padėti.

-°- Trečiadienio vakarą gen. 
Franko širdis buvo laba susilp
nėjusi, bet ketvirtadienį ji pra
dėjo vėl tvarkingiau plakti. Gy
dytojai visą laiką daboja ligonį.

■* New Yorke kitų arabų vals
tybių jaunuoliai išmetinėjo Sa
datui už pasirašytą sutartį su 
Izraeliu.

♦ Ispanijos premjeras, pasi
taręs su gydytojais, rengiasi 
valstybės vairą anksčiau perduo
ti princui Carlos. Jis nenori 
laukti gen. Franko mirties, nes 
yra svarbių valstybės reikalų, 
kurių negalima atidėlioti ir ku
rių generolas jau nepajėgia sprę
sti. Vienas toks svarbus klau
simas yra Maroko karaliaus Ha- 
sano III-jo reikalavimas atiduo
ti Sacharą. Premjeras Arias 
Navarro nėra pasiruošęs tenkin
ti karaliaus noru.

♦ Teisėjas Oliver J. Carter 
nutarė, kad Patty Hearst yra 
pakankamai sveika, kad galėtų 
būti patraukta teisman ir pasi
aiškintų, ką ji yra dariusi Se- 
cramento priemiesčio banko už
puolimo metu, kai buvo nušau
ta viena santaupas atnešusi mo
teris.

♦ Lapkr. 4 dieną graikų lai
vas “Olympus” važiuos Suezo ka
nalu. Jis veš Pietų Izraeliui rei
kalingą cementą. Tai bus pirmas 
laivas, praleistas Suezo kanalu 
su Izraelio prekėmis.

Adm. Elmo R. Zumwalt 
tvirtina, kad rusai nesilaiko de- 
tentės politikos pažadų, bet Ki-

Maroko, kurs vieas nori pasi
imti Ispanijos Sakarą.

Pranešimais iš Casablanca, 
šimtai sunkvežimių su 35,000 
savanoriais marokiečiais išsiju
dino į 500 mylių kelionę Ispani-

pačiu metu paskelbė savo pla- jos ]ink
ną kaip is Ispanijos Saharos is-  
evakuoti ispanus civilius per pir
mas dvi lapkričio mėnesio sa- Prpy PordzlQ IčJlIhzl 
vaites, anksčiau negu Maroko * 1 vluuo ildlUd
masinė “taikos armija” atžy
giuos. Ispanijos Saharos sos
tinėje EI Aiun ispanų kariuome
nės daliniai okupavo svarbesnius 
punktus, mieste ir paskelbė nuo 
sutemų iki aušros draudimo ro
dytis gatvėje laiką.

Oficialūs valdžios asmenys 
pasakė, kad žygiai padaryti ne
prileisti iki teroro veiksmų prieš 
beginklių savanorių 350,00031a- 
roko karaliaus Hajssano pa
skelbtą žygį. Marokas ir Mauri
tanija pretenduoja į visą fosfa
tais turtingą Ispanijos Sahara 
ar jos dalį. Ispanija planavo 
pravesti gyventojų apsispren
dimą balsavimais ir tas planas 
buvo užgirtas Jungtinių Tautų 
rezoliucija, bet Alžiras pareiškė 
pageidavimą, kad Ispanijos Sa
hara būtų paskelbta nepriklauso
ma ir kad Alžiras irgi nori to 
klausimo sprendime dalyvauti.

Alžiro spaudos agentūra pa
citavo Jungtinių Tautų general, 
sekretoriaus Kurt Waldheimo 
pasakymą, kad sprendimas tu
ri gauti pritarimą iš visų su-1 dėjo pasitarimus su turkais dėl 
intresuotųjų, tai yra Ispanijos, barių atidarymo. Turkai nori 
Moroko, Mauritanijos ir Alžiro. gauti užtikrinimą, kad jie galės 
Ta pati žinių agentūra pranešė, pirčti Amerikoje reikalingos 
kad Alžiro vyriausybė yra bom- amunicijos.

- akcijos krinta
Trečiadienį biržų rinkoje ge

rokai nukrito akcijos, kai pa
aiškėjo, kad New Yorkas nega
lės išsikapstyti iš finansinių 
sunkumų. Prie to prisidėjo ir 
prez. Fordo kalba Washington© 
spaudos klube, kurioje priminė, 
jog jis pasiūlęs naują bankro
tų įstatymą. Įstatyme numaty
ta gelbėti miestus, atsidurusius 
finansiniuose sunkumuose, ne
liečiant miestų administracijos.

New Yorko miesto kontrolie
rius pareiškė, kad miestas ban
kroto negalės išvengti. Vicepre
zidentas korp. Standard & 
Poor’s Saul Sterling yra nuo
monės, jog akcijų rinka daugiau
siai gąsdina nežinomos bankro
to pasekmės. Stakai krito dau
giau 12 punktų. Gi aukso ka
syklų akcijos ir paties aukso 
lydinių kainos pradėjo kilti.

Amerikos ambasadorius pra-

Bostonas tebeprotestucja
BOSTONAS. — Apie 7,000 

žmonių — South Bostono aukš
tesniosios mokyklos baltųjų mo
kinių ir jų tėvai bei kiti artimie
ji tvarkingoje demonstracijoje 
protestavo prieš teismo įsakymu 
priverstiną mokinių autobusais 
važinėjimą. Tai buvo pirma to
kia skaitlinga protesto demons
tracija nuo šių mokslo metų 
pradžios. Demonstrantai ant 
“katafalko” su savim vežė vė
liava apdengtą karstą su dideliu 
užrašu “Laisvė mirė” (Freed
om is Dead). Baltųjų mokinių 
tą dieną į mokyklą buvo atvy
kę tik trys. Iš 432 mokinių juo
duku. skirtu autobusais vežioti į 
South Boston High, tą dieną 
važiavo tik 107.

at-

PLIENO GAMYBA 
GEROKAI SUMAŽĖJO

PITTSBURGH, Pa. — US 
Steel korporacija, pati didžiau
sioji plieno gamintoja Ameri
koje, praneša, kad trečiuoju šių 
metų ketvirčiu plieno pardavi
mas gerokai sumažėjo.- 
. Chrysler bendrovė šiais me
tais jau turėjo 76 milijonus nuo
stolių, mažai kas teperka dide
lius automobilius, tuo tarpu plie
no bendrovė vis dėlto padarė pel
no. Antrą trimėnesį kiekvienas 
US Steel šėras uždirbo $3.95, o

SUNNY

singeris neturi drąsos tai pripa-1 trečią, trimėnesį jie gaus tik-, Saulėta, šilčiau.
žinti. tai po $2.43. 1 Saulė teka 6:21,$ leidžiasi 4:47.
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AGR. JONAS BERTAŠIUS
1898. VU. 18 — 1975. X. 20

Agr. Joną Berta šių mūšy visuomene, — ypatingai 
jos aktyvusis elementas, — žino kaip energingą patriotą, 
širdinga demokrata.

ANTANAS RŪKAS

Taip rašytojas Antanas Rūkas, būdamas “Sėjos” redaktorium, 
tn mpai ir tiksliai apibūdino agr. Joną Bertašių. Gi, Zigmas 
Dailidka, minint Jono Bertašiaus 70 metų amžiaus ir veiklos 
sukaktis, 1968 metais aprašė jo plačią veiklą “Naujienų” dien
raštyje.

Ir iš tikrųjų, Jonas daug reiškėsi visose visuomeninio gy-

ONA IR JONAS BERTAŠIAI, 1968 METAIS

Dr. Marijos Kregždienes sukaktis
venimo srityse: gal nebuvo nė vienos bendrosios visuomenės 
institucijos, kur jis nebūtų dalyvavęs, žodžiu ir raštu kėlęs įvai
rius klausimus, rūpindamasis kultūriniais, lietuvybės išlaikymo 
ir Lietuvos išlaisvinimo reikalais.

Apie jo nusistatymą Tėvynės išlaisvinimo veiklos reikalu 
ryškiausiai byloja šie jo paties seniau spaudoje paskelbti žodžiai:

“Sveikas protas diktuoja, kad ir mums tenka stipriau su
glausti savo gretas, laikytis vieningai ir neleisti, kad pavergtųjų ‘ 
tautų klausimas būtų pamirštas, ir padėtas j archyvą. Turime 
apsišarvuoti kantryme ir, nepaisant laiko, nepavargti savo ko
voje, nesustoti pusiaukelėje, o labiausiai — nepatekti į neviltį! 
Tatai galime pasiekti tik taupydami savo jėgas, būdami vieningi 
ir kovingi iki lemiamo momento.

Turėdami prieš save ilgą kelią, sunkų uždavinį, visi skatin
kime mūsų atsakinguosius politinių sambūrių asmenis būti bend- Į 
rais mūsų siekiais nuoširdžiais žmonėmis be pagiežos, be pui- į 
kybės, be kartumėlio ir be pavydo' vieni kitiems. Tik tuomet ir 
vienybės klausimas bus lengvas, džiuginantis mus per ašaras, 
kaip šioje, taip ir kitoje geležinės uždangos pusėje. j

Mūsų tėvynės artojui, didžiausiam dabartiniam kolchozo ver-; si traukti iš Lietuvos į Novo — 
gui, labiausiai išnaudojamam okupanto režimo, bus lengviau tą Nikolajevsk, Sibire. Marija te

WOODHAVEN, N. Y., š. m, 
SDalio 26 d. New Yorko Lietu 
vių Protestantų parapijos sa
lėje įvyko dr. Marijos Kregž- 
dienės ir Barboros Lipšienės 
garbingo amžiaus ir veiklos 

j sukakčių paminėjimas. Apie 
p. M. Kregždienę kalbėjo Juo
zas Audėnas, šia proga pažy
mėtini kėli p. M. Kregždienės 
gyvenimo ir veiklos bruožai.

Marijo Barzdžiūtė - Kregž
dienė gimė 1900 m. spalio 28 d. 

Į Amerikos Jungt. Valstybėse, 
; Sag — Harbor, L. L N. Y. Gi 
1910 m. još tėvai grįžo į Lietu
vą, 1915 m., dėl karo veiksmų, 
visa šeima buvo priversta pa

vargą ir pažeminimą iškęsti ir Laisvės aušros sulaukti”.

VISUOMENĖ ATSISVEIKINA...
kinimo žodi tarė velionio moks 
lo draugas agr. Talat - Kelpša. 
Laidotuves baigtos Lietuvos 
Himnu.

š. m. spalio 24 d. Petkaus 
Marquette koplyčioje, Chica- 
goje, vyko visuomenės atsisvei
kinimas su a. a. agr. Jonu Ber- 
tašiuni. Nors ir labai lietingam 
orui tesant, atsisveikinime da
lyvavo pilnutėlė dviguba salė 
visuomenės, 
pravedė prof, 
čius.

pateikiame Lietuvos
Atsisveikinimą

Mečys Mackevi-

“Sėjos” red. ir adm. vardu 
kalbėjo1 L. Šmulkštys , pateik
damas sverbešniuosiuš velio
nio biografinius duomenis. 
Lietuvių Agronomų S-gos var
du atsisveikino agr. A. kanta
ras, kuris, baigdamas, velio
niui karste įsegė neseniai iš Pa
vergtosios Lietuvos laukų at
vežtą dobilo žiedą su Lietuvos 
vėliavėle.

nai baigė gimnaziją ir 3 semes
trus studijavo Omsko žemės 
Ūkio Akademijoje, kol 1921 m. 
vėl teko grįžti į Lietuvą.

Metus pamokytojavus Šiau
lių- gimnazijoje, 1922 m. ište
kėjo už agr. Petro Kregždės, 
buv.žemės Reformos Valdy
bos vicedirektoriaus. 1927 m. 
V. D. U. .įsjgijuSj.dąntų ^gydy
tojos diplomą, buvo išvykusi 
į Paryžių pasitobulinti savo 
profesijoje. Besiversdama pri- 

;vačia praktika, 1929 - 1944 m. 
ėjo Kauno Geležinkelių Ambu
latorijos dantų kabineto vedė
jos pareigas. Ji nesišalino ir 
nuo visuomeninės veiklos: ei-

[ lę niėtjĮuiū’bo_Lietuvių31QLerų. 
Dantų Gyd. D-jos ir Pieno La-1 

,šo valdybose, ir kt.
Balševikų frontui artėjant, tos ir daug 

k1944 m. kun. P. Dagiui vado- metų!

vaujant, žvejų kuteriu laimin
gai pavyko perplaukti Baltijos 
jūrą ir pasiekti Švediją, kur 
teko gyventi iki 1947 metų. Ir 
Švedijoje ji du metus dirbo 
kaip dantų gydytoja vienoje 
vaikų dantų klinikoje.

