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PIRMADIENI PREZIDENTAS FORDAS 
IŠSKRENDA KINIJON

PEKINAS, Kinija. — Pekino vyriausybė ateinantį pirma
dienį laukia prezidento Gerald Fordo vizito. Kartu su prezidentu 
Kinijon skrenda valstybės sekretorius Kisingeris ir keli aukšti 
valstybės departamento pareigūnai. Kiniečiai yra įsitikinę, kad 
pasitarimai su prezidentu Fordu turės lemiamos reikšmės tolimes
niems abiejų valstybių santykiams. Prezidentas pasimatys su Mao 
Cetungu, kraštą valdančiu vicepremjeru ir užsienio reikalų mi
nistru. jJ

MAIŠTAVUSIEJI KAPITONAI PADĖTI

šališkos informacijos 
apie Amerika

Komunistinės Kinijos vyriau
sybė kontroliuoja visas žinias 

apie gyvenimą užsieniuose. Kiek
viena užsienį liečianti žinia pe
reina per koštuvą.

Apie Ameriką pasakojama, 
kad šiame krašte badauja 46 mi
lijonai žmonių, kad didieji mies
tai nepajėgia mokėti skolų. Jie 
nieko nesako, apie Amerikos 
pramonę, kurios gaminių ki
niečiai norėtų. Mao Cetungui 
rūpi Amerikos javai, riebalai, 
pupelės, aliejus ir didieji lėktu
vai. Mao Cetungas įtikinėjo Ki- 
singerį, kad detantės politika nie
kur nenuves, nes sovietų valdžia 
nesilaikys pasižadėjimų.

Sirija paliks 
J. Tautų karius 

jpMlASKAŠ,^ Sirija. — Siri- 
jos.vyriausybė oficialiai dar ne
paskelbė, bet ji rengiasi palik
ti' Jungtinių ;;Tąutų sargus da
bartinėje demarkacijos linijoje.

-Pradžioje Sirijos prezidentas 
labai atkakliai priešinosi planam 
pratęsti dabartinę padėtį. Jis 
norėjo išsiderėti iš Izraelio ge- 
reshių sąlygų, bet Izraelis, už- 
ėmęs Golano auštumas, stato 
savo sąlygas, Sirijai nuolaidų 
nesirengia daryti.

Izraelis taikos pasitarimų pa- 
grindan deda Egipto susitarimą.

Japonai pasiruošę 
ilgai streikuoti

TOKIJO, Japonija. — Apie mi
lijonas valstybės ir savivaldybių 
tarnautojų paskelbė ilgą streiką. 
Svarbiausia, jie kovoja, kad 
jiems būtų leista streikuoti.

Japonų vyriausybė ir dabar 
veikiantieji įstatymai draudžia 
valstybės ir -savivaldybių tar
nautojams streikuoti. Japonų 
valdžia gali atleisti kiekvieną po
licininką, kuris drįs sustreikuo
ti.

Dabar savaldybių tarnautojai 
pradėjo streiką, kad būtų pa
keistas, draudžia tarnautojams 
streikuoti.

4 dienos ir 3 naktys
Kalifornijos Van Nuys vieto

vės pora, ligoninės sesuo ir gy
dytojas terapistas, užsimanė 
pasivažinėti išpūstų gumos lai
veliu.

Vėjas ir bangos juos nunešė 
į vandenyno gilumą, kur, pri
stigus maisto, vandens ir jėgų, 
buvo puolami ryklių. Taip jie 
kovojo su mirtimi 4 dienos ir 8 
naktis. Laimė, kad pasimaišęs

Pravda rūpinasi 
kovomis Angoloj

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
valdžios leidžiama Pravda tvir
tina, kad Pietų Vietname buvę 
kariai važiuoja į Angolą ir pla
nuoja nuversti “liaudies fron
to” vyriausybę.

Ji tvirtina, kad iš Pietų Viet
namo jau yra permesta didokas 
skaičius fašistų, kurie bandys 
kėsintis į naujai sudarytą nepri
klausomos Angolos vyriausybę. 
Pravdoje nieko neužsiminta, kad 
sovietų valdžia jau yra pasiun
tusi patarėjų ir didoką skaičių 
amunicijos.

Naujas karalius 
kreipiasi į Europą 
MADRIDAS, Ispani j a__ Nau-

jas Ispanijos karalius Carlos 
kreipėsi į europiečius, prašyda
mas atidaryti duris dabartinei 
Ispanijai.

Jis jau paskelbė amnestiją ma 
žesniems nusikaltėliams, bet jis 
rengiasi įvesti kelias reformas, 
kurios sudarys sąlygas plėsti 
prėkybą su dabartine Ispanija.

Iš Paryžiaus, Londono ir Švei
carijos ateinančios, žinios sako, 
kad naujas karalius daro gerą 
įspūdį.

Niujorkiečiai turės 
suveržti diržus

NEW YORK, N. Y. — Atrodo, 
kad pagrindan bus padėtas pre
zidento Fordo pasiūlymas padė
ti New Yorkui išbristi iš dabar
tinio ekonominių sunkumų. Bet 
pirmiausia patys niujorkiečiai 
turės pasispausti savo diržus, 
jeigu nori gauti valstybės pa
skolų. Bus atleistas dar didokas 
skaičius bereikalingų savivaldy
bės tarnautojų, bus pakelti di
desni mokesčiai ir sumažintos 
algos.

New Yorkui rengiasi padėti 
federalinė valdžia, New Yorko 
vyriausybė ir kitos stabesnės 
įstaigos.

— Gen. Otelo Carvalho suti
ko atsisakyti nuo Lisabono karo 
apygardos viršininko pareigų. 
Jis žino, kad Lisabono įgula ne
galės vykusiai atsispirti Portu
galijos karo jėgoms. Jis pata
rė parašiutininkams atsitrauk
ti nuo aerodromų.

žvejų laivas juos, visiškai išse
kusius, išgelbėjo prie Santa Gruz 
salos, 40 mylių nuo pietų Ka
lifornijos kranto.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Pirmas ir pats svarbiausias naujo krašto apsaugos sekretoriaus dar* 
bas bus karo jėgų biudžetas. ^Prezidentas prašė skirti 97.7 bilijo
nus doleriu krašto apsaugai, bet kongresas sutiko skirti tiktai 90.7 
bilijonus. Sekretorius D. Rumsfield pirmiausiai pradės pasitarimus 
su kiekvienos ginklu rūšies vadais, o įvėliau -nutars, kuriems suma* 

žins biudžete numatytas, bet kongreso apkarpytas sumas.

SUOMIJA BANKRUTUOJA
Suomiai, bemokėdami rusams milžinišką karo kontribuciją, 

infliacijai siaučiant, atsidūrė labai sunkioję ekonominėje būk
lėje. Suomių prezidentas Urho K. Kekkonen, kreipdamasis į tautą 
ir į partijas, pažymėjo, kad Suomija yra prie bankroto slenksčio.

mažėjo net 20% • Nedarbas didžiausias — nuo .81%, jis pašoko 
iki 2.8% ir vis didėja.

Sudaroma tautinė bėdos 
vyriausybė

Suomijos prezidentas U. K. 
Kekkonen pakvietė buvusį mi- 
nisterį pirmininką Martti Miet- 
tunen, kad jis sudarytų tautinę 
visų partijų bėdos vyriausybę, 
į kurią įeitų solidariai visos par
tijos, įskaitant ir komunistų. 
Partijos, tačiau, kratosi nuo to
kio prezidento noro. Jos neno
ri įsivelti į ekonominę krizę. 
Kiekviena bijosi pralaimėti rin
kimuose, nes nugalėti bei “pagy
dyti” krašto ekonomiją, reikia 
drastiškų. — nebedemokratiškų 
priemonių.

Suomiją jau kolintas mėnuo 
kaip valdo taip vadinama, par
tijoms atsisakius, civilinė atsar
gos vyriausybė.

“PASIBUČIAVO” DU 
JAV KARO LAIVAI

Lapkričio 22 d. šeštasis JAV 
laivynas vykdė nakties meto 
pratybas Viduržemio jūroje, ku
rias stebėjo netoli šūkaliojantis 
Sovietų karo laivas.

Pratybų metu susidūrė du 
JAV karo laivai:*, lėktuvnešis 
“John F. Kennedy” su raketo
mis ginkluotu kreiseriu.

Kreiseryje įvyko sprogimas 
ir gaisras. Lėktuvnešiui suga
dintas lėktuvų pakilimo takas. 
Yra užmuštų, sužeistų ir din
gusių jūrininkų. Nelaimė įvy
ko 70 mylių atstomo nuo Si
cilijos. Nelaimės priežastys dar 
nežinomos.

Uždaromas vaikų 
priežiūros skyrius

Lutheran Welfare Services of 
Illinois laikinai, dėl tarnautojų 
vykstančio streiko, uždaro vai
kų priežiūros skyrių, esantį 5030 
N. Marine gatvėje. Kiti skyriai 
bus atdari.

Nixono įsakymu, 
ČIA veikusi Čilėje 

Buvęs ČIA direktorius Helms, 
liudydamas Amerikos senato ko
mitete, sakė, kad 1970.9.15 d. 
Nixonas turėjęs specialų posė
dį Čilės klausimais ir po to 

Helms gavęs įsakymą susitikti 
su Edvards, su Čilės laikraščio 
“El Mercurio” savininku bei lei
dėju ir su Pepsi Co. prezidentu 
Donaldu Kenralliu, aptarti Či
lės politinę padętį ir ČIA veiklą.

Esą, vėliau Kisingeris, Atty. 
gen. John Mitchel, Kendallis ir 
Edards dar tarėsi ir išdirbinė
jo planus. ČIA veiklai Čilėje 
tuoj pat buvo paskirta'10 mil. 
dol.

Angoloje dingo du 
amerikiečiai

CBS News paskelbė, kad An
goloje, Afrikoje, dingo be ži
nios du Amerikos žurnalistai — 
CBS korespondentas Don Webs
ter ir fotografas Bill Mutcha- 
man. CBS įtaria, kad jie buvo 
suimti ar kitaip nutildyti An
golos “sostinėje” Luandoje.

Išpildė mirusio norą
LAKELAND, Florida. — In

dų plovėjas tavernoje Oliver 
Hurley, 81 metų amžiaus, pa
laidotas kaip pats norėjo: su 
bonka degtinės rankoje, šešios 
moterys nešė jo karstą, o kitos 
šešios sudarė garbės eskortą. Vi
sos tos tavernos tarnautojos.

Po laidotuvių visos palydovės 
pakviestos į taverną vaišių. Vi
sos Lakelando smuklės velionio 
garbei tą dieną buvo uždarytos.

Portugalijos prezidentas 
Įsakė kariuomenei likviduoti 
kiekvieną (komunistinį centrą 
kariuomenėje. Vyriausybė ne
gali leisti komunistams agituoti 
dalinių, kurių pareiga ginti kraš
tą ir vyriausybę.

♦ Nauju portugalų kariuome
nės štabo viršininku paskirtas 
gen. Enaes. Iki šio meto jis bu
vo tik štabo, pulkininkas.
/ ♦ Romos teismas pripažino 
Carlos Ponti, George Pan Cosma- 
tos ir Robert Katzą įžeidusius 
popiežių. Katzas privalės 14 mė
nesių praleisti kalėjime, o kiti 
turės eiti į kalėjimą, po 7 mė
nesius. Jie rengiasi kreiptis į 
aukštesnį teismą.

♦ Kun. Adolfas Stašys prof. 
Balys Vitkus ir Dr. Vladas Ši
maitis išskrjdo į New Yorką, 
kad galėtų dalyvauti ruošiamame 
Vliko seime.

o Įtakingas Texas politikas 
John Connally rengiasi kandi
datuoti į prezidentus trečios par
tijos vardu. Jam atrodo, kad nei 
viena politinė partija neturinti 
tinkamų žmogi ių^.

♦ Iš Singapūro buvęs vicepre
zidentas Spiro Agnew išskrido 
į Hongkoką, kur jis rengiasi įs
teigti prekybą.

o Prasidėjęs lietus gerokai 
apstabdė Los Angeles miesto 
šiaurėje prasidėjusius gaisrus. 
Jau padaryta namams, miškams 
ir susisiekimui 17 milijonų dol. 
nuostolių.

Maištininkų nuotaikas pa
kirto kelios Portnugalijoš avia
cijos eskadrilės, praskridusios 
užimtų aerodromų ir Lisabono 
padangėmis. Parašiutininkai bu
vo užėmę aerodromus, bet jie ne
mokėjo naudotis aerodromuose 
buvusiais lėktuvais. Jie nedrįso 
priešintis, kai prie aviacijos ba
zių privažiavo šarvuočiai ir pa
reikalavo mesti ginklus.

-*■ Gen. Carvalho manė, kad 
karo policija, stovinti greta pre
zidentūros esančiose kareivinė
se, labai lengvai galės suimti pa
tį prezidentą, bet prezidentas 
pats jį nuginklavo.

