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Tito pasakė

Naujas Šliužų tvenkinys bus
mius akceleratorių pedalams pa 
keisti. GM sako, kalgali užsi
kabinti už grindų paklode ir aut 
rukdyti stabdymą.
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Ame 
pra-

NAUJAS REZIDENC.IJŲ
KOMPLEKSAS

Geriausia gimdyti namie
CHICAGO. — Dr. Greg

už du nusikaltimus, teisėjo 
Gerhard A. Gesell buvo pasigai
lėtas. Teisėjas jam sumažino 
bausmę, kad galėtų išeiti kartu 
su kitais nusikaltėliais, įsisti-

j

DETROIT. — General Motors 
jau 20 metų Corp, atšaukė apie 330,000 Chev 

apsisprendė skųsti rolet ir GMC 1976 ir 1977 metų

I.s — ■ Amerikietis, meno dalykų 
pardavinėjtojas, atidavė italams

transliuoja Į Sovietų bloko vals
tybes, vadindamas tai “fragran- 
tišku Helsinkio dvasios pažei
dimu”. Mes reikalausim kad tie 

{veiksmai būtų sustabdyti, pasa-
WASHINGTON. Atstovų Rū-)kė jis

mai užtvankai ir tiltui skersai! -----------
Mississipi upę prie Alton, Ilino- Į — Prezidento patarėjas John 
juj, statyti autorizavo $432 mi-lD. Ehriichman, sėdįs kalėjime 

St.’lijonus ir laivams vidaus vande-

kvalifikuotoms 
(midwives) laisvai 
pareigas.

Teisėjas k'rank 
patarė kreiptis į

J. McGarr 
legislature 

kuri prieš 12 metų tokį potvar 
likdama su-| M »)ric,nė- 
krūtinės visu,
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KONGRESAS PRIEŠ BOLŠEVIKŲ AGRESIJĄ
Ukrainiečiai, lietuviai, estai latviai, vokiečiai, ru

munai ir kitos pavergtos tautos Chicagoje spalio 22-23 
d. rengna kongresą Sheraton-Chicago viešbuty, 505 
N. Michigan Avenue.

Spalio 21- d. 10 v. 30 min. bus spaudos konferencija Lake 
Superior kambary. Spalio 22 d. 9 vai. registracija, o 10 vai. po-, 
sėdžiai. 3 vai. p. p. — simpoziumas “JAV politika ir pavergtos, 
tautos”, šeštadienio vakarą 7 vai banketas- Sekmadieni 9 vai. vėl 
posėdis, T vai. 30 min. p.- p. simpaziumas “JAV laisvės politika ir, 
žmogaus teisės” ■ ; : . • . / . į

Kongrese .pirmininkauti pakviestas dr. K. Bobelis, invokaci- 
ją sukalbėti — kun. J. Prunskis. Kongreso rengimo komisijoje^ 
dirba M. Krauchunienė. .

Lietuviai prašome gausiau, kongrese dalyvauti.
Jungtinis Baltų komitetas ■ —. ~=

; Iš Washingiono atvykęs . dr. . TRUMPAI 1S VISUR
J. Genys painformavo, kad ten 
yra veiklus Jungtinis 'Baltų ko-- 
mitetas. Kas savaitę daro posė
džius, dažnai kontaktuoja val
džios žmones. Aktyvus.ryšių su 
įstaigomis vedėjas J. Bdsteins,

■ 1 -.- Komitetas lankėsi Baltuosiuose.
' • Rūmuose, daug veikė pravedant

^rezoliucijas kongrese. Komitetas

— Milijonierė Jacqueline K. 
Onassis, padirbėjusi po kelis va
landas Viking leidykloje, metė 
darbą, neturėjo kantrybės daug

Pranešimai ' ir' diskusijos
.? i. -jr';'h-N - . *

. ^Dr. :̂ Valaičiui pirmininkau-:

.jąnt X Qhaplikas prąnešėj .kacŲ 
iždo globėjai (V., Abraitis, A. 
Chaplikas, X’Sukauskas) ? rado 
pąjamų ir išlaidų knygas. labai.

- - geri^vddaiiTas, už tar reikšdami 
padėką .kuri. X. Stasiui,. fžĮ.-X- 
Skorąibskui, vedėjai?!" BĮirištruy' 
bienei. 1976 m. suvažiavimo nu-, 
tarimas -įsigyti, nuosąvias pa-, 
talpas puikiai Įvykdytas.;. j

Inž V. .Naudžius pasiūlė įvesti 
nįųją. Apyskaitos foriną. kur bū 
tu'^jurigiama ir 'turima nuosa
vybė. X • -•■j ■ '•4

Diskusijose dėl pranešimų kel 
ta reikalas gyvinti skyrių veik
lą? Iždininkas J. Skorubskas pra: 
-nešė, kad suvažiavimo proga su
aukota 8,852 dol.

Pov. Dangiui pirmininkaujant 
visi pranešimai suvažiavimo pri 
imti ir patvirtinti.

Iš skyrių pranešimus padarė 
A. Chaplikas (Bostonas), R. šar 
ka (Chicaga), dr. P. Atkočiū
nas (Cicero), S. Paulauskas (Ci| 
cerp), E. Paurazienė (Detroi
tas), V. Jokūbaitis 
das), V. Yucius (Pittsburghas), 
V. Kažemėkaitis (Racine), A.. 
Vinikas (Lake apskr.-) dr. V. Bal 
čiūnas (Kenosha), P. šilas (Mia 
mi), P. Wytenus (New Yorkas). 
Daugelis skyrių atsiuntė savo 
pranešimus raštu. -

Garbės narys
Adv. St. Briedis, 75 m., ilga

metis Altos veikėjas, aklas dėl 
glaukomos,, vistiek buvo atvy
kęs į suvažiavimą iš New Yor- 
ko. Dr. K. Bobelio pasiūlymu 
buvo pakeltas į garbės narius; 
jam sugiedota Ilgiausių metų. 
Dėkodamas adv. St. Briedis ra
gino visus uoliai darbuotis 
Alte. ALTo Informacija

teisino, pašiaušęs tardytoji};:
— Goldą Mayer, buvusi Izrae 

■lip premjerė, labai aštriai kriti
kavo premjerą Begin ir užsie
nio reikalų ministeiį' Dająną-

— Italas 'Julio Andreatti, glau 
džiai bendradarbiauvo su Ita
lijoskomunistais, Romoje suruo 
štose riaušėse.

- —^Anglijos karalienė Elzbieta 
atskrido vizitui į Kanadą. •

— Belgrado konferencijos po
sėdyje-sovietų atstovas Vozon- 
covaą. aštriai-.kritikavo Laisvės 
ir Laisvos Europos radijo sto
tis.

— Pietų Baptistų organizaci
ja uždraudė jos užlaikomai bap
tistų ligoninei daryti operacijas 
vyrams, norintiems tapti mote
rimis.

— Sovietų lėktuvai mylių my 
lias seka Atlantu plaukiojan
čius Amerikos karo vaivus. Rusai 
dingsta, kai padangėse pasirodo 
modernūs Amerikos lėktuvai

— Duluth, Min., zoologijos so- 
(Clėvelan-| de meška sumaurojo 22 metų 

amžiaus merginą, atėjusią pa
sižiūrėti, kaip gyvena šiaurės vė 
žys.

— Rytų Vokietijos valdžia la
bai susirūpinusi jaunų muzikų 
koncerte Įvykusiomis riaušėmis 
Riaušininkai sugadino valdinę 
sukaktį.

— Izraelis principe sutiko pra 
dėti taikos pasitarimus, bet tai 
nereiškia, kad mes jau turėsime 
Artimųjų Rytų taikos sutartį, 
— pareiškė prezidentas Carter.

— Artimuose Rytuose sovie
tų valdžios agentai bando išar
dyti kiekvieną. įamerikiečių 

žingsnį taikai įgyvendinti. Su 
rusais glaudžiai bendradarbiau
ja Arafato palestiniečiais.

— Keli Cook County kalėjimo
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Giedras, bet vėsus 
Saulė teka 7:01, leidžiasi 6:11

GRASINO NUŽUDYTI SCHLEYERĮ, JEIGU IKI SEKMADIENIO NEDUOS PINIGUi a
Vokiečių kancleris Schmidt sukvietė kabineto narius 

grobiku reikalavimams aptarti ir veikti
DUBAI, Jungtinių arabų Einiratas- — Ketvirtadienio vakarą 

grobikai užvaldė Vokietijos Lufthansos keleivini lėktuvą, skridu- 
sį iš Palmos į Madridą ir vėliau j Vokietiją. Grobikai užvaldė 
dideli lėktuvą, privertė lakūnus nuskristi Į Persijos panką ir nu
sileisti Dubai aerodrome Lėktuve būvi 87 keleiviai ir Įgulos na
riai. Grobikai pranešė Emirato krašto apsaugos ministerial, kad 
Vokietijos vyriausybė privalo paleisti visus 11 kalinių, laikomų 
Vokietijos kalėjimuose ir du kalinius, laikomus Turkijos kalėji
muose. Be to, grobikai nori gauti iš Vokietijos banko penkioliką 
milijonų dolerių. Pinigai privalo būti Įteikti sekmadienio rytą, jei
gu nenori, kad lėktuvas būtų išsprogdintas, Įgulos nariai ir ke
leiviai nužudyti. -ė -

Vokietijoje nepavyko susitarti t 
su teroristais Lt . 'rff /

Atrodo, kad pačios Vokietijos ’i.

Apnuodytos daržovės
WASHINGTON.— Daržovės, 

kurios buvo šlakstomos ar a p teroristams nepavyko susitarti 
dulkinamos parazitams nai- su.vokiečių vyriausybe. Pasitari 
kinti chemikalais, gali iššauk- mai eina per Šveicarijos advo- , 
ti vėžio ligas, perspėjo Aplin- katą, kuris--labai lėtai' susižino- 
kos Apsaugos Įstaiga EPĄ, su grobikais. Arabai .pasižadėjo 
penktadienį. . ... , > i .padėti Vokietijos grobikams ne

.. EPĄ ištyrė, kad ^pesticidas.„tik .išlaisvinti kalėjime laikomus'v 
<lirbromo phloro[)ropane ūką-teroristus, -bet'jife atda’,užmušti 

~~-—į- r pu-^vokiečių, itakingingiąusią pra-' 
^SčHeyerį.

*kad|yalgąnt vidųtįniškąi.-rper jpdrą Vokiečiai^ nieko nesirengia dary 
2L|-ti^ąpie^teyoristųsą.jąjkqmus Tur

kijos kalėjime. Turkų teismas 
’nuteisė ilgiems metams kalėti 
lėktuvą užpuolusius' teroristus 
ir nesirengia jų .išleisti iš kalėji
mo? '‘ .
Karo ministeris neduos degalų

Be visos eilės reikalavimu Vo 
kietijos virausybei,-Dubai aerb-

Didfeji Antarktikos pingvinai atplaukė į ralklanso salas kiaušiniu dėti ir. vaiku perėti. Pigvinams geriausia 
augti šiltuose vandenyse, negu Arktikoje.

ATSARGIAI SU- GAZU 
dHIG.^GO.^—Penktadienį pa

, laidota Mrs. Marilyn Sagunį
I kurią užmušė smarkus -sprogi-* .. . _ .
ĮdS^j^d^iąudanias dvieju auk jyękjį vadinamas JDRCP.

■ ė ' ' mirė Ispanijoje, bežaisdamas golf<| •jh-o.r. į —. -rv ” tez sU Kaimyne liudijo, |
- -.WASHINGTON, DJ Gbp.' Prezidentai Jimmy;Cdrter ir Omar ^rieš -pusvaįlandį- praiedama
Torrijos' buvo susitarę dėl Panamos gynybos, paskelbtas Baltųjų , pro tuos namus smarkiai dvor 

kė gazu. People Caį Co. dalei- 
dof - kad galėjo būti ir taip, 
kad buvo perkirstas vamzdis, 
kuriuo Į Sagum namus buvo 
įvestas gezas, .nes tose vietose 
gatvių konstrukcijos darbnin- 
kai, tašydami išaligatvius, 

■ Įėjo netyčia perkirsti.

Rūmų ir prezidento Torrijos padarytas, susitarimas.' .Saugumo 
sumetimais buvo sutarta r šios gynybos sutarties neskelbti, nes 
ji naudinga tiktai komunistams.

Paaiškėjus JAV kongreso riub‘ 
taikoms, abi valstybės nutarė 
susitarimą pasklbti. Atrodo, kad 
JAV turi teisę bet kada Įsikišti 
Į visą kanalo zoną. Susitarimas 
sako, kad karo laivai karo me
tu visuomet turės pirmenybę 
pasinaudoti kanalu. •

Pasirodo, kad Panamos sena
tas taip pat nepatenkintas nepil
na sutartimi. Jie nori patirti, 
kada Amerikos karo jėgos ga
lės Įsikišti Į jo gynybą. Ar ame 
rikiečiai turės laukti, kol pana
miečiai praneš ir prašys pagal
bos, ar jie patys galės' spręsti, 
kada įsikišti į kanalo gynybą
Crosby ištiko širdies priepuolis'

MADRIDAS, Ispanija. — Iš 
garsėjęs dainininkas Bing Cros 
by, bežaisdamas golfą Ispanijo
je, staigiai gavo širdies priepuo
lį ir ten pat mirė. Buvo pašauk 
ti gydytojai, bet nieko jie nega
lėjo padėti, žaidėjas ėjo 73 me
tus.

k- Dainininkas jau anksčiau sir- 
ginėjo. Jis buvo nukritęs nuo see 
nos ir gerokai sumalęs kelis kau 
lūs. Ispanijon jis vyko pailsėti 
ir atsigauti, bet niekas nesitikė
jo,- kad jis galėtų staigiai mirti

CTA gaus$35 milijonus » 
. CHICAGO.-^-Federalinė Mie

stų Masinės . Transportačijos 
(CTA) $35 milijonus. Bet tai 
administracija paskyrė Chica- 

, gos Tranzito Administracijai' 
yra-tik dalis $173 milijonų pro
gramai įpirkti 300 vagonų Chi- 
cagos greitojo tranzito vago
nams Kiekvienas vagonas ka
štuoja po $390 tūkstančių, bet 
bus pastatyti tik per dvejus 
metus.

