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PREZIDENTAS FORDAS ĮSAKĖ
NENUBRAUKTI RADIJO SUMŲ 
Praeitą pirmadienį Lietuvos Respublikos 

’ atstovas Kaeckas ir vėl buvo užpultas

PREZIDENTAS PALEIDO KARO 
POLICIJĄ, PARAŠIUTININKUS

WASHINGTON, D. C. — Iš Washington© telefonu mums pra
neša, kad prezidentas Fordas, gavęs Amerikos Dėtuvių Tarybos 
ir kitų lietuvių laiškus apie biudžeto direktoriaus pasiūlymą nu
braukti pabaltiečių radijo pranešimus reikalingas sumas, tuojau 
parašė biudžeto direktoriui laišką, Įsakydamas atstatyti lietuvių, 
latvių ir estų radijo žinioms paruošti ir pasiųsti reikalingas su
mas. Reikia manyti, kad kongresas paljks šių trijų tautų infor
macijoms reikalingus pinigus. .>

Biudžeto direktorius yra ga
vęs įsakymą apkarpyti bereika
lingas biudžeto išlaidas. Jam at
rodė, kad galima nubraukti pa- 
baltiečiams skiriamas sumas, bet 
prezidentas įsakė jas atstatyti.

Rajeckas buvo nuvežtas 
Į ligoninę

Praeitą pirmadienį Lietuvos 
respublikos atstovas Juozas Ra
jeckas Washingtone ir Vėl buvo 
užpultas ir gerokai apdaužytas. 
Jam buvo gerokai sužalotas vei
das. Policija nugabeno jį į li
goninę, suteikė pirmąją pagal
bą ir paleido.

Paaiškėjo, kad Lietuvos atsto- 
TĮg Rajeckas jau antrą kartą 
plėšiku buvo užpultas. Pirmą 
kartą jį gerokai sumušė ir at
ėmė turėtus pinigus, bet šį kar
tą, neradę pinigų, jį tiktai ge
rokai jam sumušė veidą. Tuo 
tarpu policijai - nepavyko suimti 
užpuolikų, kurių- 'Washingtone 
yra didokas skaičius.

Sirija daug nori
JERUZALĖ, Izraelis. — Iš Si

rijos į Izraelį atvykęs -Jungtinių 
Tautų sekretorius-pareiškė, kad 
Izraelis sutinka leisti Jungti
nių Tautų kariams patruliuoti 
demarkacijos liniją tarp Sirijos 
ir Izraelio. Tuo tarpu Sirijos vy
riausybė stato gana griežtas są
lygas. Sirija nori, kad pirma 
būtų aptarti principai, pagal ku
riuos bus vedami Izraelio ir Si
rijos taikos pasitarimai.

Sirijos prezidentas neprita
ria Egipto-Izraelio taikos princi
pams. Jam atrodo, kad tos dvi 
valstybės neišsprendė Palesti
nos ir palestiniečių problemų. 
Sirija nori patirti, ką Izraelis 
yra pasiruošęs daryti Palestinos 
ir palestiniečių klausimu.

Kol šitas klausimas nebus aiš
kus, tai Sirija nesieks taikos su 
Izraeliu. Atrodo, kad šis klausi
mas bus sunkiau išspręsti, nes 
Izraelis nedarys Sirijai didesnių 
nuolaidų, negu jis padarė Egip
tui.

Iš Elmhurst banko 
pavogė $100,000

CHICAGO, Illinois. — Tre
čiadienį buvo paskelbta, kad iš 
Elmhurst banko vagys išnešė 
20,000 dolerių, bet dabar paaiš
kėjo, kad jie išnešė $100,000.

Per 5 minutes plėšikai suvarė 
40 tarnautojų į kambarį, čiupo 
stambią sumą pinigų, aptaškė 
dažais veikiančias automatiš
kas foto kameras, atėmė iš vie-
no kostumerio prekėms perveš- gilių policijai nepavyko surasti, 
ti vežimą ir dingo. Visi banko indėliai buvo ap-

Už kelių valandų šis tutomo- drausti.

Cholera Portugalijoj
COIMBRA, Portugalija. — 

Sveikatos įstaigų pranešimu, 
centrinėje Portugalijoje dar 100 
asmenų apsirgo cholera ir vie
tos ligoninėje ta liga sergančių 
skaičius pasiekė 300. Mirė dar 
tik šeši. Pernai nuo choleros 
Portugalijoje mirė virš 50 žmo
nių. i

Surinamas kviečia 
savo piliečius

PARAMARIBO, Surinamas. 
— Šį pirmadienį nepriklauso
mybę paskelbęs Surinamas kvie
čia visus ;sąya', piliečius, gyve
nančius Kituose raštuose, grįžti 
į Surinamą ir padėti tvarkyti 
naujos valstybės reikalus.

Premjeras Henck Arron yra 
įsitikinęs, kad visiems Surina- 
mo gyventojams bus geriau gy
venti nepriklausomoje valstybė
je, negu buvo olandų valdomoje 
kolonijoje.

Premjeras taip pat paskelbė, 
kad Surinamas rengiasi naciona- 
liguoti dideles Alcoa bendrovės 
aluminijaus kasyklas. Turime 
baigti mūsų žemės turtų išnau
dojimą, pareiškė premjeras. 
“Jei duosite mums žuvies, tai 
mes būsime dėkingi, — pareiš
kė jis, — bet jei duosite mums 
tinklus, tai mes būsime nepri
klausomi”.

Richard Niksonas 
sutiko liudyti .

WASHINGTON, D. C. — Bu
vęs prezidentas Niksonas sutiko 
liudyti senato komitetui apie jo 
santykius su ČIA.

Jis tiktai reikalauja, kad jo 
liudijimas būtų pravestas užda
rame posėdyje ir kad jo suteik
tos žinios nebūtų naudojamos 
spaudoje.

Romiteto pirmininkas priėmė 
buvusio prezidento sąlygas. Se
nato komitetas pareiškė, kad 
buvęs prezidentas sutiko liudyti 
savo noru, bet ne pagal senato 
įsakymą.

Buvęs prezidentas sutiko liu
dyti keturias valandas. Jeigu 
kiltų reikalas, tai ilgiau liudytų 
tiktai pagal abiejų pusių susita
rimą. Pasitarimus šiam liudi
jimui aptarė ir susitarė buvusio 
prezidento advokatas Herbert 
J. Miller.

bilis rastas užmiestyje, bet va-

sniegas

GANA PLAČIĄ AMNESTIJĄ
iš kalėjimu didoką politinių skaičių

MADRIDAS, Ispanija. — Ispanijos karalius Carlos trečia
dienį paskelbė gana plačią amnestija, paliečiančią 4,000 kalinių.

_ Ispanijoje jau seniai buvo pa
protysskelbti platesnę amnesti
ją, kai naujas karalius užimdavo 
sostą. Princui Carlos karūna bu
vo uždėta praeitą šeštadienį, o 
trečiadienį jis jau paruošęs am
nestijos įstatymą ir įsakę tei
singumo ministerijai pradėti 
ruošti nuo bausmės atleidžiamų 
kalinių sąrašus. Nuo to seno pa
pročio neatsilieka ir dabartinis 
karalius.

Karalius kraštui nori ramybės
Iš jau padarytų viešų pa

reiškimų šiandien aiškėja, kad 
naujas karalius nori krašte ra
mybės.

Jis negali ruošti didelių politi
nių reformų, nes senieji karo 
vadai tokioms reformoms nepri
tartų, bet jis pareiškė, kad Is- 
nijai jau reikalingos reformos. 
Jis yra pasiryžęs tas reformas 
pravesti, bet jis nori kad jos 
būtų pravestos tvarkingai, be 
didelių valstybės sukrėtimų.

Niekam nepaslaptis, kad pa
skelbta amnestija jis apramins 
didoką nepatenkintųjų sektorių.

.Apskundė KGB
; LONDONAS. — Amnesty In
ternational pranešimu, gruzinų 
rašytojas Zviad Gamsachurdia 
apskundė KGB (valstybės sau
gumo komisariatą), kurs ban
dęs jį nužudyti nuodingomis du
jomis.

Gamsachurdia savo skundą 
pasiuntė pačiam KGB šefui Ju- 
rij Andropovui ir tos įstaigos 
skyriaus Gruzijoje viršininkui 
Aleksiejui Inaugurio, o skundo 
nuorašas pateko į užsienių spau
dos atstovų rankas Maskvoje.

Nuo KGB čekistų įleistų į 
Gamsachurdia butū paleistų du
jų apsirgęs jis ir jo žmona. Tif- 
liso klinikų gydytojai nustatė, 
kad apsirgimas — svaigulys, 
pagreitintas pulsas ir sunkumas 
kvėpuoti buvo sukeltas nuodin
gomis dujomis. .

VftIAtjsibs ŽINIOS

♦ Lisabonoje lemiamas mūšis 
įvyko tarp smogiamojo portuga
lų kariuomenės dalinio ir maiš- 
tančios karo policijos. Netoli 
prezidentūros 'buvęs karo poli
cijos garnizonas nenorėjo pasi
duoti kariams. Bet kad tankas 
pralaužė vartus ir į kiemą pra
dėjo veržtis gerai ginkluoti ka
riai smogikai, tai policija pasi
davė. Penki buvo užmušti, o su
žeistų skaičius buvo didesnis.

♦ Sekretorius Henry Kisinge- 
ris rengiasi vykti į Maskvą 
gruodžio viduryje, kad galėtų 
su partijos pirmuoju sekretorių 
Brežnevu dar kartą bandyti tar
tis apie atomo ginklų kontrolę.

♦ Pats Portugalijos preziden
tas pasikvietė gen. Otelo Car
valho į prezidentūrą, įsakė jam 
atiduoti ginklus ir eiti į daboklę. 
Labai daug kalbėjęs ir pas Cast
ro pasimokyti nuvažiavęs gene
rolas, pamatęs keturis karius, 
atidavė savo ginklus ir įsakė ka
ro policijos karininkams ir ka
reiviams pasiduoti.

♦ Prezidentas Gomes įsakė 
nuginkluoti visus tuos dalinius, 
kurie protestavo prieš Azevedo 
vyriausybę ir kliudė valdžiai eiti 
savo pareigas. Parašiutininkų 
ir karo policijos daliniai išfor
muoti, kaip Portugalijos demo
kratinei respublikai neištikimi 
kariai. Komunistų partijos va
dai bėga iš Lissabono, nes jie 
įsitikino, kad apie jokį pervers
mą negali būti jokios kalbos.

.♦ Pavojaus valandomis kraš
to prezidentas, gen. Costa Go
mes, nepasimetė. Jis žinojo, ko
kių žingsnių imtis ir kaip vie
na diena likviduoti visus maiš
tininkus. Jis parodė pakankamai 
kantrybės, bet kai komunistuo
jantieji kariai užėmė Lisabono 
radijo stotį ir pradėjo kviesti 
kjtus ,garnizo<tus Nukilti prieš 
dabartinę vyriausybę, tai pra
dėjo veikti.

Vaistininkų dr-jos 
teisme -

Federalinis teisės departamen
tas iškėlė Mičigano valstijoje 
teismo bylą, apskųsdamas vais
tininkų draugijas, kad jos savo 
statutuose įrašytais doros bei 
etikos paragrafais draudžia vais
tininkų draugijos ■nariams vie
šai skelbti vaistų kainas. Tuo, 
esą, nuskriaudžiami vaistų pir
kėjai..

■Drebėjo žemė
SALEM', Pietine Karolina. — 

Antradienį abiejose Karoliuose 
— pietinėj ir šiaurinėj —■ su
drebėjo žemė, bet niekas iš žmo
nių nenukentėjo ir nuostoliu ne-nių nenukentėjo ir nuostolių 
padaryta.

Michael Howlett 
bus kandidatas

SPRINGFIELD, Illinois.
Illinois valstijos sekretorius Mi
chael Howlett rengiasi būti de
mokratų partijos kandidatas Il
linois gubernatoriaus parei
goms.

Dabartinis Illinois iždininkas 
Alan J. Dixon norėjo kandida
tuoti gubernatoriaus pareigoms, 
bet jis greičiausiai pasitenkins 
kintomis pareigomis. Jis nesi
verš į. gubernatorius, jeigu de
mokratų partija jo nenominuos.

♦ Maroko karalius H asanas 
II pareiškė, kad gali kilti karas 
su Alžirija, jeigu prezidentas

DiugunM w.shinfltono *t.b.fojŲ 'Boumedienne protestuos prieš 
ki« kreditu sekretoriui Kisingeriui susitarimus SU ispanais dėl Sa- 
deugieuslei leimėjus paskutinėse Pre-’ , _

zidento Fordo kibinėto peksitose. cnaros.

Tanky dalinys nuginklavo maištininkus, 
paleido nelaisvėn paimtuosius

LISABONAS, Portugalija. — Praeitą trečiadienį demokra
tinei vyriausybei ir karo tarybai ištikimi portugalų  ̂kariuomenės 
daliniai numalšino maištininkus ir nuginklavo tris aerodromus ir 
portugalų aviacijos centrą užėmusius parašiutininkus. Antradie
nio rytą parašiutininkai užėmė Lisabono priemiesčiuose esančius 
Monsanto, Tancos ir Montijo aerodromus. Jiems pavyko užimti 
Portugalijos štabą. Jie paėmė 
viršininko pavaduotoją.