1947 m. kartu su vyru, duk
ra Rita ir sūnum Rimu atvyko 
į New Yorką, kur tik po dviejų 
savaičių nuo širdies smūgio 
staiga mirė jos vyras, būdamas 
51 metų amžiaus. ..

Ir Amerikoje M. Kregždienė 
dirbo savo’ srityje. 1951 m. iš
laikė New Yorko valstyb. rei
kalingus egzaminus ir įsigijo 
Dental Hygienist profesinį lei
dimą, dirbo 10 metų Guggėn- 
heimo dantų klinikoje, o 13 
metų New Yorko miesto Svei
katos Dept. Odontologijos biii- 
re. 1973 m. išėjo į pensiją.

Nuo pat atvykimo į Ameri
ką pradėjo sekti ir domėtis lie
tuviška veikla. Ji reiškėsi Lie
tuvių Moterų Dantų Gydytojų 
D-je New Yorke,t liaudinin
kuose, Sandaroje, New Yorko 
Amerikos Lietuvių Taryboje, 
Mažosios. Lietuvos Bičiulių D- 
joje, Balfe, Lietuviu Bendruo
menėje. Daug darbo ir širdies 
yra pašventusi :moterų organi
zacijoms: Baltijos ir New Yor
ko Moterų organizacijose, ei
dama dažnu atveju valdybos 
narės ąjc pirmininkės pareigas.

Linkime sukaktuvininkei Ma 
rijai Kregždierier daug svėika- 

sėkmingti veiklos

K TOLIMOS
• Australijos Lietuvių fi

nes savaitraštis “Mūsų Pasto
gė’’, redaguojamas V. Kazoko, 
nr. 140 paskelbė valstiečių liau
dininkų konferencijos rezo
liucijas, užvardinant “Valstie
čiai liaudininkai pasisako... ”

• “Mūsų Pastogė” pradėjo 
leisti 4 psl. anglų kalba infor
macinį priedą “Baltic Herald”, 
bendradarbiaujant kart su “the 
Australian Citizens Committee 
for Lithuanian Rights”. Ska
tinama, kad pateikta informa
cinė medžiaga būtų laisvai be 
atsiklausimo, perspausdinama 
ir kitoje spaudoje.

Jau yra išėjęs “Baltic He
rald” Nr. 4, October 1975. Pir
muoju straipsniu yra Malcolm 
Fraser, opozicijos lyderio, kal
ba, pasakyta Melbourne uni
versiteto prof . Edgars Duns- 
dorfs knygos “The Baltic Dile
mma” išleidimo proga. Taip 
pat įdėta etninės spaudos kon
ferencijos dalyvių su Malcolm 
Fraser nuotrauka. Turinyje 
apstu dokumentinės medžiagos 
ir pasisakymų laiškais.

Paminėtina, kad opozicijos 
lyderis J. M. Frasers ta proga 
pažymėjo, kad liberalų ir kraš
to partijos būnant valdžioje 
pakeistų inkorporavimo pripa
žinimo sprendimą.

® Australijos lietuvius Ame- 
rikos spauda normaliai pasie
kia tik po 2 — 3 mėnesių, todėl 
žinios gerokai būna pasenusios. 
Todėl dirbantieji spaudoje ir 
norį palaikyti tinkamą ryšį su 
kitais kontinentais turi ieško
ti greitesnių susižinojimo bū
dų-.

e Prof. Stepono Kairio pa
minklui statyti komitetui pa
skelbus pranešimą, iš Austra
lijos Česlovas Liutikas prisiun
tė savo auką ir parinkęs iš kitų.

s Dėl V. Saudargo (iš Aus
tralijos) straipsnio “Quo va-

AUSTRALUOS
dis, Domine?” (žiūr. “Mūsų 
Verkios Akimirkos Nr. 18) su
silaukta, kaip pats autorius 
tikėjosi, atsiliepimų spaudoje. 
Autorius pačioje straipsnio 
pradžioje pažymėjo: “Tikiuo
si, kad kiti galės papildyti ar 
pataisyti mano žemiau dėsto
mas mintis”.

Iki šiol pasirodę atsiliepimai 
nelietė pačio straipsnio pagrin
dinę mintį, bet tik šalutinius 
kelis dalykus, autoriaus dau
giau ar mažiau vykusiai panau 
dotus dėstomam dalykui pa
vaizduoti. Jo straipsnį ir “Aki 
mirkų’’ įžanginį “žvilgsnis iš 
tolimos Australijos” įsiskaičius, 
kiekvienas pastebės, kad au
toriaus tikslas buvo ne jam pri
mesti priekaištai, bet įrodyti, 
kad “Tėviškės Aidų” (leidžia
mų irgi Australijoje) nr. 36, 
1975 m. vedamojo str. išvada 
(kad reikėtų mesti tas visas

į suvargusias politikas ir nuteik
ti jaunimą, kad religinis gyve
nimas yra tautiškas, yra mūsų 
tautos kraujas ir gyvybė) yra 
neteisinga.

Autorius paneigia, “kad re
liginis gyvenimas yra tautiš
kas” ir kad nereikėtų siūlyti at
sisakyti tos “suvargusios poli
tikos”, (t y. Lietuvos išlaisvi
nimo pastangų) kurios rėmė
ju tu dar vakar buvai, bet 
priešingai -K tą politinę laisvi
nimo kovą bė\sustojimo reikia 
tęsti. Dr. V. Kudirka ir kt. 
turėjo irgi panašios “suvargu
sios politikos” laikotarpį, bet 
jie nepuolė į paniką.

Taip atrodo žiūrint iš šalies. 
Ir gerai, kad “Naujienos” ir 
liaudininkų “Akimirkos”, kaip 
laisvoje spaudoje priimta, nie
kam neužkerta kelicf pasisaky
ti ir padiskutuoti, neišeinant 
iš kultūringumo-ribų ( (ffds.)

Pasveikink savu draugus 
per "Naujx dilės B
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SERVING CHICAGO ŽND SUBURBS SINCE 1985

Kviečiame į Felikso Vaitkaus skridimo 40 metų sukakties

Kiti kalbėtojai buvo: A. Ku- 
čys — Varpininkų Filisterių 
Draugijos ir “Varpo” red. ir 
adm. vardu, Petras Indreika
— buv. Lietūkio tarnautojų 
vardu, Izabelė Lazauskaitė

— Stončienė — L. B. Gage Par
ko apyl. Valdybos vardu, i už. 
Adomaitis — Čiurlionio Gale- 
rijos, Ine. tarybos vardu. Barz- 
dūkas — Lietuvių Fondo vardu. 
J. Jasaitis — Kultūros Fondo 
vardu ir prof. M. Mackevičius
— LVLS-gos prezidiumo. Ta
rybos ir LVLS Chicagos kuo
pos vardu. Be to, buvo prisius-1 in^Įįs|ą" j 
tas Ralfo 108 sk. atsisveikini
mas raštu.

Kalbėtojai gana išsamiai 
apibūdino velionį ir jo nueitą 
gyveninio kelią. -------- -----
mas baigias “Lietuva .bran
gi. .'. ' garsais.
. Š. m. spalio 25 d., po lietin
go oro, nuostabiai gražiam orui 
pasilaikius, po gedulingų pa
maldų Švč. M. Marijos Gimi
mo bažnyčioje (giedant sol. 
Varneliui) ir pritaikyto kan.l 
Zakarausko pamokslo nuly- ai‘ 
dėtas ilga virtine automobilių į] Jis per Lietuvos Jaunimo Są- 
Lietuvių Tautines kapines, jungą, kurios šūkis buvo “Švies- 
G ra b nėšiais buvo LVLS prezi-| kis ir šviesk" atliko reikšmin- 
dirrmo nariai: T. Briškaitis, ■
Luneckas, G. J. Lazauskas, ir .švietimo misiją. Jo pastango-

Čia dar 
Valstiečių 
Prezidiumo, Tarybos ir LVLS 
Chrcagos kuopos vardu tartą 
prof. M. Mackevičiaus atsisvei
kinimo žodį su vienminčiu, 
didžiu patriotu ir demokratu 
agr. Jonu Bertašium: ,

“Palydime Amžinybėn Že
maitijos iškilųjį sūnų — Joną 
Bertašių. Velioniui teko gyven
ti, dirbti, kovoti ir kurti, su 
mažom išimtim, liaudies žmo
nių — ūkininkų tarpe, kartu; ————————— 
su jais vargti ir džiaugtis. Jo^^ė jų spaudoje ir kartu su jais 
ryšiai ir santykiai su jais buvofdžiadugėsi atsiekimais. 
visuomet glaudūs ir nuoširdūs.f Vėlibriis buvo pasilikęs vie- 
Su ūkininkija buvo kūnu ir haš iš seniausių Lietuvos Vals- 
siela sutapęs. Jos rūpesčius ir1 tiečių Liaudininkų Sąjungos 
troškimus jis gerai suprato, pa-Įn3r^U — veikėjų. Sąjungos or- 
žino ir žinojo, kokiu keliu ir'ganizaciniame gyvenime buvo 
kokiomis priemonėmis galima aktyvus nuo 1918 metų, dar 
jų gyvenimą padaryti lurtrn- • būdamas jaunas, A i aiuje. Per 
gesnį, šviesesnį ir tuo pačiu lai-fv>$ą savo gyvenimą nuo pasi- 
mingesnį. Jų tarpe jis buvo nelrinRt° ideologiniai politinio 

Labai daug 
bet ir patikimas, mėgia- prisidėjo prie Sąjungos progra-

Jis rnvlėjo Lie- rnoS’ siekimų populiarinimo ir 
įgyvendinimo, ypač koopera-

tik mokytojas, švietėjas, vado- kelio nenukryppo. 
vas, 
inas draugas.
tuvos kaimo žmones. Manau
kad toji prigimta trauka jį ska-^U05 išplėtimu liaudyje, 
tino

Atsisveikini-

pasirinkti agronomijos 
ir prafėsiją.

Gimęs sunkiai palaužiamu 
entuziastu, visuomet kupinas 
dinamizmo, neišsemiamos ener 

idealistas ir geriausia 
prasme nenuorama, apsigink
lavęs naujais sumanymais ir 
veiklos planais — Lietuvos kai-' 
nio jaunimą ir ūkininkus su
gebėjo į save patraukti ir savo 
visuomeniško teigiamo charak
terio savybėmis juos nuteikti 
organizuotai, kūrybingai veik
lai. ‘ i

Vienminčiu buvo vertina
mas ir mėgiamas. Todėl nuolat 
buvo išrenkamas į Sąjungos

išvengė arešto. .-Rėmė ir rašė į 
pogrindžio spaudą, pav. į “Ne
priklausomą Lietuvą” ir kt.

Lietuvos išlaišvinimo darbai, 
Lietuvių Bendruomenės švie
timo ir kultūros pastangos — 
visad buvo jo rūpestingame 
dėmesy. * '

Štai jo paskutinis laiškutis, 
parašytas “Pasaulio Lietuviui” 
š. m. rugsėjo mėnesį. Jis re
dakcijai rašė: . . X

“Norėtųsi, kad Pasaulio Lie
tuvis skiepytų ir laikytųsi vie
nybės principo. Juo būsime 
vieningesni, juo "niūsii svoris 
ir pareikštos mintys įvairiais 
klausimais bus įtakingesnės ir 
mūsų tautinei mažumai bus nau-

Centro Komitetą, Tarybą, kur | d ingesn i s ir gali greičiau pri-
šalia ūkininkų atstovų buvo 
įžymūs ekonomistai — moks
lininkai, kaip prof. Albinas 
Rimka, prof, agr: dr. Jurgis 
Krikščiūnas ir kiti. Velionis 
posėdžiuose ar susirinkimuose 
niekad nebuvo pasyviu stebė
toju. Visuomet pilnas suma
nymų, projektų ir nėvengė sa
vo vadus pakritikuoti. Jis bu
vo veiksmo žmogus. Teorijo
mis nepasitenkindavo.

Tokie žmonės nebijo pavojų,- 
rizikos. Toks buvo velionis. 
Vokiečių okupacijos metu, bū 

A. j gą kaimo jaunimo ir suaugusių damas Vilniaus Lietūkio sky
riaus direktorium , apeidamas

Liet. Agfortbiitų S-gos valdybos’mis skyriuose buvo suorgani- okupanto potvarkius, efektin-fkiu nuoširdžią 
nariai: A. kantaras. A. šošė. zuotos bibliotekėlės, orkestrai gai medžiagiškai šelpė Vilniaus Į jautą velionio t 
A. Gaška. ir kt. Drganizavo paskaitas, universiteto profesūrą ir slu-

P.ie kapo pavkutihj atsiSvėi- pats skaitė ir kilus ragino, ra- dentfją. t’ž tai tik per plaukų

artinti Lietuvai laisvę, ir visa 
tauta bus mums dėkinga. Tat 
VIENYBĖJE mūsų šviesesnė 
ateitis. Su pagarba J. Bertašius, 
Čikaga."