Parašiutininkai 
nepritaria valdžiai 
LISABONAS, Portugalija. — 

Paskutinės žinios sako, kad Tan
cos miestelyje esanti parašiuti
ninkių bazė nepatenkinta griež
ta prezidento Gomes politika. 
Aerodromus užėmę parašiutinin
kai suimti, karininkai padėti į 
kalėjimą, o eiliniai tardomi. Bet 
pačioje bazėje dar yra apie pus
antro tūkstančio vyrų, kurie rei
kalauja gražinti jiems buvusius 
parašiutininkus karininkus. Pre
zidentas Gomes nesiuntė tankų 
į Hancos miestelį, bet jeigu pa
rašiutininkai nesiliaus protesta
vę, tatai jie iki vieno bus nu
ginkluoti ir paleisti iš kariuo
menės. Vyriausybė yra pasiry
žusi laikyti tiktai ištikimus da
linius. Ji net turinti laiko ir no- Į žmonių gavo širdies ataką ir 
ro visą laiką sekioti savo karius, mirė.

Kariuomenė neleis komunistams primesti . ' 
kraštui dar vienos diktatūros

v i 2

LISABNAS, Portugalija. — Portugalijos prezidentas Costa 
Gomes, pasinaudodamas karo vado teisėmis, atleido iš kariuome
nės štabo viršininko pareigų gen. Fabiao ir karo policijos viršinin
ką gen. Otelo Carvalho. Pastarajam prezidentas sumažino laipsnį. 
Iš generolo jis ir vėl tapo majoru. Prezidentas yra įsitikinęs, kad 
ftabo viršininkas būtų galėjęs iš anksto ruoštą sukilimą sustab
dyti, bet jis darė bereikalingas nuolaidas keliems komunistuojan
tiems kariuomenės kapitonams.

Nušautas Londono 
rašytojas

Londonas. — savo namo 
tarpduryje, Londone, buvo nu
šautas knygų leidėjas, anti so
cialistinio žurnalo “Majority” 
savininkas ir rašytojas A. Ross 
McWhirter. Londono policija 
spėja, kad jį nušovė Airių res
publikonų armijos specialus 
bausmių dalinys, už tai, kad ra
šytojas McWhirter paskyrė 
100,000 dolerių premiją tam, kas 
padės areštuoti Londono bombi- 
ninkuninkus.

A. B. McWhirter kartu su 
broli? yra surinkęs 20-ties-metų 
viso pasaulio pasisakymus, laik
raščių iškarpas taikos klausi
mais. Jie juos atspausdino kny
goje, knygos rinkinyje. Knyga 
turėjo nepaprastą pasisekimą: 
iki šiol išparduota 20 milijonų 
egzempliorių ir išversta į 14 sve
timų kalbų.

ir

Maskva ginkluoja 
Angolos komunistus

LOS ANGELES, Cal. — So
vietų valdžia davė ne tik 400 
įvairių patarėjų, bet kovojan
tieji “liaudies fronto” šalininkai 
turi gerų ir modernių rusiškų 
ginklų, praneša Los Angelės Ti
mes korespondentas. Angoloje 
jau yra Kubos savanorių, atvy
siu padėti “liaudies frontui”, bet 
rusai siunčia tiktai ginklus 
patarėjus.

Kiti kovotojai 
pagalbos negauna

Be komunistų kontroliuojamo 
“liaudies fronto”, Angoloje yra 
dar dvi grupės, siekiančios An
golos nepriklausomybės. Pasa
koja, kad šiom grupėms prita
ria amerikiečiai ir kiniečiai, bet 
parama šioms grupėms nepaste
bima.

Iki šio meto jiems teko kovoti 
pačiomis primityviškiausiomis 
priemonėmis. Iš Maskvos ango- 
Hečiai gavo 122 milimetrų ra
ketų, automatiškų šautuvų ir 
didoką skaičių kulkosvaidžių, 
sako, kad netrukus angoliečiai 
gaus sovietinių tankų ir kovos 
lėktuvų. Tuo tarpu kitos grupės 
veik nieko negauna.

Šarvuočiai, aviacija, laivynas 
ir kiti, dabartinei vyriausybei iš
tikimi daliniai likvidavo komu
nistų suruoštą ir gen. Carvalho 
vadovaujamą sukilimą, prieš ka
ro tarybą ir premjero Azevedo 
vyriausybę. Parašiutininkai bu
vo užėmę keturis aerodromu” ir 
ragino kitus kariuomenės dali
nius prie jų prisidėti, bet pre
zidentas Gomes, pasiųsdamas iš
tikimus dalinius, parašiutinin
kus apsupo, nuginklavo ir maiš
taujančius vadus išsiuntė į kalė
jimus. 54 portugalų kariuome
nės majorai, kapitonai, leitenan
tai ir puskarininkai buvo suso
dinti į transporto lėktuvus ir 
išsiųsti į šiaurės Portugalijoje 

riai bus ištardyti ir paleisti.
Prezidentas Gomes paskelbė 

karo stovį ir įsakė visiems ka
riuomenės daliniams neišeiti iš 
kareivinių. Prezidentas uždrau
dė kariams politikuoti ir agituo
ti prieš dabartinę Portugalijos 
vyriausybę.

Lisabono šiaurėje dar esąs 
vienas garnizonas, nepatenkin
tas prezidento Gomes griežto
mis priemonėmis prieš parašiu
tininkus ir artileristus, bet jie 
nesirengia kovoti prieš dabar
tinę vyriausybę. Prezidentas 
pasiuntė į minėtą garnizoną du 
prezidentūroje dirbančius ka
rius, kad įtikintų maištaujančius 
karininkus ir karius atsisakyti 
sukilimo minčių, nes. didelė ka
riuomenės dauguma pritaria vy
riausybei. A

Praeitą ketvirtadienį Lisabo
no padangėmis praskrido ketu
rios karo aviacijos eskadrilės, 
pasiruošusios sunaikinti bet ku
rį maištaujantį dalinį. Preziden
tas įspėjo kiekvieną dalinį, kad 
ateityje nebus toleruojamos jo
kia subversyvi propaganda prieš 
demokratinę vyriausybę ir iš
rinktą parlamentą.

Komunistų partijos centro ko
mitetas, pamatęs, kad gen. Car
valho inspiruojamas maištas ne
pasiseks, įsakė partijos nariams 
nesikišti. Jie aiškina, kad “pro
letariniai revoliucijai” laikas 
dar neprinokęs. .<..

♦ Havajų salose be perstoji- 
mo H jo keturias dienas ir 4 nak
tis. Visos Honolulu gatvės bu
vo apsemtos.

Sniegas Čikagoje
Padėkos diena Čikaga apsi

klojo net 9 colių storio sniego 
danga. .Sniegą bekasdami, 12

CLOUDY
šilčiau, debesuota
Saulė teka 6:56, leidžiasi 4:21



MIRĖ ANTANAS IVAŠKEVIČIUS, 
PRAW.AS PĖDE K AMERIKOS 
Paskutinis ii Klaipėdos Krašto atvadavimo 
aktingai dalyvavusiųjų Amerikos lietuvių

Postano Keleivis š. m. lapkri-l Kad ir labai užimtas savo, sėk- 
cio 11d. nr. 43 pranešė, kad šio 1 mingo biznio ir finansų reiką- 
Daėr.esjo 32 dieną Weymauth,,'tis, Ivas lavinosi moksle, go 

mirė 89 metų ir 5 mėr džiai skaitydamas įvairių sričių 
ne ių sulaukęs ilgametis Ame- mokslo knygas, bet pirmenybę 

atiduodamas psichologijai ir re
ligijų istorijai bei filosofijai.

Kadangi tai buvo metu laiko 
tarpis, kada gimtoji šalis — tė
vynė Lietuva buvo ir, kentėda
ma Pirmojo Pas.aulinio karo kan
čias, ruošėsi prisikėlimui į lais
vą nepriklausomą gyvenimą, 
Ivas aktyviai dalyvavo visoje 
eilėje Amerikos lietuvių orga
nizacijų, labiausiai Susivieniji
me Lietuvių Amerikoje ir Ame
rikos Lietuvių Tautinėje San
daroje (SLA ir ALTS) ir pats 
su paskaitomis ir prakalbomis 
Lietuvos reikalais važinėjo po 
lietuvių kolonijas.

Pačiame Bostone jis pirmi
ninkavo 
Draugų 
Lietuvai 
Lietuvos
Bostone buvo sušauktas masinis 
mitingas, kuriame dalyvavo apie 
20,000 žmonių, protestui prieš 
Lenkiją, užgrobusią nepriklau
somybę išsikovojusios Lietuvos 
sostinę Vilnių.

Taip atėjo 1922 metai, ku
riais I Pasaulinį Karą laimėję 
Vąkarų’sąjungininkai turėjo iš
spręsti nuo Vokietijos atskirto 
Klaipėdos Krašto priklausomy
bę, į kurią kumpus nagus ypač 
godžiai tiesė Vilnių pagrobusieji 
lenkai ir.juos globojusieji pran
cūzai viską darė lenkams paten
kinti.

Amerikos lietuviai, kurių šir
dys unisonu plakė su Lietuvoje 
likusių brolių seserų troškimais,

ri’-os lietuvių veikėjas, ypač 
plačiai pagarsėjęs savo aktingu 
da'yvavimu Mažosios Lietuvos 
šiaurinės dalies — Klaipėdos 
Krašto atvadavime, kur jo tuo 
metu stambia suma skaityta 
dvejų milijonų ostmarkių auka 
žymiai pagyvino vietinių gyven
tojų — laukininkų (ūkininkų) 
nuotaikas ir prielankumą maža- 
lietuvių patriotų veikėjų žy
giams įgyvendinti seną Mažo
sios Lietuvos svajonę jungtis 
prie Motinos (Didžiosios) Lietu
vos.

/ ntanas Ivas-Ivaškevičius bu
vo gimęs 1886 metais rugsėjo 3 
dieną Tryškiuose, žemaičių že
mė; e. Būdamas 19 metų am
inus, jis 1905 m. atvyko į Ame
riką ir apsistojęs Bostone nieko 
ne’aukdamas stojo į vakarinę 
aukštesniąją mokyklą, kurią baįT 
gė 1911 metais ir būdamas ga
bus moksle ir gyvenimę, tais 
pa Tais metais atidarė nuosavą, 
r.e udomo turto pirkimo-pąrda- 
vim* Įstaiga (real estate ofisą) 
ii* tame biznyje parodė turis ne
mažus gabumus. Jo ofisas So. 
Bostone pasidarė plačiai žino
mas ne tik lietuviams ateiviams, 
bet ir kitiems imigrantams, nors 
lietuvių aptarnavimą Ivas skali- 
tė savo pirma pareiga. Jam da
lyvaujant ir tarpininkaujant 
buvo įsteigtas Baltic Corpora
tion State Financial bankas, ku.r 
rio prezidentu nuo 19.19 iki 1928 
metų išbuvo pats. Ąntąnas lvas- 
Ivaškevičius.

Nuteriotos Lietuvos
Komitetui, rinkusiam 
aukas ir platinusiam 

bonus. Jo rūpesčiu

šalpa ir parama, bet ir asmeniš
kai dalyvavimu Lietuvos žemių 
atvadavimų istorijoje, KięJi 
brolių lietuvių ąinarikią¥ų ffc 
meniškai dalyvavę Ljętum Ne
priklausomybės kovose ir Klai
pėdos atvadavime, deja, tikrų 
duomenų atrodę nebuvo- 
surinkta, bet priešakinėse veik
los eilėse Klaipėdos Krašto su
kilime vienas >$' veikliausių hr 
Dieniausiu Amerikos lietuvių nėse. 
buvo yisų klaipėdiškių pamilta
sis ir už dosnumą pręmintąs 
“Dėde iš Amerikos” bostoniškis 
Antanas Ivas-Ivaškevičius, kurs 
kooptuotas į Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Komitetą iki pat su
kilimo laimingos užbaigos va
žinėjo po kraštą . su Komiteto 
prakalbininkais, pats ^akydamas 
uždegančias patriotiškas pra
kalbas, o kada jau visiškai pri
vargdavo ir balsas užkimdavo, 
būdavo vis vien vežiojamas ir 
scenoje pasodinamas, parodyti 
žmonėm tikro gyvo lietuvio ame 
rikiečio paveikslą. Kadangi žmo
nės per “Prūsų Lietuvių Balsą’ 
buvo plačiai informuojami ir “ge
rąjį dėdę iš Amerikos” jau iš 
paveikslų pažinojo, jam sukel
davo nuoširdžius plojimus ir An
tanas jausdavosi laimingas.

Kiti artimai žinomi aktyviai 
dalyvavę Klaipėdos .atvadavime 
buvo trys Amerikos lietuviai ka
rininkai Andrius M. Martus 
(.Martusevičius), labai pasižy

mėjęs veikėjas, vėliau su Girė
nu perskridęs. Atlantą Stepas 
Darius ir, deja, pamiršau pavar
dę, karininkas kapitonas,;, kurs

tas Kretingos, tai yra p^įįenio 
su Klaipėdos kraštu svarbūs

422), persiu* bew«šinėda<BM

lėlutės ir kitokių, gėrimų.

Norįįjąu pastebėti, kad po- 
nja <Ju Gohienė ne tik reali tau
tiniu šokių, vadovė, bet gera ir 
vaišinga šąįmos moteris. Josios

Pr^identas senos ir patikimos firmoa

L ; ’Ivm Praaąa Ubai nuoširdus su
lietuvišku vaišingumu dženteP- su.:

vaduotoje Kląfcėdoje, 1923 m. 
r Uotųvių nyk 

sėms dalyvsųj^t buvo iškūmin- 

 

gaj pųdaidotasTKiuipedcs kągi-

Antanas Ivi 
rikę, vAl įsjgi 
lietuvių kultu

i vgyikietiv

leivis straipsnyje “Mirė Klaipė
dos sukilimų djjyvis” rąįo:

“Dėl amžiaus ir sveikatą ve- 
lięaiis jaust, 
suomeninėje vokloje, bet, 
teko girdėti, rašė kažkokį filoso
finį veikalą. Ar jį parašė ir1 
kokios jis vertės nežinome.

