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UFONDO VADAMS
Nori atgauti teisę j pensijas "

• ;; Kokia dešimtis buvusių timsterių unijos -narių, kuriems atim
tos pensijos, iškėlė Ų. S. distrikto teisme bylą, kaltindami timste
rių pensijų fondo direktorių .D. J. Schannon, Čikagos vietos 705 
unijos prezidentą L. F. Peick, tarptautinių reikalų vedėją F. E. 
Fitzsimmons ir 28 kitus unijos pareigūnus.

Teismo byloje prašoma grą
žinti pensijos amžių sulauku
siems timsterių unijos buvu
siems- nariams teisę į pensiją. 
Taipgi prašoma pašalinti iš pa- 

-^'irėtgųr>'Uiiij(5š-.''fondo direktorių 
n* kitus svarbius pareigūnus, 
kurie, tartum skolindami krimi
nalinio sindikato įmonėms, ne
teko daug pensij ų -fondo pinigų 
—- 340 mil. dol. Kiti A 80 mfl. do
lerių yra-pavojuje, nes įmonės, 
kurioms pinigai paskolinti, su
bankrutavusios.' . . L . 7.

s; Byloje nukentėję prašo ne tik 
pašalinti pensijų fondo direkto
rių 'ir kitus, bet prašo teismo pa-.: 
šalintųjų vieton paskirti .tris ne-, 
priklausomus-patikėtinius’ kurie 
prižiūrėtų visas ateities p^isko- 

^'T^dubdamas iš 1.4 bilijonų doL 
- turinčio timsterių pensi/ų ' foii-

' Bylu iškėlę buvę vežikų uni
jos nariai sako, kad jiems pen
sija nemokama dėl to, kad jie 

. perėjo iš vieno timsterių unijos 
skyriaus į kitą. Vienas dar pa- 
s_akė, .kad yra'grąsoma jį nužu
dyti, kad jis'prisidėjęš prie by
los iškėlimų. ■ ’ - '

SIDONO UOSTAS ATS
BEIRUTO KARO CENTRU

Palestiniečiai nepajėgia pristabdytų 
Sirijos kariuomenės puolimų

BEIRUTAS, Libanas. — Trečiadieni ir ketvirtadienį Sirijos 
karo jėgos visai pakirto palestiniečių ir IJbano musulmonų laiky
tas pozicijas. Sirijos aviacija ir artilerija visiškai išgrio
vė kelias paliestiniečių, tvirtovėles, laikytas Beiruto prie
miesčiuose ir Sidono apylinkėse. Penktadienio rytą Sirijos 
kariai pradėjo supti Sidono uostą. Sirijos tankai jau kontroliuoja 
kelius Į šiaurę ir pietus.

Tolimesnės Carterio 
nuodėmės

WASHINGTONAS. — Jau bu
vo rašyta, kad Demokratų kan
didatas į prezidentus 1972 m., 

- būdamas Georgia gubernatorių-

' '"’J - i -

, Organizuojasi pakelti 
gazoEna kainas

E CARACAS, Venezuela. — 
nansų ministeris Hector Hurta
do pasakė, kad naftą (alyvą) 
eksportuojančios valstybės pla
nuoja ateinančiais metais pa
kelti gazolino kainą mažiausiai 
.15 nuošimčių. Alyvą eksportuo
jančių šalių organizacijai (O- 
PEC) priklauso Venecuela, Ni
gerija, Alžyras, Iranas ir Sau
di Arabija,

■ Jimmy Carterio. rentė jai

Buvęs Filipinų 
prezidentas Diosdado Macapa
gal pareiškė vilti; kad JAV pre
zidentą' rinkimus laimės Jimmy 
Carter. Macapagal kaltina For
dą,- kad -šis toleruoja dabartinio 
Filipinų prezidento - Ferdinando 
Marcos Įvestą' karo .stovį ir dik
tatūrą,- o Carter bėnt ‘garsiai 
kalba prieš-tokias valdžias-, ku-- 
rios varžo žmogaus-■ asmens tei- 
ses. •

Susišaudymas su atbėgėliaiš

VAASSEN, Olandija. — Pietų 
Molukų -(Pietryčių Azijoje) 
tremtiniai-pabėgėliai susišaudė 
su Olandų policija, kuri norėjo 
juos iškraustyti iš buvusios ka
reivių stovyklos, kurioje tie pa
bėgėliai buvo apgyvendinti. Ma-

mi, Lockheed bendrovės lėktuvu- žiausiai vienas molukietis nu
šautas ir 14 kitų suimta. Val
džia nori tą stovyklą nugriauti 

 

ir molukiečia ^prižadėjo nau- 
ątaįpasf' Jie pabėgo iš sa

vo salų, kai tos tapo įjungtos į 
Indonezijos respubliką.

Korėjiečiai apšaudė keleivinį - 
lėktuvą

veltui skrido į Pietų. Ameriką. 
Dabar valstijos archyvuose At
lante rasta knyga, kurioje įre
gistruota Carterio dovaniniai 
skrydžiai į New Yorką pietauti 
su bankininku David Rockefele-

• riu 4971 m. lapkr. 23 ir 1971 m, 
vasario 1 į Washingtona, kur 
jį iš aerodromo į viešbutį nuve
žė Coca-Colos bendrovės limu
zinas. Taipgi jis skraidė į Bruns
wick Pulp and Paper Co. suruoš
tą medžioklę.

Carteris, dar būdamas guber- 
. natriumi, pasistengė už pave- 

žiojimą veltui atsilyginti val
dišku patarnavimu. Tai blogas 
apreigūno pavyzdys..

Naujoji laida astronautu, kurie ateinančiais metais kils į erdvę naujomis priemo
nėmis ir nagrinės kitu astronautu neištirtas erdvės sritis. Iš kairės į dešinę matome 
naujiems uždaviniams paruoštus astronautus Fred W. Haise, Charles G. Fullerton, Ri
chard Truly ir Joe H. Engle.

KONTROLUOJA VALDŽIĄ
PEKINAS. — Toronto Globe and Mail pranešimu, nuosaikieji 

lyderiai ir pareigūnai/ atrodo, be vargo perima Kinijos valdžios 
kontrolę. Kinų laikraštis Peoples Daily pirmą kartą per 10 mėtų |Friedmanas yra šiemet- Vienas 
pasirodė be cenzūros minėdamas gandus, kad bus keliama byla 1 iš Nobelio premijos pagerbtųjų. 
Mao Cėtungomašlėi''ir kitiems radikalams; kurie buvo “išvalyti” 
iš pareigų. " - - j >

Kinijos nąu jie j i valdininkai su | ==. 1 ------
nauju savimi pasitikėjimu paša-Į T nnVnAC PnlznAC 
kę Vakarų diplomatams ir pre-, LAzllniJvo ” vviLIJUo

kanai gaus pašalpas
WASHINGTONAS, — Prez. 

el Fordas spalio 14 pasirašė Bal-

-Nobelio laureatas
CICAGA. — Plačiai pagarsė

jęs ekonomijos prof.. dr. - Milton

Sidono uostas palestiniečiams 
buvo nepaprastai svarbus. Į Si- 
dona atplaukdavo amunicija, 
ginklai ir maistas iš užsienių. 
Didžiausia parama ateidavo iš 
Libijos. Izraelio karo laivai su
stabdo užsienio laivus ir laive
lius, bandančius prasmukti į Si
dono uostą, bet vis dėl to vienas 
kitas laivelis pajėgdavo įplaukti 
į Sidoną ir atvežti supamiems 
kariams maistų, amunicijos ir 
drabužių. Iš Sidono palestinie
čiai vežiodavo amuniciją į ki
tus fronto ruožus. Dabar pačia
me Beirute pasilikusieji pales
tiniečiai jau negalės gauti karui 
yęstį reikalingu ^atsargu. .

Palestiniečiai tikėjosi atsikal
bėti bent iki šio mėnesio 18 die
nos, kai privalės susirinkti Li- 

______ __ __ ______ ___bane kariaujančių valstybių at- 
Ministerio pirmininko ‘-‘iliuzi-! stovai. Bet antradiežį Sirijos 
jos”/ sąryšyje su artėjančiomis į karo jėgų pradėtas puolimas ga- 
ženevoje Rodezijos klausimu de
rybomis,'kurios prasidės spalio 
25. Sekr. Kisingerio štabo narys 
pareiškė, kad jokio konkretaus 
užtikrinimo Rodezijos- ministe
riui pirmininkui nėra duota, tu
rint omenyje šešius minėtus 
punktus. .___ •

SALISBURY. — Kisingeris, 
būdamas taikos reikalais Afri- : 
kqje, yra pažadėjęs Rodezijos 
ministeriui pirmininkui pakeis
ti Amerikos politiką ir nuimti 
ekonomini boikotą, jei juodųjų 
kaimyninės valstybės ir Rodezi- j 
jos juodžių nationalistų grupės 
atmestų Anglijos-Amerikos še
šių punktų taikos planą, kuriuo 
laike dviejų, metų bus perleistai 
juodiesiems^ jdsiškas Rodezijos

Vienok nėra tvirtai aišku, ko
kius- ištikrųjų pažadus Kisinge- 
ris'. Rodezijos ministeriui pirmi- 
ni-nkui yra davęs. Gal tai tik.

iš Nobelio premijos pagerbtųjų. 
Jis sužinojęs,
skirtai nobelio premi j a j The Sun- 
Times reporteriui pareiškė: “Aš 
labai vertinu, man suteiktą gar
bę. bet aš laikau svarbesniu įvy
kiu įvertinant mano moksliškus 
darbus iš mokslininkų pusės.”.

Ii visą reikalą kitaip išspręsti. 
Palestiniečiai tikėjosi turėti sa
vo atstovą Arabų Lygos kon
ferencijoje, bet dabar jiems at
rodo, kad visi įtakingeshieji pa
lestiniečių vadai gali būti Siri
jos kariuomenės nelaisvėje. Pa
lestiniečiai buvo sutikę veik su 
visomis paliaubų sąlygomis, bet 
Sirijos karo vadai nelaukia pa
liaubų. Jie naikina pasiprieši
nimo centrus ir ima paleistinie- 
čius į nelaisvę.

Palestiniečių kariuomenės 
kariuomenės štabas pripažino, 
kad kalnuose buvę Bahdun ir 
Šamey centrai jau ketvirtadienį 
perėjo į sirijiečių rankas, nors 
jie pripažįsta, kad sirijiečiai la
bai brangiai už tuos centrus su
mokėjo. Palestiniečiai pasitrau
kė iš apylinkių, bet kai Sirijos 
karo jėgos norėtų likviduoti 
jėgas, tai jiems teko brangiai 
mokėti, nes labai atkakliai buvo 
ginamas kiekvienas namas. Si
rijos karo vadovybė pripažįsta, 
kad kalnuose teko nugalėti ne
paprastai didelį pasipriešinimą.

Sirijos karo vadovybė yra įsi
tikinusi, kad palestiniečiai ne
trukus t rėš padėti ginklus, nes 
iš Sidono uosto jie nieko dau
giau negalės gauti. Be karo me
džiagos atsargų ir patys drą
siausieji kariai ilgai n egali prie
šintis. Aley miestelyje 
Jumblatb ir Habašo karo jėgų 
centrai, bet dabar jiems teks 
ieškoti kitos saugios vietos. Bei
rutas nesaugus, o į šiaurę jie 
jau nepajėgs persimesti. Mu
sulmonai yra linkę atiduoti gin
klus ir pasiduoti Sirijos karo 
jėgoms, o palestiniečiai nori tęs
ti kovas.

kybos delegatams, kad prekyba _ 
su kitomis valstybėmis netrukus 
žymiai- padidės^ kadangi nauja 
valdžia -pagaliau yra' pozicijoje 
reviduoti visa Kinijos, penkių , . .. . e tuju Rumu rožių, sode, dalyvau-metu ekonomini planą. ' . .* *, T ^ . .. ‘ * j ant Lenkijos, ir kitų etninių

’v grūpių atstovams, įstatymą, ku-
■ riuo lenkų ir čekoslovakų >ka- 

r~. * riai, kariavę pirmame ir antra-invall/lll aolnAd rnie pasauliniame kare prieš vo-mvairaų saipos. [^„3 ir.kuric.vaiau, bMaml 
Amerikoje pasigirsta balsų,. Britanijos ar Prancūzijos armi- 

kad invalidų šalpoje perdaug 
įvelta politikos, kuri, esą, turė
tų būti išmesta.

Amerikoj e _ yra apie 22 mili
jonai invalidų, kurie yra geri 
amatininkai arba kurie gali tap
ti gerais amatininkais, jei .nesi- 
maišytų politikieriai ir jei jie metų ir negauti panašios pašal- 
būtų primokinti. pos bei gydymo iš užsienio vals-

Sakoma, kad investavus 1,0001 ^iu.
dolerių invalido mokslo reika
lams, į krašto ūkį grįžta vėliau zidentas Fordas siekia susigau- 
9,000 dol. Taip tvirtina preky- dyti daugiau etntinių balsų, kai 
bos ir gamybos įmonės, kurios ' ji8 spalio 6 debatuose su Čarte-

metų ekonomini planą. <

Šalin politika iš 
invalidų šalpos |

SEOUL,-Pi etinė Korėja. Prieš
lėktuvinės batarėjos apšaudė 
Nortwest Orient keleivinį lėk
tuvą, kurs per klaidą įskrido 
į draudžiamą zoną arti Pietinės 
Korėjos sostinės Seoul. Vienas 
asmuo nušautas, o 20 sužeista — 
visi korėjiečiai, sužeisti pakly
dusių kulkų. JAV Valstybės de
partamento pranešimu, lėktu
vas tikrai buvo Northwest Airli
nes, bet jo nė viena kulka nepa
taikė.
Pusė milijono atsisakė dirbti

OTTAWA, Kanada. Mažiau
siai 500,000 kanadiečių nuo pra
ėjusio ketvirtadienio atsisakė 
eiti į darbą, protestuodami prieš 
metus, laiko tęsiamą kainų" kon
trolę valdžiai tuo būdu norint 
įveikti infliaciją. Streikas dau
giausiai palietė manufaktūros ir 
resursų pramonę, taip pat pašto

Išteisino australietį
WASHINGTONAS. — Vienas 

Australijos 19 metų jūrininkas 
buvo apskųstas išprievartavus 
21 metų Baltimorės moterį uos
to rajone.

