
Sterilizaciją Indijoje skelbia-
PEISAŽAS

Bogo-

Sovietu minis-

FBI ir

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

stumą ir pridaryti priešui nuo
stoliu užnugaryje.

Argentina gamins 
sunkųjį vandeni

MUZAFFARNAGAR. — In
dijoje vyriausybė vykdo gyven
tojų sterilizaciją. Nepatenkinti 
gyventojai, daugumoje musul
monų tikėjimo, spalio 18 ėmė 
demonstruoti, bet policija juos 
šaudė, užmušdama 50 ir sužeis- 
dama 150.

Chicago, III. —Penktadienish^Falio-October 29, 1975

1968. m. Pentagonas buvo at
šaukęs iš Europos 4 oro pajėgų 
skvadr.onus arba 96 lėktuvus ti
po F-4, bet dabar rusams spūs
telėjus Amerikos kulnis, Penta
gonas pasiųs į Vakarų, Vokietiją 
didesnį skaičių paskutinės ma
dos naikintojų F-15, iš viso 84, 
ir į Angliją dar priedo lėktuvų 
F-lll. .Pirmieji skirti naikinti 
priešo oro ir žemės jėgas, o ant
rieji, ginkluoti atominėmis ra-

Apsivogė britų 
karininkas

WASHINGTONAS. — Pirmą 
kartą devynių metų laikotarpy
je Pentagonas pradėjo Europoje 
stiprinti oro pajėgas. Tai daro
ma atsižvelgiant j rusų ginkla- 
vimasį Europoje, ginkluojant sa
telitinius kraštus.

General motors bendrovė 
džiaugiasi, kad šiemet per 9 mė
nesius pelnyjo 2.11 bil. dol. arba 
7.31 dol. kiekvienai bendrovės 
akcijai. Esą, bendrovės auto
mobilių pareikalavimas yra toks 
didelis, jog-ji lų pardavė už 88,11 
bū. dol.

partamentopaskelbt a studi j a ro
do, kad sveikatos globa — prie
žiūra iki 1980 metų pakils dar

kų, iš Lenkijos, Čekoslovakijos 
ir Jugoslavijos. Kalbėdamas 
tiems renegatams respublikonų 
kandidatas, • ieškodamas sau jų 
palankumo, pasakė daug tokių 
dalykų, kurie neturi nieko bend
rosu rimtu, valstybės vyrui pri
deramu taktu tarptautiniais 
klausimais. Panašų pareiškimą 
vėliau padarė ir Jimmy Carte- 
ris, baigia Sovietų kompartijos 
oficiozas.

LONDONAS. — Britanijos 
granadierių dalinio, kuris sau
go ir atlieka iškilmių ceremoni
jas Buckinghamo Rūmuose, mu
zikos direktorius majoras P. W. 
Parkes susektas vogus iš gra
nadierių muzikos komandos 
daiktus. Jis ikvogė daiktų už 
1,088 dol. ii bus teisiamas ka
rinio teismo. • .

WASHINGTONAS. . —Tei
singumo departamentas buvo už- 
šaldęs arba, kitaip sakant, bu
vo uždėjęs areštą ant visų Pie
tų Korėjos vyriausybės bei jos 
pasiuntinybės bankuose sąskai
tų, sąryšyje su . kongresmanų 
papirkinėjimais. šiomis dieno
mis teisingumo", departamentas 
sąskaitų areštą atšaukė, moty
vuodamas, kad P. Korėjos pa
siuntinybė sutikusi savanoriš
kai patiekti visus kyšių davinius 
ir visų sąskaitų dokumentus. Bet 
pasiuntinybė tai paneigia.

Reporteriai tuojau pastebėjo, 
kad buvęs cento didumo-apga
mas ar auglys 72 metų amžiaus I 
Kosygino veide yra dingęs be 
pėdsako. Spauda spėlioja, kad 
sovietų premjeras per tas 87 die
nas, kurias nė sykio nepasirodė, 
kur nors ilsėjosi po kosmetinės 1 
operacijos. *, - į.

CIURICHAS. — Šveicarijos 
bankas Union Bank patyrinė
jęs bei surinkęs statistikos davi
nius, paskelbė, kad Japonijos sos
tinė Tokijo yra brangiausia, t. 
y., brangiausiai kaštuoja joje 
gyventi. Gi Kolumbijos sosti
nėje Bogotoje gyventi yra pi
giausia. Bet uždarbiai yra di
džiausi Čikagoje, o mažiausi Ar
gentinos sostinėje Buenos Airės.

Maistas brangiausias yra To
kijo, Stockholme, Ženevoje ir Ko
penhagoje. Pigiausias 
toje, Buenos Airėse, Dubline.

Pigiausi drabužiai yra Bogo
toje, Londone ir Singapūre, o 
brangiausi — Panamoje, Pary
žiuje, Hong Konge, Ženevoje ir 
Karakas.

Kosyginas atsijaunino 
MASKVA.

teris pirmininkas Aleksėjus Ko
syginas, kurs buvo ištisus 3 mė
nesius “dingęs be žinios” ir bu
vo skleidžiami gandai, kad gavęs 
širdies smūgį ir serga, šiomis 
dienomis grįžo į pareigas ir vie
šai pasirodė žymiai “pajaunė-

Pasitarimas vadovauja Ivor 
Richard, britų ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų. J. A. Valstybės 

(į šiuos pasitarimus- pasiuntė Af- 
irikos reikalų specialistą, sekre- 
; toriaus Kisingerio pavaduotoją 
• William Schaufele Jr. Pastara- 
į sis yra gerai informuotas anie 
I padėtį Rodezijoje. Jeigu kiltų 
! reikalas, tai pats sekretorius Ki- 
Isingeris yra pasiryžęs skristi į 
Ženevą ir dalyvauti pasitarimuo-

ČIKAGA. — šiais rinkimi
niais metais politikieriai sten
giasi ’ vieni kitus apšmeižti bū- 

. tais ir nebūtais įvykiais, štai, 
demokratų kandidatas į valsty
bės tardyto jus Edward J. Egan 
apšmeižė,valstijos tardytojo Ber
nardo Carey įstaigoje dirbantį 
padėjėją A. W. Stefan, kad jie 
dengę vieną išeikvojimų skan
dalą, kadangi nusikaltęs asmuo 
buvo respublikonas ir artimas 
tardytojui Stefan.

Valstijos tardytojas Carey 
griežtai tai nuneigė ir reikalau
ja, kad Egan atsiprašytų.

MASKVA.—Olimpinių žaidy
nių, kurios turi įvykti Maskvoje 
1979 metų liepos 19—rugpjū
čio 3 dienomis, organizacinio ko- \ 
miteto vicedirektorius Vitalij f 
Smirnov pranešė spaudai, kad v 
svečių svetimšalių laukiama apie 
300,000, kurie tačiau retas te- policininkai pasiskundė teismui, 
norės Maskvoje išbūti per visą kad jų civilinės teisės buvo pa- 
Olimpiadą. Daugumas tenkinsią žeistos kyšių incidente; Jiems* tugalus grįžti į Ąngolą ir padė

ti atstatyti suįrusį ūkį. Rode- 
zijajrali QJdo naikinimo

i nacionalinio sveikatos draudimo. 
| Studija tvirtiną, kad sveikatai 
' išlaidos iš $140.4 r' bilijonų’ šiais 
metais iki 1980 metų pakils li
gi S223.5 bilijonų “didžiąj ą da
limi dėl infliacijos. - .

Dole apie savo oponentą Mondale
PRESQUE Sala, Maine. — 

Respublikonų kandidatas į vice
prezidentus senatorius Robert J. 
Dole panaudojo federąlinę Vete
ranų Dieną, pirmadieni išgirti 
prezidento Fordo vaidmenį taikai 
išsaugoti ir palaikyti ir savo opo
nentui, demokratų kandidatui Į 
viceprezidentus Walteriui Mon- 
dalei išpeikti, pareikšdamas, kad 
Įsen. Mondale senate balsuoda
vo prieš bet kokio naujo ginklo 
išradimą ir pasigaminimą ’ ir už 
kiekvieną pasiūlymą mažinti 
JAV apsiginklavimą.

Pavojinga aspiriną maišyti
WASHINGTONAS; — Kom

binacija aspiriną maišant su an- 
tiacidais (vaistais nuo rūgšties 
skilvyje) gali būti-pavojinga uį- 
cerius turintiems asmenims, pra
nešė FDA Maisto ir Vaistų Ad- 
minitracija). -Nuo rūgščių var
tojamas Alka-Selzer, 
yra aspirino, buvo skaitomas ne
kenksmingas irAbė recepto par
duodamas vaistas, dabar patirtas 
kaip galintis būti kenksmingas 
ulcerius (skrandžio votis) turin
tiems. Negana to, Ralph Na- 
derio grupė patyrė, kad prieš- 
rūgštinis aspirinas (antacid as
pirin) gali sukelti gastrinį (vi
durių) kraujavimą.

Pirmininkauja britų ambasadorius Richard, 
ten rengiasi skristi Henry Kisingeris

ŽENEVA, Šveicariją. — Buvusiuose Tautų Sąjungos rūmuo
se vakar prasidėjo Rodezijos taikos pasitarimai, ženevon suva
žiavo Rodezijos vyriausybės ir prieš vyriausybę kovoti pasiryžusių 
Rodezijos juodžių atstovai, kad galėtų susitarti dėl taikaus vy
riausybės perleidimo didžiumai. Dabar Rodeziją valdo nedidelė 
baltųjų grupelė, bet į svarbesnes valdžios įstaigas kojos neįkelia 
didelė Rodezijos juodžių dauguma.

Kaip Sovietai žiūri 
į Amerikos rinkimus

MASKVA. - LTPI pranešimu. 
Sovietų partijos oficiozas “Prav
da”, parodydamas oficialią Krem 
liaus pažiūrą į Jungtinių Vals
tybių rinkimus, “sukritikavo” 
kaip prezidentą Fordą, taip jo 
oponentą Jimmy Carterį už jų 

(.pasisakymus tarptautinėmis, te
momis.

Arabai reikalauja
WASHINGTONAS. — Arabų 

kraštai bei jų pirkliai reikalau
ja garantijos iš bankų ir bend
rovių, kad siunčiamos prekės į 

kuriame | arabų kraštus, neturi būti gaę 
mintos Izraelyje ir negali būti 
siunčiamos Izraelio laivais.

Tokie arabų reikalavimai yra 
normalūs ir nenusikalstami, bet 
juos registruoja Amerikos vy
riausybės administracija.

Saugos rinkimus nuo 
sukčiavimų

WASHINGTONAS.
JAV advokatai rinkimų dieną 
lapkričio 2 d. per ištisą dieną de- 
žuruos, kad galėtų gaunamus 
skundus dėl rinkimų sukčiavi
mų, balsų klastojimų ir kt ko- 
greičiausiai ištirti. Teisingumo 
departamento pranešimu, išski
riant minoj ų, federaliniams pa
reigūnams nėra leista daryti ste
bėjimas ar investigadjas vidu
je, balsavimams * vykstant. -

įvyktų bereikalingas kraujo pra
liejimas ir turto naikinimas.

Sekretorius Kisingeris taip 
pat yra įsitikinęs, kad Ženevoje 
bus susitarta dėl pačių pagrin
dinių priemonių taikingam vy
riausybės perleidimui. Jam at
rodo, kad bus susitarta ir dėl 
baltųjų ir juodųjų sugyvenimo. 
Juodžiams daug naudingiau, kai 
baltieji ir juodžiai bendradar
biauja. Angolos valdžią pagro
busieji prašo išvažiavusius por-

šiltesnis
iSaulė teka 7d7,.kidiš*<i

leistų jiems atstovauti Rodezi
jos juodžius. Rodezijos vyriau
sybė šito klausimo nenori svar
styti. Jeigu žmogus sėdi kalė
jime, tai jis nusikalto veikian
tiems įstatymams, todėl jie var- 
'gu paleis nubaustuosius.