Prezidentas Costa Gomes, pa
tyręs apie parašiutininkų maiš
tą, tuojau įsakė vyriausybei iš
tikimai kariuomenei pasiruošti 
numalšinti maištą ir sudrausti 
aerodromus ir aviacijos štabą už
ėmusius karius. Prezidentas pa
smerkė maištininkus ir per ra
diją patarė jiems mesti ginklus 
ir grįžti į savo kareivines. Bet 
maištininkai nepaklausė prezi
dento. Ryte jie užėmė dvi Lisa
bono radijo stotis ir pradėjo 
skelbti savo žygdarbius, kvies
dami kitus Portugalijos karius 
prisidėti prie maštininkų ir nu
versti dabartinę adm. Azevedo 
vyriausybę. >

Tada prezidentas Gomes, pa
sitaręs su karo vadais, įsakė gen. 
Otelo Carvalho atvykti į prėzi- 
dėntūrąj b 
paleisti parašiutininkų ir karo 
policijos dalinius* Kitu įsaky
mu liepė Portugalijos tankams 
nuginkluoti aerodromus užėmu
sius parašiutininkus. Kitas por
tugalų kariuomenės dalinys nu
vyko į radijo stotį, suėmė maiš
tininkus ir pradėjo skelbti pa
skutinius prezidento Gomes įsa
kymus. Paaiškėjo, kad gen. Car
valho nenorėjo perleisti Lisa
bono karo apygardos viršininko 
pareigų. Tada prezidentas nau
ju įsakymu jį atleido iš tų pa
reigų ir pats tapo Lisabono ka
ro apygardos viršininku.

Portugalų šarvuočiai pirmiau
sia priartėjo prie Montijo aero
dromo ir pareikalavo parašiuti
ninkus pasiduoti be jokių są
lygų. Bazę okupavusieji kariai 
dar norėjo pasitarti, bet šar
vuočiai reikalavo tuojau pasiduo
ti be jokių sąlygų ir be pasitari
mų. Tuo‘pačiu metu šarvuo
tis paleido kelis šūvius į viršų. 
Parašiutininkai atidavė ginklus, 
paleido suimtus aviacijos štabo 
karininkus ir tylomis nužings
niavo į karo kalėjimą. Jie tu
rės aiškintis karo teisme.

Prezidentas pasakė dar vieną 
kalbą televizijoje. Ten j buvo 
parodytas ir gen. Otelo Car
valho, keturių policininkų lydi-: 
mas. Prezidentas norėjo kraš
to gyventojams parodyti, kad 
vyriausias maišto vadas suim
tas ir patarę visiems padėti gin
tos. Gen. Carvalho privalės aiš
kintis teisme dėl kurstymo su
kilti prieš Portugalijos karo ta
rybą ir tos tarybos sudarytą vy
riausybę. Prezidentas pasakė 
griežtas kalbas, įsakydamas vi
same krašte numalšinti sukili
mą.

nelaisvėn gen. Freire, aviacijos

Beirute užmušta 
dešimt žmonių

BEIRUTAS, Libanas. — Pra
eitą antradienį susirėmimai tarp 
krikščionių ir mahometonų tesė
si įvairiose sostinės vietose. Bu
vo ramesnis Hamra distriktas, 
kurį saugo Libano kariai ir ne
įleidžia nei vienos pusės parti
zanu.

Vyriausybė įsakė kariuome
nei saugoti Beiruto aerodromą 
ir pajūryje esantį didžiųjų krau
tuvių, bankų ir viešbučių dis- 
triktą.
JVakar Beirute, smarkiai lijo,

’šta Tepė peaivėsi^ko.votpjus.
Dešimž^mohių buvo užmušta ir 
62 sunkiau sužeisti. Lengviau 
sužeistieji neskaičiuojami. Jiems 
suteikiama pirmoji pagalba ir 
liepiama jiems eiti namo. Pas
kutiniais 7 mėnesiais Libane jau 
užmušti 4,200 žmonių.

Policijai pavyko suimti septy- 
nius šaulius, bandžiusius pradė
ti susirėmimus naujame distrik- 
te, kurį saugojo specialus poli
cijos dalinys.

Premjeras reikalauja kontro
liuoti įvežamus ginklus ir amu
nicija. Jis paskelbė griežčiau
sią įsakymą policijai ir karo jė
goms daboti kiekvieną sandėly
je esantį šautuvą ir šovinį. Prie 
sandėlių privalo būti patikimi 
sargai ir priežiūrą privalo vesti 
atsakingi ir padorūs žmonės.

Sniego audra
Nauja audra antradienį per 

Rocky kalnus smarkiai palietė 
dalį Texas ir Kansas. Nors 
sniego buvo nedaugiau kaip vie
nas ar du coliai, bet 70 mylių 
per valandą vėjas privertė užda
ryti mokyklas, biznio įmones ir 
vieškelius. Keletas žmonių žu
vo.

Indianoje dėl sniego kaltės mi
rė 8 žmonės. Naujoje Anglijo
je sniego audra buvo ypač smar
ki Rhode Islande ir Bostono apy
linkėse. Sniego audra šiaurinėje 
Oklahomoje suparaližavo visą 
susisiekimą. Pėdos storumo 
sniego danga nuklojo Pietinę Da- 
kotą, Minnesotą, vakarinę Ne
braska, pietinę Minnesotą ir 
Kansas. -

SNOW

Galimas sniegas.
Saulė teka 6:53, leidžiasi 4:24.



Gerbiamas Nerimavičtau!
pastaruoju laiku, orui atvė

sus, pas mus kilo diskusijos apie 
Taverną ir smuklę, butelius ir 
morkas, apie gėrimėlį ir kepe
nis žodis po žodžio visi suti
ko kad žodis /taverna geriau 
fnka pokalbiuose, negu žodis 
smuklė.

Tiesa, taverna tai svetimas 
žodis, bet smuklė — vai, juk tai 
begna, bedugnė pelkė, praraja... 
Tasai žodis kilęs iš pykčio, ne
susivaldymo, neapykantos tro
bai kurion galima neprašomas 
užeiti, troškulį numalšinti ar su 
draugu pasisvečiuoti. Nežiūrint 
ką sako daktaras pamokslinin
kas, mes, lietuviai, žodį smuk
lę atmetam. Kam nepatinka ta
verna, tas gali vadinti užeiga, 
Švitrigailos klubu, Ragučio bu
veine ar kitokiu patriotišku var
du. Smuklė, tai įžeidimas, pa
niekinimas padorių lietuvių, — 
taip diskutavo mano parapijos 
lietuviai.

Tavernoje ar užeigoje įsmu-. 
'kimų nebūna. Neprotingas lan

kytojas guli susmukti, o toks 
— juk bet kur susmunka.

Pamokslininkui nepatinka ta
vernose sustatyti buteliai. Jis 
nūlo vietoje butelių sustatyti 
morkas. Tebūnie ramybė mor
koms! Jos turi savo vietą ir sa- 
70 paskirtį, bet neatstoja gėri
mėlio nė putelės. Negarsinkite 
morkų! Garsinimus pastebėję 
morkų pirkliai, bežiūrint jas pa
brangins.

-A- e -v igalėlį ir kepenis yra 
daug pasakų pripasakota, bet ge
ros kepenys tvarkosi neatsi
žvelgdamos į pasakas. Geros ke
penys nebijo protingai girkšno- 
jamo svaigalėlio. Geros kepenys 
pačios savo svaigalėlį (tulžį) ga
mina, o kai jos sustoja svaigalėlį 
gaminusios, tai nei daržovėse, 
nei pas daktarus pagalbos nera
si. Kita vertus juk žmogus ne 
zuikis, neminta daržovėmis, -— 
taip nušnekėjo mano parapijos 
lietuviai. »

Dėkui tiems daktarams, kurie 
rūpinasi kepenų gerove, bet te
gul jie neužgaulioja tavernų.

. J. b: Ar ne jis buvo 
užsispyręs kviesti okup. Lietu
vos (tom.) j a nuogtai į 1-jj Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongre
są? Ar ne jis su panati&ia ban
dė padaryti iš akademikų skau
tų sovietiškos graždankos ka- 
rabelninkais ? Ar ne jis padavė į 
LB vadovų sudarytą kengūrų 
tipo teismą teisti 16 patriotų, 
kurių svarbiausia veiklos bazė 
priešintis vaikų integracijai su 
pionieriais ar jaunimo su kom
jaunimu? S. Bukis

Magaryčios

• Dabar į kariuomenę reikėtų 
priimti tik vedusius vyrus:, jie 
yra jau išmokę vykdyti įsaky
mus.

• 1910 m. laidos studentas
po- korporantų suvažiavimo, gy
rėsi savo žmonai: kole
gos yrą tiek nutukę, kad nė ma
nęs nepažino”. -

• Jaunavedžiai atrado tikrą 
būdą taupyti maistą: jie pirko 
ekonomišką mašiną ir pietums 
važinėja pas savo tėvus.

• Naujausias biams: užrekor- 
duoti į juosteles naujausi ik gan
dus ir joms įrengti automatus.

• Maudymosi vonia Buvo iš
rasta 1850 m., b telefonas 1875 
m. Taigi netrukdant maudytis 
buvo galima tik 25 metus.

ą Daugelis vedusių vyrų gali 
laisvai atidaryti savo burnas tik 
žiovaudami.

išėjusi iš spaudos ir galinta gauti kny^ų rinkoje

v' IviilKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pašiau
darvli įtakos i krašto politiką. 402-psl. -Kaina ?1.5b.

itrvgo- tins išsiųstos.. Jei $1.50 Čekis arba Money Orderis 
btis pašiųst&s tokiu adresu:

N A U J I E N O S,
17X9 So. Halsted St, Chicago, ill. 60608

Niekam' nebus bėdos išgėrus pu
telės ar svaigalėlio.

Satyrikas
T. ALIŪNO AKIRAČIAI ;

Receptas ! ‘-
Alų, vyną ir degtinę
Kas nežino, tik gadina.
Geria vieną, geria kitą, 
O geriausiai — sumaišytą.

Pedagogika .
Boba rašė vadovėlį, • s- • ’ 
Vyrai — darbą aprobavo/ 
Kai dalykai susivėlė,
Sako, velnias juos prigavo;.. ‘

Istorija
Dievas žmogų, velnias bobą 
Tvėrė į save panašų.
Vyras gavo Dievo • globą, 
Velnias bobą peklon .neša.

. c,.

Mokslas j
Paklausk- nors ir vaiką,'
Ir tas jau suvokia":*; - t

. Skaityti nesveika, ^4-
Taip tėvas jį mokė: į

'■ .■■■ ■’ “ itT. Alrūnas

-Statybos .tempai .
. Kitą kartą amerikonas -ginei-: 
jasi su rusu, kieno statybos tem
pas didesnis.

Amerikonas sako:
. Pas mus viskas statoma ne

girdėtu greitumu:- vieną -namo 
galą dar stato, o kitame jau-gy
vena. ,. •

• ■— Pas mus dar greičiau, — 
sako rusas: — vieną namo- galą 
•dar stato,-'ov-kitą ‘jau remontuo
ja. / .K. Pleperis

"Seniau ir dabar

žurnalo “Vytis” lapkričio nu
meryje, minint $0 m. sukaktį,

ŠTAI MUSŲ ISTORIJA
Naujas būdas pirkti baldus,.

* ° n - ®
■>.

Kai jūs perkate pas mus, jūs mokate kainas

KAIP BET KURIOJE KITOJE VIETOJE
TAI IR YRA, KĄ MES VADINAME '‘UŽDIRREMV PįRlGŲ^

Viena žema kaina visiems i '

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

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

statymo.
• Nėra Įkyriu pardavėju. Rinkis ir pirk su malo

numais.
• Nėra brangaus reklaminio išdėstymo, keliančių 

kainas.
• Baldu ir grindims reikmenų pavyzdžiai, Išėję iš 

rinkos ir nežymiai įbrėžti reikmenys galima įsigy
ti sutaupant 90%.

grynus
• Nuo gerų iki aukJčiauiios kolcyWj^ifrOs baMoi.
• Tai yra tik Šalutini krautuvė ir iha»v-g«ryb*s ga

lima įsigyti tik šoltadioniais. x <
• Visi pirkiniai turi bpti paimti arfca pristatyti lai

ke 2 savaičių.
• Visos prekės yra akivaizdoj, todėl kritimai Ir at

šaukimai nedaronŪ. /
• Nėra abejonės, kad. tokių barąpM jriėkur kitur

nėra. . > _ Yį***/'■
• Mes mielai prekiausime su fumįt. Pranokite tai 

Savo draugams, lai lie atvyksta su jumis kartu 
taupyti ir turėti malonumo.

Jei turite klausinę, klauskite pardavėjų.
v

Atdara TIK šeštadieniais

6240 So. Western Ave.
TeL 434-6677

rašoma ir apie nuosmūkio lai
kotarpį dėl netikusio humoro Šu
nim Burum skūtyje ir dėl per
daug :privatiškų asmeniškumų. 
Tarp keletos duotų pavyzdžių 
yra cituojamas 1929 m. 16 nr. 
tilpęs juokelis, kuris atrodo kaip 
moderniųjų laikų skelbimas:

— Ignas Visockis paieško gra
žios, rimtos ir mandagios mer
ginos, kuri taipgi turi mokėti Į 
kaip virti kopūstus ir kepti la
šinius, ir vištas piauti, nes jis 
bailus. f

Mergaitės, galvojančios, kad 
gali išpildyti ‘ šias sąlygas, pra
šomos tuojau pranešti LV 25 
kuopai... Tuojau bus reikalai su
tvarkyti. š-**-

Užmiršo paklausti
■ i-. ‘

Nesenai Draugo dienraštyje 
buvo atspausdintas žurnalisto 
■pasikalbėjimas;Su PLB pirm. B. 
Nainiu. Klausimai lietė. Jauni
mo kongresą.. Jie, kaip atsaky
mai, buvo reklaminio —tnušiau 
katę ir gyvatę — pobūdžio,

Negerai, kad korespondentai 
vis -pamiršta iškelti iki žiol ne
išspręstą ir neatsakytą klausi-

' '?■' ■ • :■ T

— Kur yra 2-jo Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso peti
cijos su surinktais parašais, kur 
rias rengėjai‘ir‘ jų globėjai ža-. 
dėjo Įteiktr-Jungtinių Tautų Gen. 
sekretoriui -Kurt Waldheim ui 
tikslu atkreipti dėmėšį f oku
puotos Lietuvos žmonių perse
kiojimą ir religijos varžymą?.. 
Ar tiesa, kad tds peticijos tebė
ra PLB pirm. Nainią --rezidenci
jos rūsyje? . S.: Bukis

Sumanūs gydytojas ; '

Vienas pacientas vis. ateidavo 
■pas savo gydytoją su nesamo
mis ligomis ir norėdavo vaistų. 
Kartą jis atėję, ipjjrašė tikrin
ti ausis, nes naktų..negali kosėji
mo girdėti. Gydytojas epatikri- 
no plaučius, gerklę taip -pat au
sis ir išrašė -receptą. Pacientas 
■paklausė:

— Ar aš dabar geriau girdė
siu?