Remiantis 1944 m. draugišku 
užsienio jėgų aktu, Australijos 
jūrininko byla buvo pervesta į 
pačių jūrininkų teismą, sudary
ta iš australų, ir kurių atgabe
nimui į Ameriką, Australijos vy-

, riaųsybė. Sumokėjo 100,000 do- tarnybą. Premjeras Trudeau pa
lelių.' Teisšnas jūrininką ištti- smerkė nelegaliai darbą metu
siu©. , sius darbininkus.

joje. sąžiningai kariavo prieš 
Amerikos priešus, galės gauti 
Amerikos veteranams skiriamas 
pašalpas bei gydymą. Be to, to
kie buvę Lenkijos-čekoslavaki- 
jos kariai turi būti išbuvę Ame
rikos piliečiais mažiausiai 10

Suimti įtariamieji lėktuvo 
sprogdintojai .

CARACAS. — Venecuelos 
valdžia paskelbė, kad suimtas 
Kubos pabėgėlių vadas Orlando 
Busch ir keli kiti asmenys ku
biečiai ir du venecueliečiąi, įta
riami šio. spalio 6 dieną susprog
dinę Kubos keleivinį lėktuvą, 
kuriame netoli Barbados žuvo 
73 žmonės. Lėktuvas ką tik pa
kilęs skristi arti Barbados ir nu
krito į jūrą.

Sakoma, kad tuo įstatymu pre-

noriai juos priima į darbą, ka
dangi jie yra sąžiningesni darbe 
ir viršija kitus darbininkus su
manumu, saugumu. Be to, nesi- 
m oliuoja ir nepraleidžia be rei
kalo darbo dienų.*

Tokiam kalėjimo per maža

HACKENSACK, N. .T. — Phi- 
ladelfijos batsiuvis Joseph Kal- 
linger nuteistas visam amžiui ka- 
Marijos Fashing, 21, apiplėšiant 
Įėjimo už 1975 metais nužudymą 
jos namą Leonijoje, N. J., kad 
nepasidavė išprievartaujama. 
Plėšikas buvo atsivedęs ir savo 
14 metų sūnų, kurs dabar ati- 

I duotas į paauglių-namus?*'' • ‘

riu nevykusiai pasakė, kad rytų 
Europa nėra rusų viešpatijoj ė.

Ugninės skruzdėlės 
iš Pietų Amerikos

WASHINGTONAS. — Aplin
kos Apsaugos Įstaiga (EPĄ) su
tiko uždrausti kontroversinį ug
ninėms skruzdėlėms naikinti 
nuodą Mirex, kurs yra gamina
mas Mississippi valstijoje ir 
vartojamas prieš vadinamas ug
nines skruzdėles, .kurios migruo- 
damos iš Argentinos jau pasie-

i' i

JAV dar 48 milijonai 
neregistruotų balsų
WASHINGTON AS. — Demo

kratų. national, komitetas pra
neša, kad jiems pasisekė užre
gistruoti 3 milijonus naujų bal
suotojų, bet nusivylė, kad pilie
čiai esą apatiški ir dar 48 mi
lijonai ’piliečių tebėra' neregis
truoti, iš jų 290,000 Ulinojuj, 
481,000 New Yorke, 416,000 Ka
lifornijoje ir 332.000 Texas.

John Dean iškelia 
Watergate klausimą

WASHINGTONAS. — Buvęs 
prez. Njksono štabo narys John 
Dean, savo išleistcjje knygoje 
tvirtina, kad prez. Fordas pat 
pradžioje stengėsi Watergato 
įvykį, užtušuoti ir numarinti. 
Prezidentas tai daręs 1972 m., 
kai Baltieji Rūmai stengėsi sus
tabdyti senato bankų ir valiu
tos komiteto pradėtus tuo rei
kalu tjrinnėjimus.

Manoma, kad vėl pajudintas 
Watergato skandalas privers iš
klausyti ir patikrinti Niksono 
darytus elektroninius įrašus.

buvo

kė JAV pietines valstijas. Pri-|,....
sibijoma, kad Mirex gali degra-tV«i«riv Afriko*, kity v«i»tybiv 

^,.yra
chemikalą, kurs sukelia vėžį. Jjquv...--chemikalą, kurs sukelia važį.

Piety Afrikos premjeres John Vor- 
ster pranešė, kad jis yra pašadėięs 
sekretoriui Kiaingeriui padaryti kon- 

i savo jėgas iš Piet-

Saulė 701, leidžiasi 6;11
•1830 ra. buvo pastatytas pir 

rnasis metalini* laivas.

«



TMj žioks toks papildymas
Jau per «xl^ 41. “Naujie- .šuuų, man reikia solistų, bala 

juų” numerių p. Kazys Karuža, Į rinų”.
(dabar gyvenantis Los Aių^les,
Lai., spausdina savo įdomius' kinoj Unros direktoriaus tada 
kelionių baltų debesų” 
įspūdžius bei nuotykius. Ka
ruža “Naujienų” 238 nr. 1976.
10.8 d. paliečia ir savo įsikur-- 
dinimą 1945 m. Merbeko JJP la 
geiyje.

Šitame Merbeko, prie Siu!-! 
hageno D P lageryje 1945 m. va 
sąrą, jau karas buvo pasibai
gęs, leko kurdintis ir man. Ta
me Merbeko lagery i e jau buvo 
įkurdinti latvio. : ,i ir r-ra 
šimtų lietuvių. Atvykome 
•dviem arkliniais vežimais. Ant 
ras vežimas buvo teisininko, 
'Lietuvoje h vusio tardytojo 
Prano Mai«tišiau*» su žmona 
agronom-' ir su n Viktoru. 
Deja, š. m. pavasaii Pranas 
Martišius mirė tolimojoje Aus 
tralijoje.

Atvykus Merbekan. (apie jį 
smulkiau jau parašė Karuža), 
pasiteiravome, kur yra lietu singai 
vių buveinė. Kai mums nuro
dė, tai į tą vietą su vežimais ir 
atvy kome. To nair ' kieme ant 
ilgos, karties plevėsavo ir gra
ži lietuviška vėliava. 
AWiavos .vaizdas smagiai mus 

nuteikė. Tuoj pat iš kažkur 
dvirrėiu atsirado ir lietuviškos 
grupės valdovas p. Jonas Peč 
kailis, mni) net ir asmeniškai 
pažįstamas iš Kauno laikų, 
kčin buvęs korp. “Neolitu 
ap):>’* pirmininkas ir Ka1 no m. 
savivaldybėm mekreiorius. mene jį nustūmė is savo ture

Peėkaibs sutiko mus su aukš jo vjildovo poslo, o savo lyde_ 
■tai pakelta nosim. Apie bet ko- pju išsirinko gražiakalbį Kau
kių buvusią pažintį jokios kai V Sk
bos nebuvo. Pečkaitis tuoj pa
siteiravo apie mūsų profesijas. 
Paaiškinom — trys agronomai, 
dvi agronomės, visi mokytojai 
ir du teisininkai. Pečkaičio žo
džiais, “aš mokytojų turiu kaip ■goji 'Legiono karštligė

O, mums Pečkaitis dar paaiš

uau- 
pan 1

Vokietijos patys moderniškiau- 
sieji žiemos drabužiu .siuvėjai | 
davinėta paveiksle matomus Šiltus 
moteriškus vilko kailius. Kailiai Šil
tai dengia iaoiaustai šalčio bijančias 
vietas, tuo tarpu šalčio nebijančios 
vietos paliekamos be vilko kailiu..

COLSON įSiik liLųEjgA *
VAhLNTiTDNA^ -Buvę# Bal

iuj ų Rūmų tarnautojas Ch. W. 
, Colson pareiškė, kad jis nepri-
' mena ir neturi jokių užrašų, 
kurie patvirtintų, jog prez. Ni- 
'xonas yra s

Gatvių taisymo 
kaštai Čikagoje

I nebuvo o jis mūsų priėmimo 
reikalus galęsąs sutvarkyti tik 
rytoj, o tuo tarpu mes su veži 
mais tuojau turim išsinešdinti 
už Merbeko ribų.

Su a. a. Cezariu Vaičikoniu
I nutarėm pasižvalgyti po Merbeį 
ką. Nutarėm įeiti ir į Unros p 
štabą, o ten radome ir patį di- 1 
rektorių norvegą, kuris pasiro j’ 
dė labai gerai kalbėjo ir vokiš 
k J. Viską išsiaiškinom. Liepė1" 
,<uš. ukt; Pečkaitį. Pamatęs mu 
du, Pečkaitis, atrodė, kad kris 1 
nuo širdies smūgio, o tas nor- > 
vėgas sako: “čia tavo tautiečiai I 
— Landsleute, tuojau juos sut ‘ 
varky, paimk iš sandėlio mais-1 
tą”. Matome, kad Pečkaitis iš 
susijaudinimo nesuvaldo ran
koj plunksnos, krinta iš rankų, 
o čia direktorius jį dar ragina 
“schneler, jungei- manu".

Tai tas p. Karuža, visai tei- 
pamini, kad prieš 30 

metų, tame Merbeke, tam p. j 
Pečkaičiui uvo reikalingi ar
tistai, solistai, balerinos, o tik 
antroj eilėj tautiečiai— lietu-! 
viai. >

i------------.

Tuo pat laiku į Merbeką at'pasakė Dr. Donald A. Hender- 
sikraustė buvęs didelis jauna-į son, buvęs Pasaulinės Sveikatos 
lietuvių veikėjas a. r. Algir-’ Organizacijos viršininkas, pa
das Kaulėnas, buvęs eilę metų ■ sireiškęs kovotojas prieš raup- 

■ “Laisvos Lietuvos” redakto- ■ les> kurios jau beveik išnaikin- 
rius, ir prieš jį, kad ir vienmin: tos. Dr. Henderson tvirtina, kad 

1 tį, Pečkaitis išvystė didelę ak-:aP^e naujų chemi-
ciją, bet lietuviškoji bendruo- iki šiol kasmet yra pa ei- 

džiama apyvarton be griežtos 
kontrolės ir dėlto tokių, tragedi
jų, kaip legionierių konvencijo
je Philadelfijoje praeitą liepos- 
rugpiūčio mėnesi dar nekartą 
gali pasikartoti.

tį, Pečkaitis išvy

Daug žmonių miršta 
nuo chemikalų maiste

BALTIMORE. — Paslaptin

Čikagos miesto tarybą me
ro Daley pasiūlymu nusprendė 
gatvių taisymo bei naujų gat_

sakęs, £ad šnipo Ąd-1 »ų pravedimo- kaštus nuimti 
ger Hisso byla buvusi dirbtinai nuo namų savininkų, 
sudaryta-

Miesto 
nutarimu, 70% tų kaštų da-

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje 
KAZYS KARUŽA ’ ’

Miestas švarus, gatvės plačios, daugybė krautuvių, vieš
bučių, įstaigų- Prieiname kiek toliau didelį viešbutį, man 
atmintinų. Čia žymiai vėliau po karo buvome apsistoję 
su žmona pas mano pažįstamą p. Žaliaduonį (neseniai 
miręs Hamburge). Tuo metu ten buvo atvykęs ir gen. 
Kubiliūnas su savo dukra. To viešbučio restorane, visi 
čia minėti valgėme prie vieno stalo pusryčius. Kalbėjo
me apie Lietuvos okupaciją, tremtį vakarų ‘Vokietijoje

Cohun tai pareiškęs, atsaky- bar jau mokės miestas, o tik 
dainas į buvusio Baltųjų Rūmų j 30% — namų savininkai, 
tarnautojo Į W, Įtaru ilTpa., fik mieslas ,vj w 
rašytoje knygoje SakInl: būkl5vmo i5iaidoms pa<1engti dalį 

v . ~ lesų gauna iš federalinės val-Rasomosios ina&ineles yra cak - • v- • ib džios ir kitą — iš valstijos ben būsimus vargus svetimose šalyse*
Nixonas sakęs Colson ui:

tai, kurių vieną panaudojome
Hisso byloje,”,. _ žino mokesčių. Aš generolą paklausiau, kur jis šiuo metu yra apsi

gyvenęs. Sakėsi, rodos, netoli Liubeko, ar ne Qldeslo

į tuzinai apsirgę mirė į Amerikos 
i Legiono konvenciją suvažiavu- 
: siu legionierių, buvo ne kokia 
J limpamoji liga, germai ar viru- 
l sai, o tikriausiai buvo koks kenk- 
i smingas nuodingas chemikalas,

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

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

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

ESTUĄ, UKRAINĄ IR T. T. 
■GAVĖJAS NlEKt) NEMOKA.
TŪKSTANČIAI Kl JJ ENI'V I ’ATl'X'K INTI
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI
GARANTUOTAS. SKUBUS IR TIKSLI1'' 

PRISTATYMAS
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairų aukš

tos, kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamu kalalojru prašvkjie mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

ir

* Teleskopas išrastas 15V9 
; metais, nors astronomu buvo 

kuria I jau senų senovėje..
T
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Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful \

COLORTVSETS
WHILE YOU EARN 6V2 Vo to 73A%^

____________ . ___________________________________________________________________ MN OUR SPECIAL ACCOUNT

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-ves)
FLOOR 21st.

NEW YORK, N. Y. 10022.
Tel.: (212) 758-1150/1
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• CHICAGO, Illinois-60629, 2501 West 69 St.
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1082 Springrield Ave.
1S07 Beimeke Rd.
636-38 Bridge St. N. W.