SOVIETAI BIJOSI JAV 
RADIJO PRANEŠIMŲ

MASKVA. — Savo nusikalti
mams prieš laisvę ir žmogaus 
teises užmaskuoti, Sovietų Są
junga penktadienį atakavo Jung 
tines Valstybes dėl informacijų 
trensliuojamų per Amerikos ra
diją kitapus Geležinės uždangos; 
iš kitos pusės išreiškė savo “pa
sitenkinimą”, kad ir Amerikoje 
žmogaus teisės “šiek tiek page
rėjo”, ypač kad rugpiūčio mėne- 

jsį nuėmė draudimą duoti Įvažia- 
Jvimui vizas Sovietų darbo parei- 

■ gūnams.
Sovietų delegatas Belgrade 

vykstančioje kanferencijoje, Ju- 
lij Voroncov kalbėdamas sekan- 

( čia dieną Amerikos vyr delegato 
Goldbergo kalbos, jis tiesiai 

' pasmerkė sovietus dėl žmogaus 
i teisių trempimo visoje Sovieti- 
. joje, Voroncovas gynė žmogaus 

teisų “rekordą” Soviet! joj e ir ata 
kavo JAV Įsteigtas Radio Liber

I metų, iš milijono žmonių 
gali gauti vėžį.

Prieš mėnesi laiko vyriąu'sy- 
bė uždraudė tą pesticidą5 var
toti, kai buvo "rasta, ka‘d dir
bantieji DBCP manufaktūroj 
pasidarė nebevaisingi ir Tetu
rėjo inepaprastai mažą- spėr 
mų skaičių. x •

Negana to, nustatyta, kad
tas chemikalų mišinys DBCP, drome nusileidęs lėktuvas reika 
laboratorijose pelėms ir 
kėnis sukelia veži.

lingas kuro. Grobikai reikalau-. 
ja, kad Dubai krašto .apsaugos 
ministeris duotų jiems pakanka 
mai ‘degalų toliau skristi, jeigu 
Vokietijos vyriausybė nepaten
kintų jų reikalavimų. Emirato 
krašto apsaugos ministeris per
davė vokiečiams grobikų reika
lavimus, bet jis nesirengia.duoti 
jiems reikalingų degalų. Jis duosi 
tiek degalų, kiek jų reikia šal
dytuvams ir vėsintuvams suk
tis.

BELGRADAS, Jugoslavija. — 
Tik dabar Ameriką pasiekė ži-.i 
nia, kad pats Tito panoro pas-j 
veikinti suvažiavusius 25 vals
tybių Įgaliotinius. Jis palinkėjo 
suvažiavusiems atstovams sėk
mės, ’nes jis yra Įsitikinęs, kad . 
šios konferencijos principai yra 
visai kitoki negu iki šio meto 
ruošiamų konferencijų.
Rumunijos užsienio ministeris 

apgailestavo, kad dar šiandien, 
dviems metams po Helsinkio ak
tų, didžiosios valstybės nori kiš
tis į mažesnių valstybių vidaus >ty ir Radijo Frre Europe, kurios 
reikalus. Rumunija norėtų, kad 
galingosios valstybės visai ne
sikištų Į mažų valstybių valdy
mo metodus.

CHICAGO.— Miesto pietva
karinėje dalyje tarp Ashland 
ir Harrison gatvių jau pradė
tas statyti naujas didokas kom 
pleksas rezidencijų aukštųjų 
“dangoraižių” i š n uuomavi- 

mams. Tas 18 akrų plotas yra 
tarp Rush - Presbyterian
Luke MeJical Centro ir tradici nyse uždėjo mokesčius- Bilius, 
nės italų kaimynystės. Plane priimtas 331 prieš 70, persiųstas 
numatyta pastatyti 512 vieno-. Senatui.

kaliniai liudijo prieš Moore. į tų o kainuos jau dabar nusta- 
Tvirtina, kad jis, būdamas vir-’ tylos, pradedant nuo $250 mė- 4,200 pėdų ilgumo ir pakeis 43*prinusiais kabinete ir Baltuose 
šininkas, juos mušęs. ;nėšiui už butą ir daugiau. įmetu senąjį,- - = (Rūmuoše.

Libano paliaubas 
Bando pratęsti

TELAVIVAS, Izraelis. — 
rikos diplomatai stengiasi
tęsti paliaubas, pasiračytas tarp 
palestiniečių ir Libano krikščio
nių. Amerikos ambasadorius Sa 
muel Lewis beveik kiekvieną 
dieną tariasi su Izraelio krašto 
apsaugos ministeriu ir susižino 
su Pietų Libane esančiais pales
tiniečiais.

Kartais susidaro Įspūdis, kad 
visi pasižadėjimai eis niekais ir 
karo veiksmai prasidės visu 
frontu, bet netrukus viskas ap
rimsta iki rytojaus. Tada atei
na pranešimas kitos teatro zonos 
kad naujai prasidėjo susišau
dymas. Pasienyje stovintieji Iz-i ~... . . .. - j i pirmosiomisradio kanai norėtų įžengti į de- 1, .. . .v ... ..Į motina nep<markacijos zoną ir išnaikinti; 
kelis užpuldinėjimų lizdus.
Duktė apskundė tėvus reikalau 

ja $5 milijonus
WASHINGTON. Prieš 5 

metus prie savo šeimos vasar 
namio nuo kranto j Potoinak 
upę, Elzabeta I^aughlin atsi
mušė galva j akmenuotą upės 
dugną, rezultate 
paraližuota nuo 
kūnu žemyn.

Miss Laughlin, 
amžiaus.
teismui to vasarnamio savinin! gamybos lengvuosius sunkveži- 
kus “už apsileidimą ir didelį’ ‘ ‘ --- --J ' —
apsileidimą”. Ji gyvena su tė
vais ir gražiai sugyvena. Jos 
tevis — advokatas.

to teismui, kad gimdyti savo., 
namuose yra patogiausia ir 
saugiausia, viena kad ma
žiau infekcijos pavojaus, kita, 
kad naujagimiai kūdikiui ypač 

dienomis būti su 
nepertraukiamai.
.ėją buvo atvykę apie 

' 100 tėvu, motinu ir kiti, leisti 
pribuvėjoms 

eiti savo
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II metai

Gatvė (Tapyba)

Testamento reikalai

Ar naujasis pająnnf mokesčių metų darbo (kreditą
10 mėtoj laikotarpį.PALIEKA SVETIMŠALIUS

Testamentu rūšvs

Cold war< pensija

NAUJI1NOS. CHICAGO a, ILI---- Monday, Octoter. 1#7 1977

Sig

“Šaulių Sąjungos 21 metų sukaktuvių 
pakitėjjo mūsų Tėvynėje vidaus gyvenimas, 
žimas, kuris trukdė ir mūšų Sąjungos darbą

CHICAGO, ILLINOIS 60f£A 

P&mMi Virpini* 7*7747

see us for 

financing 

AT OUR LOW RATES

not nearly enough food, and short on 
ammonloan.’

It was an army long on courage, 
but ihott on money.

Ahd then the money came. 
Seine $27,000,000 from the 
pcticettrfnewAtnericarA.

That** how people took sfodc

Trečią kartą septynių mėlti 
laikotarpyje Šveicarijos bal
suotojai atmetu referendumą! 
kad tame krašte gyveną jr 
dirbą svetimšaliai būtų ištrein 
jai taip pat atmetė pasiūlymą, 
sumažinti iki 4,W0 skaičiaus 
svetimšalių, kurie galėtą Būti 
natūralizuoti Šveicarijos pilie

Ar galinta atsiskaityti
* 'mokamas alimonijas?

KL. Aš visą laiką moku ali 
morrijasy kurias aš atsiskąi-

ill&’ŠUSl- 
ISntMU

LIAUDIES:SElW<h.it

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI ;

SINK Ii Ė S NAUJIENOSE

in Arffenci back then, and you know bow tr—: >—'> 
turned out.

Nowadays, people are stiH helping America stay 
strong and self-sufficient. And they're helping them- 
•elves to safe, dependable savings. By taking stock in

sj. America with the Payroll Savings Plan, 
ife e fts. » Buy United States Savings Bcodk

Ar gdli gauti- pensiją-, jei 
nedarbingas?

KL. Pasakykite, kada dir
bantysis gali .^žftiti pensiją, 
jei jis pavargt' tfegafi’ n'čhna- 
liai dirbti? ' F* J-tis

stijose, kurios gaus iš Wą: 
shingtono finansinę paramą.

ATS. Anksčiau taip Buvo, 
bet dabar Illinois Probate ak
tas, leidžia,’*jėi ’tėStdnfelfto* yyk. 
dytojaš' vyfėšni§unėgu ‘ 18jftetų. 
. , '. •>- a '

MEDIC ARE PA CIENTAi 
L1G ON IN ĖS E MOK ĖS

DAUGIAU

BEDARBIAMS PAŠALPŲ
■ MOKĖJIMO LAIKAS 

PRAILGINTAS
. Fed.-Darbo sekretorius Ray 

^iafidiall pranešė, kad federa
linė vyriausybė -patvirtino <ne-

KL Pasakykite be Įprastinio 
testamento, kuris man yra aiš
kus ir suprantamas, tačiaus nie
ko nežinau, koks yra holografi
nis testamentas? Už pąaiškini- 
mą-būsiu dėkingas. Tadas K.

ATS.” Holografinis testamen
tas yra toks, kuris yra visiškai 
parašytas testatoriaus ranka.Jis 
gali būti parašytas pieštuku ar
ba rašalu arba iš dalies vienu ar
ba kitu. Jis gali būti laiško arba 
pastabos, angliškai vad. nota
tion forma parašytas. Jis turi pil 
nai parašytas ir datuotas paties 
testatoriaus.

Turime pastebėti, kad ne vi
sos šio krašto valstijos hologra
finius testamentus pripažįsta ir 
ne visur tokiam testamentui rei
kalaujama liudininkų.

-.Ar as gatm‘ gautv'Soc. Sęc.. 
pensiją, jei rtttkdda nedirbau?

. KL. Prašau-*paaiškinto;' ar 
aš galių., gautL;:Social' Security- 
čekį, jei aš niekur nedirbau, 
tik namuose. Mano vyras dir
bo 20 metų ir -galina Soc. See. 
pensiją. K. B-nė

ATS. Jūs galite gauti pensi
ją pagal savo vyro uždarbius. 
Pensijos dydis priklauso nuo 
jūsų amžinusį jei esate jau
nesnėj negu 65'- 
bu« mažesnė.

linga kiekivenam asmeniui 
gavimui pensijos, bet jie ne
privalo išdirbti paskutinių 5 
metų prieš datą, kada jie bus 
pripažinti nedarbingais.

W ASHIN GT<)N AS. Sveikatos 
ir gerbūvio (HEW) sekreto
rius Joseph A. Califano nese
nai spaudai pranešė, kad sąry- 

, , švje su ligoniniu išlaidų paviene kartą kreip- L,... ,, . •. . , didėjimu. Medicare pacientai
tautiečių reikalaisl . . . . -*• t turės mokėti >20 daugiau, ne-

botvarkę. Ji buvo surašyta nišų kalba ant,Sovietų Pa
siuntinybės raštinės blankų. Prie kiekvienu* darbotvar
kės punkto buvo payžmėta Seimo deputato pavardė, kas 
pasiuntinybės nustatytą dieno tvarkę, Įur^?šiūlyti vie
šai, prasidėjus seimo posėdžiu. a-

(Bus daugiau) -

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to smjegularty!

Ligoninių sąskaitos vyr. amž. 
žmonėms ir nedarbingiems as 
meninis Medicare pacientams 
bus padidintos nuo §124 iki 
$144 už pirmąsias 60 dienų, 
esant ligoninėje. Medicare mo 
kės sąskaitos likusią dalį už 
tą laikotarpi.

Nuo 61-mos iki 90-tos die
nos pacientams ligoninėse 
sąskaitos bus padidinta nuo 
$31 per dieną į $36.

Už ligoninę po 90 dienų pa
ciento dalis padidinama $10 
—iki $72 už dieną.

Prezidentas Carter pasiūlė 
leisti ligoninėms sąskaitas pa
didinti nuo 9 iki 11 proc. per 
metus.

Sekretorius Califano sako, 
kad >dahar dvi infliacijos ligo
ninių išlaidos padidėja po 15 
kas metai. pr. fab.

vėliau Socialinio draudimo 
komisija, tai jūs gulėsite gauti 
pensiją pilną, tai yra nesuma
žintą, nors iri būtumėte ne
pasiekęs? 65 mt; amžiaus. Ne? 
darbingumas turi būti toks, ku 
riš neleistų jums dirbti įpras
to darbo ir tas nedarbingumas 
turi tęštis bent 12 mėnesių.

Jeigu jūs pasidarėte nedar
bingu prieš 24 metų amžiaus, 
tai jums reikia turėti pusant
rų metų . darbo kreditą per 

pen- 
per

įstatymas iigįtoliau leis ** man 
taip daryti^į St. K-kas

; . j
ATS. Musų žiniomis nau

jasis pojamų mokesčių įstaty
mas už 1977 m. pajariias leis 
atsiskaityti alimonijas nuo 
brutto pajamų.

KL. Gal būsite malonus pa
sakyti, af aklieji irgi privalo 
Įbūti' išdirbę nustatytą! laiką pa 
dengtame Boc. See. darbe, kad 
gautų pensiją? W. L

ATS. Soc. See. taišyklėš, pa
gal kurias aklieji gali gauti 
pensiją kaip nedarHirigi, yra 
kiek skirtingos. Aklieji turi

KL. Prieš kelis metus mano 
vyras ir aš padarėme pas teisi
ninką - advokatą testamentą 
kaip vykytojer pavaduotoją 
Mudu testamento vykdytoju 
paskyrėme sūnų ir dukrą, 
Dabar sūnus gyvena Califor- 
nijoje. Mūsų bičiulis mums pa 
sakė kad sūnus negalįs būti 
testamento vykdytoju, nes gy
vena ne vienoje valstijoje. Ar 
tai atatinka tiesai? Jane S-nė

tad

Quarterly
OUR SAVINOS 

.CERTIFICATES
EARN UP TO ' 7%%

pareiškimas apie j *ę 
“LIAUPiES^SEĮMS 

r
Kokiojė dvasioje ’ ii*ųątrno^^i^y^‘^^^b.^®t ‘̂g;ar- 

sūs “Liaudies Šėfino”
nas artimiausių. “L. Seimo^.pos.^ižipy ei^,s0?^į^ilįi^kų, 
čia noriu pareikšti: ■ '/< ! ši •aueri LT

Man buvo pavesta pravesti “L, * Sėijrto,;&|ip^ėd?io*. ra
dio transliaciją, ir aš turėjau*kalbėtis su 
Vyr. Seimo rinkimų komisija, iš M.askvos:^taųstais?bei 
vietos komunistų, partijos pareigūnais, bolševikų suda
rytos liaudies vyriausybės nariais; seimo deputatais/ tu
rėjau teisę lankytis posėdžių patalpose*,* št'ėbėti paruo
šiamuosius darbūs, užeidin'ėti j V. TeaWp užkulisį, -ku- 
rianle buvo prisiglaudęs sekretoriatas.