— Ne, atsakė/gydytojas, — 
bet tu garsiau kosėsi.

■ n* £ i' . A- • ' ‘

Pasakėlė
Senai, labai šenai'buvo- toks 

jaunikaitis. Jis vis negalėjo’ras
ti mergaitės, 'kufi ^Bktų jo mo
tinai. * "

Vieną kartą jam pavyko ras
ti patinkamą mergaitę, kuri ti
sais atžvilgiais bbVo'Visai pana
ši į jo motiną. Vienok jis. vis 

f tiek jos negalėjo' vesti, nes ji 
nepatiko jo tėvut

Vaiku nameliuose
, Pasakojama, kad Montessori 
mokykloje mokytojos, kaip vi
suomet, rūpestingai aprengė 
vaikus, kad jie eidami į namus 
neperšaltų. Ypatingai buvo sun
ku užmauti Algiukui kaliošus. 
Kai juos užmoyėt Algiukas pasa
kė: . . ‘I J-

— Tie kaliošai nėra mano.
Kai mokytoja juos numotfė, 

Algiukas baigė( sąvo pastabą:
— Jie buvo njftno vyresniojo 

brolio Vytuko, bątir aš juos jau 
baigiu išaugti...

Velnio juokas

Belzebubas, norėdamas suži
noti ko taip kvatojasi velpias, 
gavo atsakymą :

— Naujai atvyksią motefį Už
dariau kambaryje, kur šimtas 
naujų s1ctybėlfų,J>ėt nėta nė vei
drodžio šukės!' x r'“' " r

• • rgt ....................

Skystas skystai skiedžia
Draugo 268 nr. yra atspausdin

ta Br. J. korespondencija apie 
LB Lemonto apylinkės biulete
nį. Ji savo propaganda kelia 
juoką. Pikniko aprašymą jis 
dramatizuoja pagal priežodį — 
devyni vyrai vieną gaidį pešė. 
Bet tai tik įvadas į pagrindinį 
tikslą — pagerbti Kamantą: 

I — Išsamią informaciją biu

letenis pateikia ir apie Lemon
to Maironio Lituanistinę mokyk
lą, kuriai jau trečius metus va
dovauja inž. Vyt. Kamantas. Di
rektoriaus pareigos dirbant su 
140 mokinių iš 75 šeimų ir su 23 
mokytojais, kurių tik mažuma 
gyvena Lemonte, nėra lengvos. 
Tam, rodos, reikėtų labai gero 
profesionalo pedagogo ir admi-| 
nistratoriaus. Gi šias pareigas ■ 
puikiausiai ir ištvermingai neša 
inž. Vyt. Kamantas. Tenka pri
pažinti bendruomenės, tėvų su
gebėjimą Surasti ir pritraukti 
tinkamą1 asmenį šiam svarbiam 
darbui. Maironio mokykla yra 
nuolatos remiama LB apylinkės 
valdybos -pastangomis, ką įga
lina narių aukos Bendruomenės 
mėnesio bei Vasario 16 progo
mis.-

• Daugeliui vyrų susiraity
tų plaukai nuo moterų Balionuo
se girdimų kalbų.

• Didėjant moterų išlaisvini
mo armija vyrai turėtų prieš ve
dybas išsiderėti, kad jie bent Sve
čiuose būtų laikomi namų šei~ 
mininkais. .

e Nežiūrint civilinių teisių, 
vienas arbatos bendrovės tar
nautojas buvo atleistas, nes per
trauką arbatai pavadino įprastų 
kavos pertraukos 'vardu.

e Gamtos mėgėjas nuvažia
vo į Las Vegas. Apžiūrėjęs lo
šimų sales, jis išėjo gatvėn ir 
pradėjo kaišioti pinigus f ’par- 
kinimo automatus, paaiškinda
mas, kad mėgsta lošti lauke.

• Kandidatai. į valdiškas yie-

fliaciją, visiems duoti darbus ir 
sutvarkyti kriminalą, bet vėliau 
viską pamiršta. Reikia, kad kan
didatai pristatytų burtos atmin
ties liudijimą. \ \ ‘

• Vėžio ieškotojai skelbė, kad 
yra surasti vaistai vėžiui gydy
ti. Iš to nieko -neišėjo. Aliar
muojama, kad vėžį sukelia ta
bakas, cukrus, prezervuotas val
gis, oras, automobiliai, vanduo, 
rūkyti lažininkai, prakaitui ma
žinti purškalai, skalbimo šar
mai, bruknės ir dar daug daly
kų. Gerai, kad Žmonės iš bai
mės riepavirto zuikiais.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITittJAftIA.>Cikagietės įspūifiiai oku

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00. J* ,5
J. Jasminas. A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymių-nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. 'Lengvas .stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50. L -

Kristijonas Donelaitis, THE S E ASONS.'iKIasinės poemos "Ketai” poeto 
Nada Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr.' Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT: Istoriniai DLK Vy
tauto ‘bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir “jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4j00. L ;

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas, galima įsigyti atsilankius t Naujienas arte ;:itsii 
piniginę perlaidą. -T . - - : į:' . ’

untus -čekjrar

1739
Br. J., paneigęs Mokytojų ta

rybą ir Tėvų komitetą, pamiršo 
iškelti daug-didesnius Kaman-

Why should you join the 
Pay roll Savings Plan

yotfll find out later.

■ ■

"•-•'•A--;'. ■

The fixture can be too late 
foršaving.Soif youwani 
securityyoud better-start 
today. . _ '
makesit easy Because «n 
amount you choose is auto
matically set aside from 
each pay check to buy U.S. 
SavingsBonds. Thatwtj; 
your savings bufldjrasr 
afteryean ,• .

So start today. Because 
tomorrow, today will'be

1739 So. Halsted Street

Z — NAUJIENOS, CHICAGO 4, ikk— MUpAY, Ąfj



DR. B. MATULIONIO MIRTIES SUKAKTIS
Gruodžio 1 dieng sueina vieneri metai

Deja, fatališkųjų Nemezės 
sprendimų paskutiniais metais 
padaugėjimas sukelia įtarimą, 
kad teisingumo dievaitė arba 
pati perseno ir pradeda klysti 
arba sąmoningai perkilnoja ver
tybes — mirtį iškeldama aukš
čiau gyvenimo. Faktus yra, kad 
pastarais metais ypač padaugėjo 
mūsų lietuvių daktarų mirimai 
dar palyginti jauname amžiuje, 
kur būtų galėję ir patys šiuo 
gyvenimu dar pasidžiaugti ir 
broliams sesėms tautiečiams 
sveikatą pagerinti ir amžių pa
ilginti. Prie tokių, mūsų supra
timų — per anksto iš gyvųjų 
atimtų daktarų geradarių pri
klausė ir pernai gruodžio 1 die
ną miręs Dr. Balys 'Matulionis.

Garsiais Matulioniais geroji 
Laima buvo mūsų tautą apsčiai 
apdovanojusi. Štai jų visas žvaig
ždynas Liet. Enciklapedijoje: 
Med. Dr. Balys Matulionis, ute
niškis, gimę 1895 m. gegužės 28 
d.; Jonas Matulionis, alytiškis, 
gimęs 1898 m. vasario 7 d. vi- 
suomenęs veikėjas ir finansinin
kas; kitas Jonas Matulionis, gi-

męs 1906 m., velionio Dr. Balio 
M. brolis, mokytojas ir VDU 
profesorius matematikas; Po
vilas Matulionis, kupiškėnas, gi
męs 1860 m. rugsėjo mėn., vie
nas žymiausių Nepriklausomos 
Lietuvos miškų ir žemės ūkio re
formų autoritetas, direktorius 
ir pedagogas, kuriam Lietuvių 
Enciklopedijoje paskirtos 4 pil
nos skiltys; Steponas Matulio
nis, Balio ir Jono M. brolis, gi
męs 1901 m., uteniškis, kopera- 
tininkas, Nepriklausomos Lietu
vos žemės ūkio veikėjas, 1945 
m. bolševikų suimtas ir ištrem
tas į darbo vergų stovyklas Vor
kutoje; ir pagaliau Teofilis Ma
tulionis, gimęs 1873 m. liepos 4 
d. uteniškisš vyskupas, bolševi
kų komunistų rusų atvejų at
vejais kankintas, bet kaip ir 
vengrų kardinolas Mindszenty 
nepalaužtas, atsikirsdamas sa
vo kankintojams “Jūs manęs ne
įbauginsite-” Kurs iš jų šiandien 
dar gyvas?

Bet mus šį kartą apeina Ba
lys, didis sergančių lietuvių drau
gas, medicinos daktaras, sanita-

Dr. Ealys Matulionis

Nuo 
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki
$40,000

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 598-9400

Passbook Savings. 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly.

MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION

4M ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS NGS

PHONE: 254-4478

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum 25,000).

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:

.1, J. Augucfaltyfi >Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for-

2. Jurgi* Baltrušaiti*, ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
.'J 3.'Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.

4. Vincas Joniką*, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 
psL Kaina $3.00.

5. Klaopas Jurgelionis, GLODI * LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psL $2.00.
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL S2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu šilelis”, vertimas, 42 psl. S2.00.
9. Balys Rulda, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psL $2,50,
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1,00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psL $1.00.
14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psL S2.50.
16. Alfonsas Tyruolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. S3.00
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

55 psL $1.00.
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderi

rijos pulkininkas ir lietuvių vi
suomenės veikėjas, medicinos 
mokslus ėjęs Petrapilyje, Vieno
je ir VDU (Vytauto Didžiojo 
universitete Lietuvoje, savo me-, 
diciniško karjeros metais pra
vedęs daug svarbių reformų ir 
įvedęs žymių pagerinimų Lie
tuvos medicinos pagalbos srity
je, kaip tai Karo Ligoninėje su 
daktarais K. Oželiu ir K. Parčevs- 
kiu suprojektavo modernų fi
zioterapijos skyrių, patobulino 
Lietuvos Raud. Kryžiaus Birš
tono kurortą, kuriam geriausius 
pavyzdžius rinkosi studijuoda
mas žymiausius kurortus Vokie
tijoje, Čekoslovakijoje, Vengri
joje, Austrijoje, Italijoje, Lat
vijoje ir Estijoje; ištyrė Pasva
lio ir Likėnų sieros šaltinius ir 
vadovavo gydomojo kurorto sta
tybai ir t. p. ir t. p., bet dar 
būtinai primintina, kad vokie
čių nacių ir rusų komunistų ka
ro metais 1941—1944, būdamas 
Lietuvos vyr. sveikatos valdy
bos valdytoju, išgelbėjo šimtus 
Lietuvos medicinos personalo 
(500 gailestingų seselių, 33 dak
tarų) nuo vokiečių okupantų už
mačių išsiųsti į frontą; 1941-42 
metų žiemą sulaikė dėmėtosios 
šiltinės epidemijos plitimą Lie
tuvoje ir 1.1. Apie jo lietuvišką
ją veiklą, pradedant dar mokyk
lų suolu, reiktų šį rašinį dar ge
rokai išplėsti. Bendradarbiau
damas žurnale “Medicina” ir pats 
redaguodamas periodinį leidinį 
Fraternitas Lithuanica jis yra 
palikęs visa eile mokslinių stu- 
dijų.. ' ■

Laiku pasitraukęs į Vakarus 
nuo 1944 metų rudeniop į Lie
tuvą grįžtančio sovietų rusų,-ko
munistų siaubo, kurį gavo pats 
asmeniškai patirti jų suimtas 
irl940-41 metais kalintas Kau
no kalėjime, 1944 m. rudeniop 
pasitraukė į Vakarus ir 1949 m. 
pasiekęs laisvės šalį — Ameri
ką ilgą laiką dirbo JAV valsty
binėje sanatorijoj Wallum Lake, 
A. I, Išėjęs' į pensiją buvo atsi- 
kėlęs į Chicagą, bet neilgai čia 
pagyvenęs, matyt, nujausdamas, 
mirtį artėjant išvyko pas sūnų 
Mindaugą Clevelande, kur ne
ilgai pasirgęs amžinai užmerkė 
akis.

Velionis ilgus metus buvo Lie
tuvos Valstiečių Liaudininkų 
partijos narys ir jau 1917 me
tais, kaip tos partijos Centro 
Komiteto narys, dalyvavo Pe
trapilio Lietuvių Seime.

PAMINĖTAS ČIURLIONIS
Lapkričio 23 d. 3 vai. popietjvo pademonstruota abstrakčiu 

Amerikos Lietuvių Dąilinin- kūrinių, kaip palyginimo pa
kų S-ga buvo surengusi M. K- vyzdžiai Čiurlionio kūrybai, ir 
Čiurlionio šimtmečio m i nė j i- dar pasakyta, 
mą naujoje Čiurlionio Galeri-j įkvėpimą gavęs iš Kandinskio.

/•_> k j -paį cjur|jonip Įžeidimas ir ne
sąmonė!” 