Taip velionis,galvojo ir sva
jojo lygiai prieš .mėnesį.., pri
artinti Lietuvai laisvę.,.

Esame jam dėkingi už atlik
tus darbus ir paliktą būsimoms 
kartoms gražų pavyzdį, kaip 
.reikia tavo tautą mylėti ir gy
venti jos šviesesnei ateičiai.

Liaudininkų Sąjungos Pre
zidiumo. Tarybos, Chicagos 
kuopos vienminčių ir asmeniš
kai savo ir šeimos vardu išreiš- 

j if gilią užuo
jautą velionio tiuliai gyvenimo 
draugei — žmonai, jo geriems 
vaikams ir giminėms.."

Sekmadienį,

POLONIA
4604 ARCHER AVĖ.

(Prie 46-tos gatvės), Brighton Parke

Prisiminsime transatlantinio lakūno FELIKSO VAITKAUS 
prieš 40 metų skridimą per Atlantą ir kelionę į Lietuvą.

VAKARIENĖ,
MENINĖ DALIS

Orkestrui vadovauja — G. JONIKAS. Pradžia: 4vaLpppięt<

Vakarienė su šampanu asmeniui 10 dol.

MINĖJIMĄ RUOŠIA NAUJIENOS

Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

arba telefonu HA 1 - 6100.

Bus didelė Felikso Vaitkaus skridimo cląkumentų paroda.
Pranešimas, kaip tas skridimas buvo suorganizuotais'. V’:

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

£

i _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, (LI___ FRIDAY, OCTOBER 31, 1975
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AUTOMOBILIAI LIETUVOJE
Skaitoma, 

gamyba Sov. Sąjungoje pasku
tiniais metais nepaprastai išau
gusi. Volgos gamykloje vien 
tik “Žiguli” esą pagaminama 
iki 2.600 automobilių per die
ną. Iš tikrųjų tai labai nedaug.

Archit V. Oleka (“Mokslas 
ir Gyvenimas” Nr. 6) pateikia 
“individualios automobilizaci- mobilių atsisakyti. • 
jos rodiklius”, iš kurių matyti, 
kad pvz., JAV 1974 m. tūkstan
čiui gj’ventojų teko 454 auto
mobiliai, Prancūzijoje — 270, 
Anglijoje — 232, Lenkijoje — 
26 ir t. t. Tuo tarpu Sov. Są
jungoje tie individualių (pri- 
vatiškų) automobilių rodikliai 
net visiškai nenurodyti. Tik 
kitoj vietoj pripuolamai pasa
kyta, kad Maskvoje 1.-000 gy
ventojų tenka 16 automobilių, 
Minske — 20, Gardine 13.5.

Apie Lietuvą autorius šitaip 
rašo:

“Pagal automobilizacijos 
tempus esame vieni pirmau
jančiųjų šalyje. Lietuvoje au- 
tomobilizaciją 
kelių tinklas, 
mai, 
sirinkimas, klimatinės sąlygos, 
leidžiančios eksploatuoti auto
mobilį ištisus metus”.

Iš pateiktos lentelės matyti, 
kad daugiausia individualių 
automobilių esama Kaune, čia 
1.000 gyventojų tenka 42.2 au
tomobiliai, toliau eina Panevė
žys — 39.8, Palanga — 32.7, 
Šiauliai — 28.8, Vilnius —28.0 
ir t. t Vadinasi Lietuvos mies
tai ir net daugelis rajonų pra
lenkia automobiliu skaičiumi “ •* - - - -

kad automobilių į Sov. Sąjungos miestus ir net
pačią sostinę.

Minėto straipsnio autorius, 
nors ir pripažindamas, kad au
tomobilis yra labai patogi su
sisiekimo priemonė, bet per
daug nesimeta jos propaguoti. 
Iš jo išsireiškimų betgi matyti, 
kad gyventojai nemano auto-

Matyt, mūsuose indi- mobilių susisklzimo kelius ir 
automobiliai intensy- kaip sutvarkyti poilsiautojams 

naudojami kultūri- skirias automobilių aikšteles, 
buitinėms kelionėms; kad siekiant didesnio patogu

mo nebūtų pažeistas aplinkos 
grožis.

šitokius planus daug kur be
skubėdami pražiūrėjo Vakarų 

visuomeninio transporto Europos kraštai, čia automo- 
> šlovė- j bilistai ištisas valandas dūsta

skatina geras 
nedideli atstu- 

didelis poilsiaviečių pa-

“Masinės individualios au
tomobilizacijos džinas išleis
tas ir mūsų šalyje. Jo at
gal į butelį jau nebesugrū- 
sirne, kaip 1861 m. buvo pada
rę anglai liūdnai išgarsėjusiu 
“Locomotive Act”.

Nurodęs prie kokios nepa
kenčiamos padėties prieita Eu
ropos miestuose dėl automobi
lių pertekliaus, V. Oleka rašo:

“Socialistinė santvarka suda
ro galimybes išvengti ar sušvel
ninti individualios automobi
lizacijos daromą neigiamą 
įtaką didelių miestų susisieki
mui ir aplinkai. Mūsų miestuo
se tankus visuomeninio trans
porto maršrutų tinklas, o jo 
tarifai tokie maži, kad ekono
miškai neapsimoka nuosavu 
automibiliu važinėti į darbą. 
Dauguma miestų apstatomi 
daugiaaukščių namų mikrora
jonais, kur toli nuo gyvena
mosios vietos iki daugiaviečių 
garažų. Pagaliau, mūsų mies
tuose sunku surasti laisvo plo
to, kur galėtų pasistatyti auto
mobilius atvykusieji i darbą. 
Tokios natūraliai susiklosčiu
sios aplinkybės stabdys indi
vidualių autumobilių srautus

į darbą, 
vidualūs 
viau bus 
nėms —
(pavyzdžiui, į parduotuves, ki 
no teatrą, teatrą ar sporto rung
tynes). Tačiau ir čia veiks mi
nėtieji natūralūs ribotieji veiks
niai: i ‘ 
patogumas ir pigumas, 
jimo aikštelių stoka. Tinkamiau! kelių ir miesto gatvių užsikim- 
si individualūs automobiliai 
yra ir bus poilsio išvykoms j 
gamtą”.

Čia pat autorius pateikia ir 
schematišką planą, nurodyda
mas, kur reikės gerinti auto-

Šimuose, žinoma, jei Lietuva 
pasivytų Prancūziją, Vokieti
ja ar Angliją, tai ir archit. 
Olekos planai pasirodytų nebe
pakankami. J. Vikis

TOYNBEE PRANAŠAVIMAI

■ me kaip žmona norėjo, net or-(yra 7 mel 
i kestrui iš rajono miesto gro- 1976.
’ jant Man tai skaudžiausia bu

vo minutė, kai ant grabo pra
dėjo kristi sudžiūvę žemės grum
stai. Dulkė esi 
virsi.

Viena paguoda, kad dar ga
lime laisvai ilsėtis savo myli
mos motinos žemės prieglobs
tyje.

Belikome dabar vienos su ma
ma...

Abiejų lentelės šonuose yra 
po dvi raudonas juosteles, ku
rių priešpaskutinėje apačioje

į dulkę pa- j jra§as — Land of Lincoln li-

dide-
nois.

Lentelės tikrai gražiai atrodo 
ir jos jau nuo spalio mėn. pra
džios pradėtos siuntinėti tiems, 
kurie jas anksčiau yra užsisa
kę. Tačiau prie automobilio jas 
bus galima prikabinti tik nuo 
gruodžio mėn. 1 d.

Šiemet Illinois sekretoriaus 
įstaiga jas išsiunčia žymiai ank
sčiau, nes vėliau kalėdinio paš
to grūstyje jos pasiekia gavėjus 
žymiai pavėluotai. J. J-tis

Taip miršta 
kolchozininkai

(IŠ laiško)
Sveikas, brangus dėdele,

Truputį atsikvėpusi po
lių bėdų ir pergyvenimų noriu 
parašyti Tamstai laiškutį.

Paskutiniame laiške, lyg nu
jausdamas atsisveikinai su savo 
broleliu, mano tėveliu. Taip grau
džiai parašei, kad mus visus iki 
ašarų sujaudino, tik tėvelis są
monės nebeturėjo klausytis. 
Taip, dėdele, aš nebeturiu tėve
lio, o Tamsta brolelio. Pabaigė, 
vargšelis, savo kančias, o kiek 
prisikentėjo per tuos metus. Mi
rė naktį iš spalio 8 į 9 lygiai 
12:20 minučių.

Jau dieną buvo matyti, kad 
naktį gali mirti. Jau nuo pietų 
pradėjo dusti, vakarop dar bai
siau. Jau visą dieną žodžio ne
bepasakė. Prieš galą garsiai 
alsavo, tik staiga atmerkė akis, 
iš visų jėgų įtraukė į plaučius 
oro, dar į visus peržiūrėjo ir 
užsimerkė amžinai;..

Spalio 11 dieną V. kapinėse 
palikome ašaromis aplaistytą že
mės kauburėlį, gėlėmis ir vai
nikais papuoštą. Toks likimas 
laukia visų. Kas gimė — turi 
mirti.

Kai valdžia iŠ senojo tėviškės 
namo liepė išsinešdinti, bet už 
gautą pamokė jimą Įstengėm ar
čiau miestelio nusipirkti visiš
kai apšepusią mažą seną bakū
žę, naujoje vietoje tebebuvome 
naujokai, bet vis tiek kaimynai 
skaitlingai dalyvavo budynėje 
ir drauge su giminėmis padė
jo gražiai palaidoti. Kiek buvo 
vainikų kambarėlyje, kur tėve
lis buvo pašarvotas, tai ant sie
nos netilpo. Vainikai pačių žmo
nių rankų darbas — supinti iš 
įvairių šakelių, žolelių žiedų ir 
lapų. Visas karstas skendėjo 
gėlių krepšeliais apstatytas, žo
džiu, tėvelis gražiai pasilaidojo 
užbaigęs visus savo vargus ir 
skausmus. Kelinti metai kaip 
kankinosi plaučių, vidurių ligo
mis, arterioskleroze, emfizema, 
inkstų, pūslės ir, tur būt, viso
mis nebepagydomomis ligomis. 
Valgyti begalėjo po kelis šaukš
tus per dieną. Buvo labai sumen
kęs. Lovoj nebekeldamas išgu
lėjo per 3 mėnesius. Laidojo-

Naujos 1976 metę 
automobilių lentelės

Illinois valstija atžymėdama 
200 metų JAV sukaktį išleido ir 
tai progai naujas 1976 metų au
tomobilių leidimų lenteles. Ku
rių baltame dugne yra mėlyni 
numeriai ir raidės. Viršuje nu
merių yra 6 mėl. žvaigždės ir 
metai 1776. Apačioje numerių

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI
Blaško amerikiečiy sapną apie "žemės rojy"

Mokslus jis ėjo privačioje Win
chester mokykloje ir Oxfordo 
kolegijoje ir nuo 1919 metų pra
dėjo profesoriauti Londono uni
versitete, dėstydamas Bizanti
jos ir modernios Graikijos isto
riją. Pasaulinį vardą jam davė 
jo “Study of History”, kurios 
sutrumpintos laidos vien JAV- 
bėse buvo parduota visas ber- 
tainis milijono kopijų. Jis pa
laikė artimus santykius su Ame
rika, dažnai atvykdavo į Prince- 
toną, N. J., kur dirbdavo Pa
žangiųjų Mokslų Institute.

Be savo didžiojo veikalo — 
dvylikos tomų Istorijos studijų 
(A Study of History) Arnold 
Toynbee yra parašęs 32 veika
lus įvairiomis istorinėmis temo
mis. Jo paskutiniai parašyti vei
kalai “Konstantinas Porphyro- 
genitus ir jo pasaulis” ir “Žmo
nija ir Motina žemė” (Mankind 
and Mother Earth), baigti ra
šyti, vienas 1972 metais, antras 
prieš pat gaunant širdies smū
gį, bus Oxford University Press 
išleista ateinantį pavasarį.