1. 1940 mt, liepos 21 d. pfi^ E. Seiino ’ įfošedžio pra
džią Į V. Teatro scenos ■ ūžkiilišį: atvėstas Raudonosios 
Armijos 180 žmonių, dalinys, kuris užėmė Sargybos pos
tus. Kariai buvo ginkluoti lauko kautynių'ginklais. Sar
gybos postai buvo slepiamu- Sargybiniai slėpėsi- už sce
nos užkulisyje, stovinčių dekoracijų:'šviesos rampų; už
uolaidų, gėlių- girliandų. Po seimo .pr5ezidiuihui; skirtais 
stalais, taip pat buvo suguldyti sargybiniai ir pridengti 
grindis siekiančioji! staldengtėm. Sargybinių ginklai bu
vo paruošti veikimui.

2. Nors L. Seimo posėdžio eiga Vyr. L. Seimo rinki
mų komisijos buvo nutarta transliuoti per radiją, bet 
vienam NKVD majorui — rusui užprotestavusį- trans
liacija prieš pat posėdžio pradžią feuVo atšauk^ Leista 
kai kuriuos posėdžio f ragmen tusjrašytiįč radijo plokš
teles. Radijo transliacijos bijota, kad per pbšĮdį beįvyk
tų abstrukcijų, kas neigiamai paveiktų., krašto; gyvento
jų nuotaikas. G'v >

*- v- s. =. * *
c. . • k s

3. Dar L. Seimo posėdžiui neprasidėjus, ąš-turėjau

HOURS t

SERVING ėfflČIGO

išvakarėse 
Griuvo re- 
nepriklau- 

mai Lietuvai. Tik dėl visų šaulių drausmės ir organizuo
tumo, dėl susipratusios pažangiosios visuomenės nuo
širdžios paramos ir dalyvavimo šaulių eilėse — Šaulių 
Sąjunga galėjo išlikti ir šiandien visų ryžtumu stoja pa
galbon vyriausybei, kuriai vadovauja nusipelnęs kovo
jąs dėl teisės ir: teisingumo einąs Respublikos Preziden
to pareigas Justas Paleckis, ; • .

Dabar stojo laikai, kada šaulių darbas bus reikš
mingas ir svarus, nes mūsų tautos ir valstybės laisvė ir 
nepriklausomybė patikrina Lietuvos kariuomenė ir 
draugiškoji mūsų didžiojo kaimyno SSSR kariuomenė.

Naujoji Respublikos Vyriausybė energingai ėmėsi 
tvarkyti vidaus gyvenimą ir stiprinti nuoširdžius santy
kius su didžiuoju Lietuvos kaimynu SSSR, per dvidešimt 
metų tiksliai ir nuoširdžiai vykdančiu savo tarptauti
nius Įsipareigojimus ir duotąjį žodi.-Būkime visiškai tik
ri kad, Sovietų Sąjunga, kuri mums grąžino lęnkMojo 
smurto išplėštą sostinę Vilnių, ir toliau su tokių .pat, nuo
širdumu vykdys savo pašižadėjijnus, kurie surašyti Lie
tuvos ir SSSR tarpusavio pagalbos sutartyje?’ -'-'

Šauliai turi rodyti pilietinio subrendimo ir sąžinin
gumo pavyzdį visiems šalies gyventojams. cMušųididžio- 
ji pareiga yra eiti vieningu Kėliu esu Tėšpublikos! vyriau
sybe, drausmingai vykdyjti jos įsakymus Iri 
ir nuoširdžiai dirbti nepriįdb^ifioš:,Ė^ej^^oš gaipvėi.

Šį Įsakymą perskaitai a^įn2ąusiiip$^ 
rinkimuose,

3arbb pašalpų laikotarį 38 vai amžiaus, JAV pilietis ir nėra 
diskvalifikuotas dėl protinės 
ligos, kompelentiškiuno,ar dėl 
kriminalo. Tokį paaiškinimą 
suteikė teise] as Waller P; 
Dahl} Cook, aj) s kr. Circuit tei
smo teisėjąsl pr. fab.

ATS. Jeigu jūs sulaukėte 62 
metų amžiaus, tai galite iš 
eiti poilsin ir.gauti Socialinib 
draudimo išmokėjimus, vad 
pensiją, bet ji.bųs 25 procen
tais mažesnė, negu to darbi-Įišdirbti tiek metų; kiek reika 
įlinko, kuris iŠemūr'pd?lsin 65 
Įlietų amžiaus.'

Tačiau, jeign jūs esate ne
darbingas ir tą būklę pripa
žins jūsų šeimos gydytojas, o

Senatorių? ir kong 
resmanų naudinga 

pagalba
Jua rašėme, kad 

p:ūiakinamai sutvarkyti savo 
rjkalų fed. savivaldybės ar 
k tai‘v e, padeda sena
torių įsltigi? kompetingi tar- 
mm’ojai, apmokami federa
linio iždo. Pavyzdžiui Chica
go] e ip Springfielde sen Adlai 
Stevensonas ir sen. Charles 
Percy turi tekias įstaigas. i

Teko ne 
tis įvairiai; 
į seantoriu įstaigas; LB Soc. 
klubo valdybos atstovui. Tar
nautojai mandagūs, paslaugūs 
ir daro viską, kad tik pagel
bėjus į juos besikreipiantiems 
asmeniškai, jei tie reikalai yra 
įstatymu ribose. Tose įstaigo
se -dirba įvairių sričių žinovai. 
Tuo būdu buvo . išrūpinti sen. 
Slevensoho įstaigoje pinigai 
apmokėti už gydymą Tr ligoni 
nę sąskaitos.

Jei kas dėl anglų kalbos ne 
mokėjimo ar kitų priežasčių 
patys negalite savo socialiniu 
reikalų sutvarkyti, tai LB Soc. 
klubo valdybos atstovai mie
lai patarpininkaus. Adresas: 
3548 So. Emerald Ave.. Chica
go, Ill. 60609. Soc. kl. info.

OŠ®1;;

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas 
(Tęsinys)

• 3) adv. Bulota Andrius, — narys,
4) Narvydaitė Valerija — narys,
5) Kvetkauskas Jonas — narys.

VADO ĮSAKYMAS ŠAULIAMS
Laikinai einąs Šaulių Sąjungom vado pareigas gen.

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS 

Spaliu 17

ciai kiekvieneri metai.
Šveicarija turi 6,250,000 gx» 

ventojų, iš kurių apie l’inilio- 
nas yra svetimšaliai, iš jų dau 
giausia yra ispanai ir fialai.

negalint! wS.š:,.š a-šeš E su Iro
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Iš gėlių Ciklo — aliejus 1974Magdalena B. Stankūnienė
žodis kitas su dr Joniku

kaip ir daugelyje kitų, pilių,

tų korpusai. Jie apie 12,5 m plo- vo kalinami didesni nusikaltėliai,

(Pabaiga)

Teisininkų pranešimo publiko
je pamačiau iš Illinois atvykusi

1735 m. pilyje buvo pastatytos 
ąžuolinės kartuvės.

1756 m. kilus karo grėsmei, 
pilies pylimai ir grioviai buvo 
atnaujinti, supilti papildomi

Upytės Draugiško klubo su
sirinkimas Įvyko spalio 7 d. Pir-

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo PamarĮ, mhos 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžių sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

Apie 1670 m. pilis buvo ne 
skers- ‘ tik (atstatyta, bet pastatyta dar 

mens. Pietryčių bokšto, pažymė keletas naujų pastatų jos basti- 
to 1598 m. plane, .1660 m. plane jonuose. 1678 m. lapkričio 19 d. 
nėra. Tačiau jis po šio gaisro bu atstatytoji pilis atlaikė švedų

diniai-pyliniai,1 iškastas antras patalpos fogtui, o šio bokšto rū-

. KLAUSEIKISAŲŲJuFAS TAUTAVIČIUS

(Tęsiny*)

Neturime .paskelbtų XV a. Klai griovys. Panašūs pylimai apsu- 
pėdęš • pflies. planų, piešinių ar po ir miestą. Buvo padidinta pi 
aprašymų. Todėl apie, tai, kaip Ties įgula, sukauptos maisto ir 
ątrbdė- pilis ■ po 1399—-1409 m. • amunicijos atsargos. Tačiau po 
statybų, galime spręsti tik iš 1629 m. Lietuvos-Lenkijos ir 
išlikusio 1535 m. piešinio. Tai Švedijos paliaubų Klaipėda be 
buvo griovip, pylimo ir gyvybi- mūšio pateko švedams, kurių 
nės sienos apsuptame kieme sto Į kariuomenė čia. išbuvo 6 metus, 
vįs lkopvento tipo pastatas suį. švedai pilį paliko gerokai ap

leistą, o 1660 m. pilyje kilo gaiš 
ras, kuris sunaikino dalį jos pas
tatų. Atstatoma pilis vėl apdegė 
1667 m. vasarą, kai, kilus gais
rui mieste, ugnis persimetė į pi
lį ir uždegė šiaudinius atstato
mos pilies stogus. Abu kartus 

KįJus . Ord.ino valstybėje vi-, išliko pilies korpusas, kuriame 
buvo arsenalas. ,

Po 1660 m. gaisro buvo pada
rytas pilies pastatų planas, ku- 
riartie nurodyta patalpų paskir
tis, kai kurių patalpų dydis ir 

maičius-iŠ pilies. Klaipėdos pily- aukštis. Dalis šių duomenų, iki 
je Livonijos kariuomenė išbu-. 1945 m. buvusių Valstybiniame 
vo iki-1468.w [Karaliaučiaus archyve, yra pas-

1399^—.1409-m. kryžiuočių [kelbta. Iš jų'sužinome, kad ke- 
perstatyta Klaipėdos pilis be žy ’■ turkampis pilies kiemas buvo 
mesnįų -perstatymų stovėjo iki . maždaug 93X93 m dydžio. Jo 
XVI .ai - pirmosios. • pusės. Tada centre — keturių korpusų pasta 
Prūsijos yąlddvai vėl ėmė sti-\taš šu uždaru vidiniu kiemu, 
printi.šią,-pilį ir ją pavertė vto- [Rytinis ir šiaurinis korpusai bu 
na. moderniausių tvirtovių. Pi- vo apie 75 m. ilgio. Pietvakarių 
lies perstatymas^ prasidėjo, apie 
1529 m: jr tęsėsi -daugiau kaip 
30 mętų. .
.. Iš pradžių trūko - statybinių 
medžiagų-, . todėl buvo nugriauta 
viena mūrinė -Klaipėdos bažny
čia, o jos plytos, čerpės, net pa
matų akmenys suvartoti pilies 
rūmams. -1546 m, buvo nugriau
tas didysis. keturkampis pilies 
bokštas:- Greičiausiai tuo metu 
ir kitus • kampinius keturkam
pius- .bokštus J pakeitė -apvalūs 
moderniški bokštai, o siaurus go 
tikinius.-langus pakeitė ketur
kampiai -renesansui būdingi lan- 
gai-,. - - - -. ■ . J

-- • Hersogo -nurodymu jau 1559 
m. prancūzas Klaudijus. Dzeno- 
tijus paruošė planą pilį sustiprin 
ti trimis -karnpĮni^s'-žemės baš-Į 
tijūnais,-o vėliau turėjo būti pas 
tatytas ,ir ketvirtasis-. Iš -tikrųjų 
Xyi a. pabaigos plane jau mato-

bašrtjonžnę' ^Klaipėdos pūį. /Tarp bokštų stovėjo trijų aukš čia įrengtas kalėjimas, kur bu- 
Tai-viena-išpirmųjų: tokio tipo- 
^į-.RytgK'iPabaltijyje.: Kampi-ičio,; keturkampiais langais, be [vykdomi mirties nuosprendžiai. 
ni^ba^jonaibtufėjo4^.3;frbn. ’• *—-- ■ — - .... ...
t^įiies-'ir.dvi-flanginesršaijdymo 
ahf Šą," j tarp.,- bastijonųesanti-

Žėmąis' keturkampiais bokštais 
kampuose. . Bokštai, buvo nežy
miai- išsikišę į sienų išorę, ir tu
rėjo, .dvišlaičius stogus. .Be to, 
turėjo vieną, didelį keturkampį 
bokštą, su ąūkštu keturšlaičiu 
stogu. - .1

daus .karui ir-prasidėjus Lenki
jos jr. Ordino karui, 1455 m. že
maičiui puolė Klaipėdą ir ją paė 
mė.,Tik į pagalbą atėjusi Livo
nijos. kariuomenė , išstūmė že-

kampe'ties vartais buvo tarsi 
nedidelė išpiova. Todėl vakari
nis korpusas buvo kiek trumpes 
nis, o pietinis ėjo laužyta lini
ja, Todėl -pastatas bent nuo XVI 
a. vidurio turėjo 5 kampus su 
apvaliais bokštais. z
• Didžiausias

pasveikino tokį gražų būrį nari 
atsilankiusių.

Protokolas -r kit: klubo uz- 
! rašai priimt!.

Viena nauja narė Krisi.
i klir,,i Anna Kryzowski ir \ :en- 

esa balsiai pritilta.
te užėmę, mes grįžtame į sker- ‘ 
dyklų miestą” — į Čikagą. Sa
kiausi už kelių dienų važiuosiąs 
į San Francisco, siūliau, gal 
būtų kelionės svečiais, gal nori 
aną miestą pamatyti? Atsaky
mas — ne, nes besirengią Į na
mus. Vieši pas p. Kutrus Santa

*? f

jau čia visas gerąsias vietas

Ligon ų raporte pranešta, kad 
per atostogas sirgo l’asper Krik-

.11111.1

ins, Bernice Lukas, 
’.rtingvs, Petronella Babilius. 
ei»ųv Ilavidauskas ir Marv Ma-

Kasper Krikščiūnas stin-
Šią vasarą iš Lietuvos grįžo k’ai serga ir yra šv. Kryžiaus li- 

turistas, kuriam kalbos gni.nėje, kambarys 11.). Kas

Jaunieji teisininkai prašneko
(Tęsinys)

Linksmoji dalis

Losangeliečiams palinksminti 
čia yra nuolatinių susirinkimuo 
se, diskusijose ar kitokiose suei
gose klausimų kėlėjų. Ne tiek 
k’ausia, kiek patys savo išmintį 
rodo, vis ką nors aiškina.