7707—147 St. Tel 
45 Second Avenue
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Rea
XL-100

&

’ Diagonal COLOR

Wth $1 ?500
Yr ha-' thr f RCA XL-100
COLOR TV. . .and your money jrows to 
$1,837 in 72 months.

$2,000
And your money grows to $2,283.06 in 4 
ye* I A$5,000 [ j

And your money grows to $5,558.48 in ‘ \ 1 
2% years. \

OrV.lthS 10,000 V]
And your money grows to $10,691.09 in •
1 % years.

OrWith $20,000
And your money grows to
$21,024.81 in iT* yean

1.9” Diagonal COLOR 
Remote-Control

with $-| „5Q0
You can have this 19'* RCA XL-100 
COLOR TV. . .with Remote Control. . 
.and your money grows to $1,695.54 in 72 
months.

OrWith $2,000
And your money grows to $2,112.23 in 4 
years.

OrWith $5,000
And your money grows to $5,408.95 in 
2% years.

Or ..ith $1 0,000
i And your money grows to $10,551.99 

in 116 years.

OrWith $20,000
And your money grows to 
$20,890.22 in 1 year.

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST
* hxvds P!x«t rwnaen m tM w*o*l account for term of From your Ooout, we deduct the cast of the dem, but the interest you earn peys
for f C*« YOU 'rod ge-T of 6 % to 7K % on your fufl drpovt. FMerai reęuUtom requ>t substantial interest penalty for eariy

w’rhdrawsl

■/. OAKTON street
c" A'NFS ILLINOIS 600’6 

; t phONE 297-0720

rr-sn
MA* OFFICE: 6245 SOI WESTERN AVENIU, CHICAGO. ..UNOIS 60636 TELEPHONE: 476-7575

612-^32-7083 
Tel.: AL 4-5456 

CH 3-2583 i 
268-0066 

TL 6-2674 
B R 8-6966 ( 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
Tel.: 374-6446 
TeL: 432-5402 

GL .8-2256 
246-9473 

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

Tel.: 373-8783 
GR 2-6387, 

345-2028 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750

PL 6-6766 
Tel.: 441-4712 

SW 8-2868 
Rl 3-0440

• IRVINGTON, N. J. 07 HI,
• FORT WAYNE, Ind. 44808.
• GRAND RAPIDS Mich. 49504,
• HARTFORD, <onn. 06106, : 518 Park St.
• LAKEWOOD, N. J. 08701, 24] Fourth St.
• LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd.
• NEW HAVEN, Conn. 06SH, 1329 Boulevard
• NEWARK, N. J 07106,.. 698 Sanford Ave.
• PASSAIC, N. J; 90022; 176 Market Street
• PATERSON, N. J. C7AD5, 60 Broadway
• PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. Sth St.
• PHILADELPHIA, Ra. 19.141 L- 4925 Old York Rd.
• PITTSBURGH, Pa 15203. 1307 E. Carson Street
• SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 1826 Divisadero
• TRENTON, N. J. 08620 ■ 4 Quay Court — Tel.: 609—5854867
• WATERBURY, Conn., 06710 — 555 Cook St.
• WOODHAVEN, -N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Ave.
-» WORCESTER, .Mass. 01610, 144 MHIbury Street
• YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street
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SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-tos)

MEMBER

Tel 
Tel.

St.

254-8500
PARDUODAME VI-
PRIEMIESCIUS IR

miestelyje. Išsiskyrėme ir nuėjome kiekvienas savo ke
liu- . ■ ■ . ■

Vėliau girdėjome iš pasakojimų, kad ten. atvyko pa
imti jį “anglai kariai”, kurie kvietė važiuoti jį liudinin
ku prieš didžiuosius nacius Niurenbergo teisme. Nie
kas Niurenbergo. teisme jo nematė. Nėra pėdsakų nei 
žinios, kas ir fair jį išvežė iki šios dienos.

Kelis blokus nuo stoties paėjus, sako mano, palydo
vė'vokietaitė: — Pirmiausia, Mr. Karuža, einame į mies
to muziejų, o iš ten pasuksime į kitas istorines-‘vietas. 
Miestą aš gerai'pažįstu, nes atvažiuoju dažnai pabro
lį, kuris čia gyvena. Muziejaus rūmų dųpš.rąndąipję' dėl 
remonto uždarytas. Grįžtame atgal. Pasukame į botani- 
kos sodą, didelį ir gražų. Daugybė dekoracinų medžių, 
krūmų, vairių augalų ir gėlių. Buvo pats gražiausias žy
dėjimo metas, tulpių rožių margumėlis. Atrodo, kad pa
tekau į rojų. Negaliu atsigrožėti sodo puo&iumų 'ir me
nišku išdėstymu. Jame vaikšto daugybė žmonių, . yp’ač 
daug jaunimo. Savo urbanistika V. Vokietijagali di
džiuotis, o keleiviams, yra ko grožėtis. Elektriniu-trau- 
kiniuku keliauja - po botanikos sodą vaikai, jaunimas • ir 
suaugę. Sėdame ir mes ir važiuojame- Traukiniukuriš- 
nardėme visą miškingą parką ir gėlynus -su pakilimo1 ir 
nusileidimo vingiais. Parko vakarinėje dalyje yra pas
tatytas .didžiulis, gal keletos šimtų, metrų bokštas. Pa
sikėlėme į jo viršūnę. Bokšte įrengtas restoranas irisu- • 
venyrų krautuviukė. Iš bokšto matosi visas Hamburgo 
miestas ir net Elbės upė, tekanti į Atlantą- žvelgiant ų J 
į toli- — labai graži panorama žavėtina aplinka, - rodos 
viskas skęsta žalumynuose miškuose, javų auksiniuose 
laukuose. Vos akys užmato, visur -lygumos. Jos ;priihena 
man žalias lygumas ir jų grožį -Vilkaviškio- 'apskrityje. 
Apžvelgę botanikos’ sodą, pasūkn^'^nes^aną 'pi^U- 
Užsisakiau steiką, o vokietaitė Mgemiūzės” su spągerin- 
tu skystimu. Už pietus sumokėjau 42 DM, apip §17. i

Pavakary staiga apsiniaukė dangus, kaip juodos ma
rios ir pradėjo pilti lietus. Vokietaitė skubėjo į geležin
kelio stotį, nes traukinys išeiną 8 v. y. į Hanoverį. Padė
kojau jai už paslaugas, kad supažindino mane su Hambur 
gu. — Mister Karuža, lamingos kelionės , perduok uuq 
manęs linkėjimus savo žmonai ir vaikams, — taip ji links
mai atsiveikinusi išvažiavo traukiniu namo-^> |

Aš kitu traukiniu nuskubėjau pas kun. šarką į Al
tona. Stotyje paskambinau jam. Jis atsiliepęs-sakė tuo
jau pribusiąs automobiliu. Vaikštau po nedidelę stotį, 
laukiu kunigo, bet negaliu sulaukti. Prie-yreno-išėjimo 
stoviu stoviu 15 min., kunigo nėra. Einu atgal-prie^kito 
išėjimo ir Čia nesulaukiu. Pagaliau atskuba mažas Volks
wagen “kariukas” ir sustoja. Žiūriu stambus, . apskrito 
veido vyras. Vienas antrą pažinojome, nes buvome su
sitikę Romoje šv. Kazimiero kolegijoje ir ten sutarę pa
simatyti Hamburge.

Pravėręs automobilio duris liepė man sėstis šedynėn 
užverston knygomis, laikraščiais, žurnalais. Nustūmęs 
viską toliau šiaip taip manė įspraudė^ Automobilis Zvimb
damas lekia, visi tylime. Jis sktflba pullrinihkienę- nuvež
ti į autobusą- Ji išvyko namo, o mudu parskutbme ‘per 
lietų ir balas namo. Priminiau važiuodamas kunigui, 
kad norėčiau apsistoti viešbutyje, bet jis kalbėjo, kad 

t bus gerai pas jį, nes turįs kur mane priglausti.
11 Po pusryčių vėl leidomės jo automobiliui pakeliau

ti į miestą visai dienai net už 75 kilometrų. Nuvykome 
pas mano jaunystės draugą, kuris gyveno kaime. Pra
važiuodamas šį kelią, keliose vietose užsuko pas lietuvius 
repatrijantus, kurių gyvenama, apylinkėse -ir " dabarti
niais laikais. -J <1 ®

Diena buvo graži ir giedra. Jis drožia link buvusios 
špakenbergo lietuvių stovyklos (kur aš su Šeima praė
jau kryžiaus kelius, važiuodamas į Ameriką)^ Pirmau
sią aplankėme miške kapines, ten yra palaidota tOO lie
tuvių jų tarpe poetas Krūminas (mano pažįstamas), ku
ris pasimirė pasukome į buvusią Špakenbergo stovyklą. ( 
Net parodė, kur gyveno lt J. Kezemėkaitis ir Sintautų 
buvęs viršininkas J. Naujokas su šeimomis. Tik dabar 
remontuoja buvusį Naujoko namą, šiaip kaimas kąip 
vis Vokietija gražiai, susitvarkęs. U -

- * i * 1 rte * į J . ri-U’ įf I - r r '*-
' 1 f ' E<husTfl»ugfąn)f

MES TAIP PAT 
fY SUS CH1CAGOS

B , . 7.000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L 0
nter-C,ity Relocation Seme* *•PRIEŠKALĖDINE NAUJIENA

Esame paruoš^ nuolaidos korteles mūsų esamiems ir 
būsimiems klijentams. Nesvarbu, ką Jūs pas mus pirkaite, pa
rodę tokią kortelę-automatiškai gausite 10% nuolaidą. Patogu- 

įjno dėlei užpildykite ir mums atsiųskite žemiau laipinamą ku
poną. Tuojau gausite *‘10% DISCOUNT CARD”, be jokių įsipa
reigojimų pirkimui.

NORDEN’S IMPORT
< 3059 N. Lincoln Avė., _

- ,, ęhi<^go. ĮU., 00657 I ’ALMIRA OFFICE
WEST M O® TH AVFWUE 

CHICAGO ILLINOIS 6OM7 
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TYLIAJAI IR PASYVIAJAI
LIETUVIŲ IŠEIVIJAI!

Tėvynėje Lietuvoje? 
te, kaip yra pavergti 
dujami mūsų broliai 
ir kokiam laipsnyje

žino
ir įsnau- 
ir sesės, 
paversti

Jau laikas pabusti iš to ne- pamatysite^kad aplink jus dau 
lemto mūsų išeivijos apsnūdi- yra visokių “piktžolių”, kurios 
mo, iš meškos šilto ir sotaus labai ir labai kenkia mūsų išei 
“berlogo’’ ir stoti į aktyvią ko- vijos tautiniame gyvenimui ir 
vą už mūsų pavergtos tautos Lietuvos laisvinimui. Ar Jūs 
laisvę ir Nepriklausomą Lietu- visi žinote ir suprantate, kas 
yą. Privalome visi, kaip vienas, šiandien darosi mūsų mieloje 
kas kuo sugebame ir galime 
kovoti su mūsų tautos paver
gėju, Lietuvos okupantu ir oku 
panto bendradarbiautojais, ku
rie mūsų tautą ir Lietuvos vals vergais, kad jie neturi jokio: 
lybę nori galutinai parduoti teisės pasakyti ar parašyti span 
okupantui visokiom draugys- doje 'tiesos žodžio žrapginti 
tėm ir bendravimais.

Pagalvokime šaltu 
protu, kas čia mūsų išeivijos . 
tarpe dedasi, kun bendradar- a^.'s užkimštoj kad plaišos ir kurie pei-
biautojai nori mus vesti ir. • ' ‘ ------- "1- — —J'—Li— ‘
kam tas .bus naudinga?-.

Jeigu mes nekovosime prieš 
okupantą ir jo agentus-bendra danga be žmoniško, veido ir tei 
darbiautojus bendrom jėgom šių. Visi jų turtai atimti, o jie 
ir toliau būsime pasyvūs, kaip paversti elgetomis ir bena- 
iki šio laiko, tai kovą pnalaimė miais. Visi Lietuvos turtai, imo 
sime. Labai tenka apgaįlęstau nių gaminiai ir maisto produk 
ti, kad mūsų išeivijos dalis, ku tai išvežami okupantų žemėn, 
ri prieš 32 metus polikę'savo 
gimtąjį kraštą-Lietuvą, savo 
tautą, savo tėvus, brolius ir se
ses, su giliu skausmu širdyse 
ir didele neapykanta okupan
tui, pasitraukė į laisvąjį pašau sų minkštapročiai ir pasimetė
lį, kad išgelbėjus savo gyvybę, liai, nuvažiavę į okupuotą Lie 
Tuomet visų buvo vienas tiks tuvą, per okup. propagandinį 

las, viena kova ir amžina oku- laikraštį “(gimtasis Kraštas” 
pantui’neapykanta už mūsų tš. liaupsi, kad okupantas “sukū- 
vų ir protėvių žemę, už mūsų ręs aukštą kultūrą, aukštą gy- 
brolių ir sesių nekaltai-pralie- venimo lygį ir pristatęs grąžių 
tą kraują ir jų kapais nuklo- miestų” ir kita. Tiesa, kad pris 
ius Lietuvos laukus ir miškus, tatė. Tik ne lietuviam, o atei- 
kuriuos in šiandien okupanto viam rusams. Lietuviai daugu- 
kruyini batai trypia ir niekina! moję gyvena tik namų palėpė

Ar mes šiandien prisimena
me mūsų pavergtos tautos kan 
čiaš ir skriaudas, niekinamus 
kapus? Ar jau viską esame pa 
darę, ką anais laikais buvome 
pasiryžę ir prisiekę padaryti? 
i Pabuskim iš to letargo ir pa 
žvelkim aplinkui save, tai Jūs Tie nelaimingi mūsų tautos at

parduoti teisės pasakyti ar parašyti span

savo žmoniškas teises.
ir sveiku Jie neturi jokių žmogaus tei:

šių ir laisvių. Jų burnos už^! ^ ; . • 1

negirdėtų sūnų ’šaukimo"ir !ša nran^ bendradarbiavimą su I 
_ . t i • ■ rkLunanfii mivvlfr. i Vilniu urlaisvojo pasaulio balso. Jie mer 
di po okupanto geležine už-;

, Joniškiečių klubas
KluJ>o veikla

Jouiskiečų Labdarybės ir 
Kultine klubo po atostogų su
sirinkimas įvyko spalio

i Vyčių salėje, 2455 \V. i
■ 6 d, 
i7th St. 