Toynbee keturi punktai
Ištraukos iš Arnoldo Toyn

bee pranašingų teigimų jo “Is
torijos studijose”:

Apie Kiniją
“21-mo šimtmečio pabaigoje 

kinai sudarys apie du penktada
lius visos žmonijos. Jie bus vie
nos valdžios valdomi. Jie labai 
sunkiai dirbą, nepaprastai in
teligentiški (protingi) žmonės 
ir jie yra pasiryžę, kad pasau
lis su jais skaitytus!, susimo- 
derninti ir pasimokinti Vaka
rų technologijos, — ir jie be 
abejonės tai padarys”.

Apie Ameriką

“Amerika labai nenori 
pažinti, kad žemės rojus
tragediją, kaip patys matote,, ir 
jei Amerika turi savo tragediją 
ji negali būti žemės rojus —• 
ji turi su šaknimis išrauti savo 
originalųjį sapną, kad yra že
mės rojus”.

Apie smurtą
Nesvarbu kaip geros buvo ta

vo intencijos ir tikslai, kaip kan
trus buvai, kaip gerai aiškinai 
savo reikalą, jei nori kad tave 
pastebėtų ir į tav»e atkreiptų 
dėmesį, turi gyvas susideginti 
arba padaryti kokį kitą smurtą. 
Visą pasaulį supa absoliuti ak
meninė iindiferencijos (abejin
gumo) siena”.

Apie Vakarų auklėjimą
“Mūsų dabartinė neracionali 

Vakarų visiška kantrybės stoka 
ir mūsų aklas greitumo dėl grei
tumo garbinimas daro šiandien 
chaosą iš mūsų vaikų auklėjimo. 
Mes verčiame juos greičiau aug
ti lyg jie būtų kokie viščiukai 
perykloje. Mes juos dar nesu
brendusius verčiame pajusti 
seksą. Faktas, kad mes iš savo 
vaikų atimame kiekvienam žmo
gui įgimtą vaikystės teisę’”.

Joseph Arnold Toynbee, mi
ręs Anglijoje šio spalio mėn. 22 
dieną, buvo gimęs 1889 m. ba
landžio 14 d. anglų mokslininkų 
ir filantropų šeimoje. Jo tėvas 
buvo vad. socialinis darbuoto
jas, motina buvo pirmoji britų 
moteris, baigusi universitetą, 
dėdė — taip pat Arnold Toyn
bee, buvo ekonomistas ir socio
logas. Jo du sūnūs — abudu iš 
pirmos žmonos — vienas daili
ninkas, antras žurnalistas. An
troji žmona, likusi našlė, yra Ve
ronica Marjorie Boulter. Pirmo
ji žmona buvo duktė britų kla
sikinio mokslininko Gilbert Mur
ray.

Velionis tebebuvo ketverių 
metų amžiaus, kai jo motina 
pradėjo jam skaityti istorijos 
vaizdus ir nuotykius, padaryda
ma jį, kaip jis pats sakydavo 
“istoriku pačioje užuomazgoje”.

NAUJIENAS

Dr.

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan

gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608
zx:
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Viena žema kaina visiems
Nuo geru iki (aukščiausios kokybes Įvairūs baldai. 
Tai yra tik šalutinė krautuvė ir visas gėrybes ga
lima Įsigyti tik šeštadieniais.
Visi pirkiniai turi būti paimti arba pristatyti lai
ke 2 savaičių.
Visos prekės yra akivaizdoj,, todėl keitimai ir at
šaukimai nedaromi.
Nėra abejonės, kad tokiu bargeny niekur kitur 
nėra. /
Mes mielai prekiausime su jumis. Praneškite tai 
savo draugams, lai jie atvyksta su jumis kartu 
taupyti ir turėti malonumo.

• Mes atidarome tik šeštadieniais.
• Mes esame vieninteliai parduoda tik už grynus 

pinigus; neduodame kreditan nė išsimokėjimui.
• Tik pirkti ir pasiimti. Galima susitarti dėl pri

statymo.
Nėra Įkyriy pardavėju. Rinkis ir pirk su malo
numais.
Nėra brangaus reklaminio išdėstymo, keliančiu 
kainas. f
Baldv ir grindims reikmenų pavyzdžiai, išėję iš 
rinkos ir nežymiai įbrėžti reikmenys galima Įsigy
ti sutaupant 90%.

TAI IR YRA, KĄ MES VADINAME “UŽDIRBIMU PINIGŲ".

Nuo 
1914metų

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

$40,000

I ■

I

Kai jūs perkate pas mus, jūs mokate kainas

Jei turite klausimų,

Atdara TIK šeštadieniais

6240 So. Western Ave

klauskite pardavėjų...

FURNITURE CO
' -— —

Nesenai išėjusi laukta
Juoze s Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato p«L, daug paveikslų. Kaina J2.00.

Penduntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Anaamblial, chorai, grupė*, užaakiusio* 10 ar daugiau egaempUoriu. 

nemoka pešto peraiuutimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose artta pasiunčiant čekį ar Money or

der] tokiu a drew:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

7

t

Passbook Savings. 
All accounts com

pn- 
turi

*•

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 598-9400

■ ■ j
1SI.1C

Taupykite dabar.

Išduodami Certifikatai, kurie neša ikiI

Istalgoe pietvoM kiemas automoMUame pastatyti.
ŠVIESA.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

SKAITYSI, TAI IR KITAM

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

paid quarterly.

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000).

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

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TeL 421-3071
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Propaganda Lietuvoje ir Amerikoje
Prezidentui Fordui priėmus etninių grupių atstovus 

ir toje konferencijoje specialų dėmesį atkreipus į Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirmininkų Dr. Kazį Bobelį ir 
tos pačios tarybos vicepirmininkų ir Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje prezidentų Povilų P. Dargį, ir su jais 
pasitarus Lietuvos reikalais ir net nusifotografavus, 
visame krašte pasipylė baisus propagandos sriautas 
prieš organizuotus lietuvius. Organizuotos Amerikos lie
tuvių veiklos priešai, jeigu būtų galėję, tai Dr. Bobelį 
būtų paskandinę.

Prieš daktarų Bobelį buvo varoma biauri propagan
da ne tik žodžiu ir telefonais, bet ir raštu. Pirmon eilėn 
buvo ignoruojama ir mažinama pasikalbėjimo su prezi
dentu vertė, niekais paversti Bobelio ir Dargio per ga
lingas radijo stotis padaryti pareiškimai. Buvo net ven
giama paminėti Amerikos Lietuvių Tarybos vardų, o 
jeigu ir tekdavo kuriam vienuolijų spaudos atstovui ja 
priminti, tai buvo daroma su pašaipa ir panieka. Kai 
Dr. Bobelis bandė paaiškinti prezidentūroje padaryto 
vizito reikšmę, tai jo rašinys buvo apkarpytas ir patys 
svarbiausieji argumentai išbraukti. Tiktai Naujienos 
įdėjo visų Dr. Bobelio raštų. Tarptautinės politikos ne- 
suprantantieji turėjo progos paskelbti pilnų Dr. Bobelio 
laiško tekstų, bet jie spausdino Draugo meistrų apkar
pytąjį, kad įsiteiktų organizuotos lietuvių veiklos prie
šams.

Bet Amerikoje spauda yra laisva. Vienuolių lei
džiama spauda bando lietuvių tarpe platinti kreivas ir 
klastotas žinias, tuo tarpu Naujienos paskelbdavo ne tik 
teisingas informacijas, bet nurodydavo vienuolių daro
ma klasta. Šiandien jau ir marijonų leidžiamas laikraš
tis privalėjo trauktis iš netikrų ir lietuviams kenksmin
gų pozicijų. Jie jau pradeda skelbti specialistų nustaty
tus faktus, kurie yra priešingi iki šio meto Draugo skelb
tiems. Jeigu Amerikoje nebūtų laisvos spaudos, jeigu 
išeitų tiktai vienuolių lietuviamse paruošiama informa
cija, tai lietuviai nežinotų, kas darosi pasauly. Apdai
resnieji katalikai šiandien jau skaito Naujienas, nes jie 
mato, kad nei vienuoliai, nei jų samdyti žmonės nepajė
gia tikslių žinių paskelbti.

Daug sunkiau reikalai yra rusų pavergtoje Lietu
voje. Ten laisvos spaudos nėra. Ten yra vien tiktai ko-

muiustų Luiitioliuojama spauda. Per,30 riet’’ okupan
tas net lietuviais komunistais nepasitikėjo. Lietuvoje lei
džiamos spaudos priešakiu jie pastatydavo nelietuvius, 
kad galėtų geriau kontroliuoti lietuviams teikiamas in
formacijas. šiandien Tiesos priešakiu jau pastatytas lie
tuvis, bet teorinį partijos organą dar teberedaguoja ne
lietuvis.

Dar mažiau okupantas pasitiki propagandistais žo
džiu. Prie komunistų partijos centro komiteto yra pa
skirti keli rusai, kurie tvarko visą Lietuvoje vedamą ko
munistų partijos propagandą. Mes jau nurodėme, kad 
agitatoriams instrukcijas duoda iš Maskvos atsiųsta L. 
Valentinova, o dabar norime atkreipti dėmesį į to lietu
vių komunistų partijos centro komiteto politinio švieti
mo vedėjo Vladimiro Beriozovo paskelbtas informacijas 
apie “partinį ir ekonominį švietimo darbą” komunistinė
je Lietuvoje. Jo straipsnis vadinasi “Į žygį už žinias”.

Pavergtoje Lietuvoje komunistai kontroliuoja kiek
vieną spausdintą žodį, bet jie susidūrė su susipratusiais 
lietuviais, atsisakiusiais skaityti komunistų brukamą 
spausdinį. Komunistai prispausdino didžiausias krūvas 
laikraščių, knygų ir brošiūrų, bet niekas jų nepirko ir ne
skaitė. Jie dar ir šiandien sandėliuose turi didžiausias 
krūvas Aleksandro G. Guzevičiaus “raštų”, bet niekas jų 
neskaito. O Lenino raštų yra didžiausi kalnai... Nepa
jėgę prieiti prie pavergtų lietuvių laikraščiais’ jie bando 
juos pasiekti gyvu žodžiu.

Visą laiką jau jie siuntinėjo į kaimus agitatorius ir 
propagandistus, bet . jiems mažai sekėsi. Nuo praeitų 
metų jie pradėjo steigti agitatoriams specialius kursus, 
kad jie geriau pasiruoštų ir galėtų tinkamai atsakyti į 
klausytojų paklausimus. Spalio mėnesį jie išleido 500 pro
pagandistų, kuriuos Vilniuje du mėnesiu mokė, ką jie pri
valo pasakyti visus javus rusams atidavusiems žemės 
ūkio darbininkams. Beriozovas yra įsitikinęs, kad pats 
geriausias vaistas yra daugiau propagandos. Jis jau mi
nėtame straipsnyje rašo:

“Atsakingi uždaviniai politinio ir ekonominio 
mokymo srityje gali būti sėkmingai sprendžiami, 
tik toliau gerinant propagandistų parinkimą ir ruo
šimą. Į propagandistų darbą šiemet atėjo daugelis 
vadovų, įvairių liaudies ūkio šakų specialistų, parti
nių, tarybinių, komjaunimo darbininkų. Šiais moks
lo metais klausytojams perteikia žinias apie 22 tūks
tančiai propagandistų, konsultantų ir metodininkų, 
jų tarpe 17 tūkstančių komunistų. Tai atsidavė savo 
pareigai visuomenininkai, aktyvūs partijos politikos 
propaguotojai. Nemažai iš jų propagandistais dir
ba 10, 15, ir daugiau metų”. (Tiesa, 1975 m. spalio

Jeigu visi tie tūkstančiai valdžios apmokamų propa
gandistų būtų pristatyti prie produktyvaus darbo; jeigu 
visi Lietuvoje užauginti javai būtų palikti patiems lietu
viams, tai šiandien Lietuva būtų pats turtingausias kraš
tas visoje Rusijoje. Lietuviai netikėjo propagandistais 
prieš 15 metų, netiki jais ir šiandien. Jie netikės ir šiais 
tūkstančiais, kuriuos Berįozovas rengiasi siųsti į kolcho
zus. Lietuviai turi būti labai apdairūs, kad susiorientuo
tų tokiame propagandos sraute.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

V. KAROSAS

LAISVĖS PROBLEMĄ SPRENDŽIANT
Helsinkio konferencija, su

kėlė lietuvių išeivijoje žymiai 
didesnį pasimetimą, negu bu
vo numatyta. Pirmon eilėn, 
egziliniai veiksniai, kurie vi
sai nesitikėjo įvykusio pasau
linėje politikoje posūkio, 
pasimetę ir nesugeba iki 
dienos išsiaiškinti, nei sau 
lietuvių išeivijai, kokioje 
dėtyje atsidūrė lietuvių tautos 
laisvinimo problema. Netgi 
ALTas, kuris iš visų veiksnių 
geriausiai numatė artėjančios 
pasaulinės politikos lūžį ir ta
riamai tam atvejui buvo tinka
mai pasiruošęs, užkluptas fron
tininkų ir daugumos lietuviš
kos spaudos atakų, susilaikė 
su savo planų atidengimu. To
kia padėtis tik pagilina ir pra
plečia įsisiūbavusią krizę išei
vijoje, kuria gali pasinaudoti 
lietuvių tautos laisvės priešai.