* t
Po minutės pertraukėlės, se

kė skaidrės, kurias aiškino M. 
Šileikis. Antrąją programos 
dalį pravedė dail. VI. Vaitiekū
nas. Kartu su skaidrėmis inter
pretavo Čiurlionio muzikos ir 
tapybos kūrybą, pabrėždamas 
ir kai kurias sąlygas, kokiose 
didysis kūrėjas gyveno ir kūrė. I kvalifikuojantys asmenys, kurie 
Priminė, kad vis dėlto pas mus uždirbo $4,000 ar mažiau, gaus

kad Čiurlionis

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

SKAITYK IK KITO PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ •NAUJIENAS’

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato peL, daug paveikslų. Kaina 12.00.

Penduntimui paltu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose ariBa pasiunfiant čeki ar Money or

der} tokiu adresas

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

joje (inkorp.) parodų salėje, 
8929 So. Harlem Ave. (Midland 
Savings rūmuose).

Atvyko nemažai publikos, 
profesionalų, laikraštininkų ir 
bendrai inteligentijos. Sąjun
gos pirmininkas dail. VI. Vai
tiekūnas paaiškino parengimo 
programą, kuri susidėjo iš 
Čiurlionio muzikos ir kūrinių 
pristatymo. Muziką tvarkė A. 
Šlutas. Pirmuoju numeriu se
kė Čiurlionio muzikos varian
tai, užtrukę gerą pusvalandį. 
Po to dail. Mikas Šileikis pa
darė |įvadą apie i Čiurlionio 
vaizdinę kūrybą, daugiau pa
liesdamas tautosaką ir sinibo-? 
liką.

Deskartas pasakė: “Aš atsi
klaupiu prieš didžiųjų kūrėjų 
nemirtingus kūrinius ir prisi
pažįstu visą savo nuostabą ir 
meilę jiems.”

“M. Konstantiną^ Čiurlionis 
savo muzika ir tapyba pažadi
no amžiais svetimųjų marina
mą Lietuvą. Savo kūrybąį ieš
kojo įkvėpimo Lietuvos praei
tyje, tautosakos šaltiniuose, 
legendose, pasakose pyz. Ka
ralių pasaka, Aukuras, Pilies 
pasaka, Pavasario sonata. Var
pinė, žalčio sonata (andante) 
ir kiti kūriniai yra iš tautosa
kos. Jis suvokė Lietuvos anti
kinę .praeitį, savo individuą- 
lia filosofija iškėlė ilgaamžį 
tautos būdą. Jo įžvalgą į pra
eitį siekia beveik proistorę. 
Čiurlionio metafizinė kūryba 
ir visatos supratimas mums 
yra kažkas “svetimo”, sunkiai 
suvokiamo. Sunkiai ir nevie
nodai suprantamos Čiurlionio 
dvasinės gelmės ir paslaptys to 
genijaus, kuris tapo mums mįs
lė.

Jo kūrybos aptarimai įr kri
tika, buvo tik spėlioj imąį to
dėl, kad jam nėra pąlyginąmo 
objekto, jis tik vienas toks pa
saulyje, r.neg. gyveno savo pa
sauliu, mylėjo savo gimtąjį kuotiems mokesčių mokėto- 
krastą — Druskininkų apylin-Į jams, kūrie užpildys savo paja- 
kes taip pat ir Palangą. Iš ^i-lF^ — aiški-
tų versmių Čiurlionis -sėmėsi na ;:-A
įkvėpimo, iš to ir atsirado mi- ;
nėti kūriniai: kartu ir legen-į 
da apie nuskendusį Raigardo W 
miestą Nemuno srityje. Tau-Į- 
tosakoje išryškėjo Čiurlionio|*
genialioji jėga. Garsai ir te p-F 
tukas, tai Čiurlionio analoginėj 
kūryba, — muzika ir dailė. ■

“Čiurlionis muzikoje gal ne-1 
išreiškė taip gilios minties ir 
dvasinio gilumo, ką išreiškė 
savo paveikslų vizijose pilnu 
brandumu, šių dviejų elemen-l 
tų sintezėje susijungia muzi-į 
ka ir dailė kartu, bet paveiks-] 
lai šiandieną pabrėžia jo geni-l 
jų. Mažai tegirdimė jo muzi-l 
kos kūrinių, kai muzikai sky-| 
rė daugiau laiko, ilgiau mokė
si konservatorijose, negu dai
lėje, tiktai 6 metų sąvartoje 
taip aukštai iškilo.

“Čiurlionio kūryba turi tris 
etapus: Pirmasis laikotarpis 
1906 m. Druskininkų gamta, —, 
legendarinis Raigardas ir pie
šiniai, kurių jis padarė dąugJ 
Vėliau perėjo prie alegorinių 
metaforų, simbolizmo ir męta-j 
fizinio pasaulio filosofijos.

Trečiame etape Vėl grįžta prie 
relizmo ir sukuria Žemaičių] 
kapines, senas tradicines kop
lytėles, grynai tautinio meno 
motyvais.

Čiurlionis buvo muzikas, po
etas, filosofas, atsiskyrėlis, j 
bet nesukilėlis
Jo ir artimieji nesupranta dva
sinio gyvenimo paslapčių, čiur-j 
ionis nepažeidė gamtos mora

lės. Jeigu gamtą būtų paneigęs, 
nebūtų nieko sukūręs. Jis per 
anksti nutraukė savo kūrybą, 
>et paliko nepragaištanČią do
vaną šviesesniam pasauliui.

“Miesto muziejuje, minint 
Čiurlionio 100 metų nuo jo gi
mimo sukaktį, skaidrėmįi bų-l

romantikas.

| Būti kvalifikuotam tokiam i dešimties nuošimčių savo uf- 
I kreditui gauti, asmuo turi būti dilbių pajamų kredito, iki ■*100. 
uždirbęs mažiau kaip $8000 vi- Tie, kurie iš visų šaltinių paja- 
sų pajamų — iš algų, užmokės- mų gavo tarp ir $K,009,
ėių, priinokėjinių ir dovanų j gaus sumažintą kredtą. 
(tips) ar bet kokių kitokių darb
davio kompensacijų. Be to, dar
bininkas turi būti išmokėjęs 
daugiau kaip pusę savo pajamų 
savo namų Jungtinėse Valstybė
se išlaikymui ir mažiausiai vie
no vaiko išlaikymui per ištisus 
metus. Išlaikomasis vaikas tu
ri būti jaunesnis kaip 19 metų 
amžiaus arba pilnalaikis moki
nys.

Miriani dar pareiškė, kad

Asmenys, kurie yra išpildė 
savo pajamų formas praėjusiais 
metais, ras papildomas infor
macijas kreditui gauti savo nau
jose mokesčių formų instrukci
jose.

Tie, kurie nepildė savo paja
mų formų praeitais metais, turi 
nemokamai gauti iš savo vie
tinės IRS (Pajamų Mokesčių 
Įstaigos) spaudinį Publication 
596, pavadintą “Tax Benefit for 
Low-Income Indibiduals” ir for
mą 1040A. Ča.

nėra vienybės, kad Čiurlionio 
minėjimų Čikagoje buvo daug, 
bet nebuvo vieno iškilminges
nio su brandžia akademija mi
nėjimo.

Kad publika galėtų arčiau 
susipažinti su Čiurlionio kury 
ba, Vaitiekūno rūpesčiu buvo 
gražiai įrėmintų Čiurlionio kū
rinių- -paroda. Kai kas tų pa
veikslų ir įsigijo, 
visa parodų -salė 
tais simboliniois 
VI. Vaitiekūno,
muz. A. Nako, Dagio skulptū
ra

Be to, buvo 
užpildyta ki- 

pa veikslais:
J. Mieliulio,

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to lady!

V*,
Piid ud 

Compounded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO

see us for 
financing 

° AT OUR low RATS
WITH REPAYMENT 

TO FIT.YOUR INCOME

INSURED!

aaaaUBL

ir kt.
Koresp. Š.

TURINTIEMS
MAŽAS PAJAMAS
Pajamų Mokesčių Įstaigos 

(IRS) šiaurinio Illinois distrik- 
to direktorius Charles P. Mi- 
riani praneša, kad mažesnių pa
jamų darbininkai’ galės gauti 
iš Mokesčių Įstaigos (Internal 
Revenue Service) _ specialų iki 
$400 čekį tik tūpmet, kai bus už
pildę savo pajamų mokesčių 
formą.

Kai kurie darbininkai, turin
tieji teisę tą išmokėjimą gauti, 
kurių uždarbis buvo permažas, 
visiškai neprivalo pajamų mo
kesčių formos pildyti, pasakė 
jis. Tačiau,- tas- išmokėjimas, 
vadinamas, “pelnytu pajamų 
kreditu” (Earned Income Cre
dit), bus išmokamas .tik kvalifi-

“■’°

Mutual Federal 
Savings and Loan I

CHICAGO, ILLINOIS 606C8

Phone: Virginia 7-7747

Thur.9-8 Sat. 9-1

2212 WEST CERMAK ROAD

Pmi Kazanavskas, Pruident

HOURS: Mon.Tue.Fri.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bst 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, UI. 60608.

**40.000

UNIVERSAL

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-

TaupyKite 
pas mus

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS. 

pUifte 1928 metai*. TtL 421-3079

Įrtalgoe pietuoM kiemai automobiliam* pastatyti.
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(Komentarai)
Lietuvių išeivija su dideliu 

nekantrumu ir viltimi laukė 
___________________________  šio suvažiavimo, iš kurio ti- 

tnnu mėaeaiamę ____ ^jJkėjosi sulaukti tvirto žodžio ir
vienam mėnesiui ...____ $2.50 Į aiškaus pasisakymo dėl mūsų

KwnfHnir- dabarties ir ateities,
metams ________________ $30.00 Iš anksto turiu pranešti skai-
Sį^Žėneatiri ' ' ’$3.00 Rytojams, kad Čia nebus patiek

------- 1,1 1 ■ tas 35-jo ALTo, įvykusio Chi- 
Užsieniuose: cagoje 1975 lapkr. mėn. 22 d.,

Metams________________ 931JX) t. . - . .
pusei metu $18XM)| suvažiavimo aprašymas ir jo 
vienam mėnesiui .........  $4.00

Naujienos eina kasdien, Uskiriant
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben kiša į pačias silpniausias, lengviausiai jiems prieinamas, 

politikoje nieko nenusimanančias draugijas. Amerikos 
Pinigus reikia aiusti pašto Money Lietuviq Taryba pajuto šį pavojų ir ėmėsi jriemonių nuo 

Orderiu kartu su užsakymu. |jų apsisaugott >
Ar VLIKas pajėgs tai padaryti?
VLIKui bus sunkiau, nes buvusi VLIKo vadovybė 

jau iškrypo iš Lietuvos laisvei naudingos vagos. VLIKas 
Linkime sėkmės VLIKui I sugadino savo santykius su ALTu, pradėjęs remti orga-

_ . . * m . nizaciją, kuri pasišoko kenkti ALTo vedamam darbui.
I^a':,tą.Sa™ltea į. c^Cag0Je.Tt|Tai buvo pagrindinė VLIKo klaida. Amerikos Lietuvių 

Taryba visą laiką bendradarbiavo su VLIKu, rėmė VLI
Ką pinigais ir, svarbiausia, naudingais patarimais. 
VLIKo vadovai, paklausę siaurus akiračius turinčių aki- 
ratininkų, pradėjo domėtis Albanijos komunistais, o ne 
demokratiniais vakarais. Jiems šovė vaikiška mintis, 
kad Hoxo mokinys lietuviams gali būti naudingesnis ne
gu Vakarų kultūros ir laisvės tradicijose auklėtas poli
tikas.

VLIKo priešakyje stovintieji politikai nesuprato 
tarptautinės padėties,- Jeigu jie būtų bent tylėję, tai nie
kas jų apie silpną nuovoką nieko nebūtų žinojęs, bet jie 
pradėjo savo nežinią viešai skelbti. Jie pakliuvo į Brež
nevo propagandos sriautą ir, patys, ko gero, to nežinoda
mi, pradėjo niekinti tuos, kurių pagalba būtina Lietuvos 
laisvės kovai.

Bet šį nesusipratimą labai lengvai gali pataisyti VLI- 
kiekvienam aišku, kad jis, įėjęs į Altą, griaus tą pačią Ką sudarančios organizacijos. VLIKo vadovybėn jos 
organizaciją, kuriai stiprinti jis buvo parinktas. Gaila, privalo pasiųsti žmones, kurie turi politinius principus it 
kad nei vienas federacijos atstovas nesiteikė suvažia- kurie supranta pavergtiesiems laisvę nešančias tarptau- 
vusiems atstovams šio klausimo paaiškinti. Buvo pasi- tines sroves. Kas politikos dėsnių nesupranta, tai tam 
tenkinta formaliu pareiškimu, kad tai yra kiekvienos reikia mokytis, bet nesuprantančio mokinio negalima 
grupės vidaus reikalas ir priimta teisė, kad jie gali skir- įsiusti svarbios organizacijos priešakin. Iki šio meto po- 
ti tokius atstovus, kokius jie pageidauja. litinės lietuvių grupės VLIKo priešakin siuntė milžinus.

Vėliau buvo išaiškinta, kad nei vienas į ALTo tary- Jie turėjo nuovoką apie pačios Lietuvos politiką, jiems 
bą paskirtas frontininkas, neįeis į Alto vadovybę. Fron- buvo suprantami ir tarptautinės politikos dėsniai. Lietu- 
tininkai galės taryboje būti, bet jie negalės trukdyti ta- [vos nepriklausomybei pagrindus padėjusieji lietuviškų 
rybos vedamo darbo. Konferencijoje buvo jaučiama, Lorganizącįjų„yadai buvo protingi vyrai. Jie ųepądarė nė 
kad frontininkai nori primesti lietuviams savo kreivą [vienos didesnės, klaidos. Jie žinojo, kur važiuoja ir aiš- 
Helsinkio konferencijos interpretaciją, bet konferen- [kiai suprato, ko jie siekia. To negalėtume pasakyti apie 
cija ją atmetė. Dar griežčiau ją atmetė ir sekmadienį Į paskutiniu metų VLIKo vadus, susipainiojusius Ameri 
įvykęs ALTą sudarančių organizacijų pirmininkų pasi
tarimas. Jiems buvo išaiškinta susidariusi padėtis ir 
vienbalsiai pritarta Amerikos Lietuvių Tarybos veda
mai linijai. Pirmininkai pasižadėjo savo organizacijas 
tinkamai nuteikti.