Pasikeitus mintimis paaiškė
jo, kad Baltųjų vyriausybę su
tinka perleisti juodžiams kai ku
rias vyriausybės funkcijas, ji 
sutinka apmokyti gabesnius juo
džius kraštui valdyti, bet ji ne
sutinka perleisti kariuomenės, 
policijos ir teismo vadovybes. 
Kaip kariuomenė, taip ir policija 
galės būti juodžių administruo
jama tiktai praėjus dviem me
tams, kai krašte bus pravesti- 
tvarkingi rinkimai ir bus žino
ma, kas turės teisę sudaryti nau
ją Rodezijos vyriausybę.

Atrodo, kad Ženevoje bus ne
paprastai sunku susitarti pa
čiais pagrindiniais to kraš
to valdymo klausimais, bet bri
tų ambasadorius nepameta vil
čių. Jis yra įsitikinęs, kad Že
nevoje bus aptartos visos gali
mybės ir pagrindiniai tvarkinga 
valdžios perdavimo klausimai 
bus aptarti ir dėl jų susitarta, 

i, Rytų komunistinio bloko sate- j Ambasadorius yra įsitikinęs, kad 
litinės valstybės savo-žinioje tu- taikos elementai yra, todėl ir 
ri 5,000 lėktuvų, tarpe kurių!bus gslimn susitarti. Ne tik bai- 
randasi ir modernūs Sovietų ga-’tiesiem^, bet ir patiems juo- 
mybos lėktuvai MIG-23, kurie įdžiams svarbu, kad krašte ne
lyginąs! Amerikoj lėktuvams 
F-15. Priešingai. Amerikos oro 
pajėgos Europoje turės tik 550 
lėktuvų, kurių didesnė dalis, pa- 

(sak gynybos sekr. RumsfeHo, 
yra jau' pasenę.

Amerikos karių Europoje bus 
padidinta iki 805,000.

Library of Congress G r.
. Periodical Division

*nce Washington, D. C. 20540

5 Amerikos mokslininkai
gavo Nobelio premijas

CAMBRIDGE, Mass. —Penki 
amerikiečiai šiemet gavo Nobe
lio premijas už pasižymėjimus 
literatūroje, ekonomikoje, medi
cinoje, fizikoje ir chemijoje, bet 
negavo nė vienbs Nobelio Tai
kos Premijos.

Dešimtis Nobelio laureatų Har
vardo universitete pasirašė bend
rą pareiškimą, kad Fordo biudže
tas, ne^catinąs mokslo augimo 
Jungtinėse Valstybėse.

'Sveikatos globa dar brangs
^WASHINGTONAS. — Svei-, ... .... . x v , 

'Stnai-rmA OarmAa ®UOSe VISOKIO šlamšto iŠ Pabal

į-^UENOS AIRES. — Argenti
nos prezidentas pareiškė, kad 
Argentina planuoja pasistatyti 
200 mil. dol. vertės sunkiojo van- 
dens'gamybos įmonę Į pietų ry
tus nuo Buenos Aires. Įmonė i 
mėtus'galės-pagaminti 20 tonų 
Sunkiojo vandens, kurs labai rei
kalingas atomo pramonėje.

. Argentina turi didelius kie
kius savo teritorijoje uranijaus, 
žaliavų, tuo būdu, pasigaminu
si-sunkų ji vandenį, ji bus visiš
kai nepriklausoma nno ldtų vals
tybių gamintis atominę energi
ją civiliniams bei kariniams rei
kalams.

Apylinkė, kurioje bus stato
ma sunkiojo vandens įmonė, ne
paprastai turtinga uranijaus, 
švino, molibdeno, anglies, aly
vos ir dujų atsargomis.

Prof. i. šlapeli

ĮVEŽ.AMOS MĖSOS KVOTOS 

WASHINGTONAS. — Prez. 
Fordas įvežamos mėsos kvotas 
į Ameriką šiems metams pasky
rė 5 mil. kilogramų.

Meksikai sumažino 4 mil. kg. 
ir tokiu pat kiekiu padidino Ka
nados kvotą. Australijai leista 
įvežti mėsos į Ameriką 300 mil. 
kg., Naujajai Zelandijai — 110 
ir kitoms visoms valstybėms — 
600 mil. kg.

Meksika savo keliu žada mė
sos atsargas parduoti Kanadai.

BRANGS MĖSOS GAMINIAI
WASHINGTONAS. — že

mės ūkio departamentas sako, 
kad mėsos gaminiai Amerikoje 
turės pabrangti, kurių kaina 
-šiefc tiek krito paskutiniais 5 
mėnesiais. į-

Spalio pirmomis dienomis 23 
Ąmerikos ^-valstijose buvb 942 
milijonai galvijų.

JAV prekyba su Kinija
HONG KONG. — Jungtinių 

Valstybių biznierių delegacijai 
-atvykus į Kiniją Pekinui nuo 
radikalų "apsivalymo” metu, 
kinų užsienio prekybos ministe- 
ris Li Chiang pareiškė, kad Ki
nija tikisi iki 2,000 metų pilnai 
sumoderninti savo ekonomiją, 
dėlto Kinija yra suinteresuota 
pirkti Jungtinėse Valstybėse 
įvairių gamybos mašinų ir‘reik
menų, technikos pavyzdžių ir 
medžio produktų ir, galbūt, va-

Paskutinėje kritikoje, piktes
nėje už visas ligi Šiol, “Pravda” 
kaltina,’ kad abudu kandidatai 
“peršoko liniją’’.

“Užsienių politikos reikalais 
ir kitas valstybės liečiančiais 
Mausimais yra ribos, iki kiek 
kandidatai į prezidentus gali 
veikti ir kalbėti”, moko sovietų 
organas: “Stebint rinkiminę 
kampaniją Jungtinėse Valstybė
se, su apgailėjimu tenka konsta
tuoti kad abudu kandidatai “per- i 
šoko liniją... Tik taip sovietų- 
tauta gali interpretuoti tokia ne
ribotai nedraugingą akciją, kaip 
susirinkimas Baltuosiuose Rū-
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DU POLICININKAI LAIMĖJO

CHICAGO. — Du Chicagos

NAMŲ STATYBA AMERIKOJ PAŠOKO, 
BET ŪKIS SUSTINGO

Namų statyba Amerikoje staiga pašoko rugsėjo mėnesyje, 
bet tas mažai padėjo krašto ūkiui išjudinti. Nežiūrint pagerėju
sios namų statybos, didelio automobilių pardavimo bei jų gamy
bos, krašto ūkis stingsta, bedarbių skaMus tebėra nesumažintas. 
Bedarbių visame krašte vidutiniškai b kai kuriose vie
tose siekia 10%.-

. Gaminių kainos arba infliaci
ja, kad ir ne . taip sparčiai, bet 
visdėlto Šiemet vidutiniškai pa
didėjo 4.9%. Gi Amerikos dar
bininko įpirkimo galia rugsėjo 
mėnesyje sumažėjo 9.5%. Tai 
vis ženklai nepalankūs prez. For
dui šiais-rinkiminiais metais.

Imta ieškoti tų neigiamų reiš
kinių : priežasties ir pastebėta, 
-kad pradedant šių metų vasario 
mėnesiu, tebėra neišleista iš 
valstybės iždo sąmatos 13 biL 
dol. : 3.1 bil. dol. gynybos reika
lams, 800 mil. žemės ūkio, 600 
inife dol. transporto reikalams 
-ir vienas bilijonas social, pro-; 
gramai vykdyti. : ; sterilizacija Indijoje skelbia- ttrmame Posėdyje gana 

ma yra savanoriška, bet tikru- aš^rus susikirtimas, tarp abiejų 
moję policija-gaudo vyrus gat- taikos siekiančiųjų pusių. Rode- 
vėje bei turgų aikštėse ir pri^ ^63- juodžių atstovai pareik*.

' tus. Umar'-Shan^etovėje buvo tuojau paleistu iš ka-
miesto tarybos įsakyta šaudyti Įėjimo kelis juodžius, savo pini- 
į turguje susirinkusius-žmones, gaiš juos atvežtų į Ženevą ir 
Pasakė musulmonų pasakojimų, 
policija pasislėpusius- namuose 
tempė į gatvę ir juos nųšauda-

t < į . p f i t < t *į»j; •. * J i
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MUSU VEIKLOS

Vilniaus Lietūkio skyriaus di rioje Jis pats daug dirbo.

(Tęsinys)

STEPONAS KAIRYS

na«

4. Mirtis

paręi;

goms.

Esu remiamas ir sioms parei

goms kvalifikuotu pripažintas įyai

rių teisinių ir visuomeninių organi

zacijų

Vietoje įvairių politinių skelbi

rėti bent vieną lietuvį teisėją Cook

County Apeliaciniame teisme. Užtik

visos lietuviu visuomenėssiu

VALUKAS

K SAULIŲ CENTRO 
VALDYBOS VEIKLOS

liaudyje. Nuolat buvo renkamas 
j sąjungos centro komitetą, įa-

Toliau dėkoja man už 
paslaugą betvarkant rankraš-

ST. PETERSBURG BĘACH, FLORIDA
Jeigu Įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nękflnojamo tur 

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos 'Jakušovienė.' 
vadovaujama lietuviška įstaiga Ču-

Cook County

Apeliacinio Teismo

eigas, būsiu naudingas ir ncapvil-

1964 m. pradžioje St. Kairio 
nuotaikos prastėjo^-Ypač išgy
veno, kai jam atsargiai buvo pri
minta, jog protezas'neįmanomas, 
nes antroji koja esanti visai silp

no atsiminimai? Aš gi turiu jų na ir net deformuota. 1964.1.11

lia žmonos palaikų.
(Pabaiga)

Certificate

Mirtum SSfiQty.

3. Varganos senatvės dienos 
Smithtowne

* H aCCCIįHH cdm 

paid quarterly

linu, kad sąžiningai vykdysiu tas pa

mos. Jau seniai pribrendo laikas tu

WASHINGTOXAS. — Meksi
kos vyriausybė sumažino"’'par
duodamos mėsos" kiėkįfJAV 
4,Q00,000 kg. Tą kiekį Meksi
ka' parduos Kanadai? "T" .

Jonas nebuvo pasyviu stebėto
ju, jis visuomet buvo pilnas su
manymų ir nevengė kritikos, 
atvirai pasisakyti, nebijodamas 
pavojų bei rizikos. Toks Berta- 
šius buvo visuomet, ir Vokie-

tnan parodyto pasitikėjimo

masir r.- 
laikymo i 
reikalais.