Prieš mane guli 
straipsnių, 
konferencijos tema,

yra 
šios 
nei
pa-

visas

virš 50 
rašytų Helsinkio 

surinktų 
iš lietuviškos spaudos. Veik 
visuose straipsniuose
klausimo svarstymas suveda
mas į vieną siaurą plotmę — 
buvo ar nebuvo “parduota” 
Lietuva Helsinkyje, reikia pri
imti ar atmesti prez. Fordo pa
reiškimą, kelti protestus prieš 
detentės politiką ar priside
rinti prie jos sudarytų sąlygų? 
Toks klausimo statymas ir jo 
svarstymas įrodo, jog absoliu 
ti lietuviškos spaudos daugu
ma neįstengia peržengti para
pijinio galvojimo- lygio ir žvel 
gia į pasaulinę politiką siauro
mis nacionalistinėmis akimis.

Tokia galvosena išaugo ir 
susidarė atsidūrus lietuviu tau
tai savos diktatūros sąlygose, 
kurioje buvo užgniaužtas lais
vo, atviro ir drąsaus galvoji
mo galimumas. Taip vietoje 
žurnalistų išaugo savo gamy
bos propagandistai, kurie pa
tekę į Vakarus tebetęsia savo 
“garbingas’’ tradicijas.

Ką reiškia tautai ar išeivijai 
neturėti savo laisvos spaudos? 
Laisvė ir tiesa yra du neatski
riami dalykai. Tik laisvas 
žmogus gali pažinti tiesą ir tik 
tiesa padaro žmogų laisvu. Ži
nome iš savo kartaus patyrimo, 
kad diktatūros kontroliuoja
moje spaudoje (nesvarbu sa
voje ar svetimoje), sunku su
rasti tiesą ir jos tenka ieškoti 
skaitant tarp eilučių ar atren
kant grūdus nuo pelų. Vargas 
tam, kas yra praradęs savo 
įgimtą protą ir kritikos pojūtį, 
nes lengvai tampa savos ar 
svetimos propagandos auka.

i Kaip toli galime pasitikėti 
savo lietuviška spauda?

yra rimtas klausimas, nes lie
tuviška spauda yra didelėje da
lyje atsakominga už sukeltą 
krizę lietuvių išeivijoje.

Palikime nuošalyje Nepri
klausomybės meto lietuvišką 
spaudą, nes beveik per visą jos 
laikotarpį buvo tiesioginėje 
valdžios cenzūros priežiūroje. 
Ne be pagrindo opozicinė $pau 
da randa pasiteisinimą, kad 
negalėjo lietuvių tautai pasa
kyti pilnos tiesos. Bet štai atė
jo nacių okupacijos metas, ku
rio pogrindyje išaugo plati lie
tuviška spauda, atstovaudama 
įvairioms partijoms ir sąjū
džiams. Viso labo ėjo per 20 
įvairių laikraščių, bet nė vie
name nesugebėta ar nedrįsta 
atskleisti tautai siaubingą tie
są. Kai net paprasti kaimo 
žmonės savo natūraliu instink
tu jautė atslenkančią naują 
bolševikinę vergiją, pogrindžio 
spaudoje su visomis propagan
dos įmantrybėmis, buvo plati
namos optimistinės pasakos 
apie švedų ar amerikiečių išsi- 
kėlimą Pabaltyje ar kviečiami 
lietuviai pasiruošti kovai už 
nepriklausomybės atstatymą.

Kodėl toks spaudos vienin
gumas? Užteko vienam kitam 
laikraščiui neatsargiai prasi
tarti, kad gali būti kitaip ne
gu galvoja dauguma, kaip 
tuojau iš ultrapatriotinės spau 
dos susilaukdavo pylos ir “Ju
do”, “tautos išgamos” ar “Mas 
kvos agento’’ prakeikimai pa
sipildavo ant jų galvų. Taip 
buvo sukurtas “tautinis draus
mės”
tybinę cenzūrą, 
liu pasisekimu buvo taikomas 
tremties metais ir su pajudėju
siais dypukais atkeliavo į šį 
kontinentą.

Dabar, įsisiūbavus Helsin
kio konferencijos sukeltai kri
zei, tapo vėl pakartotas “tauti 
nės drausmės” metodas prieš 
neskaitlingą lietuvišką spau
dą, prieš ALTą ir jos pirminin
ką dr. K. Bobelį, išdrįsusius ki
tomis akimis pažvelgti į susida
riusią padėtį. Savaime aišku, 
kad tiek praeityje, tiek dabar
tyje tauta turėjo ir turės išpirk 
it milžiniškomis aukomis kiek
vieną klaidingą sprendimą, 
kurių galima būtų išvengti, jei 
turėtume pilna to žodžio pras
me savo laisvą spaudą.

Šiuo metu absoliuti spaudos 
dauguma siekia sugriauti vie
ninteliai galimą išeitį iš iškilu
sios' krizės, tvirtai atsistojant 
ant Amerikos lietuvių išeivijos. 
Amerikos Lietuva yra tokiu pat 
istoriniu rezervu lietuviu tautai,

Tai kaip savo amžiuje buvo Prūsų

metodas, pakeitęs vals- 
kuris su dide

Lietuva, be kurios gwgelbos lie
tuvybė senai būtų nukeliavusi į 
kapinyną.

Amerikos Lietuva nėra- vien 
lietuvių tautos rezervas biologi
ne prasme, kaip tai samprotauja 
Lietuvių chartos ideologai, bet 
jos idėjinis avangardas. Lietu
vių tautos laisvė priklauso nuo 
Vak. Demokratijų laimėjimo 
prieš Maskvos totalitarizmą. Ne 
priklausomoje Lietuvoje gruo
džio 17 perversmu įvesta dikta
tūra užgniaužė demokratinių 
jėgų susiformavimą tautoje, be 
kurių negali būti vedama sėk
minga kova už lietuvių tautos 
išlaisvinimą. , Lietuvių . tautos 
demokratinės jėgos išaugo ir 
subrendo Amerikoje, kaip savo 
laiku Prūsų Lietuvoje subrendo 
tautinė idėja, kurios poveikyje 
prasidėjo tautinis lietuvių atgi
mimas. Pradėta spaudos akcija 
prieš Ameriką už tariamą Lie
tuvos “pardavimą” Helsinkio 
turguje yra savaime nukreipia
ma prieš Amerikos Lietuvą. Ar 
galima įsivaizduoti didesnę ne
sąmonę?

KLAUSIMO PASTATYMAS
Graikų filosofas Sokratas, 

padėjęs pagrindus vakarietiškai 
galvosenai, nurodė, kad kiek
vienos problemos sprendimas 
priklauso nuo sugebėjimo pasta
tyti klausimą ant nacionalinių 
pagrindų.

Statant klausimus apsvarsty
mui pasiremiant emociniais 
motyvais, sentimentais, religi
niais ar ideologiniais samprota
vimais, beveik visuomet duos 
klaidingą ar miglotą atsakymą. 
Taip statant klausimą, tik re
tais atvejais pasitaiko surasti 
tiesos grūdą.

Peržvelgę anksčiau ant ko
kių principų yra pastatyta lie
tuviška spauda, dabar pažiūrė
kime, kaip mūsų valstybės vy
rai statė ir sprendė likiminius 
tautai klausimus. Tas duos 
mums geresnę įžvalgą į jmūsų 
dienų veiksmų vartojamus me
todus problemoms spręsti.

Artėjant II Pasauliniam ka
rui, Lietuvos vyriausybė matė 
artėjančius pavojus ir padarė 
sekančius sprendimus: paskel
bė pilną neutralitetą ir ėmė 
skubiai ginkluotis, tikėdama to
mis priemonėmis išgelbėti ne
priklausomybę. Abu sprendi
niai, kaip žinome, buvo pastaty
ti ant klaidingų prielaidų. Lie
tuva stovėjo ant pat artėjančio 
karo kelio, tad paskelbtas neu
tralitetas jos negalėjo išgelbėti. 
Ginklavimasis irgi buvo be
prasmis, nes ginklu negalėjo pa
stoti kelio militarinėms galy
bėms. Rezultate atėjo tragiškas 
galas, nes nesugebėta pasiruošti 
okupacijai ir išgelbėti tai, kas 
buvo išgelbėtina.

(Bus daugiau)

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS
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Nieko jai neatsakius, jis nuėjo. Jai pa
sirodė, lyg tas veidas kažkur matytas. Pa
tiko ir jo veido išraiška. Patricija mėgo 
aukšto ūgio vyrus, o tas buvo ne tik aukš
tas, bet ir grakštus. Ji jau buvo kiek atsi
tiesus po pirmųjų meilės smūgių ir retkar
čiais jos žvilgsnį vyrai patraukdavo, nors 
arčiau dar nė su kuo nedraugavo. Tas jų 
netikėtas susitikimas tuo dar nesibaigė. 
Kitą dieną ji buvo nuvykusi į Linkoln par
ką pasivaikščioti, čia buvo ne tik gražus 
parkas, nusitęsiąs iki pat ežero kranto, bet 
jame buvo taip pat ir zoologijos sodas, ku
riame buvo apsčiai paukščių, žvėrių, žvė
relių. Svarbiausia, kad jame buvo ir la 
bai didelis gėlynas. Gėles Patricija mėgo 
iš pat mažens ir tame gėlyne ji visuomet 
praleisdavo daugiausia laiko, kada tik 
būdavo šiame parke.

Priėjus generolo Granto tiltą ji ant jo 
valandėlę stabtelėjo. Jis buvo pastatytas 
to didvyrio atminimui su jo paties jojan
čio ant arklio bronzine statula. Paskui už 
jo tuoj pasuko vedančiu plačiu taku į zoo- 
logijs parko dalį. Čia eidama pamatė prie
šais ateinantį tą patį vyrą, kurį buvo va
kar mačiusi muziejuje. Jis ją pamatęs, su 
šypstna veide skėstelėjo rankomis ir tarė:

_ Keista, koks malonus mudviejų ke

lių susikirtimas. Vėl susitinku jus ir kaip 
tik, kai aš apie jus buvau pagalvojęs. O 
kur dabar einate?... Tikriausia paukščių 
ir žvėrelių pamatyti.

Kalbėjo drąsiai. Buvo įšilęs, atsilapo
jęs, ir Patricijai šį kartą netrūko žodžių 
ir drąsos atsakyti:

— Ne, aš tik pro juos praeisiu. Eisiu į 
gėlyną. Aš labai mėgstu gėles.

— Gėles ir aš labai mėgstu. Gal galime 
eiti kartu jų pasižiūrėti?

— Gerai. Dviese kartais besikalbant 
būna ir įdomiau, — nors tai sakydama ir 
nejautė savo širdyje jokio džiaugsmo.

Jiems praeinant pro žvėrių ir paukš
čių gardą, jos palydovas stengėsi vis stab
telėti, kartais kai ką paaiškindamas ir vis 
žiūrėdamas jai į akis. Pastebėjęs jos kokį 
susidomėjimą paukščiu ar žvėreliu, jis tuoj 
surasdavo jam deramą pagyrimo žodį. Vie
nus gyrė dėl plunksnų spalvų įvairumo, o 
kitus dėl gražaus kailio ar kojų eiklumo, 
žodžių jam nestigo. Pasistengė sužinoti jos 
vardą, pavardę, pasisakė, kad jis vadi
nasi Anthony Guleiana. .

Gėlynai skendo įvairių žiedų spalvo
se. Kai kur buvo susėta, susodinta vienos 
žiedų spalvos laukeliai, lysvės, ir rodėsi, 
lyg būtų iš atskirų lopų visas gėlynas suda
rytas. Daug gėlių turėjo ne tik nuostabiai 
akį veikiančius žiedus, bet ir skleidė labai 
malonų kvapą.

— Tikrai, Patricia, čia gražu, kaip ro
juje. Dievas mums yra nuostabų pasaulį

sukūręs. Jo išminties, grožio ir galybės nė 
viena širdis, nė protas neišmatuos.