Jis paliko 4 dukteris — Al
doną, Mildą, Karoliną ir Artinę 
su šeimomis ir du sūnus — Pau
lių ir Algirdą su šeimomis. Tre
čias sūnus Stasys prieš kelerius 
metus mirė. f/

Su Antano lyo-Ivaškevičiaus 
mirtimi Bostonas netekę dar 
vieno iš jau mąjai belikusių se
nosios kartos vęikėjų, kurią ne 
tik čia įmynė filius pėdsakus, 
bet nemažiau nusipelnė ir ne
priklausomos Lietuvos atkūri
mo vyksme. Tik skaudų, kad jie, 
gyvi būdami, nebuvo priderą? 
mai įvertinti, i^ors jų nuopelnai 
Lietuvai7 net . didesni, negu la
bai išgarsintųjų”. J. Pr.

menąs. Daugiau apie įvykstan- 
čią Lietuvių Tautinių šokių j 

Jventę kitą kartą.

LbUžViu Fondo koncertas
Lietuviu Fondo kęncertas-ba- 

lius įvyks 1976 m. kovo 27 d. 
Kultūriniame centre. Progra
mą išpildys solistai: Stasys Ba
ras, Dana Stankaitytė, • Jonas 
Vaznelis ir muzikas Arvydas Va- 
saitis. Programoje solo, duetai 
ir trio iš įvairių operų ir lie
tuviškų dainų. Bankete-koncer- 
te dalyvaus Lietuvių Fondo 
V-bos pirm. Dr. Antanas Raz
ma iš Čikagos.

— Persikėliau gyventi į kitą 
vietą, adresu: Antanas Bukaus
kas, 1617 Mayburn, Dearborn, 
Michigan 48128. Telef. 561-1769.

A. Bukauskas

oficialiai praneša savo gauriona kad

SIUNTIMAS MUITO APMOKĖTU PAKETU

I SSSR
giminėms yra tęsiamas, kaip buvo laike paskutinių 

45 metų.

Kiekvienas paketas yra apdraustas.
Paketai yra priimami sękąnčięftei mūsų įstaigose ic 

skyriuose: .. . . ..

(Affiliated with Podarogifts, Inc.)
723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 19106 

TEL. (215) 925-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE:
240 FIFTH AVENUE. NEW YORK, N. Y. 100O1

TEL. (212) 725-2449.

Detroito naujienos
Spaudos atstovai pas V tautinių šoktų šventės 

direktorę. Galiną^ Gobienę ;
Spaudos atstovus G. Gobienei 

perstatė Lž Detroito sk. pirm.

Nėra kitos Taupymo Bendrovės, turinčios. Valstijos 
ar Fedęralį Charterį, kuri mokėtu didesnius procentus, 
negu Chicago Taupymo ir Skolinimo Bendrovė. Nėra 
nei taupymo bendrovių, kurių būtų saugesnės ar 
duotų geresnį patarnavimą..

if left on deposit for one year. By Federal Regu-

Certificate account Minimum balance Annual yield. tffective yield

One Year Certificate si,coo - ' 6'/2% * 6.81%
30 Month Certificete $1,000 6%% * 7.08%
4 Year Certificate si,0.00 ’ - * 7.35%
4 Year Certificate $1,000 7*/2% * 7.90%
6 Year Certificate $1,000 7%% * 8.17%

E2BM WCS3C
LENDER

r raibu >

* These rates assume interest i _._A_____ __ *___  ________
lation “a substantial interest penalty is required for early withdrawal of cer
tificate accounts”.

Ni^ena) įsejus] laukti, 
Juozės Vaičiūnienė* knytra
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Vladas Seleiiš. Atstovavo ‘'Ke
leivį” ir kitus laikraščius A. Na
kas, “Dirvą” A. Grinius, “Drau
gą” V. Selenjs,.ALPr RadĮijo Kiu- 
bą St. Garliaųglias. ir “Naųjie.- 
nąs” Ą, Sukaunąs. Jfcąnešimą. 
apie įvykstančią, tautipįų šokių 
šventę padarė (L Gpbįėnė. Tau
tinių šokių šventės iMtįtųto va
dovybę sudaro: ^Jadvyga Matų^ 
ląitįenė' 4-’ pirmininkė, Galina. 
Gobienė — direktorė tautinių 
šokių reikalams, Genovaitė 
Breichmanienė — vieepirm. taut, 
šokių murinai; Vąpdą. Stankie- 
nė sekretorė, Vytautas Tarūta 
— iždįninkas. 'rie* -

Tautinių šokių-, šventė įvyks 
1976. m. Darbo Dięi^ojB Interna
tional Ąmfįteatrę. ■ ČSkagoj e ir- 
bus suderintą ąu Bicentenial. 
šventei ruošti pirmas posėdis 
įvyko pąs B. Juodeli Čikagoje 
praeito kovo. 15 cį-» antras posė
dis pas šokių direktorę. G. Go
bi enę Detroite, Jąu. sudaryta 
šventės programa-. Ir pradėti 
vykdyti tolimesnį, darbai. Kaip 
taisyklė šventei parinkti nauji 
šokiai. Bus šokama ir pora se
nų šokių: Malūnas ir dar- vie
nas kitas, šokių bus 20. Bus 
įdėtas ir vienas amerikoniškas 
šokis square Kentucky Set Run
ning. šokį išmokino Vytautas 
Beliajus. šoks keletas grupių: 
reguliari grupė paseks 11 šokių, 
jaunių 3, veteranų .3, ir vaikų 3, 
taigi viso 20 šokių. Šventės pa
vadinimas, Lietuvių Tautinių 
Šokių šventė. Bus šokėjų gru
pių ir iš kitų valstybių: Kana
dos, Vokietijos, Argentinos, Bra
zilijos, Urugvajaus ir iš Angli- 
jos.Orkestras Zigino Lapino iš 
•Montrealio. G. Gobienė pareiškė, 
kad didelę darbo ^alį atima šo
kių aprašymas. -• Parodė vieną 
darbą, tikrai, kad* reikia prisės
ti keletą valandų, Be to reikia 
važinėti po lietuvių kolonijas su- 
darinimui šokiuą, Ponįą. G, (kfe 
hienė dažnai yykMB į Torontą 
pas asistentą Juozą Karasiejų 
tartis dėl Šokių išdėstymo. Lei
diniu rūpinasi Danutė Bindokie- 
nė.

Buvo paklausta ponia G. Go
bienė, kaip ilgai mokate tauti
nius šokius? Atsakė kad jąu 27 
metai kaip darbuojasi su šokė
jais. Imant vidurkį šokėjai gru
pėje išbūna 5-6 mątus. Buvo at- į 
sjtikimų, kad įšbuyo ir 19 metų.'

Spaudos posėdU-bėgėsi gen>-

ISLANDIJOS—ANGLIJOS 
“KARAS” DĖL ŽVEJYBOS

RĘIKJAVIK, Islandija. — ši 
šiaurės Atlanto salos valdžia ir 
“Didžioji” -Britaniją atsidūrė 
antro “karo,” akivaizdoje. Ne
paisant Islandijos paskelbimo, 
kad Atlanto vandenys aplinkui 
Islandija per 200 mylių yra tos 
salos “vidaus” vandenys, Ang
lijos žvejai nieko nepaisydami 
buvo pagąuti žvejojant per 40 
mylių nuo Islandijos krantų. Ne
gana to, Britanija pasiuntė i Is
landijos pretenduojamus van
denis savo, [tris laiyus (trale
rius)- savo žvejams, nuo islandie- 
čių apginti.

Islandijos patruliniai 
neseniai supi-austė britų 
tinklus.

laivai 
žvejų

įsakė— Prezidentas Gomes 
Portugalijos, aviacijai nepulti 
parašiutininkų, jeigu jie neban
dys veržtis j aerodromų. Prezi
dentas mano, kad jam pavyks 
parašiutininkus įtikinti, kad pra
dėti maišto neverta. Kiti aviaci
jos daliniai yra pasiruošę “jtir 
kinti” parašiutininkus, jeigu jie 
nepaklausytų.

J BALTIMORE, MO. 21224 - 
! 3206 Eastern Ayepue

(301) Di 2-2374
! SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
1 390 West • Broadway.
; (617) 268-8784
; CHICAGO, ILL. 60622
• 2242 W. Chicago Ave.
; (312) 235-7783
' CLEVELAND, OHIO 44119
! 877 East 185th Street
i; (216) 486-1836
! DETROIT, MICH. 48210
' 6720 Michigan Avenue
i (313) 894-5350
; ELIZABETH, N. J. 07201
• 956 Elizabeth Avenue
J (201) 354-7608 

HAMTRAMCK, MICH, 48212
J 11415 Jos • Camoa.ų. Ąvenuė 

(313) 365-6350 '
: HARTFORD, CONN. 06106' 
' 466 Park Street

(203f 232-171 ė
; LOS ANGELES, CALIF. 96026 

2841 Sunset Blvd.
(213) 413-0177- 

MIAMI, FLA. 33138 
7612 N. E. 2 Ave.

(305) 757-6704
MINNEAPOLIS, MINN. 55418- 
2422 Central Ave. N. E.

(612) 788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave.

(203) 224-0829
NEW YORK, N. Y. 10001 
49 West 29 St.

(212) 68.9-2710.
NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue

(212) OR 4-3930
OMAHA, NEBR, 68107 
5524 S, 32nd St.

(402) 731-8577

I

e
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arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:
CLEVELAND} OHIO Ui34 
5432 Stitę Rd. 

(21 ą) 749^3033 >
PHILAbELPHIA; PA. 19123 
1013 N. Marshall Straat

(215) 92S8BZR .

PITTSBURGH, »*A. 15222 
346 Third AvA : 

^412> 47147H 

ROCHESTER, N. < 14621 
681-683 Hudson Ava. : i 

(716) 544-2151 f"
SAN FRANCISCO, CAUP. «122 
1236 — 9thAveiwe 

(415) 564-7981 ; ~

SEATTLE, WASH. 98125 ■
11551— 6th Place, N. E.

(216) /EM 3-5556

SOUTH RIVER, N. 08882 
'WWWhead Ave. į 

(20lf 257-2113
VINELAND, Nf J. 08360 

Parish Hall <<'■■V> 
. West Landis Ave- 

| (609) 696-9796 i 1 >

; WORCESTER, MASę. 01601 .
82 Harrison Street- j.

(617) 798-3347 ^^ - * :
YONKERS, N. Y„ 1Q701 
91 Yonkers Ave.

(914)1969-2564
WQOWAVEN, H. Yt 1T421 : 
8044 Jamaica Avenue ' 
* . ' (2T2) 296-5250
BROOKLYN, N. Y. 11222 
72 Nassau Avenu* • 

(212) 389-6747 -
WHEAT RIDGE, COLO. 80033 
4330 Quay’St:/ 

(303) 422-4330

SYRACUSE, N. Y. 13204 
,318 Sa. WUhur-Airėms 

(315) 476-6958

Išduodami Certįfikataų kurie neša iki

■;5
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Pax upua taupomij ųs^ pinigui atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda; Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben- 
druyrąęnę ų* parūpina fondus namams įsi-

.Taupykite dabar. ; *
• - ’ , t

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio.die-- 
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmo* 
dienos. ’ ' į*

1800 So. Halsted St Chicago, TIL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, PURINTI DIDELES ATSARGAS.

btelcta 1923 metilą. ? - Td. 4214^ :

1 _ NAUJIENOS, CHICAGO < rt_t — SAT0!®AY,\oVEM«ER’2^*1RT5 !

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos. išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

1 ■



TRYS SAVAITĖS PO PIETŲ DANGUMI I
Iki iš St. Petersburg© be persėdimo

Atostogos turi savo terapeu- 
tinę vertę, kai praleidžiamos 
“nenamie”. Pakeičiant visą kas
dieninio gyvenimo rutiną, o pa
kaitalų šiame laisvės kontinen
te yra pasirenkamai — nuo am
žinųjų ledynų šiaurėje iki pat 
Vėžio Tropiko (Tropic of the 
Cancer) pietuose, kur nuo karš
tos šviesybės akys merkiasi. Nors 
Jurjgtinių Amerikos Valstybių 
pats tolimiausias taškas j pietus 
— Key West yra artimoje kai- 
minystėje su Kolumbo pirmąja 
sala Vakarų Pasaulyje — San 
Salvador ir iki paties Ekvato
riaus dar trūksta 20 paralelių su 
viršum, bet mums lietuviams,

piškais nordikų Arijų palikuo
nimis, teisybę sakant, ir Key 
West saulė jau yra perkaršta.