Lietuvoje jam teko gyventi,, 
dirbti, kovoti ir kurti liaudies.

ateinančiuose rinkimuose paremti

jauta staiga pablogėjo. , Susi
siekta su dr. V- Paprocku. Gruo-, 
džio 8 St. Kairys paguldytas" Liu-; 
teronų’ ligoninė j e" Br'odkl yne. Nė-, 
bebuvo įmanoma jokja operaci
ja, nes visas’kūnas buvo apim-; 
tas sklerozės. Ir gruodžio* 16, 
12 :-15 "vai.. vidudienį Steponas 
Kairys baigė sayo sunkią senat
vę, sulaukęs beveik 86 metų am
žiaus. Gruodžio 18 didžiulis bū
rys žmonių, atsisveikino su juo 
Universal Funeral Home, Lex- 
ington ir 52 g. kampas, New. 
Yorke, b gruodžio 19 ligos išvar
gintas ir išsekdintas kūnas, pa
verstas pelenais Freshpondkrę-

pavadinęs “Tautos Vadas”. 1962 
m. gegužės pabaigoje tą darbą 
baigė ir rankraštį perdavė K. 
Bieliniūi. Dėl tų atsiminimų 
pluošto vertingumo ir pats ne
buvo tikras. 192.U.2 laiške su
abejoja: “Bet kas iš mano to ra
šymo išeis, turės pasakyti ob
jektyvus vertintojas. Mane kar
tais pagauna abejojimas, ar ne
bus kas pripinta”. Kiek teko pa
tirti iš K. Bielinio, tame rašinyje 
tikrai yra daug netikslumų, datų 
maišaties ir kt. Tą, kaip minė
ta, juto ir pats St. Kairys, todėl 
labai laukė pasirodant Ą. Merke
lio monografijos apie A. Smeto
ną. kad daug ką galėtų patikrin
ti ir patikslinti. Tą monografiją 

-prieš mirtį dar suspėjo perskai
tyti, bet"prię ^rankraščio jj^tvar-- 
kymo jau netepnfcjo. '

Baigęs-.darbą apie. A Smeto
ną, pradėjo’jirašylar apie Leniną" 
—-Didįjį Mongolą. Čia jis norė
jo išdėstyti, kad maskvinis bol
ševizmas, jo-vykdyti fr tebėvyk- 
domi žiaurumai yra azijiniai ir 
t. t. Be to, Keleiviui davė visą 
eile gražiai parašytų atsimini
mų iš vaikystės dienų, apie liną 
mūsų kaimo gyvenime ir kt.

lage, N. Y.'Jo .urna bus‘perkeltą 
į Lietuvių Tautines kapines Či
kagoje, o iš ten, pagal paskuti-

mano kandidatūrą

St. Kairio nuolatiniams glo
bėjams Petniūnams jau nebebu
vo įmanoma rūpintis ligoniu na
muose, nes J. Petniūnui būtų 
reikėję atsisakyti savo duoninio 
darbo. Todėl 1961 m. sausio pra
džioje St. Kairys buvo išvežtas 
į poilsio namus Villa Repos Smi- 
thowne, Long Island, N. Y. Tikė
tasi, kad čia. ligonis atsigaus ir 
amputuota koja bus paruošta 
protezui. ' Išvykimas iš šeimos, 
kur jis nepaprastai rūpestingai 
buvo globojamas, į svetimą ap
linką ir dar tolokai nuo New Y’or- 
ko, labai veikė ligonį ir-pradžio
je dažnai net nustodavo lygsva
ros, kas Kairiui buvo visai sveti- 
mas dalykas, 1961.1.15 iš Smi- 
thtowno rašė: “Taip mane vie
nas po kito užgriuvo, kad valan
domis neturiu lygsvaros ir gal
voju, kas man-padėtų išeiti iš 

i gyvenimo, kad nebūčiau .sunki 
našta artimiesiems ir sau. Deja, 
žmonės man per geri ir neleidžia 
taip ne tik padaryti, bet ir gal
voti... Neleidžia man neviltin 
pulti ir gydytojai. Liga ir ope
racija sukrėtė psichiniai. Dar ir 
dabar neatsigaunu nuo to sukrė
timo. Pažada, kad atsigausiu ir 
dar galėsiu dirbti. Pažada, kad 
atgausiu ir judėjimo laisvę... No
risi jiems kad ir su rezervu pa
tikėti”. Troško tęsti atsiminimų 
rašymą. Gegužės 21 tuo reikalu 
rasįė: “Kai gavau “Tau, Lietuva”, 
pradėjau ją skaityti neatsitrauk
damas ir, kai užverčiau paskuti
nį puslapį, pasijutau kaip ir ap
viltas — ar tai turi būti visi ma-

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 598-9400

plauką išvengdavo arešto, rem
damas pogrindžio spaudą ir ko
vodamas už- lietuvių tautos rei
kalus.

Mirties metinių proga, turėtu
me prisiminti Jo tautinę, demo
kratinę veiklą ir iš Jo darbų 
pasisemti energijos ir idealizmo,

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

Pel. 813—367-1791 dieną arba 813—360-0744 «vakai

min ;
(1328. V

ninkija jis buvo kūnu ir siela su
tapęs. Jis per Lietuvos Jauni
mo "Sąjungą, kurios šūkis buvo 
“švieskis ir šviesk” atliko reikš
mingą kaimo jaunimo suaugusių 
švietimo misiją.

Velionis buvo vienas iš senųjų 
sąj ungos narių,

MEXICO CITY. MM 'Meksikos 
vyriausybė antrą kartą paleido 
savo pįnųįuį' J^t^mtiimikioti va
liutų rinkoje. Spalio 27 jos pė- 
žo vertė nukrito net <33%. jį

Meksikos laikraščiai prana
šauja pėzo vertė nukrisjantrdar 
daugiau ir už dolerį teksią ;mo- 
kėti 30-40 .pėzų. Iki .spalio d. 
pėzas su doleriu buvo nusisto
vėjęs santykiu. 20 :lą^; sųtar

(P^ezidentks LuisųEęhę^qna, 
nuvertinęs pėzą antrą- kartą, aiš
kinasi, kad tai padaryti priver
tė iųffliacŲą jr nelauktas valiu
tų rinkoje spaudimas, - prade j us 
įęgti kaintąĮ^ į ųžsiepį.

Pasakysiu Tau, Jonai, kad abe
jojimų patvirtinimo knygoje daugiau 
neradau. Ir šie mano atsimini 
niai 
pūdžio, kad gyvai, parašyti, 
įvykių dėstyme niekur nėra pra 

Įsilenkta su logika ir normaliu 
galvojimu. Kad toks yra mano

i iš “Tau, Lietuva” įspūdis, nes
kubu įrašvti tik savo sąskai- vėlyvesniuose, taip pat jo lan- 

: ton”. Toliau dėkoja man už!kyra° metu Smithtowne, nuolat
prašė įvairios medžiagos. Ne
galėjo rimti be darbo, nes ir lai
kas greičiau eidavo, ir savo -vie
natvę apmalšindavo.

Kurį laiką dėl ligos nieko ne
galėjo dirbti, bet, šiek tiek atsi
gavęs, metų gale pradėjo rašy-

' • metai, kai 1975 m. ■ žmonių-ūkininkų tarpe, kartu su i 
Lietuvių Tautinėse’jais vargti ir džiaugtis: su ūki-

' "laidojome gilios at- 
"~r. Joną Bertašių 
8—1975OL20). Gal
r'enps bendrosios vi-
• institucijos, kur Jo- 

i’Įs nebūtų dalyvavęs, 
r. susirinkimuose kė- 

■: ausinius, rūpinda- liaudininkų 
" i iiais, lietuvybės iš-"*kur jis buvo-aktyvus nuo pat

• fetuvos išlaisvinimo • 1918 metų. Jis daug prisidėjo
.-prie -sąjungos programos, sieki

mų įpopuliąrinimo ■ ir įgyvendini
mo, ypač koperacijos išplėtimu

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAM ASSOCUTKMf

4M8 AACMEX AVEMUt 
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pastebėjo, kad St. Kairio svei
koji koja, jei ją taip būtų gali- vąir palaidota Petrašiūnuose ^šar
ma pavadinti, ėmė smarkiai mė
lynuoti. Ir paties ligonio savi-

laiške skundėsi: “Gyvenu iš die
nos į dieną. Mano viltis ateity
je susilaukti didesnės judėjimo 
laisvės blunka," nes mano norui 
tam tikslui panaudoti kriukes 
nerandu pritarimo net -mano ar
timųjų.:.”

1964JIT.13 įvyko virškinimo 
sistemos sutrikimas; Ligonis la
bai nusilpo, tik pamažu vėl atsi
gavo. yil.15 dar labiau nusiskun
džia savo senatvės nedalią: “Vis 
labiau jaučiuos šiame pasaulyje 
izoliuotas. Siaurėja . mano kon
taktas su žmonėmis ir. pasauliu, 
siaurėja mano kontaktas ir su 
■mf^ą^amtužeirįjos teturiu tiek, 
kiek matau iš savo lango”. Bai
gi ironiškai: “Aš. esu sveikas ir 
nežadu iš savo kėdės pajudėti”.

Vėl artėjo nelaimingas gruo
dis. .Poilsio namų šeimininkas i niąją velionio valią, ateityje tu

rės būti parvežta į laisvą Lietu-

Vbdl’Ojd Savinas aptar
nauja taupymo t: namu 
paskolų reikalus visos mū

apylinkės Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasiuke j imą Mes uore 
luint būti Jums naudingi 
ir ateityje

Sąskaitos apdraustos iki 
$40,000 ’

Centro valdybes pasėde, jyy 
kasiame spaHo mėn. 23 4., pir- 
miaųąialjuvo phgąrbtaą yĮgainc- 
tis šaulių sąjungos vii-Šininkas 
a. a. puik. Mykolas Kalmantas.

Paskui buvo diskutuojama 
Dr. K. Jurgėlos parašytos ir jau 
atspausdintos anglų kalba kny
gos “Lithuania — The Oįitpost 
of Freedom” reikalai. Nors kny
gos kaina buvo nustatyta-ir pa
čioje knygoje yra įrašyta kaiųa 
15 dol., bet po ilgesnių d^sku|i- 
jų nutarta ją platinti po 10 d<į;, 
duodant platintojams 25% nes 
kaip patirta, po 15 dol. ją‘ laibai 
mažai kas pirktų. Knygoj auto
riai ir ekspeditoriai, kad ir sim
boliniai, atlyginti knygomis. Kol 
spaustuvė laikys, ekspediju|ti 
tiesiai įš spaustuvės sandėlio. 
Čikagoje ir kituose didesnėse

iš pragyvento gyvenimo daug 
Kur seimų laikotar

pis, kur gruodžio 17-os dienos 
skaitosi lengvai, daro įs-1 perversmas ir jį-sekęs vadizmo 

tarpas? Kur hitlerinė invazi
ja ir Vliko veikla iki dabar ? Ir 
jausčiaus pusiaukelėje sustojęs, 
jei pasitenkinčiau tuo, ką jau 
turiu...”' Tolįąu šiame laiške ir

COGNAC

y LEM S JtlN K Į 
(jtizęus for Valukas

i -LOJA L. VALSTIEČIŲ I iAUOLNINKŲ SĄJUNGOS 
PREZIDIUMO REDAKCINĖ KOLEGIJA

<1 r e s a s : G. J. Lazauskas, 208 West Natoma Avenue. 
Addison, Illinois 60101 v

Ii knygos pristatymą. y } 
‘ . t

Kario žurnalo paramai, kaupi 
iki šiol, išmokėti iš CV-Jkašos 
200 dpi? kasmetinę paramą. <A 
a. Rapolo Skipičio, vienam į is , Į* . —S’ ; - -.X--

.Šaulių į$ąjungos steigėju, pa
minklo statybai aukoti 300 <(ol 
Kristijono Donelaičio tųokyk- 
vadovė^anis leisti, paskiria au
ka 100 dol. Z

būdamas lietuvių kilmės amerikie

tis, kreipiuosi į Jus, jirašydamas

mų, kreipiuosi į Jus tiesioginiai, 

prašydamas Jūsų asmeniškos para-
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tuvių šventovės Marquette Par

Pavergė jaunoji visus savo

Tai žaviabalsė lakštingala

y fr

UNIVERSAL

NAUJIENOJ CHICAGO 8, ILLjFrkUy, Q»t«b«r 29, 1974

Jaunoji, ką ir kalbėti, lietu
vaitė nuo a iki z. Ji baigė šv.

nimo grožio, jokia pin n k <n n ne tur būt džiaugėsi su visais kar, verčia. Jų trys vaikai: Rita Feit mi” gastrolėms į Pistų Amen J 
Įnandez, Linas ir šio aprašymo ką. Yra. Įnirusi ir ‘'Grandis**' (W

vo’ mergautinių svajonių įsikū <

sunkiai skyrėsi nuo angelo baL

KANDIDATAS I KONGRESĄ 11-me DISTRIKTE

Kada tik iškildavo koks Lietuvos laisvę liečian-
* • . 4 ' ■ . ’ . ■ ~-

tis reikalas, didžiausios paramos esame sušilau- 
kę iš kongresmaną: Edward J. Derwinski (4 
distr.), Frank Annunzio (11 distr.), Martin A. 
Russo (3 distr.). Jie karštai stengėsi pravesti re-

J;-VAIčICNAS

VALIO NAUJAI LIETUVIŲ ŠEIMAI
Dar prieš antrą valandą tuyos laukų lelijos, vyrai — 

prie'šv. Mergelės Gimimo Jie--tvirti Lietuvos miškų ąžuolai, 
tuvių šventovės Marquette Par žinoma, dėmesys daugiausia 
ke susigrūda minia. Laukiama kreipiamas į jaunąją. Kaip ji 
atvykstant jaunųjų ir jų pulko, laikysis, kaip ji atrodys... 
Daina Marija Danilevičiūtė su 
mainys aukso žiedelius su Ri-( labai lengva, vos jaučiama, šy- 
mąntu Dumbriu, Jpsėna, tikriausiai reiškiančia

-rv -j f i'* • • laimę, tikrą mergaitiškumą, sa'Dvidešimt penktosios rugsę. x . •*’
jo diena jau rudeniška. Lvg ... - - , -: , L , nijimą. Kiek pablvškes veidas,r krapnota mep.a ,s plan- suniM skyrfa. - - 
kiančių debesų. . tumo andansalo

Pagaliau . . . Jie jau čia. Su- apdangalo, 

sirinkusieji kviečiami vidun. O jaunasis? Vyriškumo pa- 
Smalsios akys dairosi: visiems vyzdys. Jo vyriškas grožis 
įdomu, kaip atrodys jaunieji,’ dvelkte dvelkė, 
kaip atrodys jaunųjų palydo-Į Pasigirsta giesmė — malda. 
vajt ' • {Sidabras ir jausmas tame balse?