Patiko Patricijai ne Vien, kad jis džiau
gėsi gėlėmis, bet taip pat, jog ir apie Die
vą taip pagarbiai atsiliepia. Ji nesuprato, 
jog jis taikosi prisideripti prie jos nuotai
kos ir gyvenimo sampratos.

■— Tai kaip matau, -.mylite gamtos gro
žį ir esate religingai nusiteikęs.

— Žinoma, kaip nesidžiaugsi, kas yra 
gražu, o religingas — nuo pat vaikystės 
dienų. Mano tėvai čia iš pačios Romos yra 
atkeliavę. Jie savo gyvomis akimis yra ma
tę Krištauš vietininką čia žemėje. Tur būt, 
jis saw ranka palaimino ir į tolimuosius 
pasaulio kraštus iškeliaujant

Grįžtant įnamus jis ją palydėjo, pasi
siūlė ją aplankyti, bet nors sunkiai atsi
dusus atsisakė. Tą vakarą ji apie jį daug 
galvojo. Jos širdžiai , kaip vėliau jį vadi
no romiečiu. — patiko. Jo plaukai, veidas 
buvo tamsoki, kaip ir daugelio saulėtų 
kraštų žmonių. Po poros dienų jis atsira
do jos namuose ir sakėsi negalįs nurimti. 
Greit pasidarė nuolatiniu, veik kasdieni
niu, jos namų lankytoju ir palydovu visur, 
kur tik ji beeidavo. Stebėjos jo paslanku
mu ir kad jam niekad nestinga laiko. Pra
džioje elgėsi ' labai džeiatehneniškai, bet 
daugiau kaip savaitei praslinkus, ją paly
dėjęs iš kino, prie namū stalgiai patraukė 
prie savęs, suspaudė glėbyje ir karštai pa
bučiavo. Jai parodžius nepasitenkinimą, 
jis šypsodamasis pasakė:

— Pavogtas bučkis yra daug saldesnis...
Vėliau jai pradėjo kalbėti apie savo 

amžiną meilę, o kai ir Patricija prisipaži
no jam nesanti abejinga, tai jau kai tik bū
davo vienu du, ją griebdavo į glėbį, bu
čiuodavo ir stipriai spausdavo prie savęs. 
Jo aistra dažnai išvirsdavo į brutalumą ir 
nebepaisydavo nė jos prašymų, nė pasi
priešinimų. Paskui teisindavosi, kad to
kia jo prigimtis, bet čia juk nesą taip blo
ga, esą abu amžinai įsimylėję. Kartais ir 
Patricijai rodėsi tas jo brutalumas ne tik 
pateisinamas, bet ir savaip malonus. Ta
čiau jų santykiams tiek suartėjus, nesulauk 
dama iš jo kalbos apie sužieduotuves, ves
tuves, pradėjo pati apie jas kalbėti.

— Kodėl, Patricija, mums taip skubėti. 
Tu žinai — mano meilė tau amžina. Vedus 
toji meilė ima blėsti, šeimoje kasdieniniai 
reikalai pradeda iškilti į paviršių.

Kiek palaukęs, pradėjo aiškinti, kad 
esąs atvykęs iš Bostono ir čia jam su darbo 
gavimu nesiseka. Vedusiems reikia pasto
vaus darbo ir kai tik jam tai pavyksią, tuoj 
eisiąs pas kunigą užsakų. Patricija patikė
jo, ir greit jis iš jos pradėjo prašyti pinigų 
ir jų gaudavo. Tikėjo galėsianti tikrai už 
jo ištekėti, o jos širdis jau nemažiau jį 
mylėjo, kaip savo pirmuosius du sužadėti
nius. .. Paskui vis, laikui slenkant, ji ir 
pati pradėjo rūpintis surasti jam darbo.

Vieną sutartą pasimatymui dieną, jis 
nepasirodė. Jai buvo nuostabu, kilo ir di

delis rūpestis, ar jam kas nebus atsitikę. 
Vėl ji visą naktį nemiegojo. Įsivaizdavo, 
kad jis susirgo, gal kokia nelaimė ištiko, 
galvojo, jei ir kitą dieną jo nepamatys, 
pati važiuos į jo namus ieškoti.

Nebebuvo reikalo jo kitą dieną ieškoti, 
kai ji paėmė į rankas rytinį laikraštį. Ten 
per visą puslapį matėsi stambiomis raidė
mis antraštė:

“Pagautas muziejaus retenybių ir brange
nybių vagis” Prie aprašymo buvo pridėta 
ir vagies fotografija. Iš pirmo pažvelgimo 
Patricija atpažino savo mylimąjį “romie
tį”. Ją nupurtė siaubas, bet ji prisivertė 
perskaityti, kas apie jį ten rašoma. Buvo 
rašoma, kad vagis atvykęs iš New Yorko. 
Ten ir čia buvo pridaręs daug piktadary
bių. Pabaigoje dar buvo pažymėta, kad 
piktadarys buvo vedęs, turėjęs du vaiku ir 
šeimą, pabėgdamas, palikęs skurde ir al
kanus.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti

NAUJIENAS
Jos visad rašo
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586-1220
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGASKAITYK IK KITA*! PATARK-
YArds 7-1741 -1742

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

7159 So. MAPLEWOOD AVE

CHICAGO, ILL. 60629

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

-įįfc

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

NY JU. 
UVMU 
BONDS

Augustas 
kad išlei- 
ant išlai- 
pensinin-

AMBU LANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

EVERY TREE 
IS A FAMILY TREE

NARIAI:
Chicagos 
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Brighton Parkas
Lietuvių Brighton Parko 
Moterų klubo 40 metinės

Susirinkimo 
PRANEŠIMAI

Oor trees tnd forests 
provide poor family vith mxrry 

happy boars of recreation. 
That’s why it’s important to protect 

them from forest fires by 
foUowiog Smokey’s ABCs:

Always bold matches till cold. ' 
Be rare io drown all campfires, 

stir the ashes, and drown 
them again. Crash all 

smokes dead out.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

Telef.: HEmlock 4-2413

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

1446 So. 50th Ave., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

CHICAGA. — Suimtas Au
gustine Quintana^ 17 metų am
žiaus, kaltinamas Chicago je nu
žudęs du žmonės, kurių viena

DAYTON, OHIO
Lietuvių kaukių balius

Po vasaros atostogų Daytono 
lietuviai atidarė rudens sezoną 
spalio 25 dieną su kaukių ba
lium lietuvių klube. Svečių pri
sirinko pilna salė, daugumoj su 
įvairiausiais kostiumais, iš ku
rių keturi buvo premijuoti. Tei
sėjai Lon ir Jean Kappell, Sue 
ir Bob Kwesell ilgai svarstė, 
bet galiausiai atrinko gražiau
sias, Įdomiausias, baisiausias ir 
originaliausias kaukes.

TRYS MODERNIŠKOS
ATR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Be to, RTA autorizavo duoti 
$51.8 milijonus Chicagos Tran
zito Administracijai (CTA), 
kad galėtų išmokėti savo defi
citus nuo liepos iki rugsėjo mė
nesio.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

Vilniaus priemiestyje Karo- 
liniškių kalnelyje statoma te
levizijos stotis, kurios bokštas 
yra 326 metrų aukščio (E.)

tELEF. PR 5-3229

DLANNA BALIONAS
AUSŲ, NOSIES gerbė klubų ir jo veiklų. Progra

mų baigiant buvo perstatyti visa 
L. B. P. M. klubo valdyba ir 
įvairių klubų pirmininkai ir 
pirmininkės.

Į šį jubiliejinį klubo parengi
mų buvo atsilankę daug kita
taučių, tad ir programa buvo 
vedama abiem 
glų kalbom.

Lietuvių Brighton Parko Mo
terų klubas visoms narėms ban
keto bilietus davė dovanai. Klu
bo valdyba ir narės sako ačiū 
visiems, 
nes F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 60629. 
iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■b

"ŪKANŲ JĖGA"
Pamišėlis iš Oklahomos

P. ŠILEIKIS, 0. P.
oRthopedas-protezistas 

jSrį? Aparatai - Protezai. Med. Ban
ytę dEažM. SpėciiTT pagalba kojoms 

1 (Arch Supports) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 Wed 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5064

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-8063

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE - Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

kas rėmė šį banketą, 
ir Įdubas visus rėmė.

E. M. M.

Metropolinės Chicagos pilie
čių pensininkų senatas spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad 
aukščiausioj transportacijos įs
taigoje RTA yra reikalingas se
nųjų piliečių atstovo balsas, nes 
dabar tos įstaigos yra ignoruo
jami daugiau, kaip 700,000 čika- 
giečių — senųjų ir invalidu pi
liečių pageidavimai.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G Ė L I N Y Č I A 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave.

When the Emperor and Empress of Japan visit America on September 30-October 
13, it will be the first time that a Japanese monarch visits the continental United 
States. After a two-day rest in Williamsburg, Va., Their Majesties will travel to Wash
ington, D.C., where they will attend a State Dinner hosted by President and Mrs. Ger
ald Ford and other ceremonial functions. On October 4, they embark on a round cf 
visits to New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco and Honolulu, during which 
they will meet with Secretary General Kurt. Waldheim and tour the United Nations, 
attend luncheons hosted by local mayors and appear at receptions hosted by Japanese 
residents of the area. .... ' .

Interspersed with the trip’s ceremonial duties arė a number of activities reflecting the 
personal interests of Their Majestfes. The Empertr, ste avid marine brofogist, wffl vWt 
two of America’s top oceanographic research centers, and the Empaeha, a gifted artist, 
will visit American museums and crafts centers. Together they will visit Mount Vefnan^ 
the headquarters of the American Red Crees, the San Diego Zoo and Disneyland.

When not preoccupied with official duties. Their Majesties like to spend time with 
flveir family, shown here? in a recent portrait They are (from left) Prince Aya, Em
press Nagako, Princess Nori, Crown Priffce Akihito, Emperor HxfohihL Crown PtinarF* 
Mkhiko, Prince Hitachi, Prince Hiro and Princess Hanatai.

Teisėjai buvo lietuvių kilmės: 
Jean Kappell, visam Daytonui 
gerai žinoma žurnalistė, rašan
ti į Dayton Daily News; Bob 
Kwesell, populiarus ir mėgia
mas WAVI radijo stoties pra
nešėjas, kuris kiekviena proga 
garsina Lietuvos vardą ir su iš
didumu pasisako esąs lietuvis.

Balius praėjo'su dideliu pasi
sekimu nes orkestrui nustojus 
groti antrą valandą ryto, publi
ka labai nenoriai pradėjo skirs
tytis namo.
Laimutė Markevičiūtė-Alvarado

— Žemaičiu KultūrOš Kfubžs ren
gia Bunco žaidimo pobūvi sekmadie
ni. lapkričio 2 d. Gintaro salėje. 2548 
W. 69th St. Pradžia 2:30 vai. popiėt. 
Bus gražių dovanėlių ir užkanda. 
Kviečiami gausiai .dalyvauti ir links
mai popietį praleisti.

Rengimo Komisija ir Valdyba

Rockford, ill.
Pensininkai pasirodė

Tai ne tuščias pasigyrimas, 
ieškojimas garbės. Pagyvenę, 
sulaukę gražaus amžiaus, matę 
ir pergyvenę Šilto ir šalto, su
rengė skanius pusryčius Lietu
vių klubo patalpose. Svari vie
telė, jauku pasėdėti, su drau
gais pasimatyti, pasikalbėti, 
jaunas dienas prisiminti. Tos 
mūsų šeimininkės anksti rytą 
kėlėsi, bulves skuto, supiaustė 
ir kepė ar virė — nežinau, bet 
buvo skaniai pataisytos. Papras
tai lietuviai pusryčiams bulvių 
nevalgo, čia patentas atvežtas 
iš Kauno ar Vilniaus. Kumpis, 
kiaušiniai kepant apversti du 
kartu ir kava su pienu ir cuk-

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

NAUJOSIOS 
TELEVIZIJOS 

BE LEMPUČIŲ
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

At i d. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8 
Sekm. ir tree, uždaryta

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

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso fitfof.: HEmlock 4-2123 
fteztf. fėfof.: Gibson 8-6195

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

Viešpats yra davęs savo žmonėms laisvę, jis negąsdina ir neverčia 
juos ką nors daryti. Jis kviečia juos pristatyti savo kūnus kasdieną kaip 
gyvas ir šventas aukas. Jei kas atšąla, aptingsta ir atsiima savo auką, 
tas pratatmės. Dievas nekenčia nuodėmės, todėl ir jo žmonės turi kovoti 
prieš nuodėmę. Geruose darbuose mes turime būti savanoriais. Turime 
būti stropūs ir uolūs daryme ta, kas Dievui patinka ir kas naudinga mū
sų artimams, o ypatingai, tikėjimo namiškiams. “Mes trokštame, kad kiek
vienas iš jūsų iii galo rodytų tą patį uolumą pilnam vilties tikrumui pa
siekti”.