Nors, kaip arijai, privalėtume 
pirmąją duoklę atiduoti šiaurei, 
ir vasaros metu kas tik gali ten 
traukia su paukščiais iki paties 
Arktikos Rato (Arctic Circle), 
bet nesididžiuojant — “ant se- 
natvelės prie Šilumėlės”, kaip 
senesni lietuviai sako. Pensijos 
sulaukę ilgai nelaukę pasirenka 
švento Petro miestą (Sanct Pe
tersburg) Floridoje, kur iš Chi- 
cagos veda trys pagrindiniai ke
liai pasirenkamai. Greuhound 
mieliau pasirenka patį trumpiau- 
siąjį per Indianopolį, Louisville,

Maskvoįe taip pat žiema artėja, bet šaltas ruduo nesutaiko šachmatininkų ir stebėtojų, kurie jau
dinasi kartu su pralaimėjusiais žaidėjais. Paveiksle matome Chajisos apsvaigintus maskviečius, 

planuojančius sukirsti priešininką.

i Šo duoti trečią auką. Mes pen-; viai pasauliečiai turėjo daug 
sininkai. Neturime pinigo. j dirbti, kovoti, kol sutvarkė ne

gyvenau dvejose rytinių vals- tuviskų pamaldų reikalus. Kaip 
j o kalbėjo apie pinigus. I*rašė au-! čia viskas dėsis? J. Nis.
• tijų vietose. Vienoje turėjome----- ——---------- -----------------
j lietuvišką parapiją. Reikalai į Pasveikink savo drav.gus
tvarkėsi. Kftoje vietoje lietu-1 per "Nau^xcnas”

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti kny^ų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos j krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

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

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

pretehduojantiems esant betar- Nashville, Birminghamą, Mont-

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMĄ

ERWIN J.

4637 So. Archer Ave
(Prie 47-tos)

gomery ir Talahasse, kas iki Pe
tersburg© trunka 31 valandą su 
minutėmis. Tai 
susisiekimas be 
mo.

yra tiesioginis 
jokio persėdi-

žmonės

MEMBER

I»tėr-City Relocation Service

MES
SUS 
7,000

254-8500
TAIP PAT
CHICAGOS
MIESTŲ JAV-SE PER RELO

■ 2. . W    X-.. —ĮĮp

PARDUODAME
PRIEMIESČIUS IR

CRANE SAVINGS and Loan Association

truko sugulėti tuos nuo 
iki kelių nykščių (inčų, 
storumo nuosėdų klodus, 
kaip Amžių knygos lapai

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

Mokama 4 m etv 
Certifikatams.

Mažiausia $5,000
ar daugiau,..^

* •

Mokama 1 mėty 
Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

Taupmenos padėtos Į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesį. 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

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

SODYBŲ PIEVELĖS
Nieko nėra .gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapiu agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELĖS 1
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už SI,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti S1.50 čekį f 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

Urviniai

Nors šis kelias jokiomis gam
tos sceneri jomis nepasižymi, 
kaip kad kiti keliai į Floridą, iš
vesti toliau į rytus — per kal
nus, pakalnes, tunelius ir skar
džius, bet geologinėms studi
joms medžiagos teikia ir pirma
sis ruožas per Indianą, Kentu
cky, Tennessee ir Alabama, kur 
“Pilkasis Skalikas” perbėga įvai
rių spalvų žemės gruntus — 
pilkos, rudos, geltonos, raudo
nos ir pagaliau baltos. Apskai
čiuok, kad geras matematikas ir 
geologas, kiek amžių žemės pla
netai 
vieno 
colių) 
kurie
vienas ant kito glaudžiai susi
klostę ir per amžius suakmenėję 
per amžių amžius nesuardyti po 
dirvožemio klodu nieko nepaste
bėti išgulėjo, kol buvo vietomis 
apnuoginti kasant per kalvas 

vieškelius. Važiuojantiems nuo- 
savuose automobiliuose patarti
na užsukti į vieną kitą olą, ku
rių čia kalnuose apstu, ir pama
tyti kaip jose gyveno mūsų tai 
yra Homo Sapiens protėviai, kaž
kokios globalinės katastrofos iš
tikti mūsų vadinamieji “urvi
niai žmonės”.

Petrapilis atsijaunina

Palikus Chicagą pusiau dvy
liktos naktį, visus vairavimo var
gus paliekant autobuso šoferiui, 
pakirdus auštant nenuobodu per 
visą dieną stebėti gamtą kin
tant žiemos pėdsakams nykstant 
ir augmenijai įvairėjant ir žals- 
vėjant kol, antrą naktį prasnū- 
duriavus šiltai saulutei viršum 
Tampos Įlankos tekant autobu
sas ilguoju per vanadenis supil
tu keliu — ilgąja St. Peterbur
go gatve 4th Street pasiekia sa
vo paskirtį ir svečiai bei vieš
nios iš šiaurės išlipa į švelniau
sią vasarą — Floridos “žiemą”. 
Bet dar čia ne galas. Kas va
landą kitas autobusas, su užra
šu “Pass de Grille” per Central 
Avenue, per Treasure Island 
(Brangenybių salą) beveik dar

PAID QUARTERLY ATPER ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

PER ANNUM 

$5000 or more 
minimum 

30 months

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM 

certificate* 
$5000 or more 

4 year min.

MEMBEP

PER ANNUM

$1000 or more 
1 year miru

pilną valandą veža į Peterburgo 
paplūdimius (Beach) iki paties 
salos galo.

Pastebėtieji, mėtų bėgyje įvy
kę pakitimai, minėtini būtų bent 
trys, būtent: pirmas, kad šven
to Petro miestas (Petrapilis, Pe
tersburg) pasiryžęs atsijaunin
ti, nes Central Avenue, kur se
nesniais metais pačiame mies
to c'entre abiejuose centrinių 
gatvių šaligatviuose būdavo pal
mėmis ir vešliais lapuočiais me
deliais apsodinti ir suolais su 
atkaltomis apstatyti pavėsiai, iš 
paties ryto senų seniausių se
nelių apsėsti per ištisas dienas; 
dabar dar vienur kitur palikti 
tik suolai, be pavėsio, dažniau
siai tušti. Kur visi tie seneliai 
dingo? Paklaustas atsakė, kad 
šv. Petrol miesto tėvams nusi
bodo klausytis jų miestą vadi-, 
nant “Old Peoples Town” ryžosi 
“atsijauninti”, sumažinant se
nų žmonių skaičius gatvėje. Ant- 
tra, pastebėta, kad St. Peters
burg Beach (paplūdimiuose) 
kaip grybų po lietaus pridygę 
apsčiai “dangų raižančių” pa
statų, hotelių, motelių ir 
ypač kondominiumų. Neaug 
metų betruks, kad ir St. Peters
burg© “byčiai” bus panašūs į 
Miami “byčius”. Trečias. tuo- 
mi įdomus^ kad parodo, jog ir 
milijonieriams ne visuomet se
kasi. ' -

St. Petersburg Beach kitame 
gale per mylias atstu yra mato
mas labai keistas didžiulis -mū
rinis pastatas, iš visų pastatų 
ryškiai išsiskiriantis savo ar
chitektūra, ir savo šviesiai raus
va spalva. Tai vadinamas Don 
Ci Sar viešbutis prie pat Gulfo 
paplūdymio su daugiau kaip 400 
svečiams kambariais, įvairiomis 
salėmis, restoranais ir kt. pato-- 
gurnais. Statytojas, buvęs stam
bus visos tos apylinkės žemių 
savininkas, su savo liuksusiniu 
pastatu subankrotavo ir pastatą 
už skolas perėmė pati valdžia, 
kuri , išlaikiusi eilę metų tą pa
statą perleido kažkokiai turtin
gai korporacijai, kuri investa
vusi daugiau kaip 3 milijonus 
dolerių, visą pastatą iŠ vidaus ir 
lauko atremontavo, puošniau
siai įrengė ir liuksusiniai aps
tatė. Beliko doleringų svečių 
laukti. Tebelaukia ir šiandien, 
su būriais patarnautojų ir pa
ruoštais patogumais. Bet pa
tarnautojų veidai belaukiant iš
tyso. Plačiai kalbama, kad tas 
rausvasis milžinas yra “Apkerė
tas” ir reikalingas gerų egzortų.

Lietuviai patenkinti

Lietuvių koncentracija St. Pe
tersburg yra džiuginanti. Jų 
kasmet, daugėja daugiau negu 
tuzinais ir džiaugiasi, kad čia 
vėsiau negu visur kitur pietinė
je Floridoje. Kurie čia įsikūrė, 
yra nusistatę geriau nebeiefi- 
koti. J. Pr.

(Bus daugiau)

užuomazgą lietuvių parapijai”.
Apie parapiją nekalbama. Kai 

apsigyveno čia lietuviai pran
ciškonai, nuo lietuviškos para
pijos jau iš pradžios tolstame. 
Lapkričio 16 d. pranciškonas 
vienuolis laikė lietuviškas pa
maldas amerikonų parapijos 
bažnyčioje Gulf poete, Fla. Vie
nuolis pranešė, kad pranciško
nai aplankė'parapijos kleboną ir 
buvo nustatyta kita tvarka, nuo 
tos dienos pinigus per lietuviš
kas mišias rinks parapijos rin
kėjai. Pinigai nueis į ameriko
nų parapijos'kasą. Tos parapijos 
klebonas nutars kam kiek atly
ginti už pamaldas. Iki šiolei lie
tuviai tvarkydavo lietuviškas 
pamaldas.

Aš esu kitos amerikonų para
pijos narys. Sekmadieniais ati
duodu su voku ten savo auką. 
Dabar atvykęs į lietuviškas pa
maldas, aš turėsiu mesti pinigą 
antrai amerikonų parapijai, ku
rios aš nesu narys. Be to, vie
nuolis pranciškonas nesakė pa
mokslo per lietuviškas pamaldas, 
kų pranciškonams. Prašė nu
pirkti įvairių daiktų pranciško
nų koplyččiai. Iš manęs jau pra-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku

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

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

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado 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 $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at- g 
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENAMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL-

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE
- —— -

Why should you join the

ST. PETERSBURG, FLA-
š. m. lapkričio 7 d. įdėta “Nau

jienose” žinios apie St. Peters- 
burgo mūsų šaulius, lietuvių 

klubą, apsigyvenimą, žinias da
vęs K. P. Pabaigoje rašo: “Pran
ciškonų vienuolių apsigyvenimas 

[St. Petersburg® galima teigia
mai vertinti, nes Ateityje bus

1739 So. Halsted Street

The future can be too late 
for saving. So if you want 
security, you’d better start 
today. _

The Payroll Savings Plan 
makes it easy. Because an 
amount you choose is auto
matically set aside from 
each pay check to buy U. S. 
Savings Bonds.That waj; 
your savings build,year

tomorrow, today will be

■ity cf 5 years (4J4% thi first ymrL

. stock / 
inĄrnenca.

Join the Payroll Savings Plan.

Chicago, HL 60608
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trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

$7 JO
$2J0

(Komentarai)
(Tęsinys)

Vėl pakilo-* iš vietos Alena 
Devenienė ir sujaudintu balsu 
prabilo į suvažiavimą: “Ką

jūs tiek daug kalbate apie Hel
sinkio konferenciją? Mes to
kių Helsinkiu turėjome ne vie
ną. Ką mums žadėjo prez. 
Rooseveltas ir ką padarė Yal-

Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose; 
metams ________ ___

pusei metu ____________
trims mėnesiams  

.vienam mėnesiui 
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metams__________ __
pusei metu

$30.00
$16.00

$8.50

526.00
$14.00
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metam* ______
pusei metų ___
vienam mėnesini

Užsieniuose:
Metams----------------------------$31.00
pusei metų ____________   $18.00
vienam mėnesiui $4.00

Naujienos eina kasdien, Ištiriant 
sekmadienius. laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St.. Chicago, 
Ill. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia^ siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

$30.00
$16.00
$3.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nue

Žmoniškas generolas
Gen. Fransico de Casta Gomes yra iškiliausias por

tugalų revoliucijos vadas, geras psichologas ir nepap
rastai žmoniškas politikas. Kai kraštui susidaro pavo
jus, imasi griežtų priemonių, bet ir pačiomis pavojin
giausiomis valandomis jis ne vieną kartą parodė nepap
rastai daug žmoniškumo.

Gen. Spinola, buvęs portugalų kariuomenės štabo 
viršininkas, parašė ir išleido knygą, paveikusią kiekvie
ną galvojantį Portugalijos karį. Gen. Spinolos surinkti 
duomenys aiškiai rodė, kad Portugalijos kolonijos ne
neša jokios naudos. Valstybei tekdavo įdėti daugiau į ko
lonijų apsaugą, negu iš jų gauti. Prie buvusios valdžios 
kiekvienam buvo aišku, kad portugalai nepajėgs kolo
nijose esamų turtų tikamai išnaudoti, atsilikęs kraštas 
neatgaivins prekybos ir neatneš gerbūvio platesniems 
gyventojų sluoksniams.

Gen. Gomes, perskaitęs gausiais duomenimis pa
remtą dokumentą, patikėjo gen. Spinolos išvadomis ir 
ryžosi pašalinti buvusį diktatorinį rėžimą. Gen Gomes 
buvo principų žmogus. Jis ryžosi kovoti prieš diktatūri
nę santvarką, kad krašte būtų įvesta demokratinė sant
varka. Gen. Gomes siekė demokratinės Portugalijos. Jis 
norėjo, kad demokratija pripažintų pagrindines žmo
gaus teises ir sudarytų sąlygas kiekvienam siekti lais
vės ir gerbūvio. Jis buvo Vakarų demokratijos šalinin
kas. Amerika, Didžioji Britaniją' ir net Skandinaviją 
jam buvo teisingos ir geros santvarkos pavyzdžiai. Gen. 
Gomes sutiko dalyvauti suokalbyje prieš diktatūrą vie
na sąlyga, būtent, kad būtų įvesta demokratinė sant
varka su visomis josios pasekmėmis.