Griausmingai prabyla vargo Marija, Motina malonės... 
nai. Visų nuotaikos pakilusios. Marija, ^Motina gailesčio...

Eiseną nuo durų pradeda pa Tai žaviabalsė lakštingala 
mergės: Hona ir Vida Sakevi- I^rudencija Bičkienė linki Ma- 
Čiūtės, jaunosios pusseserės^ Pagalbos jaunavedžiams. 
Daina Gaižiūnąitė, Vida KriauJ Prie-altoriaus kun. dr. Jonas 
čeliflnaitė ir Giedrė čepaitytė. Sakevičius, jaunosios dėdė. šv. 
Paskutinioji, kaip ir tenka lau Mišias ir palaimins jaunuosius 
kti, jaunosios sesutė Rita irt jos na’Ji° gyvenimo kelyje. Jis 
dvi dukrelės Daina ir Karia. duos Icn^ pamokyinų, kad 
Rita — pirmoji pamergė: ji pa Akėjimas bus pagrindu išlšiky 
deda ir padės jaunajai jos bal-.d šeimoj darnumui.
tą drabužį saugoti, nes jis toks * B tollmos' Anglijos atvyko 
platus ir besiskleidžiąs grin- kan- Sakevičius, kad galėtų

Apspiesti jaunieji. Visi mėgi kaltininkė Daina, žinoma, ir 
na sveikinti, daug laimių linkė Rimantas., 

dyse. Ir Ritos sūnelis^ gražiai Palail™nh savo giminaitės mo-įti. Ir aš norėčiau prisidėti prie
- tų linkėjimų. <.

•k i Mergelės Gfimimo pradžios mo-
_ , , ., 'kvkla ir Marijos Aukštesnių ją.
Tur but, mums bus įdomu * . T, . . %. . _Ilinojus Universiteto gavo gam 

Į tos mokslų bakalauriatą. Da- 
ibar. siekia teisių daktarato

Jaunosios tėvas — dr. Zeno-'John Marshall teisių mokyklo- 
nas Danilevičius, didelis visuo je. Baigusi Cikago's Aukštesnių 
menės veikėjas, knygos “žmo- ją Lit Mokyklą, išklausė PecL 
gus” autorius, šiandien didžiau Lit Instituto trejų metų kur
šio Amerikos medicinos žuma są. Prie ateitininkų priklausė 
lo vyresnysis redaktorius, vi- jau būdama penkerių metukų, 
suomet stengiąsis kelti svetim Yra dirbusi valdybose, buvusi ( 
taučių tarpe lietuvišką reikalą, pirmininke, vadovavusi stovyk A ,

1

EDWARD J. DERWINSKI
KANDIDATAS j KONGRESĄ 4-ME DISTRIKTE

zoliucijas Lietuvos reikalu, jie ratingai užtarė 
pavergtas tautas, jie noriai dalyvauja lietuvių 
parengimuose ir yra skubūs kiekvieną lietuvius 
liečianti reikalą paremti prezidentūroje, kong-

. J ■ ■ 4 - • ‘Y’ ‘ ' —

fese ir kitose Washingtono įstaigose.

f
i

:■. /• -r"':' - U-—u
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MARTIN A. RUSSO
KANDIDATAS J KONGRESĄ 3 DISTRIKTE

terminuiDabar jie kandidatuoja naujam 
Amerikos Lietuvių Taryba, įvertindama jų nuo 
pelnus Lietuvos reikalui, jiibs indorsuoja, remia 
ir visus prašo juos lapkričio 2 d, balsavimuose 
paremti. . . ~ Amerikos Lietuvių Taryba

viškos veiklos. kai yra dainavęs prie Pakšto 
Barbora ir-’orkestro in kai kur kitur. Ga-

vadovės padėjėją.
Mėgdavo rašinėti, buvo net Jaunojo tėvai

redaktore gimnazijos leidinio. Jurgis Dumbriai. Jie ClevėlarT’Tiu Mr tinti, kad jaunojo tėve- 
Aukštesniojoje Lit M — loję diškiai, tad mano žinios apie lis buvo Lietuvoje prekybiniu 
redagavo metraštį “Tėvynės at(juos, gaila, bus menkesnės, kas, o motina — balerina, šo- 
gansiai”. ■ .1 Prie progos, su malonumu pri kusi Latvijos ir Lietuvos teat-

Tikįme, kad jaunoji Daina1 simenu jaunesnį Dumbrio bro-; ruošė. Tenka labai apgailestau 
ir toliau ’ neatitruks nuo lietu- lį Algimantą, kuris jau seno-< (Nukeltai 4 psl.).

Taupykite dabar 
pas mus

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

» - * r . » • * lįk /

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
. jos išėmimo. . . ...

.Investavimo knygelės sąskaitos neša

tenystę. 
vienodai laikosi: vie-

ii tlveUn “i'zėnoni n! f J?“ “J 

į- '-ALIUUI U ICAJLCl^ AV.1 LA e

- I apeigas palydi, treti stengiasi susipažinti su jaunaisiais iš ar- 
būti ramūs... jčiau. .

| Ar tas ašarėles neiššaukė mū

Jaunieji sukniumba prie šv.

jaunosios riaus. Jie padeda gėlę, jie mel

pagyvina eiseną. > :
. Paskui lėtai žygiuoja Jauno-’

Ne^sIė7as"perduoš™Mvo mo> ^rfikšteha, kiti šypsena 

dukrą jaunajam, ne po ilgo 
jaunojo pabroliai sutiks savo------------------ . .
pamerges. | Ar tas ašarėles neiššaukė mū

Ak, sunku įsivaizduoti tą sų lakštingalos giesmė? 
vaizdą, kada pabroliai (pirma 
sis jaunojo brolis Robertas, Li- Mergelės Marijos Šiluvos sifo
nas Danilevičius —, 
brob‘s, Antanas Jucaitis, Eduar džiasi, kad šv. Margelė laimin 
das Antanas Melsbakas, Vytau tų jų gyvenimą, 
tas JanūŠkis ir Gediminas Dum įdomu, kaip pergyveno jau- ... .
brys (kitas jaunojo brolis) su- nosios močiutė Elzbieta Sakevi Motina Joana - Sakevičiūtė lose, šoko dešimtį metų Gran j 
tinka pamerges 1 čienė, jau 93— ius metelius sa‘ Danilevičienė yra dantų gydy- dies" tautinių šokių grupėje, t

Tai vaizdas lietuviško jau- vo gyvenimo peržengusi? Ji, , toj a, nors dabar praktika nesi- net buvo išvykusi su "Grandi- g

parsšomas. Marginai, kaip Ida

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

fatelgta 1923 metai*- TEL. 421-3070

iFtaicof pietuose kiemM automobiliams pastatyti
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9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

Lietuvius vis bando skriausti

[Valio naujai lietuvių šeimai
(Atkelta iš 3 psl.)

ti, kad šiame krašte Barbora 
negalėjo dirbti savo srityje, nes 
susirgo stipriu artraičiu. Mie
la pasakyti, kad abu Dumbriai 
savo sūnus išaugino grynai lie
tuviška dvasia, kas šiandien 
mums yra svarbiausa.

Jaunass Rimantas baigė pra 
džios ir vidurinę mokyklą Cle- 
velande. Case Wastern Reser
ve Universitete susilaukė sočia 
logijos bakalauro laipsnio. Či
kagoje gavo masterį iš biznio 
administracijos.

Buvo jūros karininku ketve- 
ris metus. Jo specialybė api- 
brėžtina (nemokėčiau lietuvis 
tai išversti) “deep sea diving”4

Clevelande dalyvavo lietuviš 
koje veikloj e? šoko “Grandinė 
..ėję” aktyviai pasirodė jūrų 
skautų organizacijose. O šian
dien jaunasis yra vedėjas vie
nos didelės kompanijos Čika
goje.

Pasižiūrėjus Į netolimą praeitį, lietuviai turėtų bū
ti patys nelaimingiausieji žmonės, nes visi juos skriau
džia. Skriaudė juos praeity, skriaudžia juos ir šiandien. 
Lietuviai, nepajėgę patys sutvarkyti savo reikalų^kaip tai 
darė šveicarai, britai, amerikiečiai ir net australiečiai, 
leido lietuviškiems bajorams tvarkyti visus valstybės 
reikalus. Tie bajorai ne tik patys nusigyveno, bet ir mū
sų valstybę praganė. Mus skriaudė rusai, skriaudė len
kai, o kai mūsų valstybininkai prasižiopsojo, tai mus 
pradėjo skriausti ir mūsų kraujo broliai latviai...

Mūsų vyresnieji savo akimis matė, kaip mus 
skriaudė caro žandarai ir caro armijos. Vėliau tą patį 
darė kaizerio kariai ir juos sekusieji įvairūs vokiečiai in
žinieriai, ūkių tvarkytojai ir komandantai. Kai 1918 me
tais patys jau ryžomės tvarkyti savo reikalus, tai ir vėl 
mus puolė ir plėšė ne tik bolševikai, bet lenkai ir vokie
čiai. O Antrojo Pasaulinio Karo metu patys didžiausieji 
mūsų kaimynai atėjo atsiimti tų žemių, kurias mūsų ba
jorai buvo jiems praganę- -Kaip lenkai, taip vokiečiai ir 
rusai tvirtino, kad tos žemės savo laiku jiems priklausė, 
todėl jie atėjo žemių atsiimti. Kad tuo pačiu metu jie ir 
žmones pavergė, tai apie tai nekalbėjo, tartum lietuvis 
iš prigimties būtų linkęs vergauti ir tylėti.

Europoje Hitleris įtikinėjo aukštus valstybės vyrus, 
kad lietuviai .patys nesipriešino, kai jo instruktuoti na
ciai ėmėsi žingsnių suvokietinti ir prie didžiojo reicho 
prijungti Klaipėdos kraštą. Stalinas nesitenkino Lietu
vos kraštu, jis prisijungė visą Lietuvos valstybę, neatsi
klausdamas gyventojų. Stalino pavaldiniai dar ir šian
dien tvirtina, kad lietuviai patys prisisijungę prie Rusi
jos, kaip savo laiku Hitleris tvirtino, kad mažalietuviai 
prisijungę prie prūsų ir įsijungė į tūkstanti metų gyven
siantį reichą. Hitlerio jau nėra, pamatęs savo planų re
zultatus, jis pats gyvybę atsiėmė ir nieko dėtą dviejų 
dienų žmoną nunuodijo, bet Stalinno palikuonys dar ir 
šiandien kreivai informuotiems žmonėms tvirtina, kad 
lietuviai patys norėjo ir dabar dar nori gyventi tūkstan
čiui metų “statomam rojuje”. Lietuviai tyli, vienas kitas 
papiketuoja, bet kai kurie mūsų pačių išauginti 
gentai rodo palinkimo pripažinti šį melą ir eina 
tytis atsiųstiems dainuojantiems vergams.