Frontininkai pamatė, kad savo valios jie nepajėgs 
primesti Amerikos lietuviams ir nepavergs Amerikos 
lietuvių organizacijų. Tada jie suplanavo lįsti į minėtų 
organizacijų vidų ir bandyti jas ardyti iš vidaus. Jie grupelėmis, 
lenda į pačias organizacijas ir per jas bandys primesti 
Amerikos lietuviams savo valią.
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DionraUlo kelnes:
Chicagoje ir prlemiesčiuoao: 

metams___________ _
pusei metų _____________
trims mėnesiams ______
vienam mėnesiui 

Kitose JAV vietose: 
metamu _ ___________

pusei metu

930.00
916.00

$8.50
$3.00
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NAUJIENŲ rištinė atdara kasdien, išakynu sekmadieniui, nu*
9 vaL ryto iki S vai. vakaro Šešta dieniąją — 11d 12 vaL

ryba buvo sušaukusi metinę savo narių konferenciją. Šį 
savaitgalį New Yorke VLIKą sudarančių organizacijų 
atstovai šaukia savo konferenciją tolimesnėm VLIKo 
gairėm nustatyti.

Amerikos Lietuvių Tarybos konferencija praėjo tvar
kingai, bet gana liūdnai. Kiekvienam buvo aišku, kad 
Amerikos Lietuvių Katalikų Federacija pradėjo linguo
ti. Federacija patekusi į frontininkų rankas, paskyrė 
kelis atstovus, pritariančius griaunamai frontininkų po
zicijai. Suvažiavusiems atstovams buvo nurodyta, kad 
vienas jaunas vyras, dar liepos mėnesį labai nešvankiai 
atsiliepęs apie Amerikos Lietuvių Tarybos vedamą dar
bą, dabar paskirtas į ALTo tarybą.

Būtų buvę naudinga, kad Katalikų Federacijos va
dovybė būtų paaiškinusi, ar tas jaunuolis jau pakeitė 
savo nuomonę. Jeigu jis tos nuomonės nepakeitė, tai

nagrinėjimas. Tas uždavinys 
paliekamas prityrusienis repor 
teriams.

Šiuo |kartu, iš pat pirmos 
eilutės teks įžvelgti į suvažia
vimo gelmes ir ten ieškosime 
atsakymo į visai išeivijai rūpi
mą atsakymą. Nuo savęs turė
siu pridurti, kad nuo VIII Ame
rikos Lietuvių Kongreso pakar 
lotinai gyniau ALTo pozicijas,

T. KAROSAS atremdamas iš visų pusių me- ateivių pasitikėjimą demokra- ferencijos tema plačiau pasisa- 
, tanius puolimus ir įrodydamas, tija. Jiems buvo kalama į gal- kė dr. J. Genys, kuris būdamas 
kad besikeičiant pasaulinei po- vą, kad buvo dar kartą “par- ALTo atstovu Washingtone bei 
litikai egziliniai veiksniai pra- duoti” Helsinkyje, kaip anks- Į dirbdamas drauge Jungtiniame 
ras savo reikšmę ir visą savo čiau Teherane, Yaltoje ir Pots- j—« —

viltį teks sudėti į Šią organiza- dame.
eiją. v.

Koks buvo mano nusivylimas . .. . r. .J . jos moraline jėga buvo stato
ma ant Amerikos demokratijos 
pagrindų. Ko yra vertas ALTo 
suvažiavimas, jei jo dalyviuo
se yra sunaikintas tikėjimas į 
demokratijos idealus ir sugniuž 
dintas pasitikėjimas Vak. De
mokratijų vedama pasauline 
politika? Tik tai supratus, su 
radome raktą, kuriuo atrakin- 

suvažiavime vykusius 
nepagau- 

nei sveiku

ir susirūpinimas, kai Šiame 
suvažiavime nesijautė tvirto 
nusistatymo, aiškaus žvilgsnio 
į ateitį ir ryžtingumo ginti savo 
pozicijas. Žinau ir suprantu, 
kad mano komentarai sukrės 
ne vieną skaitytoją ir galimai 
iššauks tolimesnius atgarsius 
visoje išeivijoje, bet tai yra 
laisvos spaudos teisė, privile- 
gjia ir šventoji pareiga.

Įžengus į suvažiavimą, įvy
kusio toje pačioje salėje, kur 
pernai vyko Amerikos Lietu
vių Kongresas, padvelkė ramus 
dalyvių nusiteikimas. Nesiju
to nerimo, nervinio įtempimo 
ir kovingos dvasios, kurie do
minavo pereitų metų suvažia
vime. Susidarė pirmas įspūdis, 
kad ALTas, išgavęs svarbų 
prez. Fordo pareiškimą ir su
laukęs savo suvažiavimo išva
karėse atstovo E. Dervinskio 
įneštos rezoliucijos pirmojo 
laimėjimo, susirinko savo per
galių ženkle ir su pasitikėjimu 
savo jėgomis.

Tai būta apgaulingo įspū
džio, nes ;
■paaiškėjo, kad atstovai ir s»e-

Baltų Komitete, daug pasidarba
vo, kad išgavus audienciją pas 
prez. Fordą. Vėliau jis tapo iŠ-

iM A,LTo ,poli“nė «alia ,r rinktas Amerikos etnini, grupių st I W m i/.rtn

sime 
mįslingus poelgius, 
namus nei logika, 
protu.

Dr. K. Bobelis savo praneši
me tvirtino, kad prez. Fordo 
pareiškimas, išgautas visų lie
tuvių didelių pastangų dėka, 
turi ir turės ateičiai nepaprastą 
reikšmę, nes duoda Helsinkio 
konferencijos nutarimams vi
sai kitą interpretaciją ir užtik
rina tolimesnę egzilinių veiks
nių veiklą. Nuo savęs P. Dar- 
gis papildė, kad jam, jau ket
virtą kartą tenka garbė atsto
vauti Amerikos lietuviams Bal
tuose Rūmuose, bet tai buvęs 
pirmas prezidentas, kuris raš-

plėtė jo veiklą Lietuvos bylos 
naudai. Nežiūrint aiškaus lai
mėjimo, jis nebuvo patenkintas 
vėlesne prez. Fordo laikysena ir 
drauge su estais ir latviais buvo 
suorganizavęs 3 dienų gedulo 
protestą prie Baltųjų Rūmų. 
Savo kalbą dramatiniu posakiu: 
“Negalime žiūrėti į Brežnevo 
džiaugsmo ašaras, tad turime 
pakelti protesto balsą”. Tokiai 
minčiai pritaręs atstovas P. ši
las iš saulėtos Floridos ir suva
žiavimas juntamai ėmė krypti 
ta linkme, kad paruošus kokioj 
nors formoje protesto rezoliu
ciją.

(Bus daugiau)

PERSPĖJIMAS NEVALGYTI 
MICHIGANO EŽERO ŽUVIES

Aplinkos Apsaugos įstaigos 
Didžiųjų Ežerų srityje direkto
rius Francis Mayo perspėjo, kad 
Didžiuosiuose Ežeruose, pirmo
je eilėje Michigan© ežere, po- jo 
Ontario ir Huron ežeruose žuvis 
yra apkrėsta nuodais PCB* tai

suvažiavimo eigoje |tu pateikė tokį svarbų lietuvių Į yra poiichlorinuotu hiphenylu.
• *-2utai aokumentą. iš čia sektų Mažiausiai apsikrėtimo ____

čiai atvyko su palūžusia dva- loginė išvada, kad suvažiayi- Superior ir Erie ežerų žuvyse, 
praradę savo tikėjimą į Inas turėjo sukelti griansmiix- Dėl to si įstaiga pataria šių eže- 

Vak. Demokratijas, ypač Ame- »as ovacijas ir vienbalsiai nu- rų žuvies, kaip tai lašišų (co- 
abelingumu bei balsuoti rezoliuciją, kad ALTo cho salmon) ir upėtakių (ežeri-

rasta

sia

rikos, ir su
pasyvumu klausėsi pranešimų 
bei kalbų, retai reaguodami į 
keliamus klausimus.

Ne paslaptis, kad nauji atei
viai paliko absoliučioje daugu
moje prie savo atsivežtų iš 
Lietuvos ideologinių, įsitikini- pakelti abejonę, ar tikrai čia 
mų ar pažiūrų. Juose neįaugo

vadovybė paruoštų prez. Fordui 
padėkos raštą ir kuo skubiau
siai pasiųstų į Baltuosius Rū
mus.

Vietoje tokios reakcijos, už
teko vienam atstovui neaiškiai

nių trautų) tuo tarpu nevalgy 
ti.

būta tokio didelio laimėjimo

Pick Congress viešbutyje įvy
kusioje šiuo klausimu konferen
cijoje žuvininkystės ekspertas 
Wayne Willford pranešė, kad 
Didžiuosiuose Ežeruose nusta- 

’ i tyta, jog žuvys yra apsikrėtu-
ir neprigijo Amerikos idealai kad prezidiumas nerado reika-jsios pCg baugiau kaip 5 dali

lo paruošti rezoliucijos tuo klau
simu. Tik vėliau, perskaičius 
visas rezoliucijas, kuriose net ne
buvo užsiminta apie prez. Fordą, 
pakilo iš vietos ALTo veteranė 
Alena Devenienė ir tiesiog pa- i 
reikalavo, kad toks raštas turi 
būti pasiųstas prez. Fordui, nes 
tuo parodytume savo grubų ne
dėkingumą ir nemandagumą. I 
Suvažiavimui neprotestuojant,,

kojė ir visai pasimetusius Helsinkyje.
VLIKas išvengs klaidų, jeigu VLIKą sudarančios 

organizacijos pasiųs politiką pažįstančius ir suprantan
čius žmones į VLIKo vadovybę. VLIKas galės būti Lie
tuvos laisvės kovai naudingas, jeigu jis bendradarbiaus 
su pačiomis didžiausiomis Amerikos Amerikos lietuvių 
organizacijomis, paklausys jų patarimų ir nesižavės Al
banijos komunistais ir Amerikos lietuvius skaldančiomis

ir principai, tad jiems buvo ir 
liko nesuprantama Amerikos 
pasaulinė politika. Ateiviuose 
buvo susidaręs daugiau emo
cinio pobūdžio įsitikinimas, 
'kad jiems kaip nors ir kada 
nors, savo pastangų dėka, pa
siseks pakreipti Amerikos pa
saulinę politiką Lietuvos lais
vinimo kryptimi ir jos pagal
ia atstatyti nepriklausomybę, i

Atslinkus! Helsinkio konfe-iĄ* Devenienės pasiūlymas tapo 
rencija trenkė perkūnu iš dan- įtrauktas į protokolą.
gaus ir sugriovė jų trapias vil- Labai panašia tvarka praėjo ,

Linkime VLIKui sėkmės spręsti pagrindinius Lietu 
Pirmiausiai jie nosį; vos laisvės kovos klausimus.

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

O KAS TU?...
62.

Paskui, kada jis vėl pastebėjo, kad 
Maikis Grincnbergas tikrai jau nekantrau
ja ir žiūri net į savo laikrodį, vis liek dar 
norėjo jį įtikinti, kad tokiu nepaprastu 
sapnų būna, ir kad Dennis jam nemelavo. 
Pasisakė, kad ir jis pats ne tik tikįs, bet ir 
savo gyvenime esąs patyręs, kad ir tie 
mokslininkai kariais suklysta užmiršdami, 
jog gali būti ir išimčių. Esą jo žmona pra
eitais metais du mėnesiu atostogavusi ir 
jam kas savaitę rašydavusi po vieną ar du 
laiškus. Bet nebuvo sutarę, kokiomis die
nomis ji tuos laiškus išsiųs. Tačiau jis vi
sada, prieš gaudamas iš jos laišką, sapnuo
davęs, kad jo žmona sugrįžusi į namus 
STTpa sūnų lopšyje ar ruošia pietus virtu
vėje. Ir taip buvę ne kartą, ne du. o de
šimtį ar daugiau kartų, ir niekuomet ki
taip neatsitikę. Vis po jo sapno ateidavęs 
jam žmonos laiškas. Tad kaip tie moksli
ninkai jam beaiškintų, negalėtų tų sapnų 
reikšmės nuneigti, kurie pasireiškia su 
tokiu tikrovišku tikslumu. Taigi, jei tai. 
kaip jis manąs įvykdavę pagal nujautimą, 
tad ar negali būti ir antgamtinę reikšmę 
turinčių sapnų.

O aš netikiu ir netikėsiu sapnais, — 
tarė šypsodamasis seklys ir pasikėlė nuo 
kėdės.

— Bet aš norėjau dar tave Richardai, 
paklausti, ar ir pats kartais nesi matęs ry
tietiško veido bruožų, juodai apsirengu
sio vyro. £-■

Jam neigiamai atsakius, Grinenbergas

— Aš jo ieškau, žmonių teigimu jis sa
ve vadina Dievu, tad savo viršininko pa
vedimu, suradęs jį kur aš turiu jį suimti.

Kai pastebėjo Ghisto veide susijaudi
nimą ir išgąstį seklys pridėjo:

Nenuogastauk, tas tavęs neliečia. 
Linkiu tau ir toliau sapnuoti gražius sap
nus. nes manau — tokius gali sapnuoti tik 
tie. kurie turi ramią gryną sąžinę, čia, tur 
būt, ir slepiasi jų tikroji prasmė.