Ir šį kartą vienas pasiprašęs Monica mieste, 
balso, kažkokį popierinį maišiu
ką rankoje laikydamas juo mo- vienas 
sikavo, kalbėjo, bet jau vidury- mokslas nelabai terūpi, bet sakė j turite laiko, malonėkite 
je salės nebuvo galima supras-įsi ten sutikęs žmogų, kuris tei- I lankyti, 
ti, ką jis kalba. Į ravęsis, kada bus išspausdinti

: Prasidėjo plojimas. Maniau,Ikalbininko A. Salio raštai? Ne- 
I jog arčiau sėdinčiai publikai pa-[daug ką rr aš težinojau, tik pa- 
i klausėjo žodžiai patiko, tad ėmė. sakiau, jog laukiu, nes esu už- 
. ploti. Betgi pirmininkaujantis siprenumeravęs.

Dr. Jonikas mirusiojo kalbi-: 
ninko Salio raštus ruošia spau- j Sekantis siisirinhimas Įvyk 
dai, tai jam paminėjau, jog Sa- j gruodžio 2 d. A. Kaiys
lio raštų laukiama. Dr. Jonikas 
aiškino, jog pirmas tomas seniai 
atiduotas spausdinti, paruoštas 
spaudai ir antras Salio raštų to 
mas, o kad tiek ilgai išleidimas

J. Gliaudys pratarė: “Į Tamstos 
klausimą atsakymas toks: publi 
ka nerimauja, prašo, kad atsisės 
turn!”. Atsisėdo. >

Pašnekesį baigiant pakilo vie
nas iš senųjų teisininkų — Jur-

{gis Gliaudys, literatūriniame dar 
be Gliaudą žinomas. Pasidžiaugė 
jaunųjų teisininkų pasiražymu i tęsiasi, tai tik spaustuvės ir lei- 
lietuviams padėti, palinkėjo ge-; dejų kaltė, 
ros sėkmės. Atsisveil

jį ap-

Buvo nutarta turėti 
party, kuri Įvyks kovo mėnesį. 
Taipgi nutarta suruošti nariams 
Kalėdas po gruodžio mėnesio 
susirinkimo.

bunco

Nobelio premija 
švedui ir britui

STOCKHOLMAS, Švediją — 
Ekonomijos mokslų Nobelio pre 

jmiją gavo švedų mokytojas Ber 
Atsisveikinant dr. Jonikas pa-. ril Ohlin ir britas James Mea- 

linkėjo ir toliau spaudai rašyti, į de Kiekvienas gavo po S14,000. 
tardamas, “Į vatą nevyniok, bet i Ohlin parašė knygą apie laisvą 
rašyk teisingai”, Ačiū už lin- 
kėjimą. J. Klauseikis

syje greičiausiai būta kalėjimo, i sutvirtinimai. Klaipėda buvo 
Likusią rytinio korpuso dalį ir | apginkluota -80 patrankų, bet tu 
iš dalies pietinį korpusą užėmėjrėjo tik 24 artileristus ir labai♦ kalbininką dr. Petrą Joniką iri 

jo žmoną. Sueigai pasibaigus 
prašnekinau tolimus svečius, 
klausdamas ar jie čia tik atosto
gauja, ar gal čia apsigyveno?

Kaip ir visada pamažu kai- į mininkė atidarė susirinkimą 
bąs dr. Jonikas atsakė: “Jūs!

I nedaug parako... Todėl, lai 1757 
m. birželio 29 d. Rusijos laivy
nas ir kariuomenė apsupo'Klai
pėdą, o liepos 1 d. ėmė ją apšau 
dyti, Klaipėda nepajėgė priešin
tis ir liepos 5 d. pasidavė. Pilis 
ir miestas daugiau kaip 5 me
tus išbuvo rusų kariuomenės ran 
koše.

Sudarius taikos sutartį, ir pa 
sitraukus Rusijos kariuomenei, 
pilis daugiau nebuvo stiprina
ma. Prasidėjo jos griovimas. 
Jau 1770 m. Vokietijos vfeldovas 
Fridrichas'’ Didysis 'įsakė parduo 

vo. atstatytas, nes jį matome kariuomenės stiprų puolimą ir ti pilies griovio išorėje esančius 
1670? n£ J. Naronskio Klaipėdos iki XVIII a. vidurio išliko kaip 
piešinyje. Visi penki atstatyti (viena iš svarbiausių Prūsijos 
bokštai turėjo sailius kūgio tvirtovių. Nuo XVII a. vidurio,

i formos stogus.

Įvairios ūkinės patalpos.
Vidiniame kieme stovėjo dar 

pora mažesnių pastatų ir buvo 
iš jų — 15 m du šuliniai — vienas arčiau arkli

skersmens buvo šiaurės rytų džių, kitas prie virtuvių. Trečias 
kampe. Jis buvo 6 aukštų ir tu- šulinys buvo prie vartų esan- 
rėjo rūsĮ. Pietvakarių ir šiaurės čiame kiemelyje. Vidinis ir išori 
vakarų ‘bokštai buvę tik ketu- nis kiemai buvę išgrįsti akme
nų aukštų ir 11,3 m skersmens, nimis (dalis išorinio kiemo grin 
Tuo tarpu į dešnę nuo vartų' dinio rasta 1968 m.). 
stovėjęs bokštas buvo mažiau
sias >— -tik apie 7,6 m

rūsių, - nes' pilis stovi žemoje, 
drėgnoje vietoje. Daugumas pa
talpų buvo gana ankštos, su 
skliautais.

Vartai į vidinį kiemą buvo pie 
tinio' korpuso vakarinėj e daly
je;'šalia vartų buvo patalpos var 
tininkui, o virt jų — ąžuolinė 
galerija ir kambariai įgulai. Va
karinio - korpuso pirmąjį aukš
tą beveik ištisai užėmė arklilės. 
šiaurinio korpuso 56,6 m ilgio 
dalis pirmajame aukšte ir šiau
rės vakarų bokštas buvo naudo
jami arsenalui. Todėl šiaurės va 
karų bokštas buvo vadinamas 
Parako bokštu. Virt arklidžių ir 
arserialo buvo salės, o ties ryti
niu arsenalo galu šiauriniame 
korpuse buvo 13^X18.2 m dy- 

j džio pilies koplyčia, šalia kop-

š^yįtojaMasij>atca.id£ūms. (Tai. 
gi^51i^ia®in]davHnui ^reikėjo 
b«it f40 s patrankų,  ̂KHes .Į Vartai 
Ime^. ^fetvakarių^ kampe y- iš 
nįąriD%i^isės,-»6iaJt>ūyo įnvartai 
į;yidĮftį-,kiemą; Atrodo,-kad ;šių 
štotytiųę.ln^tŲ/buvo-iškąstas hau 
jAg'įlatus >‘ir-gilus -griovys • apie 
pilį,- i- ;>

. Kilus-karo su Švedija pavojui, 
XV0-a' pradžioje pilis buvo dar 
labidu "stiprinama. Jau . 1624 m. 
ji buvo apginkluota sunkiomis 
Vilniaus arsenalo patrankomis 
(Prūsiją nuo 1525 m. buvo Lie
tuvos ;ir’Lenkijos valdovų vasa
las). 1627 iri.’ pilies griovio iš
orėj e"'buvo supilti nauji žvaigž- lygios ir didžiojo bokšto buvo*

LAST Y1AA l AK}
oniux&n BrrwttM 

TMt MSI OP B AND l4 i 
Wtes KUXID BY MOTOft » 
WT4KXSS IN TH® U.S.' 
OHAJgLCS M. MAYS?/

SPECIALLY ALERT 
D«BN MOW THAT 
« bh Session

kapitalo judėjimą Vakarų Eu- 
) ropoję Jis mano, kad pinigų su
varžymas yra kenksmingas ūkio 
augimui. Jam atrodo, kad rei
kia leisti kapitalui laisviausiai 
judėti. Britas gavo dovaną už 

= nurodymą socialistų daromų 
I ūkio klaid

sutvirtinimus, 1783 m. buvo Įsa 
kyta parduoti ir kaikuriuos ap
griuvusius pilies pastatus nugrio 
vimui. Pamažu buvo griaunami 
vienas' po kito pilies pastatai.- 
Griaunama buvo dar XIX a. pir 
moję pusėje ir viduryje. 1840 
m. nugriaunami vartai ir pilies, 
siena, 1843 .m. — dar vienas 
bokštas ir t. t. Nu-pirkusieji nu
sigriaudavo ne tik iki pamatų?' 
bet dažnai iš lupdavo ir pama-

tus.
XIX a. pabaigoje išliko tik iš

lygintas sklypas — buvusi pilies 
vieta, kurią supo griovys, šis 
irgi pamažu ėmė užslinkti. Hit
lerinės okupacijos metais pilies 
teritorijoje buvo pristatyta lai
vų remonto dirbtuvių pastatų. 
Čia buvo iškasta vandentiekio 
ir kanalizacijos griovių, įreng
ta aikštelių zenitinei artilerijai 
ir t. t. Todėl ir išlikusios pasta
tų pamatų dalys daugelyje vie 
tų buvo visai sunaikintos.

Iš M&G.

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkėje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose myga aprašanti paskutinių 90 (18®-1959) metų 

Chicago? lietuvių- gyvenimą ir jų atliktus darbus . 684;.psl,...Kaina 
$10. Išleido Amerikos. Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas- Chicagon, atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai; •kurtff'ristr'tmvu^lSk-- 41- teatro .draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai kataA&škų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organbacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt *

Norintieji iią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekj arba Honey 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu tr; pasiųsti:

1735 So. Halstad St, Chicago, HL 60608

Taupykite
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

1739 So. Halsted SU, Chicago, Dl. 60508

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
A. J. Gumn — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liėčlančius 1905 

meti) {vykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir susi
rūpinimą. _________________________________- —— —sr ——

a j. Gusscn — DANTYS, jų priežiūra, sveiksta ir Krato.
Kietais viršeliais, vietoje $4-00 dabar tik-_________
Minkštais viršeliais tik _________________________

A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Dabar tik________

Dr.

Dr

Or.
$2.00

$2.00
G*Hm taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čak| arba monay wdari, pri* 

nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntimo illaldomt.

1739 So HALSTED ST- CHICAGO. ILL 6060*

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psL

minkšti viršeliai _______________________________ 32.50
2. J. Augustaičio V- VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai____________ $1.50
3. Vincas žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai____ 32.00
4- Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 

minkšti viršeliai, 52 psl.______________________ 31.00

Halrfed Street, Chicago, minoin 60608

pas mus

1800 So. Hoisted St.

Pas mm taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtas 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

sąskaita*

Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
[steigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

TURINTI DIDELES ATSARGAS
TeL 421-3070

- NAUJI INOS, CHICAGO *, ILL.— Monday, October 17, 1977
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Kviečia Bendruomenę i ALTĄ
Dr. Kazys Bobelis, Amerikos Lietuvių Tarybos pir

mininkas, suvažiavusiems konferencijos dalyviams pra-
■ nešė, kad Amerikos Lietuvių Tarybą šiandien sudaro 
net trylika centrinių Amerikos Lietuvių organizacijų. 
Kartu su ALTu dirba ir savo veiklą koordinuoja net 
trylika didesnių organizacijų. ALTą sudaro krikščionys 
demokrsftai- socialistai demokratai, sandariečiai, tauti
ninkai, Susivienijimo Lietuvių Amerikoje ir Rymo Ka
talikų fraternalinės organizacijos, studentai, Moterų 
Draugija, Atgimimo Sąjūdis, lietuviai respublikonai ir 
lietuviai demokratai, ir kelios kitos.

Kaip matote, Amerikos Lietuvių Tarybos sąstate 
nėra JAV Lietuvių Bendruomenės. Iki šiol buvusieji 
Bendruomenės vadai visą laiką padangėmis skraidė. Jie 
Įsivaizdavo, kad jie mokytesni, geresni ir lietuviškesni 
už bet kurią kitą Amerikos lietuvių organizaciją. Jie 
tvirtino, kad jie aktyvesni ir kad jiems priklauso vado
vybė. Amerikoje neatlikę nė vieno svarbesnio darbo, jų 
atstovai vis dėlto nori stovėti aukščiau už kitus atsto- 
bus. Amerikos lietuvių organizacijos tų specialių privile
gijų jiems nesutiko duoti, tai jie labiau pasipūtė, ir pra
dėjo patys organizuoti tuos darbus/ kuriuos kiti lietu
viai gana sėkmingai dirba.

Tuojau po karo Amerikos lietuvių veiksniai, susita
rę su atvvkusiais Vliko atstovais, sutiko leisti suorga- 
nizuoti didelę lietuvių organizaciją, kuri apimtų visas 
lietuvių politines, religines filosofines sroves, būtų tole
rantiška ir pati svarbiausią dėmėsi kreiptų į Amerikos 
lietuvių auklėjimą. Apie porą dešimčių Bendruomenės 
Įvairūs vadų ir vadukų to susitarimo laikėsi. Jie orga
nizavo Įvairias lietuviškas mokyklas, kuriose ne tik vai
kai- bet ir suaugusieji mokėsi lietuvių kalbos, mūsų tau
tos istorijos ir kitų naudingų dalykų. Visi Amerikos lie
tuvių politiniai reikalai buvo pavesti Amerikos Lietuvių 
Tarybai. ALTAS išvystė plačią politinę akciją ir atliko 
daug naudingų darbų.