Visi £no, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gaubte 
nemokamai. Rašykite:

3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

SKAITYTI DEM0K3ATINĮDIENRAŠT.' "OU-.TIENAS’
Lietuvių Brigton Parko Mote

rų klubo 40 metinis jubiliejinis 
banketas įvyko š. m. spalio 5 d., 
Polonia salėje.

Banketas buvo smagus — vi
siems svečiams ant stalo buvo 
pastatyta po bonką “stipriosios” 
ir skanūs valgiai. Programą pra
sidėjo pirmininkei Bernice žem
galis vadovaujant. Prelatas Mo
zeris sukalbėjo invokaciją ir 
trumpoje kalboje pagyrė Lie
tuvių Brighton Parko Moterų 
klubą, kurs per tiek metų gy
vuodamas rėmė visus- labdarin
gus darbus. Mrs. M. Banky su
giedojo Amerikos, ir Lietuvos buvo dvejų policininkų motina.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA MENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
-K, tik darot*, darykite Iš širdie*, kaip Viešpačiui, o na žmo

nėms". — Kol. 3:23.

TĖVAS IR SŪNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
J,/ 2533 W. 71st Street

Tk Telef.: GRovehill 6-2345-6

Pogrindžio darbai 
Sovietų Sąjungoje

Išėjo Samizdato sąsiuvinis 
1975 m. rugsėjo numeris. Tas 
biuletenis reguliariai supažin
dina savo prancūzij skaityto
jus apie Sovietų Sąjungos sam 
izdatinę spaudą ir disidentinį 
judėjimą. Rugsėjo numeryje 
yra jauno į psichiatrinę ligo
ninę patalpinto disidento Vla
dimiro Bukovskio motinos Mrs. 
Helvi Sipila, Tarptautinių Mo
ters Metų Generalinei Sekreto
rei laiškas; Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos Nr. 15 iš
traukos; Lietuvos “Nacionali
nio Liaudies Fronto” deklara
cijos ištraukos: komunistų — 
demokratų byla, kur Viktoras 
Novikov ir Kazakstano kalti
namas įkūręs komunistij - de
mokratei partiją (nubaustas 
dviem metais stovyklos); nau
jai pasirodžiusios Vakaruose A. 
Sacharovo brošiūros “Mano 
kraštas ir pasaulis” recenzija ir 
paties Sacharovo dėl jos pasi
sakymas, kurį jis baigia šiais 
žodžiais: “Aš laikau reikalin
ga pabrėžti, kad aš esu įsitiki
nęs evoliucionistas, reforma
torius ir prievartinių revoliu
cinių auklėtinių priešas, nes 
jie visuomet šū savim neša eko
nominės ir teisinės sistemos 
sugriovimą, žmonių masių kan 
čias, nelegalumą ir žiaurumus”. 
Naują brošiūrą (rusų kalba) 
galima gauti “Krinika Press”, 
505 8th Ave., New York, NY. 
10018. Kaina4dol. (E.)

rum kiek kas nori, liudija, kad į himnus. Naujienų redaktorius 
pensininkai moka apeiti pa-,11. Godelis grali a prakalba pa
lengvinti recesiją už 
nigą. Pirmininkas 
Pocius gali paliudyti, 
do daug gerų dalykų 
mėjimo. Rodosi, visi 
kai ant rytojaus turėjo eiti pasi
imti savo išlaimėjimus.

Pusryčiai tęsėsi kol svečiai 
eidami namo iš bažnyčios jau 
valgė pietus. Visi dėkojo šei
mininkėms už skanius pietus.

Pasirodo, kad pensininkai išeis 
su pelnu ir geru vardu.

šeštadienio vakare vokiečiai 
baliavojo Lietuvių klube. Vo
kiečiai patriotai alų gėrė iš Vo
kietijos, taip, kad tuščias bon- 
kas klubo tvarkytojas Bubelis 
turėjo išvežti į miesto “dumpą”. 
Netikėtas darbas, bet salė pa
likta švariau kaip kiti palieka.

žvalgas

DR. FRANK PLECKAS 
oPTometristas

_ KALBA LIETUVIŠKAI
2518 W. 71st Sf. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“Contact lenses”.
susĮtarįmą., Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
IftkŠTV, PŪSLĖS IR 

PROŠTATČS CHIRURGIJA 
26$6 WEST 63rd STREET

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

Sfišu fele^ 776-2880 
HroMkrfe fėfef.: 448-5545

DU. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BefiUrt praktini, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

f 41.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po rietu ir Wtu laiku 

pagal susitarimą. _______

RTA SUPIRKS AUTOBUSŲ 
UNIJAS UŽMIESČIUOSE I

CHICAGA. Regionalinė 
Transportacijos Administracija1 
(RTA) rengiasi pati operuoti vi-1 
sas Chicagos ir užmiesčių tran- 1 
zito sistemas. RTA taryba, 5 
balsais prieš 3, autorizavo savo 
pirmininką Milton Pikarskį pra
dėti derybas dėl keturių dides
niųjų priemiesčius aptarnaujan
čių kompanijų nupirkimo. Tos 
kompanijos yra; Suburban Tran
sit Systems, Inc.; West Towns k 
Bus Co.; South Suburban Safe- ~ 
way Lines, Inc.; ir Waukegan- 
North Chicago Transit Co.

Nt K. G. BALUKAS 
AKUiSRUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINSKOLOGINR CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priims Mgonhis pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rerid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
astrai, penkradienį nuo 1—5, treč. 
___g JeŠtaĄ. tiktąi susitarus,

X PAUL Y. SARGIS 
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

Wėstcfiester Community klinikos 
Mėdichios direktorius.

193i Š. Manheim Rd.z Westcfiester, ill 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tet: 562472^ arta 562-2728

Pirmadienį atvykęs iŠ Okla-tlfrtijtilliiiilitilBlMiMP 
homa City Quintana apsigyve
no YMCA viešbutyje, 3089 E. 
91 st., kur kambarių tvarkyto
jas tarnavo Mrs. Agnes Banks, 
59 metų amžiaus. Neužilgo ji 
buvo rasta peiliu subadyta dvy
lika smūgiais į krūtinę ir per 
vidurius, o liudininkai matė 
Quintana iš viešbučio išbėgant.

Pusę valandos trukus jis įsi
laužęs į namus 9733 Avenue N. 
peiliu subadė Howardą Edwards, 
69 metų amžiaus. Policijai su- 
imant, žudikas su savimi tebe
turėjo kruviną peilį. Stringamas 
jis šaukė “Chicano power P’

Išaiškinta, kad Quintana prieš 
7 mėnesius buvo paleistas iš 
Norman, Okla., bepročių ligo
ninės.

DR. K. A. V. JUČAS 
T*!.: &i4605 ir 4894441

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
OFISAI: .

.. N. WESTERN AVE.
5214 fc. VYEŠTERN AVĖ. , 

/Valandos,pagal susitarimą.

Ofise tel.: HE 4-1818
Reridatdlas: PR 6-9801

dr. i Meškauskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 51st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet. 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EIS1N - EISINAS 
Akušerija ir moterų ligos 

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

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

TEU ŠE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą;

GRADINSKAS



Dailės meno paroda ir 
M. K. Čiuriionio 

minėjimas
Kaip tradicija, neprikl. Lie- 

uvoje veikusi “Lietuvių Dail. 
š-ga”, atsikūrė tremtyje — 
Amerikoje — kaip “Amerikos 
Jetuvių Dailininkų S-ga”, kil
iai priklauso š. Amerikos da
is dailininkų. S-gai vadovavo 
lail. V. Jonynas (Vokietijoje), 
)rof. dail. A. Varnas, Amerikoje 
lail. Z. Kolba, dail. A. Rūkšte- 
ė ir ilgametis S-gos pirminin
kas VI. Vaitiekūnas.

A. L. D. S-gos toleruojami 
isų krypčių dailininkai. Ta- 
iau išlaikomas nuosaikumas ir 
neninė gyvenimo tradicija. 
>-ga aktyviai veikdama yra 
kūrusi M. K. Čiurlionio Gale- 
iją, kuri dabar veikia (kaipo

patalpose), kurioje .jau yra su
kaupta nemažas kiekis daili n i n- 

; kų rinktinių kurinių. Čia yra’ 
saugus sandėlis kūriniams ir. 
didelė Galerijos parodų salė, j 

šioje salėje jau vyksta sėkmin- i 
gai meno parodos ir minėjimai.

i I

1975 m. lapkričio m. 8—16 d. | 
įvyks A. L. Dail. S-gos narių 
rudeninė kūrinių paroda, kurio
je dalyvaus 14 dailininkų (su 
prof. A. Varnu ir jaun. dailinin
kais), su 55 darbais. Parodos 
atidarymas bus 7:30 (lapkr. 8 
d., šeštadienį). Paroda aukštes
nio lygio ir labai įvairi meno 
technikos atžvilgiu.

Gi čia pat. lapkričio mėn. 23 
d. 3 vai. popiet (sekmadienį), 
įvyks M. K. Čiurlionio 100 metu 
minėjimas, kurį ruošia A. L. 
Dail. S-ga. ■

Čia bus išsamiai išreikšta
M. K. Čiurlionio dekoracijos eskizas jo sumanytai operai Jūratė

REAL ESTATE FOR SALE I ' REAL ESTATE FOR SAL
Namai, žemė — Pardavimui I Namai, Žemė — Pardavim

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAI 
IR ŽEMAIS NCOŠIMČLAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVING
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

mrporacija) naujose patalpose 
— 8929 S. Harlem Ave., čikago- 
e (Bridgeview, Midland Savings

Čiurlionio muzika ir jo dailės 
meno kūriniai, kiek galima ar
čiau supažindinant visuomenę

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

I CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
1 Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Ka^na 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

i - Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
f lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
■ nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
; pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 311 veiklesnių žmonių biografi

jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
I kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban

kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
: Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St., Chicago, m. 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENg — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St,' Chicago, Ui. 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 

maistas, doleriniai Certifikatai.
V. VALANTINAS

su mūsų, tautos genijum. Taip 
pat bus gražiai įrėmuotos Čiur
lionio reprodukcijos, kurias 
bus galima įsigyti.

Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti. A. L. D. S-ga

Vitaminas E pagydo 
traukli - mėšlungį
Dr. Samuel Ayres Jr., buvęs 

dermatologijos profesorius Ka
lifornijos universiteto Los An
geles mieste, įĮrodė, kad vita
minas E beveik visu 100 nuošim
čiu pagydo kojų trauklį, kitaip 
vadinamą mėšlungį. Iš 125 
mėšlungiu sergančiųjų jis vi
taminu E pagydė 123. Kitas 
daktaras Robert F. Cathcart vi
taminu E sakosi beveik visu 
100 nuošimčių išgydęs “mažiau
siai penkis šimtus”:pacientų.

Neilgai reikia laukti, kol kojų 
mėšlungis pradeda švelnėti ir 
visiškai praeina, vidutiniškai 
per dvi savaites. Bet ir visiškai 
pagijus, vitaminą E. reikią ir 
toliau kasdien imti po kapsulę.

Milijonai amerikiečių apsi
džiaugs kai žinia apie naktinio 
kojų trauklio pagydymą visus 
pasieks. “Apie 4 milijonai JAV 
gyventojų kenčia nuo labai 
skausmingo kojų raumenų susi
traukimo. Bet abudu daktarai 
perspėja, kad turintieji aukštą 
kraujo spaudimą, širdies nega
lavimus ar diabetes (cukrinę li
gą) be savo daktaro leidimo vi
tamino E neimtų.

kuriame Zigi baigė savo dienas 
žmonių, ypač vaikų, pamėgtas.

Bedarbių sumažėjo?
Per savaitę, kuri baigėsi spa

lio 18 d., bedarbių pašalpos pra
šančiųjų skaičius Ulinojuj su
mažėjo iš 212,472 iki 205,262. 
Lyginant su praeitų metų šiuo 
laiku, dabar bedarbių pašalpa 
gaunančių skaičius yra 162 nuo
šimčiais didesnis kaip pernai. 
Daugiausiai bedarbių pašalpos 
reikalingų — 132,945 yra Cook 
ir DuPage apskriciuose.

Illinois darbo Apartamento 
pranešimu prašymus įteikė 14,- 
063 asmenys naujų bedarbių.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

AUTO BODY 
REPAIRMAN 

EXPERIENCED ONLY 
Minimum 5 yrs. With tools. 
Top wages for right man. 