Padavė jam ranką ir su šypsen veide

Palikęs sumišusį, išsigandusį Richardą 
Glustą, ir pats seklys jautėsi lyg susijaudi
nęs. Gal tokia jo nuotaika buvo atsiradusi 
dėl to. kad jis tarėsi suradęs los istorijos 
pradžią, apie vaikščiojantį Dievą Chica- 
goje. Jis manė, kad tikriausiai jo viešna
gė ir prasidėjo Sietyno restorane, kada čia 
nuaidėjo tas tragiškas šūvis, palikęs rūbi
nėje garuojančio kraujo klaną. Dabar 
skubėjo tiesiai į tą vielą. Dar pažiūrėjo į 
laikrodį ir apsidairė, lyg jo rodyklėmis ne
pilnai pasitikėdamas. Jam atrodė, kad 
saulė apeina dienos laiką didesniu tikslu
mu. Jos jau nesimatė padangėse; ji buvo 
nuslinkus! prie žemės vakarų pakraščio, 
ir jos ugninį veidą dengė aukštieji Chica-

miš PCB milijone dalių žavie- 
nos.

PCB yra plačiai naudojamas 
elektros reikmenų gamyboje ir 
plastikos produkcijoje. Michi- 
gano legistlatūra jau svarsto pa
siūlymą uždrausti PCB gaminti 
ir pardavinėti ir vartoti, iSski- \ 
riant transformatorių ir konden
satorių gamybai.

Nebuvo sąmokslo
BS News, ištyrusi jau antrąV --——v** ------- -------- r---------j- — —

Itis. Pati Helsinkio konferenci- kitų klausimų sprendimai. Pir- kartą naujus Kennedžio nužudy
ta, galvojantiems racionalinė-! mininko pranešime buvo atžy- mo darinius, priėjo išvados, 
mis kategorijomis, negalėjo mėta, kad Helsinkio konferen- kad tame įvykyje sąmokslo ne
sukelti nerimo, nes joje tebuvo cijos nutarimai praėjo ne visai buvo. Nėra jokių tvirtų įrody- 
padaryti pirmieji žingsniai dė-jmums pageidaujama linkme, mų, kad Lee Harvey Osvald 
tautės politikai išbandyti. Ta- nes prez. Fordo kalboje nebuvo 
čiau, veik visa katalikiškoji pasisakyta Baltijos tautų reika- 
spauda, frontininkų užvaldy- lu, bet ristiek šie nutarimai ati

mta, pasinaudodama ta proga, daro mums galimybes išvystyti 
■paskelbė propagandinį blitzą, savo veiklą kitoje plotmėje, 
kad pakirtus ir taip jau trapų

šaudė ne vienas. Tačiau tokios, 
visdėlto, Warren komisijos iš
vados taipgi nėra pakankamai 
tvirtos. CBS sako, jog gerai 

j būtų, kad kongresas pravestų
Per diskusijas Helsinkio kon- naują tyrinėjimą.

gos dangoraižiai. Vakaruose dangus buvo 
raudonas. Seklys važiavo yįsu greičiu, lyg 
įsivaizduodamas, kad anas rytietiškos iš
vaizdos vyras, tarsi jo laukia sėdėdamas 
Sietyno restorane ir tik iŠ.nuobodulio klau
sosi Čaikovskio polonezo ir skabo vynuo
ges nuo kekės gulinčios kristaliniame du
benyje. Važiuodamas gatvėmis dar pasi
dairydavo, lyg tikėdamasis jį gatvėse kly
dinėjantį pamatyti. Bet juodai apsirengu
sio vyro nesimatė. Visi buvo apsirengę 
vasariniais rūbais, ir esant šiltokam orui, 
daugiausia ėjo vienmarškiniai.

Pastatęs automobilį, pamiršo net duris 
užrakinti, pasižiūrėjo į veidrodį ir pasitai
sęs kaklaraištį, nusiskubino į vidų, nes 
žinojo, kad orkestras jau pradėjo links
minti svarins savo muzika. Sekliškos orien
tacijos dėka jis jau buvo apmetęs ir palną, 
kaip spžvepoti aną, rytietiško veido vyrą, 
arba kaip pasiteiravimais susekti jo buvi- 
,mo pėdsakus. Galvojo, jei bus įmanoma, 
pradėti nuo pačių durininkd. Vos jiems 
pravėrus duris, jis su sportiniai artistišku 
vikrumu, kiliems nepastebint, abiem vy
ram įbruko po penkinę. Tirnj pastebėjo, 
kad bus padaręs klaidą^ nes atkreipė jų 
dėmesį į save, tad tuoj skubėjo rasti pasi
teisinimo žodį: • H ' <’ • 1 |*!

— Čia aš lik už jūsų sugaištą laiką. At
leiskite už trukdymą. AŠ tik norėjau pa
klausti vieną klausimą. Buvau susitaręs 
susitikti su rytietiškos išvaizdos juodai ap

sirengusiu vyru. Ark kartais nepastebėjo
te jo ateinant ar išeinant?

Abu durininkai savo delnuose tebelai
kydami po įspaustą penkinę, žvelgė į jį 
įtartinai. Galvojo, kad jis gal esąs nenor
malus, ar turi kokį blogą tikslą, ar gal pa
sigėręs, nors dar laikosi ant kojų. Seklys, 
norėdamas išsklaidyti jų įtarinėjimus, ieš
kojo savo tarnybinės kortelės ir stebėjo 
tuos du vyrus, kaip ąžuolus. Jam atrodė, 
kad jie tikriausiai būs buvę jūrininkai, su 
kuriais jis nebūtų drįsęs kuriame nors 
uoste susigrumti dėl gražios merginos. Pro 
praviras duris plaukė orkestro muzikos 
švelnūs Dunojaus valso garsai. Pro šalį ėjo 
nauji svečiai, ir durininkai dėl skubumo 
nepatikrino nė jo tarnybinės kortelės, bet 
davė ženklą įeiti ir tik trumpai tepasakė:

— Nepastebėjome, bet pas mus valgo 
tik baltieji.

Seklys ėjo valgomosios salės viduriniu 
taku, tarsi būtų nešamas tų Štrauso valso
garsų. Eidamas vis dairėsi į abi puses, ar , sn vynu kartu atfteŠti ir sąskaitą. Kuomet 
nepamatys ieškomojo asmens, valgančio 
juodą duoną, užgeriant vandeniu ir pasi
gardžiuojant žaliomis saldžiomis vynuogė
mis. Tik tokiu būdu jis manė tegalėsiąs jį 
atpažinti, nes prie stalų sėdintieji vyrai 
daugiausia buvo apsirengę juodais rūbais. 
Žmonių buvo daug, bet jie valgė daugiau
sia keptus ir dar pusžalius steikus. Iš vir
šaus jie atrodė kaip apdegę, pajuodę, bet 
jų viduje lebeuvo net dar kruvina žalia 
mėsa ir garavo šutinamos mėsos kvapas.

Dairėsi ieškodamas tuščio stalo prisėsti, 
kad, atėjus patarnautojui, būtų progos jį 
paklausinėti, ar jis nebus matęs ar aptar
navęs keistąjį rytietiškos išvaizdos vyrą, 
kuris gal neradęs visame valgių sąraše sau 
tinkamo patiekalo, pasiprašo vynuogių ir 
vandens. Seklys visada turėdavo gerą nuo
jautą ir atsirasdavo visuomet tinkamu lai
ku reikiamoje vietoje. Tik šiandien jam 
nepasisekė su durininkais ir, nieko gero iš 
jų nepatyręs, prardo dešimtinę. Atsisėdo 
salės viduryje prie tako, kur laimei tebu
vo tik vienas žmogus. Ir jam rodėsi, kad 
jis, baigęs valgyti, dairėsi patarnautojo, 
kad galėtų atsiskaityti. Kai jis liko vienas, 
ir patarnautojas, atsiskaitęs su kasa, vėl 
sugrįžo prie jo, seklys jau turėjo savo pla
ną, kaip užmegzti pokalbį ir jį papirkti. 
Sakėsi, kad jis laukia vieno jsavo draugo ir 
jaučia didelį nuovargį, tad nori pirmiau
sia išgerti atsigaivinimui gero vyno stiklą* 
o paskui pagalvosiąs ir apie valgį. Prašė

patarnautojas sugrįžo su vynu ir sąskaita, 
seklys jam padavė dvidešimties dolerių 
banknotą ir pridėjo, kad nereikia grąžos. 
Kada patarnautojas nušvitusiu veidu nu- 
stebbęs lenkėsi ir norėjo eiti prie kilo sta
lo, jis jį sulaikė:

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “Naujienas
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TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS
AHV, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKIifiS LIGOS 
2M8 W. 63rt Street

Valandos pagal susitarimą.

k

APŠVARINTI BENDRUOMENĘ
JAV Lietuvių Bendruomenės konferencijos 

svarstymai ir nutarimai
Z. JUŠKEVIČIENĖ

DL K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S*. PvImU Rd. (Crawford

Medical Building). Tol. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

RezkL: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—1 vai, 
antrai., penktadieni nuo 1—5, tree. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

"Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
Tel: 562-2727 arba 562-2728

Rudeniui atėjus sukruto, 
sujudo visas organizacinis vei
kimas, organizacijos viena po 
kitos tik šaukia suvažiavimus, 
pasitarimus. Reorg. L. Bend
ruomenė taip pat sušaukė kon
ferencijų, š. m. lapkričio 16 d., 
puošniame viešbutyje, Shera
ton Motor inn, buv. Midway vie
toje, 4500 So. Cicero Avė. Da
lyvavo arti šimto atstovų ir 
keletas svečių. Konferencija 
vyko darbingoje nuotaikoje. 
Išrinkti, patvirtinti nauji or
ganai, patvirtintas naujas LB- 
nės statutas.

Konferenciją atidarė Dr. Z. 
Danilevičius, tarybos pirminin
kas, jis savo kalboje -padarė

GRADINSKAŠ
NAUJOSIOS 

TELEVIZIJOS 
BE LEMPUČIŲ 

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Sekm. ir tree, uždaryta

griežtas pastabas dabartiniams 
LB-nės vadovams. Jis pasakė:

“Mes reorganizatoriai atei
name ne griauti LB-nę, bet ją 
apšvarinti nuo usorpatorių^ 
Bendruomenę grąžinti į jai pri
klausantį kultūrinės veiklos 
kelių. Mes čia susirinkę, ne
bijome pasakyti tiesą, pastoti 
kelią klystantiems”.

Daktaras Z. Danilevičius pa
stebėjo, teigė, jog didelė dau
guma išeivijos yra už Reorga
nizacinės B-nės principus, tik 
dar, kol kas, visų jų čia nėra, 
bet Reorganizacijos eilės kas
dien didėja.

Padarė stiprų priekaištą 
Draugo dienraščiui, jo redak
toriams, pasakė, jog jie daro 
muravjovišką cenzūrą: kitaip 
galvojančių’ asmenų ir ne sa
vų organizacijų nepriima net 
mažiausios žinutės, net veiklos 
informacinio skelbimo. Tai 
kur spaudos laisvė! — šaukė 
Daktaras. Prikišo, jog Drau
gas laiko tik vieną politinę li
nijų — frontininkų liniją. Pik
tai išbarė Darbininką ir Pašau

SVEIKINIMAI ŽODŽIU
Rutkauskas — Kockfordoj 

LB apylinkės pirui., jis pasvei
kino, iškėlė susitaikymo rei
kalą, pasisakė už vieną L. Bend
ruomenę, pakvietė ieškoti bū
dų, kelių susitaikyti, įteikė Ir 
Šimtą dolerių

Ak Brusokienė S. Kudirkas 
fondo vardu, kvietė veikti ko
voti už tautos interesą, siekti

;oių. kurie išlikome gyvi, ir vėl 
į susitinkame. Labai netankiai, 
i bet dar gyvi.

O toks malonumas kai mie
lieji mus aplankė. Tas tūkstan
tis mylių vieni nuo kitų rodos tik 
per Lauekaimio pievutę, nuo Ru- 
dzinskų sodybos ligi Uzdrevaičio 
didžiojo sodo! Iš kitos pusės, 
modernusis Tupčiausko ūkis. IS 
to moderniojo ūkio išaugo gar- Į gražumą. 1
bingasis gydytojas Vytautu I tikėjime ir visuomet pasirodykime ištikimais Viešpačiui ir nesiliaukime 

Lietuvai laisvės, -S. Kudirkos, šiandien šiame krašte
dvasios ryžtu.

(Bus daugiau)

^AIŠKINIMAI
DIEna bitt

IV

Psalmė 91:9, 10.

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

\ -SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS
-3907 West 103rd' Street

■Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
Tel:: 561-4605 ir 489-4441

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
OFISAI:

1602 N. WESTERN AVE.
-5214-N. WESTERN AVE.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso'tėt: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS
2454 WEST 51 st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.______ .

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”.
-VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

LEONAS SE1BUTIS i
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

-PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

Valu antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telėf.: 776-2880
^Naujės rtz. telef.: 448-5545

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

piu papuošimui ir sezoninės 
kapam? gėlės.

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

va spauda , Visiems (prieina
ma, padėkojo Naujienoms, 
jo redaktoriui, čia pat sėdin
čiam M. Gudeliui, Laisvai Lie
tuvai ir Dirvai.

586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
i GEL I N Y C I A

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-8063

MOVI N G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882

< - - ............ .........

SOPHIE BARČUS;
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

i Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-į 
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. i 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

• • ’ 
CHICAGO, ILL. 60629

SUDARYTI pRGANAI 
KOFERENCIJAI PRAVESTI

Garbės prezidiumas: Dr. Z. 
Danilevičius — Tarybos pirm., 
A. Juškevičius C. V. pirm., kan. 
V. Zakarauskas — Tarybos na
rys, Pulk. K. Dabulevičius — 
LVS Ramovė G. V. pirm., Dr. 
V. Balčiiūnas — V. V. apygar
dos pirm., Rutkauskas—'Rock-i 
ford LB apyl. pirm, šernas — 
BALFo skyr. pirm., Rockforde, 
Girdžiūnas iš Union Pier, 
tuvių atstovas.

lie-

Darbo prezidiumas:

Dr. Z. Danilevičius, A. 
kevičius, Dr. V. Dargis, Dr. V. 
Plioplys, (Sekretoriai — M. Pe- 
teraitienė, Plepys, A. Orentas.