Dalyvavo gausus narių skaičius. 
Pirmininkė Julia Sadauskas pir
miausia visus pasveikino, o na

triai atsistojimu pagerbė miru
sius narius: Roką Šuiuką ir An- 

(taną Jusą. Klubas reiškia gilią 
užuojautą jų šeimoms.

Nut. rast. Antoinette Kalys

t nio remiamas jėgas ir dah* •* i? 
liauju gresiantį Ispanijai p*.VO- 
jų ią komunistų pusės.

Deja. Ispanijos vyriausybė to
kiam jų planuotam žygiui leidi
mo nedavė. Bet tuo pačiu laiku 
Ispanijos vyriausybė nedarė nie
ko ir nedraudė už Ispanijos įs
tatymu r’bu paliktai komunistų 
partijai sušaukti Madrido parke 
virš 2.900 asmenų mitingą, nu
kreiptą prieš dabartinę karaliaus 
vyriausybę. Komunistų mitinge 
prokomunistas Ispanijos ka
talikų kunigas Fr. Francisco

Grandies šokėjy grupš, vadsvau:ama Irenos Smieiau skienės, spalio 24 vakarą šoks sukaktuviniame Naujieną 
bankete.; kuris vyks Personality Lodge salėje.

1 okupantu, nuvykę i Vilnių ar 
i Kauną, lėbauja su okupanto

Rusijon,'o mūsų broliai maiti 
narni tik maisto atliekomis: 
kiaulių galvom, karvių tešme
nimis ir kitais netinkamais pre 
kybai maisto, produktais. O mū

se arba po kelias šeimas viena 
me kambaryje ir kitokiose pa
talpose, kur vienam asmeniui 
tenka 3-4 kvadratinai metrai 
grindų ploto, tai ir viskas.
. Ar tai neišdavystė ir įžeidi
mas mūsų pavergtos tautos?

DR. ANTANO J. GUSEX0 RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 
; JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS

j Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 
meti! įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jauhas dienas ir susi- 
rūpinįmą.}  _______ - ____ __ —.—— $3.00

. DrZA. X Gossan — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
■ .įį- Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik --------------- $3.00
; - Minkštais viršeliais tik .     — $2.00

Dr.A. XGussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
f Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ______-—— $2.00

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
' • X 1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jauninas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intvmin nuotykiu 

aprašymai.-paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina S2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja S2.00.

Dr. Juozas B. Konžius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorijų.
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00. (

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidų. ,

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Drw Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
• ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvga dvieju da

ilu: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. II dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: MJei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimu, šiandieną, drąsiai galimą sakyti.* lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai".

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO/ ILLINOIS 60608

Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

.?? “ A^ySSSUSk.

DaiL V. Vaitiekūno parodą atidarait
Gerbiamosios ir Gerbiamieji,
Šiandie- susirinkome pager-

bernais ir Maskvos tarnais, bu-, bti dail, Vladą Vaitiekūną, su 
i Ameriką,* laukusį 7(Fm. ir pasidžiaugti jo 

-vaisiais. Kiekvienas
čiuojasi, o sugrįžę i 
klaidina ir meluoja mūsų ne kūrybos 

j j apdairiai išeivijai, ir ją lenkia
okupanto pusėn.

Nemaža mes čia turime to
kių piktžolių, tuščių garbėtroš
kų vadų ir vadukų, kurie sten 
giasi jėga ir visokiais suktais; 
būdais įsibrauti į mūsų orgą-i 
nizacijas ir vadovauti, pagal 
okupanto nurodymus ardyti ir 
skaildyti, tai jų tokia taktika. 
Toki garbtroškos vadai ir va
dukai žiūri tik savo garbes' ir 
naudos, o ne . interesų ’ mūsų 
tautos ir laisvinimo Lietuvos. 
Jiem nesvarbu, kas rytoj bus, 
bet jiem svarbu, kad šiandien 
jie Vadai ar kieno agentai.'

Savo suktais vadovavimais 
suerzino išeiviją ir suskaldė 
JAV Lietuvių B-nę ir veda į 
galutiną suirimą. Tai vadina 
mų frontininkų ^arbas, nes jie 
kovoja daugiau už bendradar
biavimą su okupantu, o nesi
rūpina laisvinimo darbu ir iš
eivijos vienybės išlaikymu. Jie 
išleido vadovėlius lietuvių mo 
kyklom, kurie žemina Nepr£ 
klausomos Lietuvos gyvenimą 
ir jos kultūrą. Jie pirmieji pra 
dėjo organizuoti mokyklinio 
amžiaus vaikus ir vežti į oku
panto pionierių stovyklas, o stu 
dentūs į Vilniaus Lituanistinius 
kursus ir kitur. Niekas iš fron 
tininkų nedrįso tokiem kenks 
mingiem veiksmam pasiprie
šinti ir viešai pasmerkti per 
spaudą. Tuo reikalu tylėjo kai 
kurie^ir mūsų laikraščiai, nie
ko nepasisakė prieš.
, Netaip senai, liepos mnė. 19 
d. Chicagos miesto gatvėse bu
vo ruošiama Pavergtų Tautų 
protesto diena, su eisenomis, 
vėliavomis, protesto plakatais 
ir paveikslais, kurie liudija 
okupanto žiaurumus. Nežiū
rint, kad Naujienos ir “Lais
voji Lietuva buvo plačiai iš
reklamavus iš anksto protesto 
dieną, o kita lietuviška span 
da “pamiršo” ar laikė nusikal

perskaitė nutarimus ir atvirutę, (;arcia Sa!ve ^kė kalbą ir šau. 
iš R. šniuko dukters Fiances kg. *-ge mūsų Ispanijoje nega- 
Todd, kuri dėkoja už gėles ir Į H bQti demokrati jos! Be komu- 
dalyvavimą laidotuvėse. Duktė | nįsty partijos, Kristaus kovo- 
klubui pridavė tėvo palikimą - toju (guerrilleru)!”
knygą ‘Tu mano brangi tėvyne’, 
kad klubo nariai galėtų pasis- 
kaitvti.

Kristaus kovotojų organiza
cija, nelaukdama kada karalius

ko svarbiausiais savo kūrybos 
darbais tuos, kurie aiškina kai
kurias filosofines — metafizi-j Mary Šimkus išdavė raportą 
nes problemas.Tie jo darbai yra 'iš pikniko, kuris įvyko liepos 
be 'abejonės originalūs, bet ne. 11 d. Vyčių salėje. Pasirodė, 

sąmoningas žmogus savo gy- visiems suprantami, užtat pra- kad labai gražai ir sėkmingai

Dėl Naujienų parengimo klu-‘ ?riPažins komunistų partiją, nu-
bas paskyrė S30.00 programos

venime atlieka tam tikrą misi- šykime autorių paaiškinti, kad'pasisekė ir davė gražaus pelno. Į • 
jąr — tuo labiau dailininkas 
kūrėjas. Mes lietuviai galime 

Į džiaugtis ir didžiuotis savųjų
dailininkų šeima ir jų įnašu į 
tautos lobyną. Tauta kuri turi 
kūrėjų—■ nežūsta, nes per kū
rybą, kaip ta gražuolė gėlė, ji 
įsipilietina tautų gėlyne. :

r. ' ' ■ ' ■ 5 - ; V-
Didysis poetas Adomas Mic jam dėkinga. Mes tikime, kad 

kevičius ragino siekti ten kur» dailininkai savo meniškais dar 
vizdys nepasiekia, laužti tai ko bais gali atgaivinti senovę, pri 
protas nepajėgia. Man atrodo, kelti tautos didvyrius, pavaiz- 
kad tai pagrindinis nurodymas duoti kovos už laisvę žygius 
ir dailininkui — kūrėjui. Tur ar mūsų brolių kančias NKVD 
būt nesuklysiu tvirtindamas, rūsiuose bei Sibiro tremtyje, 
kad pats svarbiausias meno kū Čiurlionio Galerijos vadovybė 
rybos požymis yra jos origina-. rūpinasi sudaryti premijų fon 
lumaš, — dailininko išsiverži- dą, iš kurio skiriamos priėmi
mas iš to kas jau žinoma, kas jos būtų realus paskatinimas

žudė nemažai kairiųjų revoliu
cionierių. Kada Gen. Franco 
pranešė pasirinkęs Įpėdiniu prin
cą Juan Carlos, tuomet 200,000 
falangistų demonstruodami šau
kė: “Lyderis taip! Idijotų kara
lių — ne!”

Klubo ligonių turime: John jgalėtumėm teisingai suprasti jo
pastangas ir kartu su juo pa-Į Šulcas, kuris yra nursing na- 
sigėrėti. linuose. 5701 W. 79th Street. Ku

„ . . ... rie galite, malonėkite ji aplan-Kaip daugelis žinome, dail. .
Vaitiekūnas kuria lietuvių tau! ' 
tos istorinėmis 1

Geriausiai apmokami 
Anchorage dirbantieji
WASHINGTONAS. — Pre- 

j kybos departamento pranešimu, 
temomis. Už! Buvo Proga pasveikinti Jus- ’ geriausiai uždirba dirbantieji 

šios srities kūrybą ne tik mes,-tina žemaitį su jo gimtadieniu.i prie Alyvos vamzdžių tiesimo 
.bet ir visa tauta turėtų būti Jam sudainuota “Ilgiausių me-, Alaskoje, Anchorage. Tačiau. Tačiau 

tų”. Į Anchorage kiekvienas dirbanty-
Sekantis susirinkimas Įvyks! s^s turi vidutinių pajamų tik 

gruodžio 7 dieną. ,
Po susirinkimo bus vaišės.

A. Kalys l’e vietoje.

7,159 dol. ir todėl vidutinių .pa
jamų eilės atžvilgiu yra antro- 

. Pirmoje vietoje už- 
' skaitoma Connecticut. Connec
ticut vidutinių pajamų Į metus 
kiekvienam asmeniui tenka 7,- 
781 dol. Trečioje vietoje ran
dasi Wassingtono D. G., su 7,- 

> 102 dol. vidutiniškų pajamų 
MADRIDAS. — Ispanijos de- kiekvienam asmeniui. Čikaga

Civilinis karas

jau kitų parodyta. Formos ir dailininkams daugiau dėmesioį šiniųjų falangistų partija ir ei- vidutinėmis pajamomis nuo gal- 
kūrybos priemonių originalu- kreipti šios srities kūrybai. Zajvilinio karo veteranų sąjunga, vos randasi tik septintoje vie- 
mas mums ne dailininkams ma rusiškių Klubas pirmas atsilie kurių iš viso "koks 600 tūks- toje su 6,780 dol.
kūrybos priemonių originalu- kreipti šios srities kūrybai. Zaivilinio karo veteranų sąjunga,

T • T • VI • T • • . ••• • _ ’ ___ ‘ _ _ _ _ . __

žiau svarbus, bet minties ori- pė savo auka. Bent tūkstanti- tančių norėjo gauti iš karaliaus 
ginalumaSį kurs anot meno kri nę sudarius būtų skelbiamas Carlos vyriausybės leidimą žy- 1 X * T -1 • 1 1 -t ' TT • • j • ’ n 1 1 j • • FTYtiku, atskleidžia gyvenimo — 
buities paslaptis estetinianĮ pa 
sigerėjimui, kiekvienam žmo
gui yra įdomus ir’laukiamas. 
Mūsų genijusv.čiurlionis. pašau 
liuf nemirė ir nemirs, nes jis! 
žmonijai atskleidė visatos gro
žį, kurį atronautai ir mokslas 
vis daugiau;, patvirtina.

Apie dail. Vaitiekūno kūry
bą kalbės dail. .Mikas Šileikis. 
Tur būt neapsiriksiu manyda-. 
mas, kad daiL Vaitiekūnas lai

timu prieš okupantą, kad apie 
minėjimą nutylėjo?

Ar mes visi išjome protestu© 
ti gatvę, kaip pavergtos tautos 
dalis prieš savo amžiną priešą 
okupantą? Ar mes visi atliko
me savo šventą tautinę parei
gą, kaip kultūringa ir vienin
ga tauta? Ar mes parodėme sa 
vo tautos vieningumą ir ryžtą 
prieš okupantą? Manau, kad 
ne! ’ '

(Bus daugiau)

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Rieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi n vga 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:

1735* So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

' AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $150.

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

vos randasi tik septintoje vie-

Vidutinės asmeniškos pajamos 
! skaitomos tos, kurios susidaro(konkursas ir 16-os Vasario pro giuoti Madrido gatvėmis. Tuo. skaitomos tos, Kuriossu 

ga ruošiamoj parodoj atrenka savo žygiu-jie norėjo priminti uždarbio bei algos, is nuosim- 
geriausi Ispanijos gyventojams jų kovas [čių, diyidentų ir^ ki ^pajamų, 

^ '71930 BK-Karolineijos metė prieš^tskaičius socialinio dyąųdimo 
Ispanijos: komunistus bei užsie-Į?10^6^115- Asmenįfkų ^amų 

 mokesčiai taipgi neįskaitomi.

nai ir premijuojami
kūriniai. " '

_ Čiurlionio Galerijos 
atidarydamas šią parodą šir- '

vardu
mokesčius. .Asmenišku -pa j amų

dingai sveikinu sukaktuviniu- sveikinti dailininko gyvenimOj •-Elias Hove išrado siuvimo 
ką ir linkiu jam nesustoti kury (draugę ponią Valeriją. | mašiną ir ją užpatentavo -1846 
bos kelyje, šia proga noriu pa D. Adomaitis metais.