Kai Bendruomenės vadovybėn buvo pastatytas Bro
nius Nainys, tai jis darbo padalos reikalą sauvauliškai 
išardė. Švietimo reikalų jis niekad nemėgo ir jais ma- 
aži tesirūpino. Jam patiko suvažiavimai, posėdžiai, re
zoliucijos, bet suvažiavimams reikėjo pinigų. Jis ryšosi
dai* nesuorganizuotą bendruomenę Įvelti į politinę ak- nekreipė dėmesio Į bereikalingą lietuvių jėgų vartojimą

A. Cooper Skupas miesto vaizdas

ciją. Jam rūpėjo prisiplakti prie Vasario 16-tos aukų. 
Nekreipdamas dėmesio Į švietimą, jis metėsi i politiką.

kurto būdami už Okeano Ir nes 
toto bendradarbiavimui tiltų, jie 
mato netokią Lietuvą, kokią pa
matė nuo Gedimino kalno Šie at
vykę vadinamieji mokslininkai. 
Taįjų jpąto Įąętųyą jj tie, kurie 
gyvena už Okeano, bfet mato ją 
okupuotą ir tai ne vton tas vie
tas, kurios paruoštos propagan
dai ir kurias okupanto tarnai ro 
do nuvykusiems, rodė ir šiems 
mokslininkams. Tie kurie žiūri 
iš anapus Okeano mato visą Lie 
tuvą. Jie mąto ir persekiojamuo 
sius,, terorizuojamus lietuvius. 
Pagąjiau ir tie, kurie ten nuvy
kę žiūri, nuo Gedimino kalno nu-

kalbėjimų aiškėja, kad šią taip 
vadinamieji mokslininkai bei te* 
chnikai, siekė ne tiek pamatyti 
okupanto, sukolehozintą Lietuvą, 
kiek tarybinėje Lietuvoje pagi
linti savo profesinę išmintį. Na-> 
ir “gilino?’. Tos “Rodinos1* f iKa- 
lė lietuvišk-oji “Tėviškės” drau
gija, juos globojo ir švietė net 
dešimt dienų. Juos švietė propa
gandai paruoštuose centruose: ...- . ... .

lietuvis. Anykėėhioee, Trakuose, Elektri- sitoe akiyhi^ mąto lAetuv, ne

“Gimtojo krašto” okupanto 
lietuvių kalba spausdinamo lai
kraščio, trys komunistai repor
teriai: J KuckaiHs, Vladas Bra- 
žiūnas ir Viktoras Kapočius, rug 
piūčio mėn. 11 dienos laidoje, 

{plačiai aprašė apsilankymą “Ta 
rybinėje” Lietuvoje dvidešim- 

: ties, taip vadinamų mokslinin- 
kų ir technikų ekskursiją. Jie 
ten lankėsi “Rodinos l^uvlš- nristato bolševikinis

kai vadinamos “Tėviškės draugi- nuošė, Žinoma, kaip mokslninkus *** ^evpanis
'jos kvietimu. Kurios pirminio- ir knym biUtatekoje. Pranas Prtrmns J.e

’ ■ mato, kad musų sostinės aikštes,
gątvęs papuoštos bolševikinių 
revoHųęinierių paminklais, pava
dintos jų vardais... Jie mato, kad 
Vilniaus universitetas pavadin
tas Kapsuko, mūsų tautos išdavi 

•ko, vardu. Jie skaito. Maskvos iš 
leistame vadove, kad Vilnius 
lankytojams pristatomas kaip 
tikrai soviėtiniąs, ne Lietuvos 
ir ne lietuviškas Vilnius. Jie ma 
to koks didelis skaičius yra už
darytų Vilniuje bažnyčių, nors 
-jų bokštai švyti,, dar ir šian
dien, kaip, gražiausias Vilniaus 
papuošalas. Jie mato nuo Gedi
mino kalno ir Vilniaus katedrą, 
dėl kurios kiekvieno lietuvio pa
trioto. akys paplūsta ašaromis, 

pradžia. Jis kalbėki Man ,3“• » »?>*»<• * !»"«*• >* 
prantama. kad kai žiūri j ? k“cert? °
binę Lietuvą iš už OkeąnoK Ji 
atrodo visai kitaiipt negu Į ją pa-, 
žiūrėtum nuo Gedimino, kaino.. 

Kiek šio. parsšdąvėBo Įietuvįe 
žodžiuose veidmainystės!.. Jis 
šiais žodžiais pareiškė, kad tie;

ikas lietuvis Pranas Petronis”, galiau Lietuvos liaudies buities 
.buvęs nepriklausomos Lietuvos i muziejuje Rumšiškėse.

i i karininkas, bet parsidavęs mū-Į 4 . iį
su tautos okupantui, ir; už jam j Donatas Šatas po tokios viešga- 

įat'iktus, matyt nemažus pasi-jgės reiškė padėkos žodyje liaup 
I tarnavimus, padarytas generolu, j sinimą tarybinei Lietuvai, ku-. 

rios dėka taip aukštai iškilo ;
šios išvykos organizatorius ir mokslinė pažanga. Suprask, ku- 

jos vadovas buvo bostonietis, rią atnešė Maskva.
chemikas Donatas Šatas. Tik ne
nustebkite, kad jis yra Pasaulio
Lietuvių • Bendruomenės 
tūros reikalų vicepirmininkas.
Jau trečią kartą jis lankosi oku- mo balių, kurio metu, tarė žodį 
panto pavergtoje Lietuvoje. Be pats jos pirmininkas Pranas 
jo, nuotraukomis iliustruotuose 
reportažuose minimi ir kiti, kaip 
antai; inž. R. Tamošiūnas iš We

5
Šiems vadinamiems moksli- 

Kul- ninkams, bolševikinė “Tėviškės” 
draugija suruošė ir atsisveikioj-

Bendi oumenci Įsakė Vasario 16-tos dienos minėjimus bsterio, čikagiečiai projektuoto- 
organizuoti skyrium ir siųsti Bendruomenės centrui au-fjas V. Martinaitis, arch. A. Ke- 
kas. Politinės akcijos Nainys nepajėgė išvystyti, bet jj 
sekusieji politikai frontininkai visą reikalą geriau pra
dėjo organizuoti. Jie susirinko daugiau pinigų ir sudarė 
komitetus ir komisijas Washingtone. Jie net paskyrė 
“ambasadorių” prie Valstybės Departamento, bet jis iki 
šio meto negavo pripažinimo. Tas ambasadorius ir vė-' 
liau skirti Įvairūs pareigūnai, vedamą darbą padvigubi-

Petronis ir Mokslo Akademijos 
pirm. Juozas Matulis. P. Petęo- 
is pareiškė džiaugsmą, kad kri- 
tūrinims ryšiams jau, padaryta;;

Telis,, prof. J. Anysas su žmona 
Dalia, iš Washington© gamtos 
apsaugos specialistas V. šaulys 
ir bostonietis elektros inž. V. 
Ziaura.

3
Iš padarytų reporteriams pasi

no. Kur savo atstovus pasiųsdavo Amerikos Lietuvių Ta- dvigubom delegacijom, šį kąrtą iv vėl pasiūlė Į_ ALTĄ, 
ryba, tai ten eidavo ir Bendruomenės -paskirti ambasa- Jau esame girdėję, kad penki visuęmenės y^ėjaj/lftorę- 
doriai. 0 tai buvo organizuojamas pasimatymas su pre- jo tarpininkauti ir padėti išspręsti
zidentu Niksonu, tai ir bendruomenininkai norėjo pasi-l druomenės vadai atsisakė tuo reikahr tartis;' -Jie nori 
matyti. Nepriėmus jų. delegaciją, jie išardė pasimąty- tartis tiesioginiai, tarpininkais jie nepasitiki, nors bet 
mą. Amerikos lietuviai, tuo metu daugumoje priklausą kuris tarpininkas, skyrium/paimtas, Efendnręsaęnės stėi- 
respublikonams, negalėjo būti priimti Baltuose Rūmuo- jgimui ir augimui yra daugiau padarę, nėgU; JĄąkąriiM 
se, nes susidarė dviguba lietuvių delegacija. Negalėjo! jos prieakyje stovinti frontinij]kų.sa.ujel.ėią^či^. jįe tū- 
pasimatyti, jie pasimatė su prezidentu Fordu. Tiktai šį ri drąsos jiems išmėtih^i. Dr. Bobelis’’apie: ^riėiniBftą, 
pasimatymą reikėjo organizuoti paslapčiomis, kad fron- Bendruomenės suvažiavimui pasakei

doriai. 0 tai buvo organizuojamas pasimatymas su pre-

veikslų ir koncertų gajęrija, o 
Aršioji šv. Kazimiero bažnyčia 
paversta antireliginiu muzieju- 

”mi, 6 visos kitos uždarytos,, sto
ji su kiaurais stogais, bei.išdau 
žytaiš langais, kitos neva pa
ruostos remontui,'betmetų me
tais darbas n eprą dėtas. Pranas 
Petronis džiaugiasi su išeivija 
ryšiais. Bet/ ar bgtkbks bendra
darbiu virbas, su\ęovįęfeifeiš agen 

J tąiš fati būt ‘ ryži? palaikymas 
"su Šsv<y tauta? Todėl įrtokių va

nu® Gedimino kaino, kurie hemą 
tė, kad Vilnius jau nebeiietuviš 
kas?W Petroniai suteikia džiau

tininkai ir vėl jo neišardytų.
Kad nekliudytų Amerikos Lietuvių -Tarybos veda

mam atsakingam ir sunkiam darbui, kad. lietuvių dele
gacijos nebūtų dvigubinamos ir kad lietuviai nelandžiotų 
po tas kongreso Įstaigas, Dr. K. Bobelis viešai sureng
toje Cleveland© paskaitoje pakvietė Lietuvių Bendruo
menės atsakingus pareigūnus Įstoti Į Amerikos Lietuvių 
Tarybą tokiomis pačiomis sąlygomis, kokiomis Įstojo ki
tos- žymiai didesnės ir turtingesnės organizacijos. Jie 
būtų turėję teisę turėti savo atstovus net ALTO valdy
bėje. Bendruomenės šulai ir vadai norėjo didesnių pri
vilegijų, todėl minėtas Bobelio Cleveland© padarytas pa
siūlymas buvo atmestas.

Dr. Bobelis praeitam suvažiavime, kaip matosi iš 
jo paskelbto pranešimo, dar kartą pasiūlė Bendruome
nei Įstoti Į ALTĄ. Dr. Bobelis užmiršo adromąji darbą,

“Šių metų ALTĄ sudaro trylika cebtriią’į/Hėtti- 
vių organizacijų. Kviečiamos ir kitos beturiu orgą-. 
nizacijos, jų tarpe ir- Lietuviu Bendruomenė. . ALĖ
TAS remia Lietuvių Bendruomenės’ kujtūrinį dar
bą, laukia tokios pat paramos ALTO politiniam dars 
bui. Tik darbų pasidalinimo laikydamas! būsime sėk
mingiausi. Turime visi siekti pašąlnti .Lietuvių’ Ben
druomenės skilimą.’ (Naujienos, -19.7T.ia.. šp. 14-^),. 
A. Gečo vadovaujamą Bendruomenė pirma- turi iš

spręsti savo konfliktą, o tiktai vėliau svajoti ..‘eiti j’ AL
TĄ. Jeigu ji būtų priimta tokia, kokia ji dabar yra, tai 
netrukus turėtume ALTo skiĮimą. Dicfelė Ąmėrikpš lie
tuvių dauguma nori vienybės, o ne .skilimų; Dr, BobeUs 
gerai padarė, kad Gečio Bendruomenę pąjivietė, bet dar 
geriau padarė, kai patarė savo tarpe susitarti/ e vėliau 
ieškoti santykių su kitom v lietu višk-om organi žarijom, 
vieningai dirbančiom naudingą darbą.

tąrnavim aš okupantui. Ė - viso 
tokie grupiniai važinėjimai vi
sada. oktrįanto panaudojami sp- 

' vi^M- ^ėįiagandąi. Tbkias ir 
panašias ekskursijas Petronis 
mielai kviečia, jas globoja ir ve- 
žioja, nes' Mąškyąi jės žžūdin-

(Bus dangian)'

į Doferw vertė 
; gerokai nųUriia

— ŽENEV A', Šveicarija.— Penk 
■tadienio vakarą šveicaru biržo
je gerokai pakito šveicarų fran 
kas ir- JapoRų jeMto doleris vi- 

:sai. netikėtai gertai nusmuki.

— ^V._ ^įtąre. dar trims 
m e tams pratęsti' pagalbą nėtur- 
tiagi^n,, •'

A. ČECHOVAS

KELIONĖJE.
(Tęsinys)

Trindamas rankas ir linksmai besišypsąs Licha- 
riovas žengė keletą žingsniu kambaryje ir vėl prašne
ko apie moteris. Tuo tarpu paskambino ankstybo
sioms pamaldoms.

Viešpatie, — pravirko Saša. — Jis savo kalbomis

tiriamąjį protą ir mąstymo dovaną, bet visa tai stidūž- Itovaiskaitę pabudino baisus bliovimas, Jiąąi pa-* 
ta į dulkes, atsitrenkus į apsileidimą, tinginį ir svajiit šoko ir su nuostaba pažvelgė aplinkui save. Į-langus 
gą lengvamanybę... Taip tatai... perpus snjegu užpustytus, veizdėjo švitimo mėlynė.

Ilovaiskaitė su nuostaba įsižiūrinėjo į prieblandą Kambaryje buvo pilka prieblanda, pro kurią aiškiai 
ir matė tiktai raudoną dėmę ant pavejkslo ir kros- ryškėjo ir krosnis, ir mieganti mergaitė, ir Nasr-Eddin. 
nies šviesos mirgėjimą Lichariovo veide. Prieblanda, Krosnis ir lampadukė jau užgeso. Pro plačiaj atviras 
varpo skambesys, pūgos staugimas, šlubas vaikas duris buvo matomas didelis smuklės kambarys; su 
murmanti Saša, nelaimingas Lichariovas ir jo kalbos priestaliais ir stalais. Kažkuris žmogus su buku ęigo- 
— visa tai maišėsi, augo į vieną didžiulį įspūdį, ir Die- no veidu, su nustebusiomis akimis stovėjo kambario 
vo pasaulis rodėsi jai fantastiniu, pilnu stebuklu ir4 vidury ištirpusio sniego baloje ir laikė ant lazdoa di-

I kerojančių jėgų. Viskas^ ką girdėjusi, skambėjo jos au dėlę raudoną žvaigždę. Jį buvo apsupęs būrys vaikėzų, 
Lichariovas. — Kaltas, syse, ir žmogaus gyvenimas rodėsi jai puikia, poetine nejudančių, kaip statulos, ir aplipusiu sniegu. žv>igž- 

’dės šviesa, praeidama kiaurai pro raudoną popi^rių^ 
raudonino šlapius jų veidus. Būrys be tvarkos blįovė, 
ir iš jų bliovimo Ilovaiskaitė suprato tiktai vieną kup-

neleidžia man miegoti.
Ach. taip. susigriebi'

drauguže. Miegok miegok... į
Be jos. aš turiu dar du berniukus,—sušvagždėjo 

jis. Jie. gerbiamoji, gyvena pas dėdę, o ši ir dienos monę ir pavirto saldžiu miegu. Ilovaiskaitė mitgo|o, 
negali kvėpuoti be tėvo. Kenčia, murma, o limpa prie J bet matė lampadką ir storą nosį, ant kurios šokinėjo lėtą:

i ”
į pasaka, kurios nėra galo.