Nominacijų komisija:

Dr. Z. Danilevičius, Kan. V. 
Zakarauskas, M. Pranevičius, 
inž. D. Adomaitis.

Juš-

Rezoliucijų ko misija:

Z. Juškevičienė, Ig. Serapi
nas, St. Kaulėnienė.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek: PR 8-T223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tvmasonis, M. D., S. C.1 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rrrid. telef.: Glbson 8-6195 

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Mtu. Bar»- 
dažai. Speciali pagalba kojoms

A (Arch Supports) ir t t.
VaL: 9_ 4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

į PLEASE! Į 
f Only you cm Į
- PREVENT į 
FOREST FIRES

SVEIKINIMAI IR AUKOS
Sveikinimai raštu. Lietu

vos Diplomatinės tarnybos at
stovai: L. G. Konsule J. Dauž- 
vardienė, Dr. A. -šimutis iš 
New Yorko, Dr. L. Kriaučeliū- 
nas, buv. dviejų tautinių šokių 
švenčių sėkmingas oranizato- 
rius, inž E. Bartkus buv. ALTo 
pirm., inž. J. Jurkūnas, buv. 
Tautinės Sųjungos pirm., jie 
du prie sveikinimo pridėjo ir 
stambesnę piniginę aukų, Jon- 
ča iš Melrose Parko taip pat 
prie nuoširdaus sveikinimo, 
linkėjimų pridėjo dar ir $100 
aukų.. A. Bukauskas iš Detroi
to. jis prie Sveikinimo taip pat 
pridėjo ir piniginę aukų. A. 
Andriulionis — Bostono BALFo 
skyr. pirmininkas, Eidinitas — 
Clevelando lietuvių vardu, Ka- 
siulailis iš Clevelando — Krik
ščioniu demokratu vardu, A. 
Viliušis —Krikščioniu demo
kratu c. v. sėkretorius. A \

Paskiri iškilūs visuomeni
ninkai: K. Milkovailis — šau
lių. V. J. Bagdonavičius iš Hot 
Springs, J. Kreivėnas — Sibi-| 
ro Ireiulūiys. Dajuleviėiūtė ir 
mak. Pažiūra, -iš Los Angeles, 
šiedu konferencijų pradžiugi
no dar ir malonia žinia, jog 
jie jau yra įsteigę Reorg. B-nės 
apylinkę. :

. TAJWPJL RA. ’
Džiaugsmingas ir trumpas 

mūsų aplankymas
Lapkričio 8 d. anksto rytą či- 

kagieciai daktarai Vytautas ir 
Aldona Taurai ir Juozas su žmo
na Elena Rudzinskai iš Union 
Pier, Mich., važiuodami į dak
tarų konvenciją Miami, Fla., bu
vo trumpai sustoję apsilankyti. 
Aplankė sunegalavusį Antaną 
Vilj, kuris jau kelinti metai dar 
gana silpnai -jaučiasi.

Šie čikagiečiai, buvusieji ma
no iš Lietuvos artimiausi kai
mynai — giminaičiai, kur bu
vom visi kartu augę tame links
majame Lauckaimyje, būtent 
Dr. V. Kudirkos priemiestyje.

Aš dar Lietuvai esant laisvai, 
per sesės pastangas, pakeičiau 
savo tėvynę į naują tėvynę Ame
riką. šie mano mieli giminai
čiai nelaimingai pateko į antrą
jį pasaulini karą. Jie ne tik kad 
neteko gimtosios tėvynės, bet ne
teko savųjų namu, net ir dalies 
savųjų šeimų. Tad šie mano ar
timieji, su kuriais kartu lai
mingąsias jaunystės dienas arti
mai praleidome. Nors vieni ir 
kiti buvome gyvenę artimoje 
kaimynystėje, bet mums buvo 
lemtos skirtingos gyvenimo ap
linkybės. Kurie laimingieji, pa
siekė aukštus mokslus, iš lai
mingųjų. Lauckaimio tėviškių iš
siskirstė po Lietuvą. Tai buvo 
nuo 1922 ligi 1941-metų, kol ant
rasis pasaulinis karas mūsų kai
mietiškąjį jaunystės draugišku
mą vėl suartino, bet. jau nebe 
mūsų gimtoje šalelėje. Tačiau- 
artimos ’pažintys .yra ■ niekados’ 
nepamirštamos ir pasilieka ant 
visados. Po daugybės visokių; 
pergyvenimų — nelaimių ir lai-

gelbsti ne vieną nelaimės ištik
tą. Ačiū mielieji mano kaimy
nai-giminaičiai už jūsų malonų 

j mus aplankymą ir dovanas.
Lauksime kito jūsų ilgesnio ap
silankymo. Onutė

Dievas .yra taip patvarkęs, kad tik pilnai pasiiventusieji ir ištikimieji 
tebus apsaugoti nuo suklupimo šitoje piktoje dienoje. Kiekvieną dieną 
mes išmokstame labiau įvertinti dieviškąsias geradarystes, kurios atidarė 
mum# mūsą supratimo akis ir leido pamatyti dieviškojo žodžio ir plano

■ gražumą. Todėl stengkimės visada būti įsišakniję ir stiprūs 

būti uolūs geruose darbuose. Nuolankumas ir paklusnumas Viešpačiui ir 
nepaUsimas geruose darbuose yra Viešpačiui patinkamas.

Kas antrą antradieni Sophie Barčus radijas skelbia švento Raito tyrini- 
stSHnimus.

Visi lino, kad mirtis yra Žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mt 
ruoiejit 1 tą klausimą atsako knyąuti "Viltis po mirties", kurią sausite 
nemokamai. Rąžykite:

F. ZAVIST, >715 WEST 66th STREET,
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

IV. RAITO TYRINĖTOJAI

Našlių klubo veikla
Našlių, našliukių ir pavieniu 
asmenų draugiško klubo veikla

Lapkričio mėn. 14 dieną naš
lių klubas turėjo eilinį susirin
kimą, kurį .pravedė pirmininkė 
Anna Condux. Buvo aptariami 
einamieji klubo reikalai ir pri
imti nauji nariai: Emilė Armoš- 
ka, gyv. 2519 W. 46 ir Stasys 
Gimbutas, gyv. 4415 So. Talman

. . , . . . . .v iSusirinkimui įpusėjus izdi- < 
ninkas Jonas Jonikas staiga su
sirgo Širdies smūgiu. Ligonis 
buvo išvežtas Į ligoninę ir pir
mininkė pravedė kitą pusę susi
rinkimo. Visi susirinkusieji bu
vo įvykio labai prislėgti ir greit 
išsiskirstė.

Jonas Jonikas po septynių die
nų ligoninėje mirė lapkričio 22 
dieną 10:30 ryto.

Valdyba ir visi -klubo nariai . 
reiškią gilią užuojautą a. a. Jo
no Jonikio šeimai.

V. Cinką, koresp.

IEVAS IR SONUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

_________________________ _ ________—>

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

Susirinkimų
PRANEŠIMAI

— Dzūkę -Draugijos susirinkimas 
įvyks Jaunimo Centro 203 kambaryje 
š. m. lapkričio 30 d„ 3 vai. Apie savo 
įspūdžius iš kelionės po Europą ir 
Pietų Ameriką kalbės A. Lauraitis. 
Visus Dzūkų Draugijos narius ir jų 
draugus kviečiame atsilankyti.

Dzūkų Draugijos Valdyba

— Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos eilinis susirinkimas ivyks 
penktadieni, lapkričio 28 dieną 7 vaL 
vak. Chicagos Savings-bendrovės, pa- 

’ talpose. 6245 So. Western Ave. Na
riai prašomi atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų aptarti. Po susirinkimo 
bus vaišės.

Eugenija Strungys, nut. rast.

DAIMID•GAIDAS
SENIAUSIA IR-DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

JONUI LUKOŠEVIČIUI - LUKUI 1 
•■mirus,

žmonai Viktorijai, -podukrai Danai Daraus- - 
kienei ir Vaikaičiams Andriui ir Viktorui į 
Barauskams 'nuoširdžią užuojautą aiškia dr ; 
kartu liūdi ' Į

Jadvyga Juknevičienė ir ' 
Saulius Šimoliūnas

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 -1742

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

M0DERNIŠK0S AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

WASHINGTON, D.C.—Now for the first time, over 
different topographic maps and hydrographic charts published 
by the Canadian and United States Governments, have been 
carefully indexed by the U.S./Canadian Map Service Bureau. 
This agency has compiled two index catalogs of more than 100 
pages each Showing land maps 
and water charts available to 
the public of the Eastern and 
Werter® halves of the U.S. and 
Canada with the Mississippi 
River due north to the Hudson 
Bay as the approximate divid- , 
jng line. These up-to-date cat
alogs are now available from 
the U.S./Canadian Map Serv
ice Bureau.

InformatiGn on these cata
logs which describe both gor- 
ernments maps and charts in 
detail can be ordered at no 
cost, by sending a stamped, 
self-tsd dressed eit velene to: 
V^ttėA StatesFCanadiah Ma?' 
Service Bureau, Room $90, 
Midwest Distribntkm 
Z?ox 245, Neenah, Widconstn, 
54956. '

While mapsr«M charts Have 
long been fundamental tools

of major construction projecte.

covered as having various ad
vantages far outdoor activities 
such as hunting, fishing, boat
ing, camming. Miking and«ncFv- 
mobiline to name juft < fev. * 
Businessmen, educators, state 
and municipal governments, 
planners, outdoorsmen and 
other map users can dow have 
at their fingertips a complete 
listing in two convenient cata
logs, of all government maps 
and charts in the US. <nd 
Canada. t

These meet eurrent Mid ae- I, * 
curate maps and charts are a 
WuU inventdty of the geo
graphic features of the earth's 
surface and clearly show the 
topography of -specific dteaa 
aMfhc the map reader at brmta

•"•By- f

NAU1AI: i
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių '
Direktorių <
Associačijos ,

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWlCZ)

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

į 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

---------- --------------- ---- —---------------------------- -—--------------------------- —------ -  ------_-----—
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BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOsrr. 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 

Tel. 254-5551
LEMONTO APYLINKĖJE 

135-TA IR ARCHER AVĖ. 
Tel. 257-5861 - -

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui I Namai, žemė — Pardavimui

3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA. 50 
pėdu sklypas. Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduoti.

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

10 BUTŲ MŪRINIS. Nauji Įrengi
mai. Labai geros pajamos. Savininko 
paskola. Labai geras namas. Reikia 
skubiai parduoti.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

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

. — P. Petrušaičio vadovauja
ma LŠST Racine šaulių kuopa 
minėjo savo veiklos 20 m. su
kaktį gerai pavykusiu pobūviu. 
Svečių tarpe buvo K. Milkovai- 
čio vadovaujamos Cicero jūrų 
šaulių kuopos “Klaipėda” nariai, 
nuvykę ekskursiniu autobusu.

lietuvis, pirmos

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

(1869-1959) metų
664 psl. Kaina

HtkP WANTED MALI 
DerMnlnkų RHkto

HElP MfAKTiD * MAUS

HELP WANTED — FEMALE 
Dirblninkiy reikia

HELP WANTED — MALE-F EMALE 
RdkU Darbininkų ir Darbininkių

TV TECHNICIAN 
BENCH WORK. 

Call after 10:® A. M. 
254-5150 ?

RENTING IN GENERAL 
C? _ H u o mos.,-

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo _ 

įrankiai Ilgu metų patyrimas.

BRIGHTON PARKE IŠNUOMOJA
MAS miegamas kambarys suaugu
siam, padoriam , asmeniui. Galima 
valgyti pasigaminti ir naudotis kitais 

patogumais. Tėl. 254-7270.

PRITYRĘS PRITAIKYTOJAS IR SIU
VĖJAS arba siuvėja, nori tarnybos su 
gerais priedais. Reikia dirbti ilgas va
landas. Geras atlyginimas kompen
suoti ilgų valandų darbą. Reikia kal
bėti angliškai. Skambinkite Trudy 

angliškai. TeL 52B6617 
tarp 9 vai. ryto ir 5 vai. vak.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENž — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
Pietvakarių apylinkėje. Galima nau
dotis .virtuve. Pageidaujama subren
dusi moteris. Prašoma kreiptis an-

• * ' - gliškai.

•' Tel. 737-5211

Lietuviai rojuje
I ji L-kas iš Floridos

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. .

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, UI. 60608

FOR WORKING MOTHER
Mature governess needed, for 2 young 
children. Live in. Own room. Top 
salary. Recent references required.

4 English necessary.
Write: Box 674 AF

225 W. .WASHINGTON ST.
„ CHICAGO, IL 60606.

HA 1-6100

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI
į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA f ’

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. —• 778-2233

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road. Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Atvykus porai savaičių iš tūks
tančius mylių toli likusios šiau
rės pagarbinti šviesos dievaitis 
Saulutės, perbrangus laikas čia
buvius “baderioti”, dėlto nedaug 
turiu laiko “gaišti ir gaišinti”.

Sanct Petersburg (lietuviškai 
“švento Petro pilis”, trumpai 
Petrapilis), kadaise įkurtas 
vieno ruso inžinieriaus iš to var
do didmiesčio prie Nevos įtakos 
į Baltijos jūrą, laikui bėgant iš
sivystė į “pereinamąjį punktą” 
pakeliui į Rojų.