T aupy Kite d ab ar
mus

palūkanų, priklausomai nuo jdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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
gyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION į

1800 So. Halsted St. Chicago, Ill. 60608 • * \
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS. .

Įsteigta 1923 metai*. TEL. 421-3070 J
Įstaigoa pietuose kiemas automobiliams pastatyti. 

. s H
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metams —-_________________$30.00
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
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drovė. 1739 So. Halsted St, Chicago 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kitose JAV vietose:
metams _________________  $26.00
pusei metu ______________ $14.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai Daugelis mano, kad vienas Marso paviršiaus vaiz

das yra nepaprastai panašus į kitą. Televizijos atsiųsti 
paveikslai šiek tiek skiriasi, bet tarp jų yra nepapra
stai daug panašumo.. Vikingas atsiuntė šj Marso pa
viršiaus paveikslą. Specialistai geriau įsižiūrėję kon
statuoja, kad paprasta metalo, plokštė, Šimtą kartų pa
didinta, turi tuos pačius paviršiaus kontūrus koki yra 
Marso paviršiuje.

Prezidentas Fordas, padaręs klaidą ir viešai prie jos
prisipažinęs, nei kiek nesumažino savo padėties. Ne jis
vienas padaro klaidų. Bet jeigu žmonės mate, kad jis 
prie padarytos klaidos prisipažįsta, jeigu jiems aišku,

tai visi supranta ir jo nekaltina. Būtų buvę daug blo
giau, jei puikybė jį būtų nuvedusi kitu keliu — neprisi-* 
pažinti prie padarytos klaidos.

Lietuviams butų daug lengviau susitarti, jeigu mū
sų politikai ar pretendentai į vadus būtų daug toleran
tiškesni, nesiimtų tokių griežtų žingsnių, jeigu nėra 
tikri, ar jų pasirinktas kelias tikrai duos geresnius vai
sius. Esame įsitikinę, kad susitarimas bus visuomet at
neš geresnius rezultatus, negu savo valios prieverstinis
primetimas. Prievarta organizacijas galima suskaldyti, 
bet prievarta jų nesuvienysi- Prievartos metodus naudo
ja diktatoriai, o įtikinimo metodus, naudoja visas kultū-

PRAŠO 8M® DOLERIŲ
MAJAMI. Anksčiau buvusi

kabaretų šokėją Mane Hand, 
kuri dabar gyvefia kitu vardu, 
prašo iš vaistų priežiūros admi
nistracijos DEA 80,000 dot ąt- 
lygiaimo, kurių ji peleko tap- 
dama administracijos bei poli
cijos ageBte^ranešdama uarke
tiku šmugierius. Ji tuo būdu ue 
teko namo—mobile Home, akly
po, auto mašinos ir baldų.

Jos gyvybei yra pavojaus. Ji
gali būt nužudyta, kai išeis iš
kalėjimų.

SLOGOS BACILOS
Sirgę pereitais metais slogo

mis asmenys, šiū 1976-7 metų

Nepraraskime Lietuvos laisvės draugų
Senieji Amerikos lietuviai, besirūpinę Lietuvos lais

vės reikalais, suprato Jungtinių. A. Valstybių svarbą tar- 
tautinėje politikoje ir pavergtų tautų laisvės kovoje. 
Jie užmiršo visus tarpusavius ginčus ir filofinių pažiūrų 
skirtumus, bet kreipė visą demesį j patį svarbiausią 
klausimą — įjungti amerikiečius į Lietunvos laisvės ko
vą. Tai buvo nepaprastai didelis darbas. Bet jie ryžosi 
to darbo imtis ir šiandien visi turi pripažinti, kad jiems 
pavyko labai daug atlikti. Lietuviai pajėgė padaryti žy
miai daugiau, neguj>et kurios kitos tautos atstovai- Ame 
riko j e buvo ir yra daugiau lenkų, daugiau vokiečių, ita 
lų, ukrainiečių, bet lietuviai pajėgė padaryti daugiau, 
negu bet kurios kitos tautos atstovai.

Lietuviai nesiveržė į aukštas valstybės vietas, nes 
jie žinojo, kad jos lietuvių kilmės žmonėms neprieina 
mos. Airių ir kitų tautybių žmonių buvo dešimteriopai 
daugiau negu lietuvių, balsavimo metu savo galios lietu
viai negalėjo parodyti, t odei jie be reikalo šioje srityje 
neeikvojo laiko ir energijos. Bet jie ryžosi imtis sunkes
nio darbo. Jie ryžos į tikinti įtakingesnius Amerikos po
litikus, kad reikia nustatyti taikos ir laisvės siekiančią 
politiką ne vien tik lietuviams, bet ir kitoms pavergtoms 
tautoms. Jeigu bus siekiama laisvė ukrainiečiams, len
kams ir čekams, tai bus siekiama ir lietuviams  ̂Jie neap
siriko.

Besilankydami Washingtone ir besikalbėdami su 
politikais, jie įsitikino, kad gimtiniam savo, kraštui jie 
bus naudingi, jeigu ras bendrą kalbą ir kreipsis į ameri
kiečius visų lietuvių vardu. Kad galėtų įtraukti į ame-

padaryti negalėjo. Bet jeigu jie visi vieningai sieks 
tikslo, tai jie pajėgs atlikti didelį darbą. Jie padarė. Jie 
įtikino ne tik demokratus, bet ir respublikonus priimti 
visam kraštui priimtinus užsieno politikos principus. 
Tais principais įtakingesnieji vadai dar ir šiandien vado
vaujasi '

Prezidentas Fordas, diskusijų metų, padaręs klai
dą, neaiškiai parinkęs sąvokas savo pozicijai pareikšti, 
sukvietė įvairių tautinių grupių, atstovus, kad galėtų 
viešai atitaisyti klaidą ir padaryti pareiškimą. Dr- Bo
belis minėtą pareiškimą parvežė, Naujienos šiomis dieno- 

!mis jį atspausdins, kad kiekvienas lietuvis galėtų pas
kaityti ir pasvarstyti. Jis viešai prisipažino prie klaidos 
ir šitaip išdėstė savo, pažiūras: •

“Pagrindinę klaidą padariau aš. Aš savo minčių aiš
kiai neformulavau. Aš prie klados prisipažįstu. Bet 
viską sudėjus, mano 30 metų tarnyba kongrese, kaip 
viceprezidentas ir kaip prezidentas šį tą turi sverti. 
Daugiau negu prieš metus, 1975 metų'liepos mėnesį, 
aš pasakiau: pradėjęs visuomeninę tarnybą,
aš pritariau Rytų Europos, su kuriomis .hnus riša 
kultūros ir kraujo ryšiai, laisvės .ir .tautinės nepri
klausomybės aspiracijomis, siekiamoms tinkamomis 
ir taikiomis priemonėmis” Tos pačios pažiūros esu 
ir šiandien, ir aš tuo didžiuojuosi. Aš dižaugiuosi, kad 
šitas klausimas tapo rinkminės. kovos klausimu”.

j kalas 550 irr tais pačiais me
tais dvi oro linijos — Ameri- 

v can ir TWA pakeitė savo nusis 
WASHINGTONAS. — Pasak tatymą prieš nėščias stuvardes. 

Amerikos žemės ūkio departa- Chicago Sun-Times rašo,’ kad 
mento, paskutinieji spalio mė-‘dėl nėštumo atleistos iš tarny- 
nesyje pravesti apskaičiavimai, - 
rodo, kad kukurūzų ir kviečių 
derlius, dėl buvusių šiemet saus
rų, bus kiek mažesnis ne kaip 
buvo skaičiuota mėnesį anks
čiau. Iš viso grūdų tikimasi gau
ti 5.87 bilijonus bušelių. Gi so
jos pupelių — 1.25 bilijonus bu
šelių.

Nežiūrint į tai, maisto kainos, 
pasak žemės ūkio departamen
to, pjadidėsiančios 2-4 procen
tais pirmame 1977 m. pusme
tyje.

JAV javų derlius 
dar mažesnis

goms. Bet slogos bacilos antrą 
kartą daugiausiai esti labiau pa-= 
siutę ir stipriau žmogų suima, 
kaip, tai atsitiko su Hong Kongo 
sloga.

Pagerbė Ameriką 
Everesto viršūnėj

sprendimu turi teisę gauti komi Du amerikiečiai — Dr. Cfi- 
pensaciją ir kad jų ieškiniai Jris 'Chandler*, 28 metų amžiaus, 
gali TWĄ kaštuoti milijonus.'iš Seattle ir Robert Cormack,

bos moterys Distrikto teismo

dolerių.

Pinga akcijos
Vertybės popierių vertė ir to

liau krenta. Spalio 12 Dow Jones 
tebuvo atžymėta 932 taškais.

Teisėjas prašo naujų 
įstatymų

Teisėjas R. J. Fitzgerald pra 
šo išleisti naujus įstatymus 
tvarkančius psichiškai nesvei
kus nusikaltėlius. Dabar, esą, 
psichiškai nesveiki išprievar
tautojai, mušeikos ir net žmog 
žudžiai esti teismuose išteisina 
mi arba vėliau paleidžiami iš 
psichiatrinių ligoninių jau “pa 
sveikę”.

iš Boulder Coldn Ameri
can Bicentennial Everest eksr 
pedicijos nariai penktadienį 
spalio 8 d. nugalėjo aukščiau-?

pasiekdami 29,028 pėdų ankš
tą viršūnę, ir išbūdami joje 30 
minučių.

• Pirmieji traukiniai buvo

rikiečius į lietuvių tautos laisvės kovą, jie ryžosi įtikinti 
amerikiečius, kad visi lietuviai nori gimtiniam savo kraš
tui laisvės, ir kad jie yra pasiryžę už tą laisvę kovoti 
Jie praleido ilgiausias valandas šiam klausimui aptarti, 
bet susitarė. Visos didesnės Amerikos lietuvių organi
zacijos, nekeisdamos pagrindinių savo įsitikinimų, su
darė Amerikos Lietuvių Tarybą. Pagrindas tarybai or
ganizuoti buvo tolerancija. Lietuviai dažnai yra netole
rantiški, bet kai kyla svarbesnis reikalas, kai kalba eina 
apie efektyvią pagalbą gimtiniam kraštui ir pavergtai 
tautai, tai tolerancijos klausimas tapo būtinybė. Nei vie
ni katalikai, nei vieni socialistai, nei vieni liberalai nie-

Pačios galingiausios valstybės prezidentui viešai 
pripažinti, kad jis, besiginčydamas su savo' politiniu 
priešu, padarė klaidą, tai didelis žingsnis. Tiktai dideli 
politikai prie klaidos turi drąsos prisipažinti. Esame tik
ri, kad Algimantui Gečui sunkiau prie klaidos prisipažin
ti, nebu valstybės prezidentui. Viši žinome, kad Gečys, 
dar būdamas visuomeninių reikalų komiteto . pirminįn- 
kas, suskaldė gražiai augti pradėjusią Amerikos Lietu
vių Bendruomenę, bet jis ir šiandien prie tos klaidos ne
prisipažįsta. Jam daug lengviau; kitus kaltinti,‘kišti į po
litines organizacijas, skymuoti politinius savo priešus 
pašalinti, bet neprisipažinti prie padarytos klaidos.

Prieškomunistinė sąjunga
Pasaulinės prieškomunistinės 

sąjungos taryba buvo susirinku
si' tautinės Kinijos sostinėje Tai- 
vane. Jos narys dr. Carlo Bar
bieri Filho (kaitina prez. Fordą, 
kad jo taikos' doktrina, sutvar
kiusį santykius su Pekinu, nesi- 
skaito su laisvo mylinčiu pašau- Į 
lio. žmonių norais ir siekiais. An
tikomunistinės sąjungos ruošia
ma pasaulinė konferencija bei 
suvažiavimas įvyks gruodžio. 12 
-13 dienomis Pietų Korėjos sos
tinėje Seoul

Nėščios padavėjos 
gavo lygas teises

- 'CHICAGO. U. & Distrikto 
Teismo teisėjas trečiadienį nūs

giais, kurie buvo padaryti 1826 
m..Tais metais žibalą pradėjo 
naudoti šviesai.

' B. R. PtETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

7
rw Mokama 4 mėty 
/į) Ceftifikatams.

Mažiausia $5,0OC 
ar daugiau.

Tel. LAfayette 3-10&3
AUTOMOBILIAMS

Mokama 1 metų 
Certrfrkafami,

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

lines pažeidė teisęs 440 padavė 
joms (sfewardeses), kurias 
atleido iš tarnybos už pastoji-1 
mą-nėščiomis tarp 1965 ir 1970 
metų. Tą bylą prieš TWA 1970 
motais iškėlė Oro Linijų stę-ij 
vardų ir. stevardesių unijos lo-įL

Taupmenos padėtos Į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėna^a 
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesį - 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

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

M. AUKŠTUOLISKALNŲ DIEVAITĖ LEDYNĄ
Mūsų savitas pasaulis

— Nepyk, motule, man taip buvo juokinga, kad ju
du tikrai patikėjot, jog aš turiu sužadėtinį. Cha, cha, 
cha!

— O kas čia taip juokinga? — tarė Arūnas. — 
Tu jau subrendus. Aš visai nenustebčiau, kad tu sau 
pasirink tumei sužadėtinį, tik su mumis pasitarus.

— Tėtuši, juk aš tave myliu. — Ledyną apkabino 
tėvą ir bučiavo jo žandą... — Ak, — ji, staiga, susi
grėbė, — tai tu manęs daugiau nebemyli?.. Judu su 
motule norit, kad aš jūsų namus apleisčiau?..

Ledyną pradėjo verkti.
— Ne, mano baltoji plaštake, mes tik pajuokavom. 