Bet įdomiausia, kad ir~ amerikiečiai, ilgus
kreivai informuojami,-patikėjo, kad lietuvius ne tik vi
si skriaudžia, bet kad juos įr galima skriausti. Chicagoje 
einančio vieno dienraščio nuolatinis bendradarbis And
rew Greeley, rašydamas apie demokratų partijos kandi
dato pastangas baigti visus karus, rado reikalo paminė
ti lietuvius, kaip labiausiai skriaudžiamus žmones. Jis 
bando sudaryti įspūdį, kad lietuviai ne tik skriaudžiami, 
bet kad juos galima skriausti. Negalime nepacituoti jo 
pavyzdžio apie lietuviams taikomas skriaudas ir toms 
skriaudoms naudojamus pateisinimus. Jis savo darbe ši
taip rašo:

“Gerai, kad lietuvių kolonija (turi galvoje Mar
quette Parką), kaip matote, būtų sunaikinta rasinio 
miesto apylinkių pasikeitimo metu, nes lietuviai yra 
naciai (nekreipkite dėmesio, kad daugelis lietuvių 
mirė nacių koncentracijos stovyklose). Niekad nie
ko negirdėjo tyliausio pasiūlymo, kad kaž kas ne
tvarkoje pačiuose pagrinduose, jei neturtingi imi

grantai turi žiūrėti į apylinkės naikinimą, kada tur
tingi priemiesčių arba ežero pakraščių liberalai gy
vena laisvi nuo tokio pavojaus jų apylinkei ir nuo
savybių kainų vertei. Kodėl visa tai yra tvarkoje? 

Žinite, todėl, kad lietuviai yra rasistaių ar nematote, 
ir dar dėlto, kad jie, kad ir atvykę į šią šalį tik 1945 
metais, yra vis dėlto atsakingi už vergų prekybą, 
pietų plantacijas, pilietinį karą ir Jim Crow įsta
tymus.

“Kodėl priemiesčiai negalėtų būti integruoti, 
kaip bandoma integruoti Marquette Parką? Žino-

inteli- 
lanks-

metus

' Ar* gali trūkti pašnekesio, ar “KRIVŪLĖ” KLUBO NAUJA 
VALDYBA

Buvusios Nepriklausomos Lie
- , - ‘ tuvos Policijos Valdininkų ir

ar lakštingalų liežuvėlių ir gul dentų korporacijos narys, kaip tarnautojų Klubo "Krivūlė” vi- 
Bės pieno stigo, o gal ir ne.ir aš. Tik, kada aš į “Romuvą” suolino _ metinio narių susina-, 

aplinkinių kaimelių” skamba tur būt, buvo filisteris. nesio 3 d jaunimo Centro pa- ■
suvalkiečių dainos žodžiai. Iš Nėra kada baigti šnekos ape taipose no kambaryje. Susirn- 
tikrųjų, svečių matyti ne tik bendrus pažjstamus, kaimy- kįmui buvo pasiūlyta 10 asmenų 
iš Amerikos, bet ir iš Kanados, nūs, korporantus. Gi Apolina- į naują Valdybą. Pusiau 
net iš Anglijos. Daktarai, inzi-;ro sesutės, šiandien jau šeimas slaptu balsavimu, pagal gautų 
nieriai susimaišo su “kito- - sukūrusios, tokios artimos ih balsų daugumą buvo išrinkti se- 
kiais”. 7 
Parko lietuvių parapijos klebo 
nas A. Zakarauskas (prašau 

, skirti nuo kan. Zakarausko) 
čia. Jis ir puotą pradeda, atkal 
bedamas nuotaikingą maldą.

Dr. V. Dargis skaito sveiki
nimus raštu. Net ir iš paverg
tos tėvynės besama.

Karti, karti, degtinė karti...
Jaunieji bučiuojasi Svečiams! 
vis negana. Ir vėl: karti, karti 
degtinė... Jaunieji nesileidžia 
ilgai raginami..

L. Biknevičiaus orkestras 
kviečia jaunųjų valso. Priside
da tėvai, pabroliai su pamergė 
mis. Pagaliau visa salė banguo 
ja ir liūliuoja.

Nuotaika tikrai linksma ir 
vestuviška. Ją pavairina ir L 

*! Smieliauskienės .vado vau j ama

gali trūkti kalbos?
niai apkraunami valgiais ir gė O dar Apolinaras - Sakas —- 

■ rimais. Pagaliau, net nežinau, Sakevičius buvo tos pačios stu

vaduotoju — Stasys Stasiūnas, 
sekretorium Jonas Kreivėnas, 
kasininku Hiacintas Suvaizdis, 
parengimų vadovas Pranas Ag- 
linskas, o likosi: Vincas Volka-

Susirinko daug sveteli, iš įstojau, jau wieias ‘Apolinaras, 
mkiniu kaimeliu” skamba tur būt, buvo filisteris. ą .i i,.j kandidatai. Nauja Valdyba^avo

posėdyje apžvelgė einamuosius 
reikalus ir 1977 metams pasky
rė 100 doL paramai lietuviškai 
spaudai ir 100 dol. pašalpos buv. 
Sibiro tremtiniam. Posėdis tu« 
ir baigtas,Net ir pats Marquette mielos. jkanti asmenys: V. Pocius, St.

šeimininkai, Joana ir dr. Ta Stasiūnas, J. Kreivėnas, H*. Su- 
vaizdis, P. Aglinskas, V. Valka- 

:' viekas, A. Skuodžius ir A. Bara-
nonas Danilevičiai su visais, 
suspėja, visiems šiltą žodelį iš J 
porina. j

Senoji Sakevičių (norėjau Pareigoms pasiskirstyti atsto- 
pasakyti — Lietuvos) močiutė ( 
su mumis. Ji mums tokia mie
la, nes išaugino ir plačiai iš.

’ f sklaidė savo palikuonis.

Report J. K.

KALTINAMAS PRANCŪZUOS 
PRAMONININKAS

PARYŽIUS. — Didžiausiu 
Prancūzijos įmonių savininkas, 
84 m. amžiaus, Marcei Dassaąlt, ’ 
pagarsėjusių Prancūzijos lėktu
vų Mirage gamintojas, kaltma- 
mas mokesčių sukčiavimu.

Jis atsidūrė vyriausiame Pran
cūzijos teisme, Prancūzijos par- 

puotos. Prašau leisti kiek pa- Duok Dievuli, daug inažy- h^entui reikalaujant. Manoma, 
juokauti, linkint jauniesiems čių, ir Dumbnukų ir Duinbry-Į .

* ' ---- Jfių. Kad jie būtų lietuviukai.^ I® Dassault teismas išyir-v
linkint nenutolti,kaip baltieji angeliukai... -siąs į politinį skandalą.

vai susirinko š. m. spalio mėn. 
6 d. Šaulių Namuose, 43 gatvėje 
5-tą vai. vakaro. Valdybos pir- 
m i ninku, pagal balsų daugumą, 

lenkiame prieš Ją savo galvas.(buvo paIiktas Pirmininku 

Kiekvienam galui yra galas.1 - '— ■ — “ — 
Išsiskirsome po antros dienos; nuo lietuviško gyveninio, 
puotos. Prašau leisti kiek pa_ Duok Dievuli, daug j

Šv. Mykolo parapijos salėje 
renkamės. Lietutis nepasigaili 
parodyti savo rudeniškuino. 
'?ravažiuojame pro šalį, ir, pa 
matę klaidą, grįžtame atgaLį 
Pagaliau, randame. Žinoma, I . . , . tautinių šokių grupe Grandis”,tai mano, kaip paprastai, issibL .. ,? v ... ..... f . , . .v ,į liaudies šoki įeina ir abu jau laskymas, nes' vieta labai ais- ..... . . ,' .nieji, kaip prisimename, buvę

j tautinių šokių šokėjai. Valiaviv 
mai ir plojimai...

I. Smieliauskienė taria trum 
pą sveikinimo žodį jaunie
siems.
Prarado grandiečiai savo vie

ną iš geriausių šokėjų. O gal ir 
ne, ką galima žinoti... į t

_ Gailą, .bet laikąs skirstytis.
Dievulis nepagaili lietučio. Bet 
ką tai [reiškia, tik. keli pasako:, 
girdi, esą, visas jaunųjų gyve
nimas bus šlapias, ir jų, jaunų . 
jų, niekad nepliesianti sausra. 

I Rytojaus dieną - jaunosios 
motina susikviečia gimines ir 

’. artimuosius, kaip sako, pusry- 
'i čių. Tie pusryčiai trunka iki

1 vėliaus vakaro. Tenka daugiau 
išsišnekėti su Sakais-Sakevi- 
čiais. Jie jau giminės, nes ma

Didžiulė priemenia, jeigu 
taip būtų galima pasakyti, gal 
didesnė už pačią salę. Jau be
veik visi kviestieji susirinkę, 
vaišinasi vadinamuoju “pančiu 
mi”. Pašnekesiai vyksta rate
liuose. 1

Visi kviečiami salėn skob
niai paruošti, ir kiekvienas .ži
no, kuri jis turės prisiglausti. 
Tvarka * pavyzdinga. Ateina 
jaunieji, sutinkami tėvų su duo 
na ir druska. Puotai vadovau
ti kviečiamas dr. V. Dargis. Ga. 
rsintuvai,' tur būt, nelabai ge-i 
rai veikia, nes mielas daktaras, • 
didelės išvaizdos ir balso vy-: 
ras, kai kada sunkiai perrėkia ! 
susirinkusius 250 svečių. Kai-, 
ba jaunųjų tėvai, kalba kan.Į 
V. Zakarauskas. Atsiranda ir! . . ....
, . , .... . ... no pnsiegos, sesute uz vienodaugiau kalbėtoju — sveikm- „ , ... „ ' ..x . .

, . _ į SsKcviciii, G^dcminOj istcEe-
'jusi.

Gėlės, gėlės, gėlės ... Kiti iš' Ypač, kad viena Sakevičių 
svečių sako: dviaukštės. Skob- šaka labai artima mums nuo 
nių papuošimas reto grožio. Pra seniai. Mano tėviškės laukai 
sideda vestuvinė puota. Skob- susisiekė su Sakevičiais.

te, todėl, kad priemiesčių gyventojai nėra rasistai, 
(nekreipkite dėmesio į tai, kad jie nekenčia lietu
vių). Bet nekreipkime dėmesio į statistinius duo
menis, kad miestų tautinės grupės yra mažiaus ra
sistinės, negu kiti gyventojų sluoksniai, nes duome
nys čia neturi jokios svarbos. Mes turime reikalą su 
mitologija it tikėjimu. O tikėjimas sako, kad kata
likiškos miestų tautybės yra kaltos, atsakingos ir 
privalo būti baudžiamos”. (The Chicago' Tribune, 
3 sec-, 4 psi.).
Lietuvių dauguma yra katalikai, -jie atsakingi, jie 

kalti, todėl lietuvius ne tik galima, bet ir reikia skriausti. 
Praeitą pavasarį ir vasarą į Marquette Parką buvo or
ganizuojamos 25 ekspedicijos. Planai buvo paruošti ne 
tik išgriauti Marquette Parką, bet ir nubausti ten gana 
tankiai gyvenančius lietuvius. Kai kurie planuotojai ma
nė, kad tų ekespedicijų užteks, lietuviai išbėgios, kaip 
kitų apylinkių gyventojai, viską palikę, išlakstė. Bet lie
tuviai atsilaikė. Vienas kitas jau pasiraitojo kelnes ir 
išbėgo, bet kiti dar ir šiandien tebegyvena Marquette 
Parke. Ekspedicijų smūgių jie nei nepajuto. Jie nutarė 
kovoti, neleisti išardyti gražiai užlaikomų namų ir apy
linkių. Jie stabdė skspedicijas, studijavo teisę, naudojo 
teismus ir protingesnius žmones pamišimui suvaldyti O 
kai buvo reikalas, tai ir į gatvę išėjo. Išėjo ir laimėjo. Vi
si džiaugėsi ir paasko jo vienas kitam, ką kuris darė. 
Daugiausia gyrėsi tie, kurie nieko nepadarė, p kuris 
sunkesnę buožę rankoje turėjo iki šio meto dar nieko ne-

Lietuviai toki yra. Jie nesigiria Jie darbą atlieka ir 
tyli Jie yra įsitikinę, kad darbas buvo ir yra jų pareiga. 
Be to, lietuviai yra kovotojai Juos visi skriaudė, ir 
skriaudžia, bet lietuviai moka gintis. Lietuvis nesijau
čia nuskriaustas. Jeigu lietuviai galvotų taip, kaip Ame
rikos žurnalistai apie juos galvoja, tai 'jie nieko bepada
rytų. Tuo tarpu jie, kartais net ir vienas kitą skliausda
mi, padaro daugiau negu kitataučiai. Jie apgynė Mar- 
qtiette Parką ir nesigiria.