Tai patvirtina nepaprastas 
gausumas senų žmonių čia su
sirinkusių palaukti, kol rojaus 
raktininkas atrakins duris ir pa
darys “skryningą”. Toks įspūdis 
susidaro matant senų seniausių 
piliečių mases šio miesto gat
vėse ir parkeliuose. Bet, nepai
sant pamokslininkų vaizduoja
mų gėrybių rojaus Šangri La, 
kandidatai j rojų nesiskubina, 
visomis priemonėmis stengda-

miesi savo diena? dar pailginti 
• prievartėse”!

Iš lietuvių, šio miesto pilie
čių veteranų, tvirtai laikosi ir 
laiko tekmei nepasduoda Jonas 
Sinkus su žmona Martha Zuryte 
Sinkiene, neseniai mirusio po
puliaraus lietuvio teisėjo Chi
cagoje J. T. Zurio sesute, ir pro
vizorius Pranas šeštokas. Jie. 
yra bene patys pirmieji lietu
viai, įsikūrę šio miesto Paplū~. 
dimių saloje (St. Pete’s Beach) 
sveikai ir šauniai tebeatrodo ir 
geresnio rojaus neieško, nes ge
resnio ir nerastų.

Žymiai jaunesnis, bet irgi jau' 
pensionierius vaistininkas ir ra
šytojas Antanas Tūly s, kelių ori
ginalių veikalų autorius ir Ibse
no “Kada mes iš numirusių pri
sikelsime” vertėjas, su žmona 
gyvena savo kondominiume prie 
Pasadenos pačiame mieste ir pa
tylomis kažką nauja rašo.

Iš naujųjų ateivių artimiau
sieji Stasys ir Emilija Grušai 
šešti metai gyvena St. Peters
burg. Beach savo gražiuose na
muose prie Maritana Drive ir

savo pavyzdingu mokėjimu Šva
riai ir graLui išlaikyti namus 
bei auginti gėles ir vaismedžius 
yra pasidarę pavyzdžiu savo kai
mynams.

Petras Lengvinas, žiemas pra
leidžiantis Floridoje, turėdamas 
gerus namus prie 2 AvėĮjtie 
South, baigia statyti naujus na
mus arčiausiai Central Plaza, 

kur, atrodo, planuoja pats per
sikelti gyventi. Naujausias nau- 
jakuęys, čikagiškis, Stasys Ta
rn ulait is, gerai galintis, tik “lai
ko neturintis’* rašyti, kadaise 
Nepriklausomoje Lietuvoje bu
vęs mokytojas, dar “sfngelis”, 
trumpu laiku spėjo įsigyti net 
dvi nuosavybes — kažkur prie 
Seminole gatvės bizniui'namus 
ir prie Central Avenue sau gy
venti originalią didžiulių medžių 
pavėsyje skęstančią '‘'pilaitę^’, 
kuriai restauruoti turės dar 
daug prakaito pralieti, bet bū
damas vyras iš stumen’s ir Iš lie
mens, garantuotai savo padarys’ 
Stasys bene pirmasis lietuvis St. 
Petersburg© naujakurys, kurs 
iš Chicagos atsivežė visą savo 
turtingą knygyną! Sėkmės! ;

Naujienoms reikalingas 
SPAUSTUVES DARBININKAS 

Nuo^iįįnis darbas, geras atlyginimas. 
Prašome telefonuoti pasitarimui 

j - i

Respublikonų ‘ - 
pirmininkas^ c -

Respublikonų partijos’ centri
nio komiteto Čikagoje pirminin
kas Floyd T. Fulle atsistatydino. 
Jo vieton buvo išrinktas Louis 
J.. Kasper.- Fulle buvo nuteisi 
tas už kyšių ėmimą, nustatinė
jant namų vertę ir kitką.

--- - ■■■ ----- ....
paramai penkinę. K aini y n hi ės 
Summit apylinkės tąutie(is užsi
sakė Naujienas 6 mėn., bet pa
vardės prašė neminėti. Naujie
nos dėkoja ir praneša, kad pla
tinimo vajaus proga dienraštis 
yra siunčiamas susipažinimui 2 
savaiteshemokaniai. į’ _

— A. Diskėnas, Maywood, 
Jų kartu su prenumeratos pra
tęsimu atsiuntė.penkinę spaudos 
paramai. Naujienų vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja. ■■

— Antanas ĄndriuKonis, So. 
Boston, Mass., daugelio organi
zacijų veikėjas tąip pat bendrų
jų darbų dalyvis ir rėipėjas, lap
kričio 19 d. pradėjo 71-mus am
žiaus metus, visai nesirengda
mas kreiptis į tai dėmesio, Jis 
yra SLA kuopos pirmininkas, 
veiklus. ALT Sandaros ir Tėvy
nės Mylėtojų d-jos aktyvistas, 
buvo Balfo direktorius, priklau
so ramovėnams, Tautinei S-gai, 
Vilniaus krąšicf lietuviu S-gai 
ir' dar kitoms Bendrinėms bei 
vietinėms organizącijoms - arba 
veiklos komitetams. ’■

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320 

Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
maistas, doleriniai Certifikatai.
V.VALANTINAS

JUBILIEJINIŲ METŲ

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudas pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, riet būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne^ tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei mėty — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuos 
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,'
1739 So. Halsted St., J

Chicago, Ill. 60608

Siunčiu _________  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

ŲJ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS ___

ADRESAS

Čikaga prašo atšaldyti 
76 milijonus

Čikagos miesto advokatai 
kreipėsi į teismą, prašydami 
“atšaldyti” federalinės valdžios 
skirtus 76 milijonus dolerių. 
Kaip žinia, jie buvo “užsaldyti’^ 
sulaikyti išmokėjimui, kai iškė
lė Čikagos policijai kaltinimus, 
priimant policininkus į tarnybą.

— George Borcliertas iš Hof 
Springs, Ark. žiemos šventėms 
atvyko Chicagon lankyti gimi
nes ir artimuosius. J. Žemaitai
tis visą vasarą^ ir-gražiąsias 
dens dienas praleido savo ūkyje 
Paw Paw, Mich, žiemos metui 
grįžo Chicagon. ' • ' ,

— Ponia Ursula Stukas iš Ghi- 
-cagos pietvakarių vajaus proga 
užsisakė Naujienas vienerįems ■ 
metams. Platininio vajaus ko- 
misi j a dėkoj a .j ai už. laišką ir 
apie užsakymą praneša visiems 
skaitytojams.

wyno apylinkės kartu su gerais 
linkėjimais atsiuntė Naujienų

— A. a. Jonai Naro, mirusio 
Philadelphijoj, pelenai buvo pa
laidoti lapkriČM) .22 d. Lietuvių 
Tautinėse kapinėse, Chicagoje. 
Urną atvežė velionio sūnus, gyv. 
Toronte. Jonas Naras buvo Lie
tuvos kariuomenės majoras, far J 
navo 3-me artilerijos pulke gtu-į 
pės vadu. Paskutiniu mettf bu
vo Trakų apskr.'viršininko pa
vaduotoju. Velionis gyvenime 
buvo tvarkinga^,-jis pats apsi
rūpino amžinojo poilsio vieta ir 
jos paženklinimu. Laidojant 
mjr. J. Naro palaikus, kalbą pa
sakė Chicagos ramovėnų atsto
vas kpt. Diminskis.

— Gėn. Kazys Musteikis susir
go. Gydosi šv. Kryžiaus ligo
ninėj. _ - • :

— Akt. Laima Rastenytė-La- 
pinskienė, Stasė Kietaitė, muz. 
Darius Lapinskas' ir 'akt. Jonas 
Kelečius dalyvaus." ..programoj 
įteikiant Elenai Joeiūtei Kipro 
Bielinio, skirtą-premi ją gruodžio 
6 d; Jaunimo centre;' E. Juciū- 
tės knygos “Pėdos-mirties žeind- 
je” išėjo dvi laidos. Bus išdės- 

. tyti j os. iš Sibiro tremties par
vežti daiktai.

— Lietuviai demokratai Mar
quette Parko apylinkėje .daro 
pastangas suorganizuoti Lietu
vių demokratų Chicagos pietva-

karių skyrių. Pastangoms prita
ria sen; frank D. Savickas ir 
aldermanas Keri. Jakšys. Balys 
Brazdžionis registruoja suintere
suotus savo elektronikos reik
menų krautuvėje.

MUMS GERAI KARTU
BANGALO GRAŽUOLIS, švarus mū

ras, dideli kambariai, 2 auto garažas. 
Marquette Parko centre. $22.900.

6 KAMBARIŲ 12 M. MODERNUS 
MŪRAS. Įrengta virtuvė ir kamba; 
rys beismante. Naujas garažas. Arti 
parko ir California Ave. Greit galite 
užimti. $29,900.

MODERNUS 4 BUTŲ mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
$45,500.

1% AUKŠTO 2 BUTŲ 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius. $32,000.
2 BUTŲ 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karpetai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas, nauja elektra, alumin. langai 
$15,000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71,700.

VALDIS REAL ESTATE
2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

KALĖDŲ EKSKURSIJA LIETUVON
Kelionė: 6 naktys Vilniuje, 1 dienos išvyka Kau
ne, 3 naktys Vienoje (kur Naujus Metus sutiksi* 

me)1,' 4 naktys Muenchene.- ■■
NUO GRUODŽIO 22 D. IKI SAUSIO 5 D. f • -

Ekskursija išvyksta su Lufthansa Kom
panija iš Bostono ir New 'Yorko. > •

Norintieji gauti daugiau informacijų pra
šomi kreiptis j: 1 ■ '

ALGIRDĄ MITKŲ .
8 White Oak Road, Newton, Mass. 02168 

TeL (617) 969-1190

GALAXY TOUR & TRAVELS 
141 Linden Street, Wellesley, Mass, 02181 

TeL (617) 237-5502
Prašome pasinauoti šia puikia proga ap 

lankyti Lietuvą per šventes. ... .

o M. K. Čiurlionio minėjimas. 
M.: K. Čiurlionio minėjimo pro
gramoj e, gruodžio 7 d. 3:30 vai. 
popiet liet tautiniuose namuose, 
dail. A. Kutauskas supažindins 
su M. K. Čiurlioniu dailininku, 
Birutė Smetonienė paryškins 

; M. K. Čiurlionio muzikinę kū
rybą ir paskambins jo kūrinius. 
Visuomenė • kviečiama gausiai 
dalyvauti.-' . .. (Pr).

o Kviečia pažiūrėti dokumen- 
talinius filmus. Lapkričio 28 d. 
.7:30 vai. vak. Tėviškės parapi
jos- salėje, 6639 So. Troy St., 
Chicagoje, bus rodomi dar nie
kur nerodyti dokurrtentaliniai 
filmai.. . Filmuose -parodoma 
naujausias Sovietų apsiginklavi
mas ir 'kčmunistinio elemento 
siekiai nuversti šio krašto vy
riausybę. ■ *

Filmus rodys Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdis. (Pr)*

o JAV L. B. (Reg.) Cicero 
Apylinkės RUDENS BALIUS 
įvyks š. m. lapkričio mėn. 29 d., 
7 vai. vak. šv. Antano parapijos 
salėje, 1500 So. 49th Ct., Cicero, 
III. Trumpa meninė programa. 
Bus šalta ir šilta vakarienė. 
Veiks gėrimų bufetas. Links
mins Dargio orkestras. Auka 
7.50 dol. Apylinkės Valdvba

(Pr).

° Padėkos Dienos, Kalėdų, 
šeimos ar asmeniškų švenčių ir 
kitomis progomis Naujienos yra 
geriausia dovana, išreiškianti 
daug norinčius sakyti jausmus. 
Jų neišreikš atvirutė, laiškas ar 
blizgantis daiktas. Naujienos 
sveikins mylimą asmenį ne tik 
šventėse, bet ir kasdien. Užsa
kykite jas. Užsakymui rašyti: 
Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, HI. 60608 arba skam
binti telefonu 421-6100. (Pr).

M. A. ŠIMKUS 
Rs al Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glmtnly 
likvletimal, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

♦ 1975 m. lapkričio 29 d. 6 v. 
vak., šeštadienį, Marijos Auktes- 
niosios mokyklos salėje L. K. 
Religinės Šalpos Rėmėjų KON
CERTAS. Hamiltono Mergai
čių choro “Aidas” su solistu Vac
lovu Verikaičiu. Bilietai: 6, 5, 4 
ir 3 dol. — Marginiuose. Pelnas 
— persekiojamai Bažnyčiai Lie
tuvoje remti.

■ .Lapkričio 30 d, 10:30 vai. ry
te, Sekmadienį, Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje PAMAL
DOS. šv. Mišias laiko'J. Ė. vysk. 
V. Brižgys, pamokslą sako prel. 
J. Balkūnas, gieda choras “Ai
das”. .

Lapkričio 30 d. 2 vai. po pie
tų, Sekmadienį, Marijos Aukš
tesniosios mokyklos salėje SU
VAŽIAVIMAS. Registracija 1 
vai. po pietų. Atidarymas, vė
liavų įnešimas, himnai, invoka- 
cija, sveikinimai, valdybos pra
nešimai, Simo Kudirkos paskai
ta, L. R. K. Kronikos II d. pri
statymas, įstatų papildymas, at- 
žymėjimų įteikimas, valdybos 
rinkimai ir rezoliucijų priėmi
mas. Įėjimas laisvas.

Kviečiame vius dalyvauti kon
certe, pamaldose ir suvažiavime.

TERRA
Brsngenybšs, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST Mrd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
- " -—— - . „ , „. ■ — .    —  , - /"

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau menus visu rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

LKRš Rėmėjų Vyr. Valdyba

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980 

..........    ..... IĮ. ... II Į .......................

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

p&8 vieninteli
lietuvį kailininką 7^

Chicagoje -----NORMANĄ

185 North Wabash Arenu* 
2nd Floor Chicągo, UI. 60601

el. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489

■NAUJIENOS' KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775 ----—.-’—- - - -

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
T»l«f.: REpvblIc 7-1941

HEART 
FUND
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