Tu gi pati pradėjai apie sužadėtinius kalbėti. Žinai, 
tėvams rūpi vaiko gyvenimas, o ypač vienturtės duk
relės, kuri niekad namuose nepabūna, o vis laipioja 
po kalnus. ,

Tėvas, nuraminęs dukrą, pasodino ją šalia savęs ir 
tarė:

— Turiu tai motulę, tai dukrelę guosti, o kas mane 
paguos?

Tuo metu pro duris įsiveržė keturi sūnūs.
— Kas nuskriaudė mano seselę, tas turės man atsa

kyti. — tarė Palemonas.
— Ir man. ir man, — pakartojo kiti.
— Sesele, kas tave nuskriaudė? — paklausė Pale

monas.
— Tėvas, mano gynėjau, tėvas.

— Motule, skirk jam bausmę, — kreipėsi Palemo-.t 
nas.

— O gal aar šį kartą dovanosime? — tarė motina.
Tai jūs prieš mane, mano kariai? Puiku. Ryt josi

me į žygį, tai aš pamatysiu, kuris jūsų bus smarkiau- 
sias, — tarė tėvas.

Ledyną glamonėjo savo jauniausiąjį brolį — už
tarėją. Arūnas tarėsi apie ryt dienos žygį su vyresniais 
sūnumis. O motina tik stebėjo tai vienus, tai kitus.

— Sesele, tu visą stebėjo tai vienus, tai kitus, 
liūdna be tavęs. Kitą kartą aš tavęs neleisiu į tuos bai 
sius kalnus, guodėsi Palemonas, žiūrėdamas į sesers 
tamsiai nudegusį veidą.

— Be tavo žinios daugiau nė žingsnio. — Sesuo 
glostė jo plaukus, gėrėdamosi jo nuduodančiu rimto 
vyro veidu.

— Laikas vakarieniauti, — tarė motina.
Visi nurimo. Tik tyloje Milda džiaugėsi laimingos 

šeimos buitimi. Ant aukuro degė ugnis ir apšvietė visą 
svetainę jaukia šviesa. Aukštai ties aukuru mirgulia
vo, panašus į saulę, didelis šviesus apskritimas, aukso 
spinduliais pritvirtintas prie lubų.

Pradedant vakarieniauti, visa šeima sustojo prie 
skobnio. Pirmas tėvas atlaužė duonos trupinėlį, jo pa
vyzdžiu pasekė ir kiti. Tada duonos trupinėlius visi 
sunešė levui, kurs, juos surinkęs į mažą patiekalėlį, 
iškilmingai nunešė prie aukuro ir pabėrė ant ugnies, 
tardamas:

Susėdę prie stalo, visi pradėjo valgyti.«. i
Vakarienei pasibaigus, ant Mildos aukuro sudegę 

duonos trupinėliai nunešė Arūno šeimos atodūsius į 
Anapus...

' 4. Kalno erelių apsaugoje
Kai pirmas žaros spindulys palietė kalnų dievaitės 

baltąjį sostą, eilėmis sukilę, rausvų karžygių pulkai 
jojo į aukštybes. Jų sidabriniai skydai, žėrėdami vis 
gausėjančia šviesa su blizgančių brilijantų atspin
džiais, lakstė nuo vieno kalno ant kito; pirma jie už
kariavo baltas kalnų viršūnes su nepajudinamų ledų 
mariomis, vėliau kalnų masyvus su amžinu sniegu, nuo 
laidžias girių saugojamas pakalnes, žieduose slapstan
čiąsias pievas, o pagaliau nugalėję vieną pasaulio da
lį, besišvaistydami ant jūros aukštųjų bangų, nujojo 
už jos akiračių, užkariauti kitos dalies pasaulio, ku
ris dar buvo uždengtas mėlyna dangaus užuolaida; 
už jos šviesomis žėrinčių karžygių lauke daug paslap
tingų vaizdų irt nuotykių.

Kai balti žirgai pasieks tolių mėlyną užuolaidą, ta
da visu savo karališku dydžiu pasirodys išdidi visa 
tos valdovė, sujudės kalnų viršūnės, žėrėdamos milijo
nais sniego žbaigždžių, prakiurs ledynų upės su griaus
mo lydinčiais kriokliais, pakils kalnų dievaitė nuo sos
to ir nudengs jai galvą, sulaukus savo karalienės ir 
varžovės. { # .44.. l . į ,

! ’ .Į ■' j '
štai Ji! Tyliu įrnežy’iuiu žiD.gsruuT ranM kaiprDK)tina 

ryta įnaldos metu, tyra kaip. jauna tvaidilutė^cfedama— Mūsų šeimos gaivintojau ir globėjau! Pasotink
mus ir visą tautą mūsų žemės duonos trupinėliais! ,pirmas kvepiančias gėles ant Amžinosios Ugnies Suku-

— Ir tegu Tavo gaivi šiluma amžinai palieka mūsų no, hiisišypsojo kalnų dievaitei, nuskaidrino jos išbalu-
šeimos žydinyje! —atsakė kiti. rius veidus ir gausiai apžėrusi jos rausvas kasas sida-
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hriniais spinduliais, paslėpė ją mirgančio sniego mi
ražuose. ..

Rytą Danguolė pabudus nuėjo į dukters kambarį 
ir atidarė langines. Saulė įkyriai sužibo jos-akyse. Ji, 
lyg išsigandusi, pasitraukė nuo lango.

— Motule, ar jau laikas keltis? — dar pro miegą 
paklausė Ledyną. .

— Taip, dukrele, šiandien saulė tokia įkyri, kaip 
niekados nebuvo.

— Kai gražus ortas; rytą saulė visuomet gaiviai' 
šviečia.

— Taip, bet ryto metu aš tokios gaivios saulės nešt* 
niekad mačiusi. Kai pažvelgi į ją, tai net žibantieji 
rantlaukiai aplink ją sukasi. Man kažkaip vis neramu 
ir gana.

— Būk rami, motule, juk pas mus taip viskas pni* 
ku ir malonu. Tėvelis toks geras ir mus visus taip la« 
bai myli. .

— Aš žinau, dukrele, bet kai viskas taip bū»» gra
žu ir gera, tai, kartais, gyvenimas apsiverčia į 
pusę.

— Negalvok taip, motule, verčiau einam pašadŪH 
sim vyrus. Aš taip mėgstu Palemoną ištraukti M

— Pamėgink, jeigu surtasi.
— Tai jie vėl kisr nors išsidangstė? — Ledyną 

lipdama iš lovos.
gM • p’ s * f ' -
“ . — Dar saalei netekėjus,,visi.išjojo leaktyuiwti ir 
m ankšty tiš. žinai, stt mūsiškras išjojo ir Sakadaa. —t 
Motina pabrėžtinai išterė Jį rafdą ir pažvelgė į duk«< 
terj- Bet ši, atrodė, visai neatkreipė į tai dėmesio.

• (Bus daugfati)



DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid. 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—1
antrad.. penktaieni nuo .1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. K- G. DALUKAS 
AKUŠERIU RA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building}, tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA

' \ Telef. 695-0533
Fox Valley Medical Center

850 SUMMIT STREET
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

.KLK» ■'

DR; ANNA BAL1UNAS
_ nAKIŲl AUSŲ, NOSIES, 

: 4R GfckXLES LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą
. - i «

ANTANAS GUSTAITISSPAUDOS BALIUS TORONTE
vaL,

DK. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 

Westcnesier vommumty kimi ko s 
Medicinos direkronųs.

19^8 Sunanne»m KQ.,westcn<sTvr, ItL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis n 

Kas antrą šesiauiem 8—3 vai 
id.: area Soz-x/xė

REZ.: GI 80873
DR. W .Labili -iSiblN AS
Akušerija ir moterų ligos f 

UINcKūLOGINe CHiHUkOlJA
č.Jz .So.' Kedzje Ave., WA i-ko/u

Valandos pagal susitanmą. Jei: neat' 
smepia, skambinti Ml 3-0C0I.

Telef. BE 3-5*93 ~

GYDYTOJAS IR.CHIRUkOAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS . - 
| 39'07 West 103rd Si rėet i ■ 
Valandos pagal" susitarimą

DR. K. A V. JUČAS.- - j 489-4441:' ; 56i-4on5 TW 
QQOS LIGOS —.CHlRUįjGUĄ'

1002 N. WESTERN A v fc.
5214 N. WESTERN AVE. 

y

Telefonas atsakomas 12 vaL

DR. -FRAMK PLECKAT 
f OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 st Sr. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

'“contact lenses'.
.Vai, pagal.susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
; INKSTŲ, PŪSLES IK 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valį aiKzad. nuo L—4 pu pietų 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak 

- i Ofiso tolof.: 7J6-2U80
Naujas raz. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS iH UniKUKUMj

Bendra praktika, spec. MOIhKŲ |jgo> 
Ofisa«k2652 WEST 59th STREET

; falu PR 8-1223
OFISO VAL.; pirm.. aniracL, trečiaa 
ir penkt. 2-4ir.6-a vai. vak. Sestadie 
niaū 24 vai. po Pieiii ir kitu iaik< 

' ' pagal susitarimą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
•:uRTrtOPfcu>MM-rKv i cxiS I A: 
Aparatai - t-ioiezaj, Tneu. Bax, 
dažai. Speciali pagalba Kojom 
.(Arch Supports) ir L t.

2850 West 63rd St., Chicago Hl. 6062 
Tataf^ PRosp*ct <>-5084

Linksmumo arba Duuesio vatenaon 
gražiautię® gėlės Ii vaAAt&k^.

piu papuošimui ir sezoumes 
kapams gėlės.

ROY RJ PETRO (PUT-^ YI t ASf

J ■ tiAUBARŲ SŪNUS

5525 So., Hadam Avė - *86-1226 j' 2 V »

.X
* Gėlės Visoms progoms 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd SlXfcbl

Talafonal: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Taip pat naujoji Barbaros ir 

Gena "Drishi u krautuvė
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 
Tat. 499-1318

REMKITE TUOS 31ZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI

■ miesi visdėito turi atsižvelgti britų svaro vertė tebcf^nėja.
ir į piliečių reikalavimus, nors Į Vertybės popierių rinkoje sta’ 
jie ir yrą stipriai policinėmis kų vertė jau kiek laiko kaip 
priemonėmis suvaržyti.
Sovietų imperijos žemės ūkis, beveik 12 taškų. DJ industrinių

krinta. Spalio 12 jų vertė krito!

su

Brežnevui valdant, nėra pa
sitaisęs, bet atsidūręs katastro 
finėje padėlyje. Sovietai vien 
tik šimet užsienyje pirko 40 
milijonų tonų grūdų, žinoma, 
į kreditą ir į skolas, kiek tik; 
galima. Jų 1975 m. užsienio pre 
kybos balansas' turėjo nuosto
lių 6,3 Į>iL dot }

JAV slaptosios tarnybos su
rinktais daviniais, Sovietų im
perijos ateitis yra tamsi: mais 
to trūkumas bus ir ateityje. 
Rusai šiandieną tegali mėsos 
paragauti vieną kartą į savai
tę. šiais metais net 25% mėsos 
rinkoje mažiau, kaip pereitais. 
Pasak tarnybos, Sovietai turės 
ateityje pirktis užsienyje ma.

taškų skaičius nukrito nuo! 
tūkstančio iki 94Q.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI^
"Turėdami didį Kunigą Dievo namams, artinkime* tikra širdimi, 

pilnu tikelimv^ — Ebr. 1021, 22.
Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas jį ir būti jam patinkamais, jie 

turi turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtų sakyti: aš darau visa norėdamas pa-
Akcijų vertei kristi stebėto- mėgti Viešpačiui, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam žmogui 

jai suranda keletą priežasčių:1 Neužmirikime, kad tas, kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą, nie- 
Fordo bendrovės darbo sutartis 
pavojuje, abejojama 1976 m. 
padaryta mokesčių reforma, 
jos veiklumu, taipgi techniškos 
problemos pačioj šlaky biržoj.

k^dos nesikeičia; jei mes pilnai tikime į Jėzaus padarytąjį permaldavimą už 
t mūsų nuodėmes, atnaujindami savo pasišventimą ir laikydami savo auką ant 

altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinka, bet kas patinka Dievui, tai 
žinokime, kad pabaigę savo žemišką kelionę, mes įeisime į amžinąjį mūsų 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis

j kiekvienais metais. Ir ką tas
Visa lietuviška spauda mums i ti posmai, ne tik prajuokina žiū- 

brangi ir gyvybinės reikšmės, ----
nežiūrint kokios pakraipos ji bū
tų, jeigu tik toleruojama daugu
mos pažiūros. Iš viso, jei man 
būtų leista išreikšti daugumos 
tautiečių nuomonę — jokia’ po
litika neturėtų lietuvių tarpe 
kryžiuotis. Visų vienas "tikslas 
— nekurti partijas, bet laisvinti 
tėvynę ir išlaikyti gyvą tautą ne 
tik tėvynės ribose, bet ir kituose 
žemynuose, kur jau įsišaknijo 
lietuviškoji gentis. Metodai ga
li būti skirtingi, jei tik lietuviš- 
ki. " d

Skirtumas ’ spaudoj e tik toks, 
kokios pasaulėžiūros grupė dau
giausiai remia, ir sudaro palies, 
laikraščio leidėjų bei bendradar
bių branduolį. Bendradarbiauti

reiškia? Tai reiškia, kad rusai 
priklausys nuo užsienio\jxialo- 
nės, nuo vakarų pasaulio kre^ 
di torių. Gal todėl Maskva ir gin 
kluojasi taip stipriai?