Didžiulis jspūdįs atigo ir augo, apvilko savimi s;j-

manęs, kaip musė prie medaus. Aš. gerbiamoji, užsip
lepėjau. o tatai ir jums būtų ne pro šalį pailsėti. Ar 
leisite, aš jums guolį paruošiu?

Nelaukdamas leidimo, jis pakratė šlapius kaili
nius ir ištiesė juos ant suolo kailiu Į viršų„ surankiojo 
išmėtytas skaras ir šalikus, padėjo po galva suvynio-| 
tą į ritinį paltą ir visa tai tylėdamas su pataikaujančiu ’ 
pagarbumu veide, tarsi čiupinėtų ne moters skarma-’ 
lūs, o šventųjų indų šukes. Visoje jo figūroje buvo kaž-1 
kas kalto, konfūzingo. tarytum silpnos būtybės aki-| 
vaizdoje jis gėdytųsi savo ūgio ir jėgos.

raudona šviesa.
Girdėjo jinai verksmą.

— Brangusįs papa, — švelniai maldavo vaikelio bal 
sas. — grįžkime pas dėdę. Ten eglutė Ten Stepas ir 
Kolia.

Ei tu, vaikeli padūkėli, 
Imk peilįuką, plonučiuką, 
Pi ausi m yždą piausim, 
Sūnų vargetos papiausim...

Prie priestalio stovėjo Lichariovas. veizdėjo su 
malonumu į dainininkus ir koja trempdavo į taktą.1 
Pamatęs Ilovaįskaitę, jis visu veidu nusišypsojo ir prie 

Įjos priėjo. Jinai taip pat nusišypsojo.
Ir prie vaikiško verksmo prisijungė vyriškas, šis —Su šventėmis. — pasakė jis. — Aš mačiau jūage- 

žmogaus kąjtelia-balsas, pūgos įaugimo tarpe.
d Ilovaiskaitė atsigulė, jis užpūtė žvakę ir alsi-į mergaitės klausą tokia saldžia, žmogiška muzika, kad T. ... ,

ant i ’ urėto prie krosnies. Į ji neišlaikė pasitenkinimo ir taip pat pravirko. Girde*’ « . ovais l JI veiz<čjo, hlėjo ii nesiliovė Š\p-
l.iip ta d. gerbiamoji, švagždėjo jis. užsideg- jo jjnai paskui, kaip didelis juodas šešėlis tyliai priei- so^,s’ , . >

as storą m. metę ir leisdamas dūmus į krosnį. j davo prie jos pakeldavo nuo grindų kritusį šaliką ir na pokalbių jis jau jai atrodė ne ankš-
ta įdėjo į r< sų žmogų neįprastą sugebėjimą tikėti, vyniojo jos kojas. *as’ ne o mažiukas, panašu į tai, kaip

Mano draugužėje, ką gi aš galiu padaryti? 
jkinėjo tylus vyro bosas. — Suprask mane. Na? 
rask.

— Su šventėmis. — pasakė jis. — Aš mačiau, jūi ge^

~ I ■ JJ'B. Į ■ - d ■■■;■

mums atrodo mažu visų didžiausias garlaivis, apie ku
rį kalbama,, kad jis perplaukė okeaną,

man ląįkas'važiuoi^ pasakę B^ilža 
ąpsivijkti,. Sąkykjte, kur gi dabar k^ipsiįe savo
kelionę?

— Aš? į stotį Kfinuški, iš ten į Šergijevą, o iŠ Sergi-
kasyklas 
Ten man

i hrohai,
— Leiskite, Saskovskis

mano ko ten — psfcfeusč Ilo-
n»«W»sį anžvel$įifcu»a Liekana^

— Vartoto patysotos. KMQfklB vatoytk 
Nę&MfrMtu. — paglaittcifoa pečius jįįvskaitė.

— Jis vykstate į kasyklas. Bei ten .pjlife* dykuma, 
be toks kM views dienos
nejMta& vewit Atafik® ateks. jw wperka, o
tuaaa dčdė despotas^ bankrote^, Jūs ir al
go^ »ega»si>e.

— \1avie«k — pasakę abejingai Lk4tartaY8s.. — ir 
už kasyklas, ači^

lk>xafckaite pagtawatou tr s=ąjaw<^nla ėmė 
vaikiėtoii kambaryje. N,

(Bas ' y-
H rus* ibeikAs wrW ’ *•

.............
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DR. R. G. BALUKA3 
AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. PbTaskl Rd. (Crowford

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

Jei neaisAiep.a, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
o60 SUMMIT STREET 

ROUTE 53, ELGIN, ILLINOIS

dr; paul v. darius 
uroriojAs ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius ;.

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadienį 3 vai. 
Tek: 562-2/27 arba 5*2-2723

NEW YORKO DANGORAIŽIO PAVĖSYJEPLK. X LAIMAITE

tę. Jr toks išsilaikė iki pat savo cago Savings, Midland Savings, 
mirties.

P k. Jonas Laurinaitis mirė 
širdies liga KM7 m. spalių 22 
d., Stuttgarte. Vietos lietuvių 
kolonija iškilmingai j j palaidojo, 
ka-žygio kapą p?.pu»šdama vai
nikais ir gėlėmis.

V. Vytenietis.

j Union Federal Savings, Bever
ly Florist, Bieliūno ir Fride kis 
— Gaidas ir Da*mid Funeral 
Monies. Ačiū visiems už aukas.

Buvo nutarta, kad prieš Kalė
das aplankysime senelius, juos 
palinksmintume ir įteiktume po 
dovanėlę.

Narini nutarė
Party ir apsiėmė Jennie Chris- 

, ton, Della Kirklis ir Nellie Ski- 
.mil s padėti padėti gaspadinėms 
1 Deltai Ketvirtis ir Bernicei Wil- 
j ( kaš su vaišėmis,
‘j Sekantis susirinkimas bus š. I<- ’

m. gruocižio 6 dienų.

turėti N-mas

Rez.-. Gi 8-0873

DR; W. E1SIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
P' liepia, skambinti Mi 3-0001.

TEL. — BE 3-5393

PR. A. B. GLEVECKAS
GY^YTO/AS Ife CAIRURGAŠ
ŠPEtlALYBĖ AKIŲ LIGOS ' 

3R>7Wes tl OŠ r d Strefet
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

, KALBA LIETUVIŠKAI 
2616 W. 74 St, Tel. 737-5149

. Tikrina akis Pritaiko akinius ir ‘ 
-. . “contact lenses’”;

_ , Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

. ■Ufi.LEONAS SEIBUTIS
-Brr o; INKSTŲ PŪSLĖS IR\ 
scr.^t: < PR0JSrA^PS CHIRURGIJA 
au/t-iai k656 )W£ST 63rd STRE£T .
-SThi >:«/ ;i-L4; p^e^., | /i

Oftso telef.: 776^2880 
rr Rezidencijos .telef.: *48-5545 į

v iįL It i

tK-

SĮ-R6ET
GRiv

OEI^p V^Lj pirimĘ antrai, .treaądT 
2-4 6^' yaL’ -fakS^eštadie-

" imais; L-4 Z vatJ kito? laiku
?j''r'f.g1 pagal susitarimą. ‘ y!v v

-3 Z \
Ą ŠILEIKIS, 0. P.

ORTHOPED AS-TROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban- 
aazai. Speciali pagalba kojoms, 
(.arch Supports, irt. t.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Buvo sumanus Lietuvos ka- piūčio 20 — 30. dienomis prie 
riūcmėriės pulkininkas, kuris LDaugpilio vyksta lemiamos kau 
orieš 30 metų mirė- Vokietijoj e. j tyrės su bolševikais. Jis turėda- 
Tucmet spaudoje velionies tar-(mns, palyginus su priešo skai- 
lybos eigą ir mirtį paminėjo ka čiumi, mažą pulką, du kartus 
riniš; istorikas pik. K. Ališaus- apėjo bolševikų dešinį sparną. O 
kas. (ž. “Mūsų Kelias”, 1947 m. trečiuoju kartu apsupo bolševi- 
Nr. 47.) Tai gerb. autoriaus min kų kairįjį sparną. Bolševikai vi
nimis teko ir man pasinaudoti sus tris kartus paskubomis pasi
rašant šį sukaktuvinį .straipsnį, {traukė. Tokiems-veiksmams vyk

J. Laurinaitis Karo mokyklą j dyti prieš skaičiumi didesni prie 
baigė Rušijbje. Taškiau apie du J są,'vadas turi būti ryžtingas ir 
metus dalyvavo fronte, rusų ko i gerai apgalvoti manevro smulk
iose su vokiečiais. daugi niėnas. Turi dalinai atspėti ne- 
praktikos^. ir sumantimo; ką vė- tikėtumus, ką' priešas darys ir 
liau panaudojo tarnaudamas mū kaip reaguos. Bet jam visuomet- 
sų kariuotoenėjė. Lietuvos ka- gerai pavykdavo. Kai tik užimda 
riuomenėn įstojo savanoriu 1918: vo numatytą vietą, tai priešo 
m. pabaigoje. Buvo paskirtas? į užnugaryje staiga .užvirdavo sti 
’•'pėstininkų -DLKv Algirdo pul- prus šaudymas ir netrukus vėl 
ką. Tuomet (buvo dar jaunas, įsiviešpataudavo tyla. Tai ženk- 
pačiam pajėgume karys, turin-.feš, kad manevras pavyko ir prie 
tis-jau didelę -praktiką.. Tai jis šas jau bėga. Po to vėl galvoda- 
ir pagarsėjo. 1919.—-. 20 m., ko-lvt> kitą staigią operaciją, sekau 
vų dėl Lietuvos.nepriklausomy- į tį apėjimą ir vėl-duodavo prie-) 

metu?Tixfelrjj-^plačiai paži
nojo visuomenė ir buvo gerbia- 
•mąs karininkijos-tarpe.

Teveik visi gerai žinome, kad 
L pešt, pulkas? buvo - pagarsėjęs- 
Abvom'isTr-karO-žygiais. Tai Čia 
rgi i?yįa didėlis- k&rnL J. Lauri- 

inąičįo. nuopelnas.. Su jo vardu

jip.;Lįetuvps- iniėštų irimažasnių1
’’iėVovių; Kautynėse buvo suma1 hėj ė, tai kautynėse buvo sužėi- 
n{is~ žr^f^rbdydavb' ' nepaprastą’ stks ir'-pradėjo silpnėti’ jo svei- 
hrąsą^TJis'-; mokėjo kautynėse*kata. T^i gan ankšti teko paši- 
mitaikinti dėsnį, kaip ■ su mažės < traukti”ą ’’atsargą. Bet’’ visą laiką 
ne kafiu^iėnė mignfeti priešą; domėjosi kariuomenės gyveniniu 
y-miai.. pranašesnį skaičiumi ir ir mėgo karinę literatūrą. Būda- 
tech'nika.) Ir šią karybos tėisyk- 'mas atsargoje, kasdieniniame gy 
lę-jam pavyko kėlėtą; kartų pra ' venime buvo-labai kuklus, nuo
taikoje pritaikinti.-, 1919 im rūg širdus ir mėgo žmonių draugys-

tikėtumus, ką’ priešas darys ir

šui stipru smūgį. Už pasižymė
jimus kautynėse buvo apdovario-

Erightoh Parkas
JoniškieCfų I^ibdaryBės 

Kaitros klubo poatostogihlš su-' 
s'rinkinias įvyko spalio 1 
šaulių namuose. Julia Sai
kas atidarė susirinkimą ir pra
nešė, kad viena klubo narė Jie- 
va Raniašauškas mirė per atos
togas. Susirinkimas pagerbė ją 

i atsistojimu ir minutės tyla. Kln- 
i bas pareiškė užuojautą jos šei
niai.

Trys naujos narės prisirašė 
j klubą: Helen ZHinskas, Annr 
Krzvzow’ski ir Adeline Petraitis 

L • - W
Visos vienbalsiai priimtos.

Pranešta, kad per atostogas 
sirgo Mary Wenckunas, Peggy 
Davidauskas ir Kasper Krikš
čiūnas ligoninėje, kambarys 115 
ir labai serga. Kas galėtų, pra
šom jį aplankyti.

Klubas paaukavo $25 Ameri
kos Lietuvių šalpos Fondui.-

Joniškiečių. - piknikas įvyko < 
liepos 10 d. Komisija buvo Della Į 
Kirklis, Jennie C.liinston, Jennie1 
Povilaitis, Anna Radauskas ir 
Julia Sadauskas. Visai komisi
jai ir darbininkėms klubas dė- 
kavoja už tokias dideles pastan
gas įdėtas ir visiems kas auka
vo dovanėles.. Taigi noriu ačiū 
pasakyti Jennie Christen už na
mie padarj-tą afghan, kur daugi 

Į valandų pridėjo jį numegzti.
Taigi .nori'mė padėkoti biznie-, 

riamš už jų paramą, kad taip

Kaiys

Pi ETŲ AFRIKA LEIDO 
MITRIAS SANTUOKAS

JOHANNESBURCs Pietį; Af- 
fikos paskirtas naujas Piety-
Vakary Afrikos administra

torius išb.ankė visus tos Jp’ū- 
šies įstatymus, kuriais Buvo 
draudžiami lytiniai santykiai 
ir santuokos tarp baltosios ir 
juodosios rasių. Baltiems su 
juodžiais intymiai santykiauti 
draudimo įstatymas galiojo 
per 43 metus o potvarkis, ku
riuo tarprasinės santuokos pa 
dantos nelegalėms, buvo pas
kelbtas 1953 metais, o tų pot- 

I vaikių laužytojai buvo bau- 
Į ūžiami iki 5 metu 
i

Pietvakarių Afrikos buvusi 
vokiečių kolonija, dabar va
dinasi Namibija.