Dėl savo takto, jis buvo išrinktas Portugalijos ka
rių karo tarybos pirmininku, o netrukus jis tapo išrink
tas Portugalijos prezidento pareigoms. Be to, jis ėjo 
kariuomenės vado, štabo viršininko, nuo šios savaitės 
pradžios ir Lisabonos karo apygardos viršininko parei
gas. Gen. Gomes pašalinio didžliausią pavojų laivės sie
kiančiai portugalų tautai. Ne vieną kartą atrodė, kad 
besilaisvinanti Portugalija gyvenanti paskutines laisvės 
dienas, kad komunistai jau buvo begrobią visą valstybės 
galią, o vis dėl to kamunistai Portugalijos nepagrobė ir 
savo valios šiai tautai neprimetė. Neprimetė todėl, kad 
portugalų revoliucija iškėlė naują vadą, kuris atkakliai,

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

0 KAS TU?...
63.

— Atleiskite, aš dar norėjau pasiteirau
ti, ar šiandien nebuvo čia taš svečias, ku
ris turi paprotį valgyti vynuoges. Aš turė
jau į jį svarbų reikalą, bet aš pamiršau jo 
ir aš neturiu jo adreso.

Patarnautojas išplėtė akis, patraukė 
pečiais ir pasakė, kad tokio svečio iš viso 
neprisimena.

— Gal jį aptarnavo jūsų draugas. Ta
čiau aš esu tikras, kad jis čia buvo, sakėsi 
buvęs tą vakarą, kai jūsų rūbinėje buvo 
nušautas jaunuolis.

— A... tai jūs turite galvoje tą keistuo
lį svajotoją rašytoją.

— O iš kur jūs žinote, kad jis yra rašy
tojas? Ar jis pats sakėsi toks esąs?

__ Ne, jis toks paslaptingas ir nekalbus. 
Sėdi visada vienas, primerkęs akis, rodos, 
tik murkso, kaip snaudžiantis katinas. Ir 
net negalima suprasti, ar jis klausosi mu
zikos, ar svajoja apie savo kraštą, iš ku
rio jis yra atkeliavęs. Jis lankydavosi čia 
dažnai ir kartą dėl savo užsisvajojimo pa
miršo ant stalo užsienio pasą. Mes ir su
žinojome, kad jis nu© Nilo ir kad pagal 
savo profesiją yra rašytojas.

— Gal dar prisimeni ir jo pavardę ir iš 
kurio krašto jis yra ątvykęs? — paklau
sė seklys.

ME

bet labai žmoniškai siekia portugalams gerbūvio, o pa
čiai Poortugalijai siekia laisvės. <

Trys karo apygardų viršininkai trim atvejais kraš
to prezidentui siūlė nusileisti iš šiaurės ir centro provin
cijų į sostinę ir 24 valandų laikotarpyje atstatyti tvar
ką. Bet prezidentas Gomes, geriau susipažinęs su susi
dariusia padėtimi, nepritarė tokiam nerimui ir pats ėmė 
si tvarkyti reikalų. Jis žinojo, kad didelė karių daugu
ma nepritarė komunistams. Buvo keli karštakošiai, agi
tatoriai ir naujomis idėjomis susižavėję leitenantai, bęt 
jiems nuginkluoti nereikėjo stipresnių dalinių.

Prezidentas Gomes be kraujo praliejinmo atleido 
premjerą Vasco Goncalves. Kaikurie manė, kad prezi
dentui bus labai sunku atsikratyti sukomunistėjusio ge
nerolo, bet jis, nevartodamas jėgos, įtikino komunistą 
Goncalves pasitraukti iš premjero pareigų. Komunistų 
partijos nariai ragino jį priešintis, patarė vartot. jėgą, 
bet užteko pasikalbėjimo su prezidentu Gomes, kad jis 
pasitrauktų. Teisybė, prezidentas Gomes pasiūlė jam 
vyriausio kariuomenės vado vietą. Gen. Goncalves pati
kėjo. Jam atrodė, kad jis bus daug galingesnis, negu 
premjeras, nes galės įsakinėti kariams, kas daryti.

Premjeru buvo paskirtas adm. Azavedo, o gen. Gon
calves nebuvo patvirtintas kariuomenės vado parei
goms. Veik visų didesnių karo apygardų vadai atsisakė 
klausyti sukomunistėjusio generolo. Goncalves neteko; 
premjero pareigų ir negavo kariuomenės vado pareigų. 
Jis buvo atleistas iš atsakingos pozicijos be jokio kraujo 
praliejimo. Panašiai jis sprendė ir santykius su Maskva. 
Negalėdamas susisiekti su atsakingais sovietų vadais, 
jis nuvyko į Maskvą, pasiteiravo, kaip ta sistema prak
tikoje atrodo ir pasakė Brežnevui, kad jūsiškis “komu
nizmas” portugalams nebetinka, bereikalingai jūs le-i 
džiate tokias stambias sumas. Jis paprašė didesnės 
paskolos vyriusybei, kad galėtų atstatyti pašlijusi kraš
to ūki, bet Maskva tokios paskolos pepajėgė duoti.

Bet gražiausiai jis išvalė komunistus iš karo tąry- 
bos ir kariuomenės. Jam nepatiko politikuojančių kapi
tonų kišimasis Į krašto vidaus reikalus. Jis. įspėjo gen. 
Carvalho ir politikuojančius kapitonus, -kad nesikištų Į 
karo tarybos reikalus, nebandytų primesti jiems savo, 
valios. Kiekviena proga jis reikalavo karo tarybos nu
tarimo. Kada gen. Carvalho atsisakė klausyti s karo, ta- 
bos, tai (prezidentas Gomes savo. Įsakymą suspendavo, 
ir sušaukė karo tarybą dar kartą reikalui apsvarstyti.. 
Tarybai patvirtinus ankstyvesnį gen. Games įsakymą 
jau ėmėsi kriškai konfliktą spręsti. Jis įsakė parašiuti
ninkams pasitraukti iš užimtų aerodromų ir grįžti į savo 
bazes. Vietoj paklusti, jie užėmė Lisabonos radijo stotį 
ir pradėjo kviesti kitus kariuomenės dalinius-' sukilti- 
prieš vyriausybę. Tada gen. Games pasiuntė tankus, ąt-. 
statė gen. Carvaho iš pareigų, 
panaikinti visas komunistines jačeikas kariuomenėje. 
Visa tai buvo padaryta su labai mažu kraujo praliejimų. 
Gen. Gomes pažįsta portugalus, moka parinktį tinkamą 
momentą sprendžiamai akcijai.

— Negaliu atminti — pamiršau. Nebe
galėčiau nė jo paties pasiklausti: jau prieš 
tris dienas atsisveikino. Sakėsi jau spėjęs 
Chicagą gerai pažinti, aplankęs net ir vi
sus jos priemiesčius, o dabar norįs daugiau 
Amerikos miestų pamatyti. Aš gyvenu pas 
savo svainį, kurio senolis dar tebėra gyvas 
ir ten pat gyvena. Mes paskui daug kalbė
jome apie tą keistuolį rašytoją ir jo gimti
nį kraštą. Tai nepaprastas, kone šimtame
tis, senis britas, prieš atvykdamas į Ame
riką tarnavęs Anglijos karūnos armijoje 
ir kaip tik tame krašte prie Nilo atlikęs ka
rinę tarnybą, kur dėl gausumo krokodilų 
upėje nebuvę drąsu pasimaudyti. Čia ka
daise . pagal svainio senolio pasakojimą, 
prie Nilo gyvenę faraonai, kurie statėsi 
sau amžinos ramybės rūmus — piramides, 
kurių net ir dabar Alachas savo šešėlių ne
gali pridengti. Stūkso jos Nilo smėlynuo
se įr tebelaikomos ir šiandien vienu pačių 
pirmųjų pasaulio septynių stebuklų.

Nebcrimo seklys, ypač, kad šis net įam 
pavestus aptarnauti stalus paliko draugui, 
paprašęs jį pavaduok Tik sekys negalė
jo suvokti, ar jis pasidarė toks plepus iš 
meilės savo svainio senoliui, ar dėl gautų 
arbatpinigių, norėdamas tartum už juos 
atsilyginti. Pasirodo, kad jie iš milijonie
rių niekados negaudavo daug arbatpini
gių, jie būdavo daug šykštesni už papras
tus restorano svečius. Jie tai darė, gal ne 
tiek iš šykštumo, kiek bijodami, kad jų 
nepalaikytų minkštapročiais, besišvais-

jį nuginklavo ir Įsakė

dėjo prez. Trumanas, o ką pa- kiu savo nusistatymu parodė žiavime nuotaikų ir nusistaty- 
darė Potsdame? Bet ar mes savo beprincipiškumą. Kiek- mo.
po tų įvykių nuėjome trankyti! vienam atstovui turėtų būti ži-ituo labiau, kad nematau hori- 
Baltųjų Rūmų duris? Jei bū- ,.x
tume trankę, tai nebūtų nei DP 
įstatymo, nei naujų ateivių, nei 
Simo Kudirkos ir senai paties 
ALTo būtų nelikę. Reikia va
dovautis protu ir žinoti kas ga
lima, kada galima ir kaip gali
ma. Trenkti duris yra lengva, 
bet ar vėliau jas atidarysime?
Pagalvokime Jcą darome, mes
kime iš galvos tuos kvailus pro 
testus ir džiaukimės tuo ką lai
mėjome. ALTas ėjo tuo keliu 
ir išlaikė lietuvijų tautos lais
vės kovą iki šios dienos, tad 
ko mes daugiau norime?” De- 
venįenei nutilus, suvažiavi
mas žymiai atslūgo ir galima 
protesto rezoliucija atkrito.

Neturėkime mažiausios abe
jonės, jei ne Devenienės išmintis 
ir jos moralinė drąsa, nebūtų 
buvę padėkos žodžio prez. For
dui, ir jo vietoje būtų iškepta 
kokia nors kvaila protesto rezo
liucija. Būtų įvykęs didžiau
sias skandalas ir gėda visai 
Amerikos lietuvių išeivijai, nes 
suvažiavimas būtų atsistojęs 
ant frontininkų platformos. Ką, 
panašaus yra paruošusi PLB ir 
-išsiuntinėjusi direktyvas savo 
padaliniams, tame skaičiuje ir 
■JAV LB.

O kiek buvo kalbėta ir rašy- veda griovimo darbą prieš šią Lietuva, o. mūsų laikais cari- 
ta spaudoje, kad frontininkai organizaciją ir nesilaiko suta- 
nori pajungti ALTą savo tiks- rimų. 
Jams? O čia, nuo tokios nelai
mės ir gėdos išgelbėjo vienui 
'vienintelė drąsi ir protinga mo 
teris, tikroji Amerikos Lietu
vių -dukra, bet ar ilgam?

Kapituliacinė šio suvažiavi
mo dvasia pasijuto ne tik prin
cipiniuose klausimuose. Bu
vo iškilusi liūdna LB padėtis. 
Dr. Bobelis pareiškęs, kad 
ALTas iš principo nesikiša į 
kitų organizacijų vidaus rei
kalus ir laikosi nuošaliai nuo 
dabar vykstančio LB skilimo.; krotą. 
Tuomet atst. P. šilas, remiamas'jo, kad per paskutinius rinki
ni tų, ėmė kelti mintį, kad rei- mus Katalikų Federacija pąte-! 
ketų ALTui imtis iniciatyvos ko į frontininkų rankas. Ka-I 
ir sutaikyti abi Bendruome- dangi ALTo sudėtyje katalikai 
nes. Toliau jis siūlė, apjungtai sudaro stipriausią atramą, tai 
■Ęęndrųomenei įstoti pilnątei- iš čia aišku, kodėl suvažiavime; 
_sijUmariu į ALTą ir išrinkti jų pasireiškė tokios o ne kitokios] 
.atstovus į vadovybę. Tokiu bū- 

buą išspręsti visi nesklan
dumai, dvilypumai, bus su
tarta dėl 16 Vasario aukų rin
kimo ir t. t. Tada M.Gudelis 
iškėlė klausimą, kodėl siun- 

.čiąmi į ALTą, ir- tokie asme- kartą 
nys,_ kurie vedė aršią kovą kontrolę, ' greitai užbaigtų sa
uries ALTą ir paminėjo S. Kup- vo egzistenciją, 
rį, įeinantį į ALTo Tarybą 
'Katalikų Federacijos sąrašu, lyje neaptaręs įdomaus dr. K. 
‘ Suvažiavimas. į tokį M. Gu- Bobelio 
delio pareiškimą nekreipė dė- buvo iškelti gerai apgalvoti 
mesio, bet pritarė P. Šilo pa- principai ir nustatomos gairėSj 
siųlymui, kuris buvo įtrauktas ateičiai, nes vargu bus įgyven-

; tančiais pinigais, todėl jie. retai ir grąžos 
atsisakydavo, jei ji prašokdavo nors dolerį.

Seklys, norėdamas pertraukti tokį jam 
nebeįdomų ir nenaudingą pasakojimą, pa
prašė patarnautoją atneš# jam dar vieną 
vyno stiklą. Kai. j is atnešėr pats seklys pa
siteiravo, ar jo neimdavo miegas, kai šis 
rašytojas pažvelgdavo į ją veidą.