North Side shop. 
677-5760

MAN WANTED
To live in. Take care of house, light 
cleanup. Must be able to drive, also 
work in store doing errands and 

other miscellaneous._work.
Call

JERRY SENESCU — 
743-1262

10:00 A.M. to 5:00 P.M.

F AUJ JENOMS šiemet raėjo 50 metų. Minint ta sukakti, kerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

JAUTIENOS tvirtai stovi fr kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų Įgalioti
niais.

FAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, ju bendras institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

FAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos, ir politiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
delbdama platinimo vaiu kreipiasi i visus, lietuvius pasekti lietuviškos 
pandos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant ’Naujienas tikslu sudaryti 
raudinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
iip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
rvSkų reikalu renesanso.
RAINUOJA: Chlcagoje ir Kanadoje metams — S30.00r pusei metu — $16.00, 

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — 2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

^rašoma naudoti žemiau esančia atkarpą

NAUJIENOS,
739 So. Halsted St.,
Chicago, HL 60608

J Siunčiu  dol. Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

J Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokiŲ įsipareigojimų.

AVARDfi IR VARDAS_______________________________

Ka veikia kaliniai
C

paleisti atostogų?
Cook apskrities kalėjimo ka

linys James Daniel, 27 metų am
žiaus, gyv. 4525 So. Federal st., 
paleistas pagal darbams paleidi
mo programą, bėgdamas nuo po
licijos vogtame taxi automobi
lyje, užsimušė automobiliui at- 
sidaužus į stulpą prie 18 gatvės 
ir Wentworth avenue. Mrs. 
Alice Lewis, 33, iš 1408 E. 70th 
st., kuri Daniels pagrobtame tak
si važiavo kaip pasažierė, yra 
Mercy ligoninėje kritiškoje pa
dėtyje, o pats Daniel mirė beo- 
peruojamas toj pačioj Mercy li
goninėje.

PRESAS

ARSINKITĖS NAUJIENOSE

Mirė dramblys Zigi
Brookfield zoologijos sode sa

vo “rezidencijoje” mirė 55 me
tų amžiaus nelaisvėje išgyve
nęs milžiniško didumo, visoje 
Amerikoje savo piktu tempera
mentu ir netikėtinomis išdaigo
mis pagarsėjęs 10 pėdų aukščio 
ir daugiau kaip 7 tonų svorio 
mažo “vaiko” amžiuje iš Indi
jos parvertas dramblys. Zigi 
vardu.

Lošdamas savo rolę Ringling 
Bros, cirke jis savo straubliu pa- 
tvėręs nusviedė per 30 pėdų vie
ną muzikantą, užmušdamas jį 
vietoje ir savo 6 pėdų ilgumo 
iltimis prismeigė savo prižiū
rėtoją. Už tai iškalėjo 29 metus 
uždarytas stiprioje vienutėje.

Prieš amžiaus galą gerų žmo
nių surinktomis $50,000 aukomis 
jau buvo pastatytas ‘liuksusinis 
gardas su visais patogumais”,

Rasinės riaušės
Elgin mokykloje

ELGIN, HI. - Mokyklų tary
ba nutarė visiems 1975—-1976 
mokslo metams pašalinti iš El
gin Senior aukštesnės mokyklos 
13 mokinių už kėlimą riaušių ir 
muštynių, dėl "kurių mokykla 
buvo dvi dienas uždaryta. Muš
tynės tarp juodžiu ir baltųjų 
prasidėjo automobiliams pasta
tyti aikštėje spalio 8 d. ir pri
reikė 25 policininįkų riaušėms 
numalšinti. f -

! V .

TRUMPAI
; ' '' ^s.

— Kun. A. Stasio 70 m. am
žiaus sukaktį paminėjo Šv. Kry
žiaus parapija praeitą šeštadie
nį iškilmingomis pamaldomis 
ir banketu. Jubiliatas dirba 
šioj parapijoj 28 m., dalyvauja 
Alto ir kituose Amerikos lietu
vių bendruose darbuose. Jį 
sveikinti susirinko visuomenės ir 
parapijos aktyvas, taip pat raš
tu sveikino prez. Fordas, atst. 
Derwinski, meras Daley ir daug 
kitų žymių asmenų lietuvių bei 
amerikiečių.

— Zelma Kiaupaitė iš Brigh
ton Parko apylinkės išvyko į 
Colorado valstiją. To apylinkės 
Stasys Mažutis išvyko pas duk
terį į Wyoming valstiją.

— Mokslo ir Pramonės mu
ziejuj ruošiama vaikų piešinių 
tarptautinė paroda nuo lapkri
čio 18 iki gruodžio 28 d. Bus iš
statyta virš 200 piešinių iš 50 
kraštų. Ten pat bus ir Chicagos 
vaikų meno paroda. Parodą 
ruošia UNICEF komitetas.

— Virš 50 tautybių bei etninių 
grupių dalyvaus Šiemetinėje pa
rodoje ir mugėje Navy Pier 
halėse su daugeliu kultūrinių ir 
buities bei tautinių valgių pa
viljonais lapkričio 1 ir 2 d. 
Taip pat bus tautinių grupių 
programos — muzika, dainos ir 
šokiai. Malės atidaromos pu
blikai 11 vai. ryto. Uždaromos 
šeštadienį 9 ir sekmadienį 7 vai. 
vak.

— Eleonora Zapolienė, Lu
cille Vešota, Bernice Kasarski 
ir Helen Pius bus instruktorės 
Ford city prekybos centre tra
diciniuose kalėdinių ornamen
tų kursuose lapkričio 4, 11, 18 
ir 25 d. 7:30—9 vai. vak., Šiau
rės rytų salėje prie X C. Pen
ny’s krautuvės. Registruotis da
bar Peacock Alley raštinėse. *

PERSONAL
Asmeny Ieško

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
prižiūrėti sergančią porą, tvarkyti jų 
butą ir gaminti jiems maistą 6 die

nas savaitėje. Tel. WA 54867.

RENTING IN GENERAL
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ AP
ŠILDOMAS BUTAS 1-me aukšte tik 
suaugusiems arti 63-čios ir Whipple. 

Tel. 7374135.

— Danutė M. Saliklytė, Judi
ta B. Sedaitytė, Daiva K. Va
laitytė, Ona r Požarniukaitė, 
Claudia R. Sedath ir Gary R. 
Radville iš Chicagos pietvakarių 
priimti Į Illinois universiteto 
Circle campus Edmund J. Ja
mes garbės studentų korpora
ciją.

o Vėlinės Šv. Kazimiero Lie
tuvių kapinėse bus apvaikščio
jamos sekmadienį, lapkričio 2 
d. 12 vai. prie Steigėjų pamin
klo. Programoje mirusiųjų pa
gerbimas, vėlinių liepsnos per
kėlimas prie artimųjų kapų, 
dvasiškio maldos, pasauliečio žo
dis, susirinkusiųjų giesmės ir 
kt.

Vytauto Didžiojo šaulių rin
ktinė dalyvauja garbės sargy
boje.

Pasauliečių komitetas ir skly
pų savininkų draugija kviečia, 
visus skaitlingai dalyvauti.

(Pr).

■* Reformacijos Šventė Tėviš
kės Bažnyčioje. Visose protes
tantų - evangelikų bažnyčiose 
su giliu dėkingumu yra mini
ma 1517 metų spalio 31 diena. 
Kai kuriuose kraštuose šioji die
na yra šventadienis, kad visi, 
laisvi nuo darbų, galėtų daly
vauti Reformacijos šventės iš
kilmėse. šiame krašte ji šven
čiama sekmadieniais prieš ar po 
minėtos spalio 31 dienos. Tė
viškės lietuvių evangelikų liute
ronų bažnyčioje, 6641 So. Troy, 
švėsime ateinantį sekmadienį, 
lapkričio 2 d. 10 vai. Pamaldose 
dalyvaus parapijos choras, va
dovaujamas Jurgio Lampsačio. 
Kun. Ansas Trakte pasakys pa
mokslą tema: Reformacijos pa
laima žmogui, tautoms ir baž
nyčiai. Po pamaldų parapijos 
Jaunimo Ratelis su atitinkama 
programa rengia Reformacijos 
minėjimą parapijos salėje. Visi 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti.

T. S.
(Pr).
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BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI
Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
3 BUTŲ ER BIZNIO PATAIKA. 50 

pėdų sklypas. Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduoti.

5 PO 5. MŪRINIS - MEDINIS. $1.100 
į mėn. Prašo $50,000. Marquette Par
ke.

10 BUTU MŪRINIS. Nauji įrengi
mai. Labai geros pajamos. Savininko 
paskola. Labai geras namas. Reikia 
skubiai parduoti.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

NEAR 70th & ROCKWELL
Excellent newer 2 story 4 &,4 brick, 

plus 3 room garden apartment. 
Good income. 

Gas hot water heat. Garage. 
$37,500. 

JANIS REALTY 
581-2787 or 925-2788

SUNLAND REALTY
4511-4th Street North, 

St. Petersburg, Florida 33703 
TeL 813-527-0696. Lietuvis Realtor

ANTON L. MAURAGAS.
Jis maloniai patarnaus lietuviams, 
kurie nori pirkti ar parduoti namus.

SLA 6-tos Apskrities kon
ferencija Įvyks sekmadienį, lap
kričio 2 dieną, 2:30 vai. popiet, 
Chicago Savings and Loan As
sociation patalpose, 6245 S. Wes
tern Ave., Chicagoje. Kviečia
me Chicagos ir apylinkių SLA 
kuopų valdybas ir delegatus bū
tinai atvykti, nes bus renkamos 
Įvairios komisijos, surengti SLA j 
90 veiklos metų seimą, kuris 
įvyks 1976 m. liepos 2 dieną 
Chicagoj e. Taipgi, bus ir kiti 
svarbūs SLA reikalai aptarti. 
Laukiame. Valdyba

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

(Pr).

TERRA
Brangenybėj Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

TeleL 434-4660

-11"11 nupili ■

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

V..

Didžiausias kailiu
pasirinkimas

pas vienintelį
lietuvį kailininką

Chicago jeNORMANĄ

185 North Wab»eh Arenu*
2nd Floor Chicįjo, III. 60601

26M826 
(įetaigoe) ir 
677-8489

(buto)

MUMS GERA! KART
1% AUKŠTO, blizga, šva 

metų mūras, 7 kamb.. 4 miegai 
gomas. 2 vonios, ąžuolo medis, 
tas beismantas, 2 auto garažas, 
gatvė, Marquette Parke. $26,0

2 BUTŲ MEDINIS. 2 auto g 
Reikia specialisto rankų patai 
Marquette Parke. $13,000.

MODERNUS 4 BUTŲ mūra 
auto mūro garažas. Atskiri šil 
Cent, air cond. Arti Maria Hi 
$45 500

1% AUKŠTO NAMAS ir * 
garažas. Arti bažnyčios ir pai 
$18,000.

1% AUKŠTO 2 BUTU 19 m. 
ir 2 auto garažas. Kambarys J 
beismonte su patogumais. Pu 
džio porčius. $32,000.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūri 
žas. Nauji atskiri šildymai 
cond. Karpetai. Įrengtas beisi 
Per mėnesi gaunate butą. Arti 
$35,700.

8 BUTU MŪRAS, naujas gc 
dymas. nauja elektra, alūmin. 
$15,000 metiniu pajamų. Arti 
$71,700.

Valdis Real Estą
2625-West 71st St. Tel. RE 7-

BUD’S REAL EST
PIRKSIT — PARDUOSIT 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDBLAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE.. CHICA 
Tel. 254-5551

LEMONTO APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER AVI 

Tel. 257-5861

M. A. S I M K U S 
Rasi Estate. Notary Publ 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254 
Taip pat daromi vertimai, gli 
Iškvietimai, pildomi pilietybėj 

šymal ir kitoki blankai 
~----- - - .

BUILDERS AND CONTRAC1 
Namu Statyba ir Remont

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty nat 
perstatau menus visų rūšių nai 
šildymo pečius, air-conditioniių 
dens boilerius ir stogų rinas (gi 
Dirbu greit, sąžiningai ir garan 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE 

Chicago. Hl. 60609. Tel. VI 1

Calf Frank Zapolis 
32081/2 W. 95th St.

GA 4-8654

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUO 

Tiktai $64 pusmečiui automol 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVE 
523-8775

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGEW 

_ Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREE1 

Tolefu REpubllc 7-1941

Lhiirria taipgi perka ir pardnod 
ir props rano bktai ptr

NAUJIENAI

BIZNIERIAI. KURIE GARSIN 
“NAUJIENOSE” — TURI GERM 

PASISEKIMĄ BIZNYJE