SUSIRINKIMU

tas daugeliu karišku ordinų. 94^
vyriausias .’karo vadas gen. S.i 
Žukauskas už kautynes sti bokse 
vikais pareiškę jam viešą padė
ką. Beveik visi karininkai ji my
lėjo ir gerbė.

Standard Federal Savings, Chi-

Utenos Draugiško klubo -susirin
kimas įvyks š. m. spalio 18 d., antra

ip - 7 vai. vak. Šauliu namuose, 
2417 43 St. Po susirinkimo bus ir 
vaišės. A. Brokevičius, sekr.

( kai- tarnavo * rUšiį kariuome-

Tek 927-1911.

—
B

Apdraustas perkrUustymas 
i$ įvairi y artstumv.

ANTANAS VILIMAS"
Tel. 376-1882 arba 376-5996

2850 West 63rd St.z Chicago. III. 6062$
TeloKį PRospect 6-5084 >

Z11 1 ’■ .
Gėles-" visoms progoms

BEVERLY HILLS GĖLINYčlA’’ 
3 2443 WEST 6ird’STREET
Telfonai: PR 8-0*43 ir PR 8-CĖ34 
‘Naujoji Barbaf6š ir Gėne Drishiy 

krautuvė;
THE DAISY STORE 

9918 Sburnwest Hwy Uak Lawn 
. _ Tel. 499-1318

perkraustyMai 
moving

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

SOPHIE BARČUS*
RADIJO ŠEIMOS VALANDAS'

Visos programai ii vVOPA, 

1490 kil. A M;

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

VedėĮa Aldona Daukus 
^Telef^ HEnMoek 4-2^13

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

Falling leaves, football and apple picking time are signs to 
remind us that autumn is here. And while the advent of the 
apple season triggers thoughts of homemade pies, cobblers, 
applesauce and cider, for many it’s the crisp, juicy eating apple 
tucked inside some chewy caramel that calls to mind the 
fondest memories. -

And now there’s a quick rn’ easy way to makejcaramel 
apples. . . with Wrappies caramel sheets from Kraft. This new 
method calls for stretching a round sheet of caramel over an 
apple, overlapping snugly to cover, inserting-the stick and 
baking for five minutes. No mess, no fuss. And easy, enough 
for even young children to help.

Everything needed (except the apples) to make six caramel 
apples comes right in the package. Wrappies sheets can also be 
used one at a time, storing unused discs in an airtight container. 
During autumn, they’ll be in the produce section of your 
favorite store as well as on the candy shelves. And don’t forget 
to check the package for other ways to use these great apple . 
putons. r j ■_

t , Easy Caramel Apples
Wrapplcs caramel sheets Chopped nut$

' Medium-size appfes, ________
washed, dried ; •

> Use caramel sheets to prepare caramel apples according to 
puekage drrmiowa. After removing from oėen, immediately- 
remove papfr and roll in nuts, preswl^lightly. If caramel 
apples cool too quickly and lose stickiness, return to oven *• 
1 to 2 mimrtee t6 soften. Serve or store on paper liners in it 
cool, dry place. No need to refrigerate; >.

Hints: Medium-size apples are about 3 per pound. Rakina, 
granola-type cereal, marshmandWs or chocdhU 
chips may be substituted fortiUU.~ 1 _

"A$ padarysiu iš tavęs didelę tautą ir palaiminsiu tave ir tu būsi 
"Žiūrėkite, broliai, į savo pašaukimą, kad nedaug yra išmintingu kū

nu, nedaug galingu, nedaug aukštos kilmes yra pasaukta" — 1 Kor. 1:26. 
Keista, ar ne? Bet atsimename, kad pats Viešpats pralenkė tuos, kurie 

manė esą teisingais ir priėmė tik ramiuosius ir nuolankiuosius. Tik nuže
mintos širdies tikrieji Jėzaus Kristaus pasekėjai yra mokomi jo mokykloje. 
Kaip Viešpats priėmė ir myli žemos kilmės žmones, taip ir mes turime juos 
mylėti, ne dėlto kad jie nėra aukštos kilmės, bet todėl, kad jų širdys palin
kusios prie Dievo ir prie teisingumo. Jei jie myli teisybę ir nekenčia pik
ta, tai turime juos mylėti ir visais galimais būdais gelbėti jiems pasirody
ti tikrais ir ištikimais Kristaus pasekėjais ir padaryti savo pašaukimą ir iš
rinkimą tikrą.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? I tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties0, kurią gausite ne
mokamai Rašykite:

F. ZAV1ST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Mažeika f? Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKIS
GAIDAS DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

i60£07 So- HERMITAGE AVENUE 
leu: YArai 7-1741-1742

j

MODERN1ŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

e

j

<S:

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

t* 
te • •

LORETTA D- STANKEVIČIUS
Janulyte

Mirė 1977'hl spalio 14 d.. 9:00 vąL* vale, sulaukusi 59 metų amžiaus.
Gimusi Chicago, Illinois.
Paliko nuliūdę: vy/as Petras P. Stankevičius, podukra Silvija 

Gonia, žentas Lawrence, sesuo Lucille Vilham ir jos šeima bei kiti 
giminei draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3554 So. Halsted St.
.Antradienį,^spalio 18 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš kop

lyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Vist- a. a.-Lerettos D. Stankevičienės giminės, draugai ir pažįstami 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
vyras, podukra, sesuo, giminės.

Laidotuvių- direktorius Povilas'J- Ridikas.

i-34 So. California avenue
Telefonas: LAfaystte 3-0440

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovshiU 6-2345-5 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Ckicagoi
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
vssociacijos

ANTANAS M, PHILLIPS
iLuvlAb LR LAbKYNiAb LaBATsAUbilAb 

3307 oo. LJTUAJblCA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

BUTKUS ■ VASAIT1S
144b So. jUlū Avė., Cicero, ill. Pilone: ULympic 2-1UU3

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates en- 
enry-savinc features in de- 
aicn. materials and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 5C percent. It 
has twe heat-elrculatinc 
Heatilator Fireplaces (ripht), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back into the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim Is being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its "Centencrgy 
•76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
improveroetts was approxi
mately $4,000 . . . projected to 
be amortized within 4 to 5 
years through reduced ex-

sUlation within walls and-cell
ing as well as in earthen berms j 
around rtfe foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Centenergy ”76.*

The fireplaces were supplied 
by Home Crafts, Inc„ Floral 
Park., New York, Heatilator 
Fireplace, A Division of Vega 
Industries, Inc„ located in Mt. 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of built-in. 
freestanding and wall- 
mounted fireplaces . . . gas*

PETRAS BIELIŪNAS
434* So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 3-3572

GEORGE F. RUDMINaS
33151 So. UTUaMCA a¥E. TeL: TArda 7-1138-1133

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(JLACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET K>,public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VL Vnii 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilla, 974-441»

P. J. RIDIKAS
8354 So. HALSTED STREET Phone: YArd* 7-1111

.......... .  i. Ll. .in _ _ _ ...........................
J - NAUJIENOS, CHICAGO a, ILI------Monday, October 17, 1971



tos darbščių vilniečių moterų 
vaišės — kavutė, kurios metu 
dalyviai dalinosi dienos įspū
džiais bei prisiminimais iš pra
eitų sunkių gyvenimo laikų.

Bendrai paėmus, minėjimas 
praėjo gana sėkmingai, todėl ten 
ka tarti padėką ir atiduoti pa
garbą rengėjams. J. Tijūnas

REAL ESTATE

VILNIUS IR LENKU KLASTA
Spalio 9 lietuviams yra gedu-rvo: Vytauto Didžiojo Šaulių 

lo diena, nes 1920 metais tą die- Rinktinė, Gen. Daukanto jūrų 
ną lenkai klastos keliu užgrobė j šaulių kuopa,, Klaipėdos jūrų 

šaulių kuopa, LKVS Ramovės 
Chicagos skyrius, Kūrėjų sava
norių s-ga ir Gidros korporaci
ja priešakyje su Amerikos ir 
Lietuvos vėliavomis.

Minėjimas pradėtas pamaldo-: 
mis, kurios įvyko Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, šv. Mišias atnašavo 
kun. J. Borevičius, kuris pasakė

I.ietuvos sostinę Vilnių. Todėl 
lietuviui kas met pamini šį smur 
tą ir tuo pačiu sustiprina lietu
višką dvasią ir pasiryžta dar 
stipriau stovėti Vilniaus sargy- 
lx)je.

Vilniaus Krašto Lietuvių S- 
gos Chicagos skyrius suruošė pa 
minėjimą spalio 9-tos dienos, ku
ri šiais metais sutapo su sekma- ’ įsidėmėtinai turininga ir reikš- 
dienio švente. Tas prisidėjo prie 
didesnės minėjimo apimties, kaip 
gausiu dalyvių skaičiumi, taip 
ir lietuviškos nuotaikingos dva
sios pakilimu. Diena pasitaikė 
graži ir minėjimam susirinko
daug žmonių, o taip pat ir orga- ti tiesos 'žodžiai 
nizacijų su vėliavomis. Dalyva- pranašo perspėjimas, kad sosto

mingą pamokslą, kuriame apart 
kitų gražių minčių pasakė “Skau 
du, kai lietuvių tauta komunistų 
pavergtame krašte, bet dar skau
džiau, kai išeivijoje mes patys 
naikiname save.” Tai nepapras 

skamba lyg

SUSIVIENIJIMAS

AMERIKOJE
SLA

SLA

I|
I

— jau 30 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIŲS MILIJONUS dolerių savo apdraus 
tiems nariams- -ė

— didžiausia lietuviu fratemaHnė organizacija — duoda gyvy
bės apdrauda Ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi- nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. iųM*

— jau turi daugiau, kaip trie su puse Tn Iii J ano doterly kapHafį
tad jo apdrauda tikra Ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairią- klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00. 7-^ ‘? —

— Jaunimui duoda gerą-T»upcma|<-Apdraudą -^Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai, t r ' f .-

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią’TERM apdrauda:

SLA

I
I

— AKCIDENTALS APDRAUDA naudinga visokio amžiau? asme
nims, rekomenduojama lietuvišku KLUBŲ ir draugijų na. 
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
j metus.

— kuopos yra daugumoje lietuviu kolonijų-Kreipkitės l kuopq 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

IMLITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

rinius, klastingai užgrobiant 
Lietuvos sostinę Vilnių, ir pa
rodę nuoširdų draugiškumą tiek

tumėm dirbę pragaištingą dar- nėra susipratimas, o tik pratę- 
bą, kurio vykdytojai randasi vi-f simas erzelio. Tikras susiprati- 
suose sluogsniuose neiškiriant mas būtų labai lengvai pasiekia- 
ir dvasiškių. Pamaldų metu, so- mas, jeigtflfenkai liautųsi svajo- 
listės G. Mažeikienės gražus gie jję ir zlanavę tęsti ir toliau im- 
dojimas, kuriai vargonais akom j peralistines ūžmačias prieš lais- 
ponavo M. Motekaitis, sukėlė da-1 vės ir taikos trokštančią lietu- 
lyviuose nepaprastą dvasinį pa-'vių tautų. Vietoj krikščioniškai 
kilimą aukojant maldas už ken apgailėję biauraiis smurto pada 
čiančią Lietuvą. Pamaldos baig
tos tautos himnu.

I Vėliau minėjimas vyko prie
žuvusiems paminklo, kurį pra- daug istorijos tėkmėje lenkamą 
vedė kap. A Juškevičius trum
pais žodžiais paminėjęs šio mi
nėjimo reikšmę ir tikslą. Auku
rą uždegė Vai. Šimkus asistuo
jant R. Gaižutytei ir Z. Kybar- 
taitei. Vainiką padėjo pirminin
kas J. Lekas asistuojant A. Vai1 tebepuoselėja grobuoniškas min- 
čiulienei ir A Grigaitienei. Pa1 tis apie Viipių ir geros valios 
grindinę kalbą pasakyti buvo j ženklų ateities Lietuvai nerodo, 
pakviestas žinomas visuomenin-1 šen ir ten»girdėti silpnos užuo- 
kas J. Jasaitis, kuris savo: kai- 'minos grynai sentimentinio po- 
boje paminėjo, kad sunku su-jbūdžio dėl.Vilniaus priklauso- 
prasti Lietuvos tragediją — sve 
timiems davė karalius, moks
lininkus bei kultūrininkus, o pa
tys sau nieko nepasilikę atsidū
rė ant bedugnės krašto. Tik dė-

. ka Įvykusio stebuklo, pabudo už 
guitas lietuvis ir išgelbėjo tau
tą nuo visiškos pražūties. Todėl 
šiuo sunkiu laiku išeivija turi 
būti vieninga ir saugoti vilio
jančių žabangų. Paminėtina, kad 
J. Jonikas su savo muzikine im
provizacija minėjimui pridavė 
didingumą, kas atrodė lyg pa
tį misterija vyksta prie Karo! 
muziejaus Lietuvoje. Įspūdin 
gas prie paminklo minėjimas 
baigtas tautos himnu.

Paskutinė minėjimo dalis bu 
vo perkelta į Jaunimo Centrą, 
kur skyriaus pirm. J. Lekas 
jautriais žodžiais pasveikino da 
lyvius ir pakvietė prelegentą A. 
Kučį paskaitai, kurioje vaizdžiai 
ir dokumentuotai nušvietė Vil
niaus krašto lietuvių, buvusio
se ir dabar okupuotose srityse 
sunkų gyvenimą.