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusio] I? J tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F, ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL, 60629
ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI

PUS
KNYGA

valdi
■

royą, bet iš kelia drąsiai aikš
tėn daugelį klaidų bei mūsų as
meniškų nesusipratimą, šis poe
tas, lyg koks Kalėdų senelis, ži
no visas tautiečių slapčiausias 
mintis. , -

Toronto Liet. Namų biuleteny- j^as ten gali žinoti- Viena tik 
žinoma, kad soviet!jos pilie
čiai pradeda murmėti ir vis sti 
priau. Darbo našumas mažėja, 

,o vagysčių vis daugėja. Pasak 
ČIA, nepasitenkinimas stipriai 
padidės. - .< į "

Ar kartais Kremliaus ponai 
panorės gamintis “daugiau 
sviesto, mažiau patrankų”? At 
sakoma — ne. V. Pr;.

luojasi prieš savo piliečius?

j e įspėjome tokią “reklamą” 
apie šį parengimą — visi ateikite 
j spaudos balių. Programoje da
lyvaus jumoristas A. Gustaitis, 
kuris pasižadėjo išvyti pikta 
dvasią iš torontiškių. Bus ren
kama, spaudos baliaus karalaitė,1 

i gros gera muzika, kutenanti pa-’ 
dus jaunam ir senam, šeiminin
kės jau užraugė šviežių kopūs
tų statinę, o dešrelės jąu paka
bintos kadugiais kvepiančioje rū- 
kykloje. Ir (ššš..., kad Toron-

gi'gali visokio’ plauko tautiniai,“'kapai” neišgirstų), paty- 
kadangi ir prenumeratoriai.yra riau* kad jau ėšą samago.no sta-- 
jvairių pažiūriu, jei tik rašantie-, tiaėlė. paslaptingoj vietoj ę už-, 
ji nešmeižia vieno ar kito laik- raugta. Nors ^ nelęgalus, bet 
raščio ir nesiginčija per spaudą, i kvapą užimančiai stiprus gėry- 
Vis dėlto yra. laikraščių, kurie mėlis. . ■ •

.atsisako spausdinti, jei nepagal Taigi, patartina jau dabar šiū- 
jų liniją, net jeigu ir. tautiškais tis suknias bei frakus ir vaksuo- 
f•i}eJr t*' i“cevėrykusyy\ o illet. Namų, 

grindims vaškas jąū užsakytas. 
(Kadangi dabar medinės klum
pės madoj, galite apsiauti ir 
klumpaitėmis, tai pašoksime lie
tuvišką klumpakojį).

Atrodo, aišku, kad balius bus 
šaunus, kviečiami iš visos apy
linkės tautiečiai dalyvauti.

Toronto

Taigi,.patartina jau dabar šiū-

kiančius laikraščius, kad galėtu
me pareikšti. visokeriopą nuo-, 
monę.

Vienas kanadiečių lietuvių sa
vaitraščių, išeinąs Montrealyje, 
gausiai skaitomos ir torontiškių^ 
kasmet susilaukia jų pagarbos 
ir paramos. Kasmet suruošia- 
mas tam reikalui spaudos “Ne- 
zpriklausomai Lietuvai” parem
ti, balius.

šiemet jis bus lapkričio 13 d.
.iet. Namuosg, Toronte (Bloor ’bos surinktomis žiniomis, Ma- 

""L'Duhdas'Wikampe) Kanadoje, skva stengiasi išlaikyti deten-

Maskvairūpi 
detente

Amerikos slaptosios tarny-

Įdomus ir tas faktas,, kad pro
gramoje dalyvaus ne tik toron
tiškiai (taut, šokių grupė “At-' 
žalynas”), bet yra pakviestas 
Ant; Gustaitis 
’iteratūros meistras iš Bostono. 
Jis matytas Kanadoje gal prieš 
iekadą. Kas tada buvo, noriai 
ateis ir ši kartą pasiklausyti, 
nes jo kandūs ir skambiai eiliuo-

jumoristinės

RADM< ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOP A 
149P A. M

icruviy kaina: vtsdien nuo pirma
dienio iki pta k te che u io 12;3U~ 
’ <)U v, popiet. — Šeštadieni 
^eKinadieni nuo 8*3n iki .9:30 va 
jytu ' •■ ■ - -

Telef.: HEmlock 4-2413

* t»ERKRAUSTYMAi

MOVING 
Loidlmai — Pilna apdr»udi 

ŽEMA KAINA - 
R. ŠERĖNAS 

Te|. W4 5-8063t

f

O FRANKO 
APIE FRANCESCO 

ANCO
AS. Vadinantieji de

al _ir generalissimo

Telef.: TOwnhall 3-2108-3

Klubo valdyba

Patartina bilietus 
paskambinus tel.:

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

— Zarasiškiii klubo rudeninis ban
ketas įvyks spalio 16 d., 7 vai. vaka
ro Vyčių. :salėje, 2455 West 47th St 
Bus šalta ir karšta vakarienė, gros 
Ramonio orkestras šokiams. Klubo 
nariai ir svečiai maloniai kviečiami 
gausiai dalyvauti, 
įsigyti iš anksto 
HE 4-7916.

giminės daro į Ispanijos , 
i dideli spaudimą, raiką-f 

lauda uždrausti knygą “Ma-/ 
no privatūs pasikalbėjimai su, 
Franco”, ią parašė beveik p 
per 40 iriętų išbuvęs generalis

 

simo Franco asmeninis sekre-1 
torius gen. Lt- Francisco Fran- 

-e© Salgado, buv 
riąus pusbrolis, jo kariškas pa
tarėjas. Jo knygos pjrmoji ’ i- 
da 45,000 kopijų buv 
per tris dienas. Nežiūrint, kad 
cenzūra didesnę dalį nepalan
kių apie buvusį diktatorių pasa
kojimų ištraukė, bet dar tiek 
liko, kad buvę Franco artimie
ji nori, kad ir tiek nebūtų.

SUSIRINKIMŲ

TĖVAS IR SŪNŪS

‘ DOLERIS TVIRTĖJA — 
STARAI KRINTA

NEW YORKAS.—Visose .Eu
ropos valiutų biržose doleris 
spalio 11. kiek sustiprėjo. Taip
gi ir aukso vertė pakilo. Bet

tę. Sovietų tikslas, palaikant 
detentę gyva, išgauti iš vaka
rų galimai -daugiau vakariečių 
gaminių, ypač elektroninių ir 
kitokių, ginklavimo reikalams 
pritaikomų. Id tai viską į kre
ditą, galimai lengviausiomis 
Sąlygomis. -

Šiandie .Sovietai ginklavimo 
reikalams išleidžia dvigubai 
daugiau už ankstyvesniuosius 
metus. Doleriais vertinant, ru
sai išleidžia ginklams 40% 
daugiau už Ameriką, žinoma, 
Sovietai taip stipriai ginkluoda

H59 So MAPLEWOOD AVE

CHICAGO. Ga. «0fl2«

MOVING
Apdraustas parkrtushrma* 

ii įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Placa 
TaU F Rentier 6-1882

BRIGHTON

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM

PASSBOOK
ACCOUNTS

PER ANNUM

$5000 or more 
minimum 

20 monfht

NSURED

SH-NT1N1AI I LIETUVĄ 
(kisinos Parcels Express Corp. 
' MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, Hl. 60629. — TeL WA .5-2737 
J333 So. Xalsted Chicago, III. 60608. — Tel. 254-332C 

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
1. JEIGU TURITE GIMINIŲ AR DRAUGŲ LIETUVOJE ir norite 
atsiminti . juos pasiųsdami .-siuntini žiemos sezonui ir" ateinan-

‘ čioms Kalėdoms.
2. MŪSŲ BENDROVĖ veikia jąu nuo 1947 metų. Kiekvienais metais 
mes persiunčiame į Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siun
tinių.
3. MŪSŲ BENDROVĖJE Jūs visuomet rasite didelį pasirinkimą 
prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.
4. JEIGU JŪS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parū- 

" pinsime reikalingus dokumentus.CENTRAL PARCEL SERVICE, INC
220 SOUTH STATE ST., CHICAGO, ILL. 60604

TEL. WA 2-9354

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4805-07 So. HERMITAGE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

> AtJėDERM.šKUS AIR-CON'DITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 

Kreklo rių 
A asociacijos

ambulance 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTŲ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

imi!

PER ANNUM

$1000 or morn
I year min.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

į$307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

HIGH RATES 7^
PAID QUARTERLY AT * ANNUM

certificates 
$5000 or mon 

4 year min.

BUTKUS - VASAITIS
1446 Šo. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

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

i GEORGE F. RUDAIINAS
33i» So. LITUAN1CA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

SAVJX’GS AND LOAN ASSOCHTION

HIGH1ST RESERVES
407J ARCH KR AVKNIfE 

Chicago, imjnois 40132

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-<W>72-
114)28SOUTHWEST HIGHWAY Palos Hills, UI. 971-4410

■

P. J. RIDIKAS
ffil So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-1911
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— Rožė Mačernienė iš Mar- 
cuelte Parko apylinkės pratur
tino Naujienų banketo laimė
jimus labai gražiomis ir vertin
gomis, jos pačios gamintomis 
dovanomis mezginiais: ruža- 
vos spiilvos skara, tokios pat 
spalvos šalikas ir balta skara— 
šalikas. Bet kuri ar kuris Nau
jienų rėmėjas bus patenkinti 
laimėję šias ir kitas dovanas, už 
kurias nuoširdžiai dėkojame. 
Laimingieji paaiškės Naujienų 
bankete spalio 21 d. Personality 
Lodge salėj, 6649 Archer Avė.

— Worcesterio Lietuvių Or
ganizacijų Taryba ruošia susi
pažinimo vakarą su Algirdu ir 
Pranu Bražinskais Maironio 
Parko salėje spalio 22 d. 7 vai. 
vak. \ akarienę rengia Worces- 
terio šaulių organizacijos na
rės, vadovaujamos O. Pajedie- 
nės. Spalio 24-d. 1 v. popiet ten 
pat bus pietūs ir meno progra-

ma. kurioje dalyvaus rašyt. Bi
rutė Pukelcyiėiūlė- Ruošiu šv. 
Kazimiero sesę|įy^rėnxėjaų*-l>eU^ 
nas skiramas Eglutės žurnalui. 
Visi kv.'ecįaini aliejuose paren
gimuose gausiai dalyvauti.

—Angelė Kamiene, St. Peters
burg, Fla., įsteigė lietuvių kil
mės jaunimui lituanistikos da
lykų kursus. Aiškinama Lietu
vos istorija, dabartinė padėtis, 
geografija, buitis ir menas. Iki 
šiol užsiregistravo virš 20 jau
nuolių nuo 9 iki 19 metų. Kur
sus globoja LB apylinkė.

— Liberty Fed. Savings B-vė 
Philadeplhijoje š; m. hįrželio 
30 d., pasiekė rekordinę $159< 
820, 099 suma. Charles S. Che
leden yra Direktorių ^Tarybos 
pirmininkas, Stanley Ė, Mau
kas — vicepirmi, Ann M. Che-

ha atsiųstus galimų skaitytojui 
adresus. ' "

— Izabelė KandrolOs-Conrad 
iš Toronto išvyko į Willowda^ 
le, Ont. Ilgamečiai skaitytojai

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Raibi#

> ' ELECTRICIAN
r- MILLWRIGHTS

2 years industrial experience, excel
lent company benefits.

Contact Personnel.
Phone

385-0050

ima Naujienas, priviųx«kum au
kų Mašinų fondui. Po penkinę 
a įsi turte: - Įitinia'Alihš^GSiisha.s. 
iš Hot Springs, Ark., George 
Mikužis š Baltiinorės ir Joseph
Šlajus iš Albuquerque, New Me- pamena jos reportažus iš Kana 
xico. Dėkui visiems. dos, rašytųs tik jai vienai bū-
— Amerikos Legiono Dariaus-' stiliumi. Taip pat jos ko 

Girėno posto komandierius Che respondencijas įdomu skaityti 
ster Stachryn su 5 legionieriais suinteresuotiems arba
dalyvaus įžanginėse apeigose ( vietiniams, bet ir vjsiems bei 
minint Amerikos 200 m. sukak- į visų kraštų lietuviams. Doko, 
tį Naujienų bankete. Minėjmas jant už ankstyvę prenumera- 
bus trumpas, liet įspūdingas. |

— William Sebastian, ilga
metis Chicago Savings B-vės di
rektorius ir spaudos bendra
darbis, kartu su savo šeima ir 
artimaisiais dalyvaus Naujie
nų bankete. Tarpe jų bus jp 
sūnus — dabartinis tos bendro' , v. , . . , . , ne, Ont) pratęsė is anksto beves direktorius, su kuriuo bus r *- • v , .

lLen - Vyki vicįLL C.har- susipąanti daugeliui
banketo dalvvių bushimai veik , s
lai bei ekonominiams santv. banketo dalysdams gero pobu- 
kiams. Dėkui už dalyvavimu ir vro' atsn,nl< ReInejo vaW F 
ankstyvą vietų rezervaciją se
kamingam banketo pravedi^ 
mui ir tinkamam svečių priėį 
mimui su puikia programa, 
geromis vaišėmis ir nuotaikin
gais šokiais grojant studenhj 
oikestrui. Visi kviečiami daly
vauti ir vietas grupėmis arba 
pavieniai užsakyti galimai vei
kiau Naujienų administracijo- 
je. - ••

tos pratęsimą ir už auką taip 
jant už ankstyvą prenumera- 
šome bent retkarčiais vėl- pa^ - 
sirodyti reportažais, kOrespon-1 
deneijomis ar kitokio pobūdžio 
rašiniais yįsų skaitytojų nalo-

; numųi ir naudai. ’ \ t ■

-V. Markūnas, Port Colbbr-

T O O L MAKER

5 years minimum experience. 
Full or part time. Day Shift. 
Retired person O.K.

‘ 525-4780;- a 
Mr. Pfeifer

HELP WANTED — FEMALE
- ' Darbininkiy reiki*

DOCTOR FAMILY wants live in 
housekeeper. Must, like children. 
Have owjj room. Salary open.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žeme — Pardavimui

REAL ESTATE SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKĖJ1MA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ. KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

Roa< ChicapA E. Virgiui? 7-7747

les G. Cheleden — viceprez. ir 
sekr., John J. Matulis — vice
prez.