čiAUJltNOS, CHICAGO t, ILL^Friday, Oe'sbsr 29, 1976

visko, ko jų širdys geidžia, o. 
svarbiausia,

-WALTER MONDALE V JIMMY CARTER .
... - -N■'i-'-r . t'.-

AMERIKOS LIETUVIAI!
BALSAVIMO METU — PASIRINKIMAS.AIŠKUS:

IRSTAI KODĖL:

Po 8-nerių metų tragedijos vidaus.ir užsienio politikoje Amerikai-reikia 
naujos krypties, naujų-kelių-ir'naūjųEpožityvių?darbų.

Prėz. G. Fordo ir H/Kissinigerio politika kalba pakankamai vaizdžiai 
pati už save: Helsinkio aktas —-Lietuvos ir kitų kraštų laisvės troškimo ir 
ir vilties užslopinimas. Tęsiama detentės politika yra tik gatvė vedanti 
Maskvos pusėn. Vidaus krašto reikalai: infliacija, .darbų trūkumas, eko
nominė krašto augimo stagnacija, pensininkų, problemos, — tai-vis klau
simai reikalaują atsakymų ir konkrečių išvadų..Amerika yra vienintelė 
industrinė valstybė pasaulyje, netųrinji pilno valstybinio sveikatos .drau
dimo. Krašto didieji bizaio nionopoliai veda, prie to, kad benzino galionas 
kaštuos $100, o tiek pat ir duonos svaras.-rVisas-problemąs iŠYąĘdįnįĮifeutų 
neįmanoma. • ' • /' - - -

Prez. Fordo programa esmėje liks tokia pat, be didesnių pakeitimų. 
Skaudžiausia šiandien, vis dėlto, yra prez. Fordo pasisakymas, kad: jo ma
nymu, Rytų Europoje nėra sovietų dominavimo. Kandidatas 'į-vice^prėži- 
dentus Dole viceprezidentjnįuose debatuose pareiškė irgi sutinkąs suprez. 
Fordo ir su H. Kissingerio.neya tai teisingai vedama užsienio politika.

PAGALVOKIME PRIE&'BALSUODAMI! . ‘
Dalyvaudami lapkričio -mėn. 2-os- dienos ‘-rinkimuose ir pabalsųę>dąmi už 
CARTER — MONDALE, .pakeiskime -Amerikos politinės vagos, kryptį į 
šviesesnę ateitį! * ...... .. .

Ko-ordinatorįus: rJONAS NASVYTIS

4

THE LITHUANIAN-AMERICAN DEMOCRATIC CLUB OF-CUYAHOGA COUNTY 
!JONAS<NASVYTiS, Chairn>*n ‘216-4Bl-1604 .

18009 Lake.Shore Blvd., Cleveland, „Ohio ,44119

LITHUANIAN AMERICAKjDEMOęRAT4C ORGANIZATION /FOR STATQ OF ILLINOIS 
4030 Archer Ave., Chicago, IlHhofs 60632

STANLEY BALZAKAS, Jr./Chaimah-312-847-1515 x

BALTIC LITHUANIAN DEMOCRATIC CLUB <)F i-OS ^ANGELES 
10627 Ohio Avenue, Los Angeles, Calif. 90024

JULIUS KIŠKIS, (>arrman 213-474^11 r

LITHUANIAN AMERICAN DEMOCRATS OF EĄSTERN STATES 
1467 Force Drive, Mbuntainši<fe,*Nl 5. 07092

JOKŪBAS J. STUKAS^ Cbairtmn- 201-23Z3565 * v

Rimas Aukštuolis, Cleveland; Ohio
Vytas Burokas, JL. Angeles, Calif. 
John DeRighter, Cleveland, Ohio 
Ed dudenąs, Cleveland, Ohio 
Juozas Mitkus, Los Angelės, /Calif. 
Rimas Muloka^, Los Angeles Calif. . 

Jjarry Petraitis, Chicago, Ill
Rimvydas Šilbajoris, Columbia, Ohio 

^Jokūbas Stukas,.Mountainside,JK. J.
’ Political advertising paid /or.hy the Lithuanian American. JXmocratic National Lea- 

, jiie:, Jonas Nasvytl%: coordinator.
18009 Į^e Shore Rlvd., Cleveland, ?Ohia 44119 ' .

Charles Beacham. Chicago.-Jllidois 
Rimas, Cesonjs. Cinnamsn. Jm. ,J. 
John Gelminas, Chicago, HL 
Joe Katairekas,; Chicago, -UI.
Donald-tP.' Moll, Cleveland. Ohio
Paulias sNasvytis, Cleveland, Ohio 
F zys Sidlauskas. Čhįęggpt .BL < •. 
Aleksandras Šimkus. Los r Ąįnffifs.

'•'I
tr



T „ __ . ... . tem., 12:30 — 2 vaL pietūs, 2
suvaiaivimas lap- _ . progf

& cinos; 7^30 vaL vak. banketas

Trečiadienį, lapkr. 24 d. 7 ir koncertas.
yįj. y, — registracija, 7:30 —: Sekmadienį, lapkr. 28 <L-
I K M A leidinių ir narių ra- 10:30 vaL iškilm. pamaldos—1

DR. ANNA BALIUKAS IzetFOlĮO DaUlieilOS i 

, AKII^ AUSŲ, NOSIES, I
ir Gl«_<les ligos Padėkos vakariene Interna- Moterų Ansamblis, šokiams 

gros. Rimo Kaspučio orkest- 
i I ras. Stalus nžsiitasvti Dariaus-

_l B,cente>uaĮ Lietuvių Komi-|Girėuo arfcį- pas vUw5 
„ tetas spalio 19 d., norėdamas narius telefonll 554^52;, kaL 

AKU16)IUIU ta motehu ligos atfi^k“.tl '“S“'“"’ r.doZ " na 12 dol. asmenim.' Vedu. 
. akus erų ra ir moterų LIGOS leidimą pasinaudoti Insti- x • • <>< j iP uu -sioms seunomsporai 21 dot

Bus ir kitų paįvairinimų— ’ t J ; ^pamaldos padėkos intencija^ 
Medical Building). TeL lu 5-6446 trys dovanų laimėjimai: pa* 1A,2A - 1
Pruma ligonius pagal susitarimą. I D^Watei3 “s^uto veikslas radijo aparatas ir v ’ ,

.reigūnus parodos dari>uotojus.ran^ laikrįdi5 Kluho -r 
{bei spaudos atstovus. Atsdąn-’LietuviUi vadovybė kvie
kekė per 20 svečių. V akane- Detroito in apylinkių
nės metu buvo nuoširdžiai baliuje dalyvauti, au

tomobiliai bus apsaugoj ami.

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą
tional vadovybei*

GINEKOLOGINE chirurgija
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical building). Tel. LU 5-6446

-Jei neatsiliepia, skanumui 3/-t6lXzi.

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 
Teist. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

UK. PETER BRAZIS
PHYSICIAN; AND SURGėUN 

2<*34 WEST 71st STREcf, 
- Ofisas: Hemlock 4-5&t? I 

Kezid. 3s$-2x33 
OHSU VALAKUOS: 

Pirmadieniais ir ieivircaa. 1—' 
anu-ach. penKtaiem nuo 1—o. 

ir - šesrad. URtai susitarus.

i instituto kuratorių Renee Van
Į intituto kuratorių Renee Van:

pasikalbėta su vadovybe ir 
išgertas tostas. Lietuvių Ko
miteto vardu tarė padėkos žo- Svyturieįią šaulių parengt 
dį dr. Algis Barauskas ir Stefa 
nija Kaunelienė.

Reikia pasidžiaugti, kadi

may

vusių kitų tautybių parodos, 
buvo turtingiausia ekspona
tais ir įdomiausia, kaip išsi- 

.! reiškė parodos lanky toj ai.To- 
dėl galima sakyti, kad Lietu.

vaL’ vių paroda pasisekė visais at- 
I žvilgiais gerai. Padėkos vaka- 

a rienę paruošė darbščiosios po 
D K. Hk ULi V. VARGŪS ^os : Antanina Jonynienė, Ste 

iK Lcuišggg i faniia Kaunelienė, Stasė. Ur- 
k.uu^s j Jonienė, Viktorija Norvilaitė 

ivt«w«ciiaQ> Q»rcK.io»iu y ir kitos. Ypstuiž^m skmiiciis
o^v»a<>iicun rim n! s p ssirūpiiio Algirdas

o—h uaiLiO cueutGius n Vai tiekai tis.
Kus anuą sesiauieni o

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BOTIN! KRIKŠČIONIUI

"Jie giedojo Dieve tarne Mozės giesmę ir Avinėlio giesmę". Apr. 15:3. 
____  w kurie turime vilties būti stt Kristumi kaip bendratėvoniai su juo 
šių parodos atidarymas, 8 vaL vysk. V. Brizgys; 10:30 vaL pil joj® garbingoje karalystėje, turime išmokti giedoti Mozės Ir Dievo Sūnaus 
-dail. A. ir A. Tamošaičių ta- naties posėdis - akademija, Avi“^ atima pasaulio auodė-

y . r .r. • ei- nxę), kurjs buvo nukryžiuotas, imti jėgą, turtus, išminti, stiprybę, pagarbą,
rybos ir tautinių rūbų paro- pny. Brazaičio ir Salio pageri- palaiminimąžinodami, kad litą naujoji giesmė yra linksmoji žinia,
dos atidarymas. Ketvirtadie- bimas; 1 vai. suvažiavimo už- Evangelija, žadanti palaiminti visas žemės gimines, mes norime sužinoti Įdek 

J išmokome anos puikios giesmės, sutartino Evangelijos skelbimo. Mes džiau- 
- giamės ir dėkojama Dievai už suteiktąsias progas skelbti gerąsias žinias 
| tiems, kurie turi girdinčias ausis. Taip tarnaujant Viešpačiui, reikia daug 

v , . - i kantrybės ir tikėjimo, kolei sulauksime pilno Dievo karalystės įsteigimo.
. Visi žino, kad mirtis yr« fi^uri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL

akad. Jurgis Šukys susituoks j klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties"’ kurią gausite
su Terese Burda lapkričio 13 nemokamai Rašykite: ’ " “

Hen* f- ZĄyiST, 3715 WEST 66th STREET^ CHICAGO, ILL. 6C629 
Lin-i - v ? IV. RAITO TTKINSTOJAI

w* .r^. ■■ >Z 4 t~,-- - ■ V w "’**?■*" ’ * — “ ** “ ■ —*= f -

mę), kuris buvo nukryžiuotas, imti jėgą, turtus, išmintį, stiprybę, pagarbą,

Sutuoktuvės

sųvaž. atidarymas, 11 vai. pa
skaita, 12:30 — 2 vaL pietūs; 
2—5 vai. sekcijų programa, 
istorijos, teisės įr ekonomijos, 
7:30 v. akad. narių ir svečių 
priėmimas.

Penktadięnį, lapkr. 26 d.
vai. pamaldos už Liet jauni. š. m. palio 13 d. atsiskyrė su 
mų, 10 — 12:30 yal. sekcijų šiuo pasauliu Elena Gilvydie-

d. Sutuoktuvės įvyks St 
ry katalikų bažnyčioje 
coin Parke.

Mirusieji

. Parengimas įvyks lapkri- -P”^’. W įDr. kalbotyros, nė. Velionė buvo gimusi 1897 
Lietuviu paroda, kaip jau bu-'/..-n e j Praa-žia 7 vai -o- Ti*_ politiniai in social, mokslai, m. birželio 13 d. Lietuvoje.£££r™filosofijos: Amerikoje išgyveno 26 m. De-mokslai m. birželio 13 d. Lietuvoje.