Minėjimą paįvairino Ramovė- 
nų pagamintas filmas apie Lie
tuvos kariuomenės žygi į Vilnių, 
o taip pat ir kitus.pergyventus 
karo įvykius bei surištus su Lie
tuva istorinius vaizdus. .Filmo 
tvarkytojas ir operatorius .buvo 
Vai. Šimkus. Ypatingas žiūrovu 
dėmesys buvo atkreiptas į Vil
niaus krašto lietuvių rodomą 
džiaugsmą sulaukus laisvę, kas 
nevienam žiūrint' išspaudė, aša
ras, prisimenant tik ?ką- girdėtą 
paskaitininko kalbą apie nepa
prastą lenkų žiaurumą persekio
jant listuvius. Lenkų persekioji
mo ir kankinimo metodai-net 
būdavo žiauresni už bolševikų 
bei nacių “išradimus!’. Dar ; ir 
šiandien lenkų dvasiškiai nelei
džia lietuvių statytose bažny
čiose melstis savo gimtąja kal-

pagelbėjusiai lietuvių tautai, 
lenkai niekur nerodo palankumo 
nepriklausomos Lietuvos atsta
tymo idėjai dar net šiandien. 
Lenkų spauda, politiniai veiks
niai ir organizaciniai sambūriai

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS'PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMO K ĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUjIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 

Amenxca^ neturtu, diennščio steigėjus bei Hetuvfikot ąptudoe plrafi- 
zus ir atliekant būtum pareito uafium lietuvybės lillkimui akei> 
Mamas Naujienų platfabno tijuA

^AUJIZ^Og trirtd stori Ir keroja iž LLeturw ir Ibtrrta
ssidamoc ir nesddėdiMot į sandėrhzf su ekupantilf g? jx IxaBo 
tlnlals,

AaŪj LENOS palaiko risis lieturlu deswkratlDes grupei, bendru InatltB- 
dju ir remia Tisu lietuviu bendruosius darbus bei tHnlns

MAUj IENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą Hals pasimetimo, reto
rikos ir politiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas m mada. Lai ta mada tampa j u prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
delbdama platinimo riju kreipiasi ( visus lietuvius pasekti lietuviškos 
jpaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir joi Žmonių gerovei, aieklart visuotino lie- 
turišku reikalu renesoB*.
K \ INU O J A: Chlcago|« Ir KanadoĮe metama — 530.00, pvaal matu SICJB, 

trims min, — 5830, vienam meru $3,00. Kitose JAV vfetese metime 
— $26.00, pvsel mėty — 514-00, vienam mėn. — SX50. IHhUenlue- 
ve — 531.00 metama. Susipažinimui slunčlema arveitf eemekemeL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą*

Gaila, kad išeivijoje atsiran
da intelektualų, kurie sugesti- 
juoja ieškoti “susipratimo” su 
lenkais, kuris neva būtų abipu
siai labai naudingas. Į tai visai 
pagristai ir su dideliu nuosek
lumu Al. Regis “Drauge” rug
sėjo 28 d. rašo: “Deja, tai la
bai vienšališka svajonė. Visų pir 
miausia “dalinis susipratimas”

mumo Lietuvai, bet tik progi
nės užuominos. Iš tikrųjų mato 
me visai kitą: lenkų dar vis puo 
selėjamos “unijinės” mintys ir 
nuslėpti kėslai Lietuvos užval
dymui. Sukurta net Vilniaus mi 
losnikų draugija, per kurią vie
šai ir slaptai veikiama konspira 
cine kriptimi prieš lietuvių tau
tos interesus, net įtraukiant Į 
ją Amerikos politinius asmenis; 
ieškant Vilhltis atplėšimo poli
tiniu sferų jtakos.

Reikia tik stebėtis, kokiu ua< 
grindų “susipratimo” su lenkais 
grindžia savo ilgesius dabar, kai 
Vilnius ne iš lenkų malonės yra 
grįžęs prie- Lietuvos teritorijos 
ir daugiausia, apgyventas lietu
vių. šiandien komunistinė Len
kija jokių, pretenzijų į Vilnių 
nereiškia, taigi ieškoti su jako 
kių “susipratimų” nėra reikalo; 
Pagaliau šiuo metu neturėdami 
savo valstybės, neturime nė or 
ganų vesti susitarimams su kik 
tomis valstybėmis. Taipgi nėra 
tokio teisinio rėmo, kuriame til 
ptų' plačiai pasaulyj e pabirusių 
lietuvių ir 'lėnkų bendruomenių 
nuomonės Taigi,, su kuo tartis 
iri ;kPkia 'tokiu šusitarčių vertė Z 
Tai’ būtų tik savęs apgaulė irį 
deklafavimai, ;icad' nesaihė paįį 
kankiniai ryžtingi ir pasitikin* i/’ • r'’

-z Z.Z, • ‘ U?'- tV ‘ ‘

; Spalio 9-tos_dienos Vilniaus 
pagrobimo f akių 'patirtyje' ne
darą ieškoti kokių2 “susiprati
mų” arenau jų ^sutarčių” su lėni 
kais,' bet nęatlaiclžiai grįžti prie! 
Tautų 'Sąjungos atstovų akivaiz^ 

‘doje oficialiai Lietuvos ir Len
kijos valstybių pasirašytos Su
valkų sutarties, kuri Vilniaus- 
kraštą pripažino ^Lietuvai, čia 
tik dar derėtų suteikti lenkams! 
privilegiją atsiprašyti už kraujo 
aukas ir begėlišką klastą”.

Iš prigimties lietuvis yra jau 
trios širdies, nuolankus ir grėi 
tai užmiršta padarytą jam 
skriaudą, žinoma, tai didelė do
rybė, bet turime gintis nuo plėš 
rių kaimynų, nes ir mums Die
vas suteikė teisę gyventi. Ypa
tingai vilniečiai privalo stovėti 
Vilniaus sargyboje ir burti vi
sus vieningai kovoti, kaip kovo
jo mūsų protėviai-

Po visų minėjimų buvo suruoš
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— Vytauto Didžiojo ..Šaulių 
Rinktinės valdyba, vykdydama 
savo šakotos veiklos kultūrinę- 
sritį — remti lietuvišką spau
dą, paskyrė penkiasdešimt ($50) 
dolerių Naujienų reikalams ir 
juos įteikė per J. Pocių. Dėkui 
valdybai ir visiems tos Rinkti
nės nariams.

— Ponia J. Stanaitis iš Mar
quette Parko kiekviena proga 
paremia Naujienų leidimą. Dė
kui už ankstybą prenumeratos 
pratęsimą ir ta proga įteiktą $5 
auką. Tos apylinkės tautietis 
užsisakė Naujienas vieneriemš 
metams, bet, pavardės prašė ne
minėti. Visi skaitytojai prašo
mi remti Naujienas ir jas pla
tinti, visi lietuviai kviečiami sų 
jomis susipažinti ir užsisakyti. 
Platinimo vajaus-proga Naujie: 
nos yra siunčiamos susipažini
mui 2 savaites nemokamai.

— Antanas Šileika, buvęs To
ronto universiteto Lietuvių stu
dentų klubo pirmininkas ir Šiaii 
rėš Amerikos Lietuvių Studentų 
S-gos pirm., baigė humanitari
nius mokslus šv. Mykolo kolegi
joje geriausiai pažymiais, šį ru
denį jis išvyko į Alliance Fran- 
caise institutą Paryžiuje gilinti 
prancūzų kalbos ir literatūros; 
-studijas.

— Linda Savickaitė iš Mar
quette Parko išrinkta Rockfor- 
do kolegijos karalaite mokslo 
metų pradžios bei tėvų ir aluįn- 
niį savangiflid proga, ji yra tos 
kolegijos senjore, studijuoja po
litinius mokslus ir buvo pirmo
ji'studentė, išrinkta studentų ta
rybos pirmininke. Savo sugė- 
bėjimus organizaciniame darbe 
ji parodė Hubb'afd aūkšt. mo
kykloje ir Jaunųjų verslininkų 
organizacijoje. ■ i

' — Edvardas Bogus, ilgametis 
Standard Fed. Taupymo B-vės 
aukštas pareigūilas ir dabartinis. 
Grunvaid Taupymo ir Skolini-: 
mo B-Vės riėeprezidentas, pa
keltas DePaul universiteto Alum 
nu organizacijos garbės nariu. 
•Jis yra baigęs tame universitete 
finansinius mokslus ęmagistro 
laipsniu, aktyvus Brighton Par
ko Prekybos Rūmų veikloje ir 
kitose 1 organizacijose. Kartu 
garbės nariais buvo pakelti mie
sto meras Michael A. Bilandic, 
kongreso atstovas Frank An- 
nunzio, . teisėjas William G. 
Clark ir Michael J. Hawlett.

— Stasys Grigavičius, R. LB 
Mar quette Parko apyl. valdy
bos narys kultūros reikalams ir 
tautinių organizacijlų veikėjas, 
kartu su žmona pirko didelį ūkį 
su gražia sodyba Westfield, Wis. 
Ten ir aplinkinėse vietovėse yra 
lietuvių, kurie gražiai gyvena 
ir tarpusavyje darniai sugyve
na. Marquette Parko visuome
nė apgailestauja netekusi veik
lių narių, aktyvių organizacijose 
ir jų darbuose.

. I J •

— Vincas Kačinskas po ope-

PETRAS KAZAN AUSKAS, Prez’dentas
2212 W. Cermak Road, Chicago, Ill. Virginia 7-7747

LABAI ERDVUS 2 aukštų mūrinis 
(2 po 6). Geros pajamos, nauji kili
mai. 2 mašinų garažas, Marquette 
Parke. Labai prieinama kaina.

GERAS NAMAS, dar geresnės pa
jamos: 3 butai ir biznis Brighton 
Parke. Paskubėkite.

ŠIMAITIS REALTY
Išoiary Public

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St. TeL 436-787b

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE

BUTŲ NUOMAVIMAS -~ parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chicago
Tel. 767-0600.

IMKITE BE BAIMĖS
10 BUTU tvarkingas mūro namas. 

Apie $22,000 metinių pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butų namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų' mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas $60,000.

BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisui didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

DIDELIS mūro bungalow ant pla
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie
toj, Marquette Parke. $25,750.

TVIRTAS 2 BUTŲ mūro namas. 
Du atskiri šildymai, alumin. langai, 
didelis garažas, labai gera vieta. 
$31,900.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reiki*

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tri. 737-7200 arba 737-8534

Q Sinočiu------------ Aol. Navjien^ pren*mer«taL JuhlHcJtnfc
vajam proga paremdama* lietuvišką spaudą.

f~| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipafi- 
nimui nemokamai ir be jokių įaipareigojimg.

PAVARDft IR VARDAS ________________________________

ADRESAS

—-

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 

Sešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 

Veda K. BRAZDZIONYTI y

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374 .
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AUTOMATIC SCREW MACHINE
Operator for Multiple spindle or B&S 
Full or Part Time — All Benefits 

Plus Profit Sharing — Plus 
A Good Place to Work 

Call 735-0122 ask for Tony Mikus
“WESTERN SCREW MACHINE 
" 2 - PRODUCTS CORP/ . : •

4301 S’. Knox Ave.; ’ į ^ Chicago

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Natnv Statyba Ir Ramentas

ELECTROS ĮRENGIMAI L 
PATAISYMAI ■

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu Jr . užniesžiuose ^ggū^ge^ 
rantuota? ^s^nfKgar^? v 

KLAUDIJUS PUMPUTIS “ 
4358 So. Washtenaw Avo> 

’ ; • . Tel. 927-3559 . (

EXP. SPERVISOR FOR ASSEMBLY
Imifiedfate^žopėnįhgs at' oįr/Čhiedgo 
south location.;'2/years experience 

’ or' better .requi^etL^ 
Formformation can 487^5100

; APPLIANCE CORP.
5939- SO. LOWE AVE. - -: 

Chicago, Ill. 60621'
An equal opportunity employer

TAILOR
Needed — experienced for . 

Men’s Speciality, Clothing Store
Top salary and * excellent

Company benefits.

M. HYMAN & SON
’ A ' ‘ * ■ < ♦ - ‘'

18120 SOUT HALSTED STREET
Homewood, Illinois

Phone 799-4500

MACHINIST

HONING MACHINE
SUNNEN SET UP & OPERATE

Grind Rite Grinding & Mfg.

679-0900
6420 North Hamlin. Chicago

WANTED TO RENT
Ieško buty

VIENGUNGIS pensininkas ieško 3 
kambariu buto be baldų Brighton 
Parko apylinkėje. į 

Tel. LA 3-5486.

racijos sveiksta šv. Kryžiaus li
goninėje dr. O. Varškevičiūtės ir 
dr. Vaitkaus prižiūrimas. Gau
sūs draugai ir artimieji, taip pat 
bendrų organizacijų veikėjai ir 
nariai siunčia geriausius linkė
jimus.

— Frank Zapolis iš Evergreen 
Parko, visuomenininkas ir ilga
metis Lietuvos Vyčių veikėjas 
bei tautinių šokių vadovas ir 
mokytojas, išrinktas tos orga
nizacijos Illinois ir Indiana Apy 
gardos pirmininku. Ona M. Ka
sdienė, Sabina Klatt ir Juozas 
Laurinaitis — vicepirm., Irena 
Senkutė ir Mildred Jagelienė — 
sekr., Emilija Petraitienė —

BEST THINGS IN LIFE
IjaH Frink Za polls

GA 4-86M

•TATS FARM

IMIUBAWU

State Farm Life Insurance Company

ižd., Vincas Samoška ir Harry 
Petraitis — kontrolei, Jeroni
mas Jankus, Eduardas Krivic
kas, Ant. Jonutis ir Ant. Sereika 
— tvarkdariais. Praeitą kaden
ciją Apygardos pirmininku bu
vo Algirdas Brazis. Įvedimo- į 
pareigas apeigoms vadovavo 
Eleonora Laurin. Lietuvos Vy
čių atstovu Amerikos Lietuvių 
Taryboje išrinktas 112-tos kuo
pos narys dr,Leonas Kriaučeliū- 
nas.

:'kAw 'fekoOTAS:- • - 
DIRBU VISOKIUS DARBUS;

JEIGU REIKALINGA.
------- KAINA NEBRANGI 7 ’

; w' re;?
šaukti vakarais MKAS-W. 1

-- -J - D t J* ’-■ « » O ‘Z
52-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusrnailu) automobilio 
viability apdraudhnos potwlnlnkams

' : Krriptig • .? - ,-: —
A. LAURAITI S ‘

4M5 So. ASHLAND AVĖ.
.- 52M775 ■■ '

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2M6 WEST 69th STREET

Telef^ REpublIc 74941 
—..................... .

M. i I M K U S 
Notary Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood, TeL 254-745C 
Taip pat daromi vertimai, flmlnlv 
HUcvietimaI, pildomi pHIatybif pra
šymai ir kitoki blankai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ayk 
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-59S0

> ..

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

paa YiatdntRlJ 
letovį KlHrrinką 

Chlea<o>

NORMANĄ
URŠTE1NĄ

185 North Wab**h

(ištaigai) ir 
677-8449

SKAITYK 1’4 TS IK PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

I — MAUJIRMM, CMICA9Q a, u.—. Mond*?, October 1971