— Naujienų banketo proga, 
Prisidėdami prie Rėmėjų va
jaus,, daugelis skaitytojų pare-

X

dar 5 dol. jauką. Dėkui.
— Anna ir Dan Lucas, Clin

ton, Ind.;, atsiuntė tokį laišką: 
“Sveikiname švenčiant 62 m. 
sukaktį su gera programa ir sų

REIKALINGA VALYTOJA
Gydytojo šeimai reikalinga valytoja 

pirmadieniais, trečiadieniais ir penk
tadieniais. Artima šiaurinė miesto 
apylinkė. $20 dienai plūs maistas ir 
kelionė busu.' Reikia kalbėti angliš
kai ir jurėtr rekomendcijas. “ 

. Tel. 3484352 .

ERDVŪS mfir. 3 meg, bungalow j 
vakarus nuo Californijos ir 62. Nau
ji alum, langai, did. garažas.

1% AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos'. Ar
ti 59 ir Talman.

PELNINGAS investavimas — tri
jų apartm. med. ir biznio patalpa. 
JSjeffiT taksai. Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

banketu. Gerai, kad ta proga] MlŠCĖLLANOUS FOR SALE 
'• VU įvairūs m tykai . ,

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu idomaujatės Įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos, Jakušovienės 
vadovaujama lietuviška įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE
6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706

Tel. 813-367-1791 dieną arba 813-360-0744 vakare.

Naujienų administracijo

Rožė Didžgalvienė lan- 
Naujienose pristatydama

skaitytojams ..galima visiems
prisidėti. Tai ir mudu su -žmo-

! na siunčiame $10 kartumu, ger ų^įp pat šlifavimo mašina.
rais linkėjimais Naujienoms iri 1 TeL 925-2891. >rais linkėjimais Naujienoms iri

PARDUODAMI' staliaus ir kitokie

SAVININKAS PARDUODA W 
aukšto 3 butu pajamų namą: 3 kam
barių butas su 3 mieg. ir 3 apyvokos 
kambariais, 4 kambarių su 2 miega
mais ir trijų su vienu mieg. ir apy
vokos kamb. yra 2 mašinų garažas.

3422 So. Morgan. 
Tek 247-3571.

Erdvus 4 miegamųjų Georgian. 1% 
vonios. Centrinis šaldymas. Prie’ 72- 
tros ir Whipple. Tik įmokėti $3,750.

72-TROS ir Artesian. 2 butų mūri
nis. Naujas .garažas. 2 židiniai. Pilnas 
rūsys. $26,500. '
„_71-MOS ir Rockwell. 2 butų medi
nis. Pilnas rūsys. Garažas. S18.000,

BUDRAITIS REALTY CO.
’(‘d L*.-.. * - --- ■ Tr-ų-' ->

4243 W\ 63 Street
Tel.: 767-0600.

135-TA IR ARCHER AVĖ.
' ■ LEMONT.. ILL

Tel. 257-5861.

į SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SU Chicago. UI. 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies {vairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.^ į į

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujansi kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.

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

kėji 
daugelio organizacijų sveikini
mus bei garsinimus banketo 
leidinyje. Ji taip pat dalyvaus 
Naujienų bankete. į

—- Vytautas Lazauskas, nau-. 
jasis mūsų skaitytojas, savo, 
laišką taip užbaigia: “Tikiuos 
kad Naujienos ,duos bešališkas 
žinias mano gimtąja kalba ir. 
jų puslapiai dvelks meilės Lie
tuvai ir vienybės mūsų tarpe! 
nuotaikomis. Tų dalykų vi
siems linkiu”. Dėkui už pre
numeratą ir už gerus linkėji
mus. Ta proga primenama, kad 
platinimo vajaus proga Nau
jienos yra siunčiamos susipa
žinimui 2 savaitės nemokamai 
pagal gautus pageidavimus ar

KVIEČIAME Į JAV 200 METŲ SUKAKTIES IR 
NAUJIENŲ 62 METŲ

BANKETĄ
Sekmad., š. m. spalio 24 d
Peronality Lodge salėj

visiems banketo dalyviams”^ 
Dėkui už laišką, gerus linkėji- 

. mus ir už auką. , ■ •' • ■
— Juozas Girdvainis, Clin

ton, Ind., yra sunkiai susirgęs. 
Juo rūpinasi jo žmona Vęroni 
ka. Savo, laiške ji sveikina sa
vo ir Juozo vardu visus Nau-: 
j ienų banketo dalyvius, . re
miančius Naujienas ir lietuviš-Į 
ką demokratinę veiklą, apgai
lestaudami, <ka d. dėl ligos gali 
prisidėti tik: prie Rėmėjų va
jaus. Dėkui už laišką ir nž pen 
kinę, o Juozui linkime grteitai 
pasveikti. ' :

—> BALFo 95 skyriaus įgalio
tinis East Chicago, Indiana, J- 
Pečiulis? praneša, kad aukos šal
pos reikalams bus priimamos 
spalio mėh. 10 ,d? ir 17 d. (sek
madienį) prieš ir po Pamaldų 7 
vai., 9 val.;T(h30 ir 12 vai. mo
kyklos klasėj ė.

PREKYBOJ TERRA (3235-37 
West 63rd Str'eet; Chicago, UI. 
60629, tel. (312) 434-4660) di
delis ų pasirinkimas .. gražiausių 
aukso papudšah^'-^-grandinėlių,' 
•apyrankių) sagių? medalionų, 
kryželių; žiedų įvairiais- bran
giaisiais ’ akmenimis, kultūrinių 
perlų, jadų, koralų ir. kt. Auk
so papuošalams taikoma 20% 

nuolaida nuo ikišioliniu ju kainū.
g ' - (Sk.)

. — Užtikrinsite sau ateitį, in
vestuodami santaupas į' žemę 
šiltame krašte. Dviejų akrų 
sklypai tik 6 mylios nuo Hot 
Springs, Ark. Pirkusiems kelias 
apmokamas. Skambinti Chica-: 
goję 448-1456, o Hot Springs 
telefonas 501-624-4000.. (Pr.)

MARQUE ULE PARKE 71-mos gat
vės apylinkėje išnuomhojama taver
na ir butas. G^ras biznis.

Skambinti HE 7-0767 vakarais arba 
šeštadieniais. . -.^7$

LABAI PUOŠNUS ir ištaigingas 2 
aukštu 16 metų mūras su 2 butais po 
4% kambarių, šilto oro spinduliuo- 
jantf šiluma gazū, naujas 2 mašinų 
garažas. Daug ekstra dalykų. Priena- 
ma kaina. Tel. WA 5-8240.

6649 WEST ARCHER AVENUE CHICAGO, ILLINOIS

DAINOS 
SVEIKINIMAI 
VAKARIENĖ 
IR ŠOKIAI

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Loko)

Dižo namus Ii lauko Ir ft vkfcui.
Darbas garantuota*.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

b ------ > --- - - - -

* NAUJI PRENUMERATOJ 
RIAI, kaip ir visi .mieli sukaity
to j ai, gali dalyvauti, rėmėjams 
skirtuose vertingų daiktų lai
mėjimuose, Reikia tik užsisa
kyti bent trims mėnesiams Nau 
jienas ir kartu atsiųsti 85 už 
6 laimėjimo lapelius, kuriuos 
Vajaus.komisiją stropiai užpil 
dys siuntėjo arba jo nurodytų 
asmenų vardais ir atsiųs pak
vitavimą. : ?

Minėtam reikalui Vajhus ko
misija gavo iš Normano Burš 
teino $1,000 vertės brangių kai 
lių paltą, dail. M. Šileikis įtei
kė savo kūrybos paveikslą, Jo
nas G. Evans ir jo šeima pas
kyrė $50 U. S.-Taupymo lakš- 
tą. Universal Taupymo ir Sko- 
linimo B-yė davė $25 Taupy
mo lakštą; Donald A. Petkus 
įteikę -įvairių.. tauriųjų gėrimų 
pintinę, Beverly; Hills gėlių 
krautuvė išrašė $20 dovaninį" 
pažymėjimą. -Yra ir daugiau 
vertingų ir?, universalaus varto
jimo dovanų. Jų paskirstymas 
bus':spalio 24idž Naujienų’ ban
kete, N Personality Lodge, 6649 
Archer Ave. Visi kviečiami da 
lyvaiiti, bet virš minimų daik
tų laimėjimui dalyvavimas ne 
būtinas.
; - - - - -----

Vajaus komisija prašo visus 
skaitytojus apie tai pasakyti ša 
vo draugams ir pažįstamiemš, 
neprenumertiojąntiernš' Naujie 
n9- . . (PO-

-? -- -- “■ '• ■■ 1*

BRIGHTON PARKE savininkas 'par
duoda 2 butu narna su 5 ir 3 kamba
riais. Tel. 776-6320 po 7 -vai yak., o 
šeštadieni po vidudienio.

BY OWNER custom built. 8 years. 
Sunken li vi ng r oom. formal dining 
room, beam cathedral ceiling. Kitchen 
family room combination with natu
ral fireplace. 3 bedrooms, 2 baths, 
finished rec. room with wet bar.. 
Cent. air. Attached garage. Patio. 
Vic. 68th & Kedzie. 776-8159.

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA

ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 
11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700.

VlEfJINTELĖ STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus ■ vidaus planas. 
Marquette Parke. $29,750.

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900T ^ 
s 17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. S38,000.

- 2 BUTŲ moderniai įrengtas namas 
už Kedzie. žaliame parke. Virš $4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000.
4 BUtŲ mūras prie Maria High, Nau

jas gazu šildymas. -Nauja elektra. 3 
auto mūro garažas. $44,900.

PLATUS LOTAS arti §v. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

5 valandą- po pietų

Vakarienė su šampanu asmeniui 12.50 dol

BANKETĄ RUOŠIA

AL. IR 1 G N A S 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuos 737-3988 — TEXACO 

58-fo* Ir Western Avenue kampss 
............ - -

Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

6 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — Saturday, October 16, 1976

. - .......................... - *

l L L ELEKTROS ĮRENGIMAI.
, PATAISYMAI -

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu: ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai., 
_ KLAUDIJUS PUMPUTIS -

4358 So. Washtenaw Ave.
TeL: 927-3559 

b —— I

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

PM vienintelį 12^0 
f flietuvį kailininku ha 

Chicagoje —JaaM 

NORMANĄ 
^RkBURŠTEINA. 
■SjKįffiSfeikTeL 263-5826 

(įstaigos) ir 
677-8489 

ivfy (buto?

185 North Wabash Arenu# 
2nd Floor Chicago, HL 60601

REAL ESTATE .
2625 WEST 71 STREET <

Tek 737-7200;'arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTOR? 
Namu Statyba Ir. Ramentas

PETTING CONSTRUCTION

7152 South Kedzie Avenue 
Nauji namai ir remonto darbai 

atliekami sulig užsakymu.
JULIUS FETINGIS, savininkas

- 77&B165 -

HEATING AND AIR
- CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
<• 4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 60609 Teel. VI 7-3447

— Genutes Spaustuvė labai 
prieinamomis kainomis spaus
dina lietuviškas ir angliškas 
knygas. Kropštus ir skubus pa
tarnavimas. Rašyti: 236 Court 
St., Hot Springs, Arkansas 
71901. TeL (501) 623-6798.

Banke sąskaita Bražinskams
R. L. Bendruomenės Centro 

Valdyba savo posėdyje 1976 m. 
rugsėjo mėn. 29 d. nutarė pa
remti daug iškentėjusius Pra
ną ir Algirdą Bražinskus. Jų 
paramai atidaryta sąskaita — 
Nr. 1681, Midland Savings and 
Loan association, 2657 West 
69th St., Chicago, Ill. 'Posėdžio 
metu buvo surinkta graži pra
dinė suma.

Visuomenė prašoma savo au
komis paremti Praną ir Algir
dą Bražinskus. (Pr.)

DĖMESIO
80 M. AMŽ’AUS VAIRUOTOJA! 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
L L A U R A I 7 * 5 

4645 So. ASHLAND AVfi. 
523-87/3

BEST THINGS IN LIFE
Call Frank lapelis 

32O8’/a W.95trh St. 
ZGA 4-8654

State Farm Life Insurance Company.

STASE’S FASHIONS
• f ’ » . * • ■ • ’ r

Kūdikiam* ir vaikams
RŪBŲ KRAUTUVĖ 

6237 So. Kedzie-Avenue 
Tel. 436-4184

Sav. Stasė Bacevičienė -

DRAFTSMAN - DESIGNERS
Design and manufacturing company of special automatic 

assembly machines needs accomplished drafsman with ex
perience in machine design, This is a'-SJiirt-sleeve job shop type 
position with great challenge and advancement opportunity.

Top wages, 50 hours per week guaranteed. Company paid 
family major medical insurance and profit-sharing, 
holidays. Call for appointment:

MID-WEST AUTOMATION INC. ‘
•7340 N. Ridgeway Avenue, Skokie, Illinois;-'

(New plant in Wheeling in early 1977)

vacations,

674-0370

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda. 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Hems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdrauda organizacijų na
riams — ‘tik $2 už $1,000 ap
draudę. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
Tel. 42I-6HML fPr)

L —R. VILIAUS Poezijos kny
ga VAKARŲ VĖJAI, 110 psl. 
.dar galima gauti Naujienose, 
prisiunžiant 5 dolariu^

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENY38S 

Pardavimas Ir Taisymas 
2646 WEST 6*h STREET 

Talvfj REpuhllc 7-1M1
______________________————J

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tai. 254-745C 
Taip pat daromi virtimai, glmlnlę 
likvlettmal, pildomi pitt«fybė< pra 

tymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 406S ArcMr Aw į 
Chlc«»o, UI. «0631. T»L YA 76W!

SKAITYK IR KITAM rATARX 

SKAITYTI ’NAUJIKUS’