Šiuo karitu lig ir atsisveiki- 
- nome su Instituto .vadovybe, 

bet štai lapkričio 1 8d.,vadb- 
lz£t.Vv vaujant St. Kaunelienęi vėl

KCX.; Ui s-vd/8

TĖVAS IR SONUS -
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhaU 3-2108-S-

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ TUTOMOBILLAMS PASTATYTI

iutiu xiauiuuov o u. mcuiuc, 
limi ir šokiais. Kas atliks me- ~ “ v- pietus, — 5 vaL 
. ... - sekcijų progr.; 7 — 9 vaL sim
ateityje.' Naujienų skaityto'1 poz’ ^unfmid-išeįyijos mok’ Palaidota 
jams bus pranešta sekančią s?° ^Vtucijų reikšmė jau- apeigomis Holy Sepulcre ka- 

I nuolio apsisprendime Lietu- pinėse. Liko nuliūdime myli
mas vyras Alfa, du sūnūs: Jau 

Gegužinė po stogu šeštadienį, lapkr. 27 d. 9 v. nutis ir Mindaugas su šeimo-
’ pamaldos už mjrusius akad..mis dvi dukros su šeimomis, 

. Sekąniį sekmadienį spalio narius. 10.12:30 vai. sekcijų1 daug anūkų, giminių bei drau 
31 d. Lietuvių namuose šv. An progr. teologijos, gąmtos-ųia- gų. - .A. Sukauskas..
tano parapijos Komitetas ruo • ■
šia gegužinę po stogu. Parapi-. ~ 
jos geriausios šeimininkės ga
mina skanių valgių, cepelinų, 
kaldfinų, bulbinių dešrų ir ki
tokio maisto. Bus ir turtingas 
ląimėjimo'stalas, kas norės — 
galės pabandyti laimę. Para
pijos vyrai parūpins skanaus 
išgėrimo. Kviečiami visi para
pijiečiai į gegužinę po stogu 
gausiai atsilankyti. Savo atsi
lankymu. paremsite savąją pa 
rapiją.. J . ; <• ’ •

limi ir šokiais. Kas atliks me
ninę dalį paaiškės netolimoje

troite. Buvo pašarvota Jolan- 
dos Baužienės šermeninėje.!

su bažnytinėmis

savaitę.

ruošiama visų tautybių mugė. 
Lietuviai, taip pat, toje mugėj 

I dalyvaus su meno dirbiniais 
Valandos pagal susitarimą, neat- j lietuviško skonio mais-

UintNVUjUirtC
6132 So. Kedzie Avė.,

sūiepia, skambinti Mi ^-wvi.

' ' • 'T ^iet gg

JOR. Aū B. Gl-iEvECik-Ab . Lietuvių, namų metinis balius

Balius įvyks lapkričio 20 d. 
Programoje koncertas, vaišės 
ir. šokiai. Meninę dalį atliks 
Stasio Sližio ,vadovauj amas

tu.

Dariaus-Girėno Klubą ir

GYDYTOJAS IK CHikw^w^, 
SPECIALYBĖ AKIŲ Liww® 

3907 West 103rd
. Valandos pagal susitaruną

M K. A.
6e!M441 561-4ovi -

ODOS .LIGOS — CHIRUKGUA 
iVQ2 N. WESTERN Ava,

• 6214 N. WESTERN Ava,
Telefonas atsakomas 12 vai.

DR. FRANK PIKKaS
PPTOMETRISTAS 

2LAL3A LIETUVIŠKAI 
St> — TeL 737-5149 

Tirnns akis. Pritaiko akinius ir 
"contact lenses”.

vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEiBUTiS 
INKSTŲ, pūslės ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

V$L: an^ad. nuo 1—4 po pietų 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telsf.: 776-2880 “ 
Naujas roz. telef.: 448-5545

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPĄ, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 • 
— 1:00 vai. popet. — šeštadienį:

- ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto: ' į
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
• CHICAGO/ ILL, 60629

PERKRAUSTYMAi

Bus paminėta mirusi Z. . Mik-_ 
; šiene ir sutikti A. M. ir J.

Jurašai

DR. VYT. TAURAS
GTOYTOJAS ir CHIRURGĄ?

Sandra praktika, spec. MOTERŲ ligo> 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET

’ Tel.: PR 8-1223
OFISU VAL.; pirm., antrad., treėiau 
ir penkt; 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštame 
mau 2-4 vaL po piety ir kitu laiai 

' pagal susitarimą.

Leidimai — Pilna apdraud* 
ŽEMA KAINA 

R. Š E R Ė N A S 
Tel. W4 5-8063

P. ŠILEIKIS/ 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAi
Aparatai - Protezai. Med. Bau

■* dažai. Speciali pagalba kojom:
> (Arch Supports) ir t L

1*50 Wtrt 63rd St., Chicago. III. 60625 
Talat.: PRospact 8-5084

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gra±iauuc« gėlės Ir rnLLka; xztii 

s>iu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAVLS.T.’^S) 

DAUBARŲ SŪNUS
5525 So. Harlem Ava. — 586-1220

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
^4444 WEST 63rd STREE1

Tetvfonei: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 
Taip pat naujoji Barbaros ir 

Gene Driskių krautuvė
THE DAISY STORE 

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

r » f II 11—fy—

333HEMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI

Apdraustas perkriustyma* 
is įvairių atstump. 

"\NTANAS VILIMAS - 
J23 West 34 Place 

/el.: FRontier 6-1882

vai,

i

Laidotuvių Direktoriai

■

-fl 
’ T1.
r'i

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

. Į 4^ 4*’ * * «F . .. r . ■> 9? -n? * - ■

WALTER SROGĮS
Gyveno Ogdenburg, N. J., anksčiau gyveno Chicago, III.

Mirė 1976 m. spalio 27 d., 11:00 vai. ryto sulaukęs 82 metų am 
z^us.'Gimęs Lietuvoje. Amerikoje išgyveno apie 50 metu.

Paliko nuliūdę: sūnus Riehard, gyv. New Orleans,’ La., duktė Flo
rence Akerland, Rentas Paul, gyv. Ogdenburg, N. J. 3 anūkai ir kiti 
giminės, draugai bei pažistamL ■-

Velionis buvo vyras mirusios Anna (Chappas) ir tėvas mirusio Ro- f : 
berto. <

šeštadieni, spalio 30 d. 12:00 vai. vidudieni bus gedulingos apeigos i ! r 
šv. Kazimiero lietuvių kapiniu koplyčoje, o po iu laidojamas tose ka- S i 
pinėse, Chicago, UI. ? ' - . * ‘ ? į ’

Visi a. a Walter Srogio giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai į! 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavimą i 
ir atsįsveikmimą. ' • • 3

Nulūdę lieka:

l sūnus,: duktė, giminės ' J T
Informacijai teL (201) 827-2266 f -

Jau yra sudarytas- iš orga
nizacijų komitetas paminėti 
mirusių aktorę r ežisorę Z uža
nti Mikšienę ■ Arlauskaitę ir 
sutikti Aušrų-Mąrijų ir akto
rių Joną Jurašus. Minėjimas
ir sutikimas numatytas lapk- ] —— 
rfičio 13 d. 7 v. šeštadienį Kul- 
tūriniame centre. Pirmoje da
lyje bus minima Z. Mikšienė. J 
Minėjimą - akademiją praves 
studentė Gintė Damušytė. Me- - 
ninėje dalyje deklamuos ak
torius Karolis Balys. ;

Atroje dalyje A. M. ir J. Ju
rašų sutikimas ir vakarienė. 
Vakarienės metu programai 
vadovaus dr. Kazys Karvelis. 
Kas norės, galės Jurašus pas- 
yęikinti, taip pat kai ką iri pa
klausti. Vakarienę ir vįetą 
prie stalo reikia užsisakyti iš 
anksto. Be vakarienės įėjimas 
— auka. Vakarienė užsisako
ma pas sekančius komiteto na 
rius: St. Garliauską, J. Baub
lį, G. Damušytė, dr. K. Karvelį 
ir A. Sukauską. Komitetas 
kviečia Detroito ir apylinkių 
lietuvius minėjime- ir vakarie- 

J nėję gausiai dalyvauti.

A. a. MARTYNUI PURVINUI

mirus, jo žmonai, dukroms ir jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą

Union Pier Lietuvių Draugija

EUDEIKB

4ĮĮ05-07 So. HERMITAGE AVENT'E
TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKUS AlR-CONĮ>mONED KOPLYČIOS

V

1

2212 WEST CEKMAK ROAD

9RMIA

ings and Loan
CHICAGO, ILLINOIS 
K1OV61 Vlrftnl* 7-7747

HOOTS i Mon. Ta®. Ft 1.9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to rty!

Paid and 
Compcuzckd 

Quarterly

OUR SAVINGS

CERTIFICATES
EARN UP TO Z%%

see us for 
financing 

M OUR 10W RATS
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME

PLIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Or. Jvoms Dauparas. ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chtcagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje ' '

- ■" < %•_ . ' 4 *

Autorius savo žodyje rašo; “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybes gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklest ėjusių Lietuvos politinių, ekooonu 
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemes ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms*’.

Knygos apje žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%; buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuvių 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.

Čeki arba Mooey Orderi siusti tokiu adresu:

naujienos
S<>. U ALSI EI) STREET. CHICAGO. ILLINOIS 60K0X

Gave pinigus, tuojau knyga pasiusime

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JaimiiMi, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intwmu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50.

Or. Juotai B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kamuoja $2.00.

Or. duotai B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
U u u> bruožai, paliečiant to taiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų tftorija> 
Įll pat Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00 X1

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas ganma įsigyti atsilankius i Naujienas arba atduotus čeki ar 
piniginę perlaidą

1739 South Halted StJ^et, Chicago. III. 6060S

t

NARIAI
Chicago?
Lietuvių
Laidotuvių 3
Jįrek torių

Asaociac os r

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

i k i

I
F

i

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS Ui LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. UTUĄMCA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

I

BUTKUS - VASARIS
' 1446 So. 50th Avė.. Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUAMCA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WŽST 69th STREET REpuhlic 7-1213
Į314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
U028 SOUTH WEST HIGHWAY Palos Hills, IB. 971-4410

3854 So. HALSTED STREET
r W . T-.* Phone: Y Ardu 71911

s __. NAUJIENOS, CHICAGO a ILLFriday, October 29, 1976

i

I



2951 W. 63rd St. TeL 436r7878KONGRESE
MEDINIS pajamų na-

Seniausias automobilių pardavėjas’ lietuvis

$3.50.

£1)22 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

2625 WEST 71 STREET
Tel 737-7200; arba 737-8534

RANGER 
RRE IS 1
WILDFIRE

prasidėjo birželio 4 d. ir yra kiekvieną penktadienio'vakarą 
nuo 10 iki IL-tos vai. iš W0PA stoties 1490 AM banga.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba ir Remontas

Andriejaus 
kun. Ed-

Pra neši
ldomus ir 
įspūdį. At 
į kai ku

šiais telefonais: 776-3727 arba

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI 'BAUJUKAS"

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

Pardavimas Ir Taisymai 
2444 WEST 695h STREET 

T«Mj REpoblIc 7-1941

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St 
Chicago, Ill. 60629 Tel. 778-5374.’

Visi lietuviai, gyvenantieji ketvirtame kongresi
niame distrikte, nepamirškite lapkričio 2 dieną balsuoti 
už savo draugą

m. § i mk u s
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maolewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi varHmal, giminių 
likvletlmal, pildomi pilietybe* pra

šymai ir kitoKi blankai.

M E C H A NIC 
S E T-i’ P M A N
Experienced desired.
9" paid Holidays, 
Vacation, . 
Sick-benefit insurance.

LADY LORA Co.
8300 Ęo. Rirkhoff, 
Chicago, Illinois 
(6Q0 West) 
Phone .487-913?