— Aš niekados nesnūduriuoju prie dar
bo, nėra tara laiko. Aš jau minėjau, kad 
anas keistuolių nesidairvdavo ir net nesi
kalbėdavo su kitais, jei kas sėdėdavo ir 
prie to paties stalo. Jis visada galvą nulei
dęs murksodavo ir klausydavos muzikos, 
kurią, atrodo, labai mėgę. Tik Alachui 
skirto pasninko dienomis jis tevalgė juo
da duoną, užgerdamas vandeniu, šiaip 
visada ką nors pasirinkdavo iš valgių są
rašo.

Kadangi seklys daugiau nieko nesitei- 
ravo, jis vėl nuslydo prie pradėtų svainio 
senolio pasakų.

—- Senolis pasakoja, kad tie dievai fac 
raonai turėję ir nepaprastą burtininko ga
lią. Jie ir to krašto žmones pavertė skruz- 
dėmis, kurios turėjusios milžinų jėgą ir 
suvilkusios tuos akmenų kalnus pagal 
dievų valią ir pastačiusios amžiais nenyks
tančius rūmus. Bet jų godamas buvęs dar 
didesnis, negu žmonių ginaihės tarpe. Gal 
dėl to, kad jie buvę dievai. Tad ir eidami 
į savo amžinojo poilsio rūmus, visą auksą 
ir viską kas brangu, į juos sųvilkdavo, 
if patys ten užsimūrydavo. Jų sūnūs pasi

Gaila ir kartu tragiška,

noma, kad frontininkai, už- zonte jęfjų, kurios galėtu lAves- 
valdę LB, pradėjo aršius iš
puolius prieš ALTą tikslu pa
darius, šią organizaciją savo pa 
daliniu.

Atsirado drąsūs vyrai įr me- 
terys, kaip Dr. Z. Danilevičius, 
kan. V. Zakarauskas, A. ir Z. 
Juškevičiai ir daugelis kitų, 
kurie pakėlė protesto balsą ir 
stojo kieton kovon ginti ALTą. 
Pakėkos vardan, suvažiavimas 
pasiūlė ALTo gynėjams susi
taikyti su griovėjais, su ben- 
dradarbiautojais ir tiltų staty
tojais, su prokomunistinių va
dovėlių leidėjais ir pagaliau su 
visais demokratijos priešais, 
sėjančiais neapykantą Ameri
kai. Tikrai, suvažiavimas už
sitarnavo pripažinimo už tokį 
saliamoninį sprendimą.

Suvažiavimas pilnai prita
ręs dr. Bobelio pagrindinei te
zei, kad ALTas , o ne egzili- 
niai veiksniai, sudaro funda
mentą visai veiksnių struktū
rai. Tad privalo būti išlaiky
tas ALTo pilnas integralumas, 
bef prisilaikoma su kitais veiks 
niais darbų pasiskirstymo prin
cipo, bet nieko aiškiai nenuta
rė, kaip ALTas privalo laiky-Į 
tis prieš tuos veiksnius, kurie1

Netgi darant Blinstrubui 
pranešimą apie ALTo santy
kius su spauda, buvo apgailes
tauta, kad “Pasaulio lietuvis”' 
kiekviename numeryje “prau
sia ALTą”, bet nutylėjo apie 
likusią spaudą, nenurodyda
mas, kuri spauda ALTą gynė 
ir kuri puolė.

Kodėl toks bailumas, neryž
tingumas, mėginimas bet ku
ria kaina ieškoti kompromisų,' 
kurie veda ALTą į idėjinį ban- 

Suvažiavimę paaiškč-

nuotaikos. Dabar aišku, kodėl] 
ALTo vadovybė ieško bet ku
ria kaina kompromisų ir tuo 
mano

Tai 
tinas

išgelbėti savo padėtį.
tikrai liūdnas ir apgailė- 
reiškinys, nes ALTas, 
patekęs į frontininkų

Sąmoningai palieku nuoša-

pranešimo, kuriame

likdavo visai pliki, ir vėl tos skruzdės tu
rėdavo kaip medų, rinkti iš viso pasaulio 
auksą ir suvilkti į išmūrytus granito 
rūmus.

Ar tas tavo svainio senolis vra buvęs w C
mokytas žmogus? Kodėl jis žinomus tikrus 
istorinius faktus supainiojo ir pavertė į 
pasakas? Ir karalius faraonus pavertė die
vais. Jų ir palaikai surasti su papiruso 
lapuose surašytomis žiniomis ir užkeikimų 
tekstais.

— Nežinau. Man rodos, kad, nors jis 
buvo su raštu ir knygomis susipažinęs, bet 
universiteto nebuvo lankęs. Tai aišku 
jau vien iš to, kad buvo tik paprastas ka
reivis kariuomenėje. Bet jis buvo savo aki
mis daug kraštų matęs. O per šimtą metų 
daug ko ir be universteto galima patirti ir 
išmokti. Matė jis ir tuos, per tūkstančius 
mętų suakmenėjusius, pačius dieyus jau 
muziejuose. Tačiąu jis yra įsitikinęs jų 
dieviškoji galia nė dabar nėra sunykusi.

Paskui dar vaizdumo dėlei jis papasa- 
kojĮo, lyg kokį nuotykį, ką buvo iš to se
nolio girdėjęs. Būk esą vienas anglų moks
lininkas ir tų amžinųjų rūmų tyrinėtojas 
iškalė angą į piramidės vadų ir ten radęs 
faraono mumiją — dievą, ir papiruso la
pą su užrašais, bet jokio aukso nei bran- 
gėąy|)ių neberado. Tąs mokslininkas, be
rods, dar buvęs lordas. Jis viską paėmė, 
kas dar nuo vagių buvo likę, net ir pačią 
suakmenėjusią dievo faraono mumiją, bei 
tuos ant papiruso lapų užrašus ir viską pa
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ti lietuvįų tautos laisvinimo 
daębą iš susidariusios klampy
nės.

Labai panašią sutuaęiją tu
rėjome, Nepriklausomybės kū
rimosi pradžioje, kuomet Tau 
tos Tarybos absoliuti daugu
ma pasisakė už karalių Urą- 
chą. šiame kritiškame mo
mente keturi drąsūs vyrai ap
leido Tarybą ir tuo savo žygiu 
išgelbėjo lietuvių, tautos lais
vę. Kur dingo išeivijos demo
kratinės jėgos? Jei jų nėra, tai 
niekas neišgelbės. ALTo nuo 
liūdno likimo, nes praras sa
vo sąlytį su pagrindinėmis 
Amerikos lietuvių jėgomis, su 
Amerikos vyriausybe bei visa 
Amerikos tauta. . " :

Tai dar ne viskas. Lietuvą 
yra Vakarų Europos šalis, ku
rioje šiomis dienomis buvo . 
palaidotas paskutinis diktato- 3 
rius. Absoliuti Vak. Europos 
valstybių dauguma yra valdo
ma socialistinių ar liberalinių

niai, patekę į diktatūrininkų 
ar kraštutinių konservatorių 
rankas, laikytini anachroniz
mais Vakarų pasaulyje, kaip 
savo laikų buvo pagoniškoji

niai emigrantai.

Iš čia seka logiška išvada — 
nepastačius lietuvių tautos lais 
vįnimo veiklos ant tvirtų Vak. 
Demokratinių idėjinių pagrin
dų, vįsos pastangos liktų be
prasmės. Mūsų politikai pa
galiau turėtų supras#, kas bu
vo galima ir toleruojama šal- 

(tojo karo sąlygomis, tąs nebus 
galima ir toleruojamą šaltosios 
taikos, metų.

Reikia atmesti iš principo vi
sas naivias kalbas ir šnektas 
apie konsolidavimą visų; lie
tuviškų jėgų bendram laisvi
nimo darbui, nes neišjūngus iš 
lietuvių veiksnių antidemokra
tinių elementų, ypač tų, kurie 
talkininkavo naciams Nąujo- 
sios Europos statyboje, 
vienas, veiksnys yra iš 
pasmerktas nesekmei. 
daugiau, tokių veiksnių 
bus žalinga ir net kenksminga 
lietuvių tautos, laisvinimo dar
be, nes užbaigus šaltąjį .karą, 
teks atsisakyti nuo diplomati
nių ir propagandinių kovos me 
todų ir pereiti į idėjinę ir mo
ralinę kovų plotmę. Tas persi
orientavimo procesas jau. nuo 
seniau vyksta pačioje Sovietų 
Sąjungoje, kame iškilo disiden
tų sąjūdžiai, tame skaičiuje ir 
lietuvių katalikų pogrindis.

Nukelta į 5 psl.)

kiek- * 
anksto

Dar
veikla

siuntęs į britų muziejų Londone. Pats no
rėdamas atšvęsti savo sėkmės ar nesėkmės 
įvykį, apsisprendė dar pamedžioti. Atsi
tikusi tokia nelaimė, kad jį žvėrys mirti
nai sudraskė. Jo draugai laikinai jį palai
dojo smėlėtoje dykumoje. Bet jį ir miru
sį lydėjusi nesėkmė. Kilo Nilo potvynis ir 
išardė, išplovė jo kapą, o jo palaikus upės 
vanduo nunešė. Kaip tai keista! Ar tai ne 
dievo faraono užkeikimo amžina galia? 
Tyrinėtojai po to Londone išskaitė tą pa
piruse užrašytą užkeikimą, kuriame hie
roglifais buvo aiškiai pasakyta: “Kas su
drums mano amžiną ramybę, tegu jį su
drasko pikti žvėrys. Smėlis tegu suėda jo 
kūną, o jo kaulus tegul išskalauja Nilę 
vandenys, kad neliktų nė ženklo jo buvusio 
pavidalo.’’

— Ar tai nenuostabus ir pačią amži
nybės dvasia dvelkiantis dalykąs? —klau
sę sek# patarnautojas, gal pas.tęlįėjęs, kaį 
taą jau nerimauja.

— Tikrai nuostabius įvykius, lyg kar
kiąs pasakas, atsimena tas jūsų svainio 
senolis. Bet aš nebeturiu laika klausyti. ,

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašt|
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TELfcfr. PR 8-3229

DR ANNA BALIONAS
Aęę, AUSŲ, NOSIES

Valandos pagal susitarimą.

RE0RGAN1ZAT0R1AI BANDO
APŠVARINTI BENDRUOMENĘ 

JAV Lietuvių Bendruomenės konferencijos 
svarstymai ir nutarimai

Z. JUŠKEVIČIENĖ

DR. K. G. BALUKAS
AKUtlRIJA IR MOTERŲ LIGOS 
ųiNEKOLOGINR CHIRURGIJA

So. PuksM Rd. (Crawford 
Mwiicol Buildins). TeL LU 5-6446 
Priima ligonių g pagal yusi tarimą.

Jet nestfiliepia, skambinti 374-8012' dos nepagrįstus priekaištus ir

(Tęsinys)
Dr. S. šimoliūnas pasveiki

no konferencijos dalyvius ir 
atkreipė rimtą dėmesį į kai ku
rių asmenų ir kai kurios spau-

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGUA 
Tatef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETS BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

RexkL: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

antrai, penktadienį nuo 1—5, treč, ir šestad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
TeL: 562-2727 arba 562-2728

REZ.: GI 8-0873
DR. W. EIS1N - E1SINAS 
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. GLEVECKA5
“ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 

2907 West. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
Tek: 561-4605Jr 489-4441 

OFISAI:
1002 N. WESTERN AVE.
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

Ofise tek: HE 4-1818
Rexideacijcs: PR 6-98G1 -< '•

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 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
TeL 737-514971 st St.

• contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

prostatos CHIRURGIJA 
2656 WEST 63 r d STREET

Vak; antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak. -

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitų laikų 

pagal susitarimą.

puolimus prieš JAV preziden
tą Fordą, būk jis Helsinkio 
konferencijoje Baltijos valsty
bes pripažino Rusijai de jure. 
Įspėjo mesti pavojingą akciją 
prieš savo draugus, nes gali
me jų. netekti. Pasakė, kad 
tautybių laikraščių žinios yra 
verčiamos į anglų kalbą: Pre
zidentas viską žino ką lietuviai 
kalba ir rašo.

Netenka abejoti jog, konfe-

BRADINSKAS
NAUJOSIOS 

TELEVIZIJOS 
BE LEMPUČIŲ

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Sekm. ir tree, uždaryta

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. 586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

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

x:,-. . v. « - =

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS | 
| Visos programos iš W0PA,

1490 kil. A. M.

j

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OATHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Jnču. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t.

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

TaUf.: PRospect 6-5084

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso tel#f.: HEmlock 4-2123 
Razid. telef.: Glbson 8-6195

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

RM

(hy you can 
PREVENT 

Iff! FOREST FIRES

re nei j os proga, gauti sveikini
mai ir aukos yra įrodantis fak
tas, kad Reorganizacinė Bend
ruomenė yra visuomenės pri
pažintas asmuo. Taip pat ne
tenka abejoti, jog visuomenės 
moralinė, medžiaginė paramą 
reorganizatorius sustiprino ir 
paskatino dar stipriau veikti, 
dar daugiau aukotis Bendruo
menės idėjos labui: jos apšva- 
rinimui, jos gražinimui į jai 
paskirtą švietimo sritį.