•IŠNUOMOJAMAS kambarys su virtu
vės- privilegija: rimtam, pensininkui 
Brighton Parko apylinkėj. .
. Tel, 254-7036.

Skambinti telef.
424-5597

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609 TeeL VI 7-3447

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NLUZIN'KJS, 4045 Archer
Chicago, l»|. 40432. Tel. YA 7-59*0

vakarus nuo Californijos ir 62. Nau
ji alum, langai, did. garažas.

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

Privalome atisidekoti geriausiam mūsų draugui, 
kongreso atstovui Edwardui* Derwinskiui, privalome 
stengtis, kad jis ir vėl būtų išrinktas i JAV kongresą!

Kongreso atstovas Derwinskis, 18 metų praleidęs 
kongrese, yra užsienio politikos, ypač Rytų Europos, ži
novas. Jis yrą vienas stipriausių prieškomunistinių šulų. 
Jo nuomonė kongrese yra aukštai vertinama.

Atstovas Dersinskis, kaip Jungtinių Tautų amba
sadorius, išdėstė ir gynė skaudžią tiesą apie sovietų oku
paciją, faktais paremdamas sovietų smurtą, terorą ir 
trėmimus iš Pabaltijo kraštų.

Atstovas Derwinskis yra vienintelis, kuris jau 1975 
metais suprato Kisingerio vedamą žalingą Rytų Euro
pos politiką, ir jau tada patarė valstybės sekretoriui at
sistatydinti.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pifirup ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metę patyrimas.

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

REAL ESTATE for sale 
NamaL Žemė —- Pardavimui

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ązolyno 

11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700.

VIENINTELĖ STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro ~ rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Parke. $29,750. J . ’

MŪRINIS . . .
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900. į

17 M. DIDELIS 2 aukštų niūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. $38,000.

2 BUTŲ moderniai Įrengtas namas 
už Kedzie. žaliame parke. Virs $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 Šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETTNGIS, savininkas 
778-8163

D Ė MJE S I U 
n—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiotir;
L L A U R A : r ! S 

4645 So. ASHLAND AYL. 
52347/3

MACHINISTSI ' * .
Experienced Bar & Planter Opera

tor wanted. Minimum of 2 years ex
perience. Top rates.

Hospitalization, vacations, pension 
& 11 paid holidays includng your 
birthday. A

Come in or call Jerry Prim — 
. i - 597^7550.

4101 WJ 126th St. Alsip, Ill. ■ >

Voiare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kairiomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

AR JAU PASIDARĖTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
puošta, teisėjo Alphonse Wells 
jeržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
Knyga —

HELP WANTED —' FEMALE 
... , OarbininktŲ reikia

lietuviais, suaugo su mūsų pastangomis tėvynės laisvi
nimo darbe ir energingai tas pastangas vykdė. Nei vie
nai lietuvių organizacijai jis, prašomas, neatsisakė pa
dėti.

Atstovo Derwinskio pastangomis buvo gauta pa- 
baltiečių audiencija su prezidentu dar prieš Helsinkio 
konferenciją. Jo dėka buvo gautas viešas prezidento pa
reiškimas, tvirtinąs, kad JAV niekad nepripažino ir ne
pripažins Pabaltijo kraštų Įjungimo Į Sovietų Sąjungą.

Derwinskis padėjo Kudirką ir Bražinskus išlaisvint
— Buvau, esu ir visada būsiu lietuvių draugas,—pa-

SĮUNTINIAI I LIETUVA 
MARIA NORETKIENf — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, I1L 60629 • TeL WA 5-2787 
Oldallt pasirinkimai garai HHIes Ivalrly prakig. 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna- 

na ‘Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
nis formomis

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
• lalsted St., Chicago Ill. 60608.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Oismos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Rallied et., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
• V. V A L A N T I N A S ,

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESLMAIS 1SSIMOKĖJIMA1S

; DEL VISŲ INFORMACIJŲ. KREIPKiTES J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANĄUSKaS, Prezidentai

2212 Vr. Cermal Rpac Chicap*' U Virginie 7-7747

REAL ESTATE MR SALE 
Namai, Žemi — Pardavimu*

j' — 5. Varanka iš Toronto, 
užsakydamas' lietuviškų kny
gų, S3 likutį paskyrė Naujienų 
reikalams. Dėkui už bendra
darbiavimą aktualiais Vil
niaus krašto bei lietuvių rei
kalais, už 
diniams ir už auką.

— Southwest kolegija, 7500 
So. Pulaski Rd., ruošia viešą 
pasakitą su akyvaizdžia prak 
tika hipnotizavimo lapkričio 
18 d. 7:30 vai. vak. Paskaitą 
skaitys ir hipnotizuos dr. Irt. 
vin Ross, žinomas Chicagos 
psichologas ir hipnotistas. Sa
vo hipnozėmis jis suintere

suotiems klientams padeda nu 
galėti rūkymo įprotį. Šią vie
šą paskaitą ruošia kolegijos

— Algirdas ii Pranas P ra 
zinskat turėjo progos pasako 
ti savo žygio į laisvę aplinky 
bes iii įspūdžius New Britain 
Conn., lietuviams. Telefonais 
bei asmeniniais kontaktais su
šauktą susirinkimą ir Bražin
skus globojo šv. 
parapijos klebonas 
viidras Gradeckas. 
mai buvo sklandus, 
visiems paliko gerą 
kreiptinas dėmesys 
rias organizacijas 
vadovus, vadoves bei paski. 
rus asmenis, kreipiančius dė. 
rius asmenis, kreipiančius dė
mesį į koncertus ir koncent 
meisterius iš okupuotos Lie

tuvos, bet i 
svės kovoto)

— Per.
TV 21>-hĮĮ

Motino 
joje, 
1961 
raina 1 
<1. 2 va

' . „/ / PLASTICS r ;
.MOLD MAKER 

. and .
MOLD REPAIR • 

Top wages. E.xellent benefits 
LIND PLASTIC PRODUCTS,

Banke sąskaita Bražinskams 
- R- L. Bendruomenės Centro 
Valdyba savo posėdyje 1976 m. 
rugsėjo mėn. 29 d. nutarė pa- 
•emti - daug iškentėjusius Pra
tę ir Algirdą Bražinskus. Jų 
jaramai atidaryta sąskaita — 
\Tr. 1681, Midland Savings and 
Lo«£i association, 2657 West 
i9th ^‘.. Chicago, Ill. Posėdžio 
meru nuvo surinkta graži pra
line suma.

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

ELEKTROS {RENGIMAI. 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir. užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai.
4 • KLAUDIJUS PUMPUTIS

' 4358 So. Washtenaw Ave.
Tel.: 927-3559 i

EDWARDA J. DERWINSKI
Ketvirtasis Distriktas apima šiuos miestus: Westchester, La-Grange Park, West

ern Springs, Willow Springs, Summit, Loyns, Riverside, Brookfield, Stickney, Burbank, 
Chicago Ridge, Palos Hills, Hickory Hills, Palos Park, Oak Forest, Lemont, Country 
Club Hills. Mattason, Park Forest, Chicago Heights, Homewood, Harvey, Blue Island.

SPONSORED BY LITHUANIANS FOR CONGRESMAN ED. DERWINSKI

ALGIRDAS BRAZIS DR L. KRAUCELIŪNAS
DR. K. BOBELIS. ROBERTAS MAČIULIS
DR. J. BRIEDIS DR. J. RAMONAS (A. A.)
DR. V. DARGIS JONAS TALANDIS

i sekmadienį
tolį nuo 9:30 iki tinkamesiiiani susipažimiųyi 

v. buvo rodomi Dievo lodė! pa valdės prašė neminė- 
s apsireiškimai I&panb. ti. Dėkui už dovaną ir už dč- 
GarabandaĮ vietovėjejnesį. A
1965 m. Ta pati prog

inis pakartota spalio 31 
1. popiet Rosemont, Ill., 

Hollywood Inn., 54-10 North 
River Rd.. 2 mylios į rytus 
nuo O’Hare aerodromo. (Pr.) 

— Stasys Jonaitis, Stay nėr, 
On t.Canada, pratęsdama pre 
numeratą taip rašo: “Siunčiu 
jums prenumeratą ir $10 au
ką už tokius puikius rašinius 
ir gerą laikyseną prieš viso
kius bendradarbiautojus su 
miškeliais iri jų patikėtiniais 
abejose Berlyno sienos pusė
se”. Dėkui už laišką ir auką.

— J. Bitneris, LaSalle, Que., 
Canada, pratęsdamas prenu
meratą, savo gerus linkėjimus 

gnoruojančius lai- atlydėjo 5 dol. dovana Naujie
ms- nu paramai. Montrealio Iretu-

Didžiausios ksilių 
peu irinkimm 

vienintelį

^MLNORMANĄ

26MS2S 
iffir (utaigos) ir 

£77-84*3 
(buio>

pervis nžsisakė Naujienas 3 mėn. Studentų taryba.
iki tinkainesniam susipažinuųpii ~~ -‘-. Šo.-Jurgio parapijos Afčt- 

Dievo t<xlėl pavaiidės' prašė neminė- terų klubas hridgęporle ruo-5 
šia kugelio, išpardayiip^ .spa-_ 
lio 30 d. nud vidudienio iki 6 
vai. vak. mokyklos-1'šefėje, 911 
W. 32 PI. Draugystės pobūvis 
bei pietūs bus- lapkričio'-H d.

i taip pat nuo vidndienio iki 
]5:30 vat, vak; . . . 4.- . r -

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

135-TA IR ARCHER AVĖ.
LEMONT.. ILL - : 
Tel. 257-5861.

— Venecuelos Lietuviu Drau
gija rengia rudens balių lapkri
čio 13 d., šeštadienį, šaulių sa
lėje, 2417 W 43 St Bus trumpa 
programa, veiks Laimės šuli
nys, visus linksmins šaunus or
kestras, bits šalti ir karšti pa-! 925-4980. Auką'ąsuieniui $8. 
tiekalai. Staliukus užsisakyti* ■ (I

■v • -r — V-a , v. ... REIKALINGA MOTERIS 
išgirsti Marijos Aukstesmosios prižiūrėti 5 menesių vaiką musu na- 
Mokyklos salėje lapkričio 14 “uo?e nuo pirmadienio iki penkta-
d. 3 vai. popiet Operetei diri
guos muz. D. Lapinskas. Bi
lietus galite gauti “Marginiuo. 
se”. (Pr.)

Erdvus 4 miegamųjų Georgian.
vonios. Centrinis šaldymas. Prie 72- 
tros ir Whipple. Tik {mokėti $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.-$18,000.

BUDRAITIS REALTY CO.

Adu. K. Šidlauskas> buvęs 
dėmesį Naujienų lei Cook Apskr. prokurdro "padė

jėjas pa tikslindamas apkšty- 
( vesnę mūsų žinią praneša, 

kad šiuo, meti? jiš yra Čodk 
Apskr. -gynėjo padėjėjas’;

— Ann ir. -Georgė, BOrchėr- 
tai iš Hot Springs, Ark.,5 ' iš
vyko ilgesnei kelionei po Ame 
riką. Atsiuntė sveikinimus-iš 

i Tucson , Arizona, ir. iš Ana
heim, Cal. ,, :■ / - ' Į

—' Kim. Jonas Kuzinskas^rr.
Baltramiejaus parpųos klebu-' į park
nas Waukegane, .sunktas Bal jįiehards 463-0200
fo skyriaus pirmininku, Vla
das Petrauskas :—sekr., Kazys 
Kazlauskas — ižd. Metinė rin
kliava buvo spalio .viduryje 
prie bažnyčios," b aukos .neįtei 
kę, prašomi ją siųsti čekiu 
Balfui .sekretoriaus adresu — 
1122 Victoria St, North Chi
cago, IL. 60064.

— Gražią ir Melodingą ope
retę ‘Grafas Liuksemburgas” 
statomą pagerbiant mirusį = 
muz. K. Steponavičių,-1 galėsite

ll-BBriHINiBSINUfrd
Call Frank ZapoIIs 

32081/2 W.95trh St.
GA 4-8654 . '

STATt FARM

INIUtAMCl