A. Juškevičius, perėmęs pir
mininkavimą išdrožė uždegan
čią kalbą skatinančią veikti, 
aukotis visuomenės Reorgani
zacinės Bendruomenės idėjai, 
iškvietė kan. V. Zakarauską 
padaryti pranešimą, LB-nės 
reorganizacijos reikalu.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
YRA

Gėda tiems katalikų sluogs- 
niams, kurie perleido Katalikų 
federacijos vadovybę fronti. 
ninkama, ne> tuo pačiu perėjo 
iš demokratinių į diktatūrines 
pozicijas. Šis jų posūkis jau 
lemiamai pasijuto šiame suva
žiavime Ir jei nebus pakeistas, 
prives prie ALTo sugriuvimo^

Gėda tai lietuviu spaudai, 
kuri atidąrė sų-yo puslapius 
demagogams ir žurnalistiniams 
skalikams, kudę griovė ALTą 
ir skiepija lietuvių išeivijoje 
priešišką nusistatymą Ameri
kai, jos santvarkai, idealams 
ir pasaulinei politikai. Savo 

darbų vaisius jie galėjo pama
tyti 35-me ALTo suvažiavime.;

(Pabaiga)

PRANEŠIMAI

3 vaL Apie savo

Visus Dzūkų Draugijas narius ir jų 
draugus kviečiame guilankyti.

Upytė* pr«MRtiko klube prįeime- 
tinu susirinkiiMfi įvyks penktadienį. ------- 1*. . « w *■ ■

NUSMUKUSI

Kan. V. 
reorganizacijos reikalu stipriai 
pasisakė prieš dabartinius jos 
vadus, jiems primetė kaltę už 
Bendruomenės susmukdymą, 
jos suskaldymą. Pasakė, kad 
LB yra nusmukusi į žemiausias 
gelmes, o jos vadovai ginasi 
nuo opozicijos tik šmeižtais.

Išbarė frontininkus neger
biančius demokratinio princi
po, teisingumo principo Bend
ruomenės veikloje: siekian
čius melu, apgaule įsitvirtinti 
Bendruomenėje ir visai išeivi
jai primesti partinę diktatūrą. 
Pasakė, jog negana,, kad siekia 
ALTą sugriauti, bet yra rimtų 
daviniu jog frontininkai siekia 
užgrobti — kontroliuoti ir 
BALFą.

Itin skaudžiai prikišo fron
tininkams už jų pražūtingas pa
stangas dublikuoti ALTo veik
lą, už jų bėgiojimą į Amerikos 
valdžios įstaigas pro užpakali
nes duris. Kanauninkas baig
damas savo pranešimą pasakė: 
frontininkų aktyvas talkina
mas akiratininkų suskalbė Ben
druomenę, sukiršino išeiviją, 
griauna visą organizuotą išei
vijos gyvenimą.

Jie didžiai nusikalto prieš 
dabartį ir ateitį, juos pasmerks 
ir istorija. Kan. V. Zakaraus
ko pasakyta kalba RLB konfe
rencijoje yra Atspausdinta 
Naujienų dienraštyje, ištisai, 
per keturis numerius: 10 — 13 
d. lapkričio mėn.

BENDRUOMENĖS REIKALU 
NESUSITARTA SU 

FRONTININKAIS
Daktarui V. Pliopliui į kon

ferenciją neatvykus, Dr. Z. Da
nilevičius kalbėjo pakartoti
nai. Pasakė, kad buvo užmez
gęs ryšį su frontininkų vadais 
Bendruomenės taikos reikalu 
ir kad gavo tik užgaulų atsa
kymą: “Užmirškite ką jūs iki 
šiol darėte, ir darykite tai ką 
įneš sakome! Visos organizaci 
jos turi būti sujungtos į vieną, 
mes einame visų lietuviškų or
ganizacijų sujungimo keliu’’ 
(Atseit, veikiama, pagal Mark
so — Lenino dėsnį: visų šalių 
proletarai vienykitės ir mes 
valdysime 
Daktaras
anos frontininkų pusės atsto
vus, dalyvavo Dr. Razma, Dr. 
P. Kisielius Dr. Ambrozaitis, 
mok. Kavaliūnas rr kiti fron
tininkų* avangardistai. Reorg. 
B. atstovavo Dr. Z. Danilevi
čius ir jo kviestiniai asmenys.

(Bus daugiau)

Zakarauskas, LB

pasaulį! ?...). 
išvardino ir visus

ALTO 35-SIS r 
SUVAŽIAVIMAS

(Atkelta \š 4 psl.) 
žvelgiant į ateitį, šie princi

pai turėtų būti pritaikyti pir- 
nion eilėn ALTui, nes ši orga
nizacija sudaro, kaip teisingai 
buvo atžymėta dr. K. Babelio 
kalboje, fundamentų ant ku-

HWUtMl ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ llllllii*

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"UmintiaeMi * Dm. 12:10.

s *
Brangūs broliai. Dievas leido qnuns gėrėtis stebėtinais dalykais. Dievo 

malonei padedant mes susipažinom su daugeliu dalyku, kurie mūsų tėvams 
buvo paslaptimis. Mes sužinojom kas yra tikroji bažnyčia ir kad jai susivie
nijus Ml Kristumi jo karalystėje, ateis pažadėtasis “visų žemės tautų palai- 
amimas“. Mes matome išpranašautąjį “bėginėjimą šen ir ten ir žinojimo 
pad»U|ėį»a»<v. Toliau pranašo pasakytą, kad bus didelis tautų “suspaudi- 
JHM” ir kąd “išmintingieji supras”. O iš kur tas jų supratimas? Jų suprati
mas arba išmanymas ateina į juos quo dieviškosios išminties, kurios jie 
gauna nuolankiai priimdami Dievo Žodį, šventąjį Raštą, kuris buvo parašy
tas jų pamokymui įr suteikimui jiems tikrosios išmintie*

Kas antrą antradienį Sophia Barčus radijas skalbia švento Rašto tyrinė
tųjų aiškinimus.

VM žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bot kur yra mi- 
twieHl i. H Mausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykit*:

F. ZAVI5T, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINtTOJAI

Aveu ____ _
Yisu4 narius aūilaii- 

nes yra ug svarbiu reikalu 
aptarti ir bųa renkama metų val
dyba. Po susirinkimo bus vaišes.

— Joniškiečių Labdarybė! ir Kul
tūros klubo priešmetinis susirinkimas

Jonas Ilciukas

1 vai. popiet Kviečiame visus narius 
atsaJankytį, nes yra daug svarbiu rei
kalų aptarti. Bus renkama 1976 me- 

Po susirinkimo bus vai-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
d__ ~__ :

Liūdnas prisiminimas

KAZYS BALUTIS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

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

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

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

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

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

Nuliūdę lieka:
f - Žmona, duktė, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Antanas Petkus ir Sūnus. TeL 476-2345.

: JOHN A. MOTEJŪNAS
Gyv. 2456 W. 68. Street

Mirė 1975 m. lapkričio mėn. 26 dieną, 1;45 vai. popiet; Gimęs 
Lietuvoje, Panevėžio apskr., Troškūnų valse,

Amerikoje išgyveno 48 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Ema (Gerulytė), duktė Dana Panozzo, žen

tas Robert, anūkė Stacy -• Lynn ir kiti giminės, draugai bei pažis- 
stanu.

Pnkląusė Lietuvių Prekybos Rūmams, Marquette. Parko Lietuviu 
namu savininku organizacijąį ir Šaulių organizacijai.

šeštadienį, 4 vai. papiet kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette 
koplyčioje, 2533. West 71st Street.
_ Pirmadienį, gruodžio 1 dieną 9:0(1 vai. ryto bus lydimas g koply
čios i Sv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o pa gedulingu pa
maldų bus, laidojamas Bethania kapinėse.

Visi a. a. John A. Motekūno giminės, draugai ir- pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa- 
tarnąyimą ir. atsisveikinimą,

JONUI MOTIEJŪNUI
jnirus,

jo žmoną Emą1 ir dukrą Danutę su šeima
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu, liūdime

šešių mirties metinių proga
Skaudžiai ir liūdnai pra

slinko šeši metai nuo mh-. 
ties mūsų mylimojo vyro, 
tėvo, uošvio, senelio, pro
senelio Kazio Batueio.

Velionio jautrioji širdis 
sustojo plakusi 1969 metų 
lapkričio 30 dieną.

Nežiūrint, kad jau šeši 
metai praslinko, bet mūsų 
širdyse padaryta žaizda nei 
kiek nesumažėjo. Velionio 
gražus ir pavyzdingas gy
venimas primena jj kiek
viename žingsnyje. Jis ne 
tik buvo pavyzdingas vy? 
ras, tėvas, senelis ir brolis, 
bet ir visuomeniniame gy
venime ir veikloje jis ne tik 
patsį daug dirbo organiza
cijose, bet ir kitus ragino

kiek galėdamas dirbti ir jiems rodė teisingą kelią-į gyve
nimą.

Iki mūsų krūtinėse plaks širdys, mes jo gražius darbus 
ir kilnų atminimą gerbsime ir eisim jo nurodytų gyvenimo 
kebu.

Tu mieliausia, mano kapą 
žolėlėliais apkaišysi, 
Tąrpu ražiu ir lelijų. 
Man paminklą pastatysi.

Nieko kito aš nenoriu 
Tik lelijos kacį žydėtu 
Kas pavasario ryteli 
Kad paukšteliai čiulbėtu.

Tos lelijos — tai paveikslas. 
Kurias gyvas numylėjau.
Nors paukštelių dainelių 
Aš dainuoti nemokėjau.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmirši
me^ Tįi pas Įnus jau nębesųgrįši, bet mes anksčiau ar vė- 
Ihūj’pds Live liueįsime ! Tebūna Tau lengva š^žęjnalė.

Lai Jam, amžinu miegu užmigusiam, būną ramu ilsė
tis, Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Liūdinti žmona ELZBIETA BATUTIENĖ, 
, sūnus MOTIEJUS ir šeima.

— w

TĖVAS m SONUS

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

r.--.

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

AIE-CONDITIONED KOPLYČIOS

SAIDAS

RripubBc T-8BG1 ||

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

'. -.7"

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

.'T1028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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KIPRO BIELINIO
< 3000 DOLERIŲ PREMIJA

Už knygą “Pėdus mirties zonoje" 
Elenai Juciutei bus Įteikta gruo
džio mėn. (id. 7 vai. vak. Jauni
mo centre.

Akademinėj daly išgirsime 
laureatę, Stasę Petersonienę ir 
prof. Mečislovo Mackevičiaus 
paskaitą. Programai vadovaus 
Dalia Sruogaitė- Bylaitienė. Me
ninėj daly Antano Rūko "Mano 
tautos istorija”. Pastatymas Da
riaus Lapinsko, dalyvaujant 
Laimai Rastenytei, Stasei Kie- 
laitei ir Jonui Kelečiui.

Kas turi nusipirkęs “Pėdos 
mirties zonoje” ir norėtą gauti 
autorės autografą, tai prašome 
atsinešti. Knygų bus ir vietoje.

Visuomenė kviečiama daly
vauti. Pakvietimai — Margi
niuose ir prie Įėjimo.

P. Venclova

Paieškojimai
Černiauskas, Pranas, Kazio 

sūnus, gimęs 1927 m. Gražuliuo

se, 1944 m. išvykęs Vokietijon, 
ir 1949 m. gyvenęs 3327 West 
LeMoyne St., Media, Pa.

Cyrylius, Gedmintas, Antano 
s., gimęs apie 1900 metus, gy

venęs Brazilijoje nuo 1928 m. 
ir 1950 metais gyveno Sao Pau
lo, Alameda Cleveland 265.

Daunys. Domininkas, Pranas, 
Stanislovas ir jų sesuo, kilę iš 
Papilės vi., Šiaulių apskr., vai
kai Domininko.

Diktanas, Leonas, gyvenęs 
Brooklyn, N. Y.

Jasūnas, Antanas, gyvenęs 
Worchester, Mass., Vernon gat
vėje.

Jatkauskaitė, Marytė, Juozo 
d., gimusi 1930 m. Brooklyn, N. 
Y. r

Piliponis, Juozas, apie 70 m. 
amžiaus.

Pilipienė Izabelė, po antrojo 
karo atvažiavusi iš Vokietijos 
i JAV-bes, gyvenusi Chicago j e.

šliupaitė, Antanina, Juozo d., 
gimusi 1923 m. Gruzdžių vai., 
gyvenusi Vokietijoje.

Stumbras, Jonas, kilęs iš Či
žiūnų km., Daugų vi., Alytaus

ap3kr- . .. I HElP wanTed male
Šulskis, Kazys, gim. 1920 m. | DartUnbtką R*ikle 

kovo 15 d., Čyžiškių km., Užpa
lių vi., Utenos apskr., 1942 m. 
buvo paimtas į vokiečių kariuo
menę. .

Ylontė, Ona apie 75 m. a. bu
vusi Ukmergės apskr. valdybos 
sekretorė, 1944 metais gyvenusi 
Vokietijoje.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti : Consulate General of 
Lithuania, 41 West 8gJjd*Street 
New York, N. Y. 10024. *

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

Naujienoms reikalingas 
SPAUSTUVES DARBININKAS 

Nuolatinis darbas, geras atlyginimas. 
Prašome felefonuoti pasitarimui

- HA 1-6100

■9BSS3

REAL ESTATE FOR SALE Į REAL ESTATE FOR SAL
Namai, žarna — Pardavimui I Namai, žemė — Parda<4w

Britų gydytojai 
labai nepatenkinti 
LONDONAS, Anglija. — Bri

tų Įvesta medicinos priežiūra bu
vo skaitoma pavyzdine visame 
pasaulyje. . •

Dabar aiškėja, kad Anglijos 
gydytojai yra nepatenkinti 
griežtomis taisyklėmis. Jie ne 
tik kritikuoja dabartinę sveika
tos priežiūros tvarka, , bet galvo
ja apie streiką.

Dalis britų gydytojų jau išva
žiavo Į užsienius uždarbiauti.i* i i i i_ i i, ii1 - ifri

I Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

I CHICAG0S LIETUVIŲ ISTORIJĄ
1 Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas. Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija,. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 311 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, 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 St, Chicago, III. 60608

----------- —.........  J,,.,

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, HL S0629 * Tek WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairiu prekiy.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

— Pranutė Dvylaitienė-iš ka
talikių moterų organizacijos iš
rinkta atstove į Cicero ALTos 
skyriaus Valdybą.

— Čikagos Valstiečių Liaudi
ninkų susirinkimas įvyko lapkri
čio mėn. 23 d. Pranešimus pa
darė prezidiumo pirm. inž. La
zauskas, iš Kalifornijos atvyku-: 
si Alena Devenienė ir prof. M. 
Mackevičius. Į kuopą priimti 
nariais Karpuška ir Kizlaitis. Į 
1976 metams valdybą išrinkti: 
Elena Rūkienė, Kazys Karazija, 
Viktoras Motušis ir Stepas Pau
lauskas. .

— SLA 301 kuopos susirinki-= 
mas įvyks gruodžio mėn. 3 d.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metų patyrimas.

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

--- ------- ----------------------------------------- ------------- -■------ e

r”” iiiui..,— ■■ .... -r— ----- ■"

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp,

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

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

maistas, doleriniai Certifikatai.
V. VALANTINAS

~ ' 1 1 • ' I II. I UI ----------------------- ... .

PUSMEČIUI 64 DOLERIAI 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA 

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS . 778-2233

TAIS OME“ 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

. kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO. 

58-tos Ir Western Avenue tampęs

V

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

lUJIENOMS šiemet suėįo 60^ metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

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

LIETUVIS ; r •
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Laka)

D tie namus Ii lauko Ir H vidaus. 
Darbas garantuotas.

skambinti YA 7-6107

.UJ1ENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

UJLENOS atstovauju tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, Pelo
ps08. ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie- 

, nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.
Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 

ibdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
ūdos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
odinę tolimesniems darbams ne^ tik laikraŠio, bet ir visos išeivijos, 
> pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
iškų reikalų renesanso.

INUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Ulsieniuo- 
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

išoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

IŠSILAISVINIMO KOVOS- .

NAUJIENOS,
9 So. Halsted St., 
licago, III. 60608

SUKILIMAS
Geriausia dovana Kalėdoms' 

lietuvio — lietuviui 
ypač jaunimui.

Dar gaunama: pas spaudos pla- 
platintojus ir betarpiškai iš 
autoriaus:

KAZYS ŠKIRPA
' 2043 — 26th Street, SE.

Washington, D. C. 20020

Kaina: 15 dol. J. A. Valstybėse, 
Kanadoje ir Australijoje.

7 vai. vak. PeČkiti svėtąinėje, 
1500 So. 49 Ave., Cicėroje. Į 
Pildomąją Tarybą kandidatuoja 
ir Algirdas Bra4«, iždo globėjo 
pareigoms.

— šiemetiniai Kalėdų ženkle
liai - Christmas Seals, y ra 54 rū
šių piešinėliai, n^ąišyti vąikų iš 
50 valstijų ir 4 provincijų. Jie 
sukelia švenčių nuotaikas pasa
kiškais gamtos vaizdais ir religi
nėmis temomis Bei žiemos įvy
kiais. Už ženklelius gautas pel
nas yra skiriamas kovai su plau
čių ligomis, oro bei aplinkos sva
rinimo akcijai if tiesioginiams 
patarnavimams.

— Runošiamaą Kalėdinis Nau
jienų numeris. Bė įvairių straips
nių šventiškomis nuotaikomis, 
jame tilps J. Venclovos įdomi ir> 
naudinga studija apiė lietuvių 
santykius su ukrainiečiais nuo 
pat žilos senovės-iki šių dienų. 
Skelbimai, sveikinimai ir prane
šimai jau yra pritinami Naujienų 
administracijoj. Lietuviškos or
ganizacijos, Verslo institucijos, 
profesionalai if paskiri asmenys 
prašomi savo pageidavimus nu
kreipti rašant Naujienų admi
nistracijai arba Kreiptis, j Kristi
ną Austin, tel. 421-6100. -

— Antanas Skirius iŠ Los An
geles dalyvavo Amerikos Lietu
vių Tarybos, suvažiavime ir ta 
proga- lankėsi- Naujienose.' Pa
dėkos dieną išvyko į Vliko sei-- 
mą. New Yorke. . < ■

— Mokyt. Vanda Vaitkevičie
nė laimėjo LB Švietimo Tary
bos vaikų literatūros konkursi
nę 500 dol. premiją už novelę 
“Du draugai”. Vertiniirrd ko
misiją sudarė Riina Janulevi- 
Čiūtė, Rimas Černius, Stasys 
Džiugas, Adomas J asas ir Vin
cas Ramonas. Kopkursui ruošti 
bei vykdyti daug pastangų darė 
Pedagoginio Lituanistikos Insti
tuto lektorė Stasė Petersonienė.

‘ Los
šauliai ir Birutės 'ruo
šia Lietuvos kariuomenės atkū
rimo minėjimą lapkričio- 30 d. 
10:15 vai. ryto bus keliama, vė
liava Šy. Kazim i e ro ' parapi j os 
aikš tėj e, o po to bus išk'ilirringos 
pamaldos. Minėjimai prasidės 
vidudienį parapijos salėje. Iš
kilmėms vadovauš T. Sereika, 
kalbės gen. kons. Ji X Bielskis ir 
S. Paltus. Meno programoj da
lyvaus sol. J. Čekėnauskienė, 
muz. A. Apeikytė ir vyrų kvar
tetas.

— Animal Wetfirt lyga-Či
kagoje praneša, kad paukščių 
kaulai neduotini šunims ar ka
tėms. Pataria jų neduoti ne tik 
savo įnamiams, bet if saugoti, 
kad išmestus kaulus negalėtų 
pasiekti kai mynės tės šunys arba 
katės. Jų susirgimai ypatingai 
padidėja po Padėkos Dienos, 
likviduojant švenčių valgio lie
kanas.

TV TECHNICIAN 
BENCH WORK. 

Call after 10:00 A. M. 
254-5750

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

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

i , angliškai. Tel. 528-6617 
tarp 9 vai. ryto ir 5 vai. vak.

HELP WANTED — FEMALE

t FOR WORKING MOTHER '
Mature governess needed, for 2 young 
'Children. Live in. Own room.* Top 
salary. Recent references required.

English necessary.
. Write: Box 674 AF

225 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO. IL 60606.

RENTING IN GENERAL 
N u e m o s

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

gliškai.

Tel. 737-5211

BRIGHTON PARKO CENTRE išnuo
mojamas 4 kambariu apšildomas bu
tas pirmame aukšte. Su baldais ar 

be jų. Telef. 327-8588.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

DEL UGOS SAVININKAS PARDUO
DA pajamų namą ir puikiai išdirbtą 
biznį labai geroje vietoje, Brighton 

Parko rajone. Tel. 847-8604.

o “Pirmyn choro Balius. No
rėdamas .sutelkti lėšų statomai 
operetei “Grafas' Liuksembur
gas”, “Pirmyn” choras ruošia 
balių gruodžio mėn. 6 d. 7:30 
vai. vak. Vyčių salėje, 2455 W. 
47th Street. Bus 'friėninė prog- 
grama ir vakarienė su šampa
nui šokiams gros Neo-Lituanų 
orkestras. Dėl rezervacijų pra
šoma skambinti Zinai Pocienei, 
tek 582-8148. 5 (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 Sp. 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).

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVING
PETRAS KAZĄNAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS- 
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI
Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA. 50 

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

5 PO 5, MŪRINIS - MEDINIS. $1.100 
i 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

56-TA IR KEELER
6 kambarių mūrinė rezidencija su 4 
labai patrauklais miegamaisiais, dviem 
vonių kambariais, pilnu beismantu, 2 
mašinų garažu. Dabartiniam savinin
kui jis yra per didelis. Už ji prašoma 
tik S33,900. Labai gera vieta tokioje 
pat apylinkėje ir mažas įmokėjimas 
daro šią rezidenciją dar patrauklesne. 
Būkite apdairūs ir apsukrūs. Skam

binkite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.

254-8500

LEMONTE savininkas parduoda 2 na
mus. 12 m. senumo, viso 20 butų. 
$46,000 pajamų. Gera vieta ir geras 

investavimas. $285,000. 
Tel. 964-1132.

IŠTAIGINGAS 6 BUTŲ
Tik 6 metų senumo labai ištaigingas 
ir patrauklus 6 butų mūrinis. Visi 
kambariai yra dideli. Įmontuoti 6 oro 
vėsinimo vienetai. 6 virimo ir kepimo 
krosnys, pastatyti 6 šaldytuvai, prie 
namo įrengta mašinoms statyti vieta. 
Ideali apylinkė tik blokas nuo St. Bru
no bažnyčios. Tiesiog stebuklingai 
žema kaina. Tikrumoje Įkainuota že
miau statybos bei atstatymo kainos. 

Paskubėkite. 
Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

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

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

VARDE IR VARDAS ....__ ___________ ______________
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NAUJIENAS

♦ Elektros (vedimai, pataisy
mai Turiu Chicagos miesto lei
dimą. Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir sąži
ningai.

Klaudijus Pumputis,
4358 So. Washtenaw Ave.

, TeL 927-3559.

■* Kalėdų, Naujųjų Metu, šei
mos 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 SU 
Chicago, IU. 60608-arba skam

binti telefonu 421-6100. (Pr).

1975 m. lapkričio 29 d. 6 v. 
vak., šestadienj, Marijos Auges
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. E. vysk. 
V. Brizgys, pamokslą sako prel. 
J. Balkūnas, gieda choras “Ai
das”.

Lapkričio 30 d. 2 vai. po pie
tų, Sekmadieni, 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.

LKRš Rėmėjų Vyr. Valdyba

o šeštadienį, lapkričio 29 d. 
vakarą Jaunimo Centro salėje 
įvyks Šlutų vadovaujamos Lie
tuvių Televizijos banketas. Vi
si kviečiami tame bankete daly
vauti, nes Lietuviškoji Televizi
ja reikalinga kiekvieno lietuvio 
paramos. Stasys Patlaba

(Pr)-

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST M rd ST„ CHICAGO 
Telef. 434-4660

... ........................................     lUlĮĮĮįBMJJUK^

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė
Chicago, III. 50632. Tel. YA 7-5980

U ——

Didžiausios kailių 
pasirinkimas (^?^ 

pas vieninteli 
lietuvi kailininką

Chicagoje ~

NO RAUNĄ

185 North Wabash Areno*

ei- 263-5826 
(įstaigoa) ir 
677-8489

(buto)

2nd Floor Chicąąro, DI. 60601

RI7N 11-kIAT. KURTE GARSINASI 
"NAUJIENOSE" — TŪRI GERIAUSIA

MUMS GERAI KARTE
BANGALO GRAŽUOLIS, švaru 

ras, dideli kambariai. 2 auto gar 
Marquette Parko centre. $22.90

6 KAMBARIŲ 12 M. MODE! 
MŪRAS. Įrengta virtuvė ir ka 
rys beismante. Naujas garažas, 
parko ir California Aye. Greit į 
užimti. $29,900.

MODERNUS 4 BUTŲ mūras 
auto mūro garažas. Atskiri šildj 
Cent air cond. Arti Maria Higl 
$45,500.

1% AUKŠTO 2 BUTŲ 19 m. n 
ir 2 auto garažas. Kambarys sai 
beismonte su patogumais. Pušų 
džio porčius. $32,000.
2 BUTŲ 19 M. MŪRAS. Mūro j 
žas. Nauji atskiri šildymai, 
cond. Karpetai. Įrengtas beisma 
Per mėnesi gaunate butą. Arti p: 
$35.700.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu 
dymas. nauja elektra, alumin. lai 
$15,000 metiniu pajamų. Arti m 
$71,700.

VALDIS REAL ESTĄ'
2625 West 71st St. Tel. RE 7-72

BUD’S REAL ESTA'
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

Tel. 254-5551
LEMONTO APYLINKfiJE 

135-TA .IR ARCHER AVĖ.
Tel. 257-5861

M. A. ŠIMKUS ' 
Real Sstate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE
4259 5. Maplewood. Tel, 254-74 
Taip pat daromi vertimai, glmln 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pi 

šymal ir kitokį blankai.
1 -— •- — - 1 - / ->■——

BUILDERS AND CONTRACTOR 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus 
perstatau menus visų rūšių namo 
šildymo pečius, air-conditioning, v 
dens boilerius ir stogų tinas (gutte: 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuo

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. Tel. VI 7-34^

HOME INSURA
Call Frank Zapolis 
3208*4 W. 95th St. 

GA 4^654

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJ 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

464S So. ASHLAND AVE. 
523-8775

( A. T V E R A S
: LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖ!

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

TtUfu REpublIc 74^41
< ____ ... ' ... - - ___

"NAUJIENOS* BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE




