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Mao našlė gyveną kol mirs

CHICAGA. — Chicagos didie
ji bankai pradeda mažinti pra
šus už pirmąsias paskolas nuo
šimčius. Continental Bank nuo
šimčius sumažino iki 6-%.

Manoma, kad 1977 m. paskolų 
nuošimčiai vėl pradės kilti, ge
rėjant ekonominiai padėčiai ir 
didėjant kreditorių bei paskolų 
ieškančių skaičiui.

Pagrindinė priežastis paskolų 
nuošimčiams kristi, tai atsira
dęs bankuose pinigų perteklius, 
federaliniai rezervų tarybai at
leidus varžančius varžtus, di
dinant pinigų kiekj apyvartoje.

Įdomina praolvlu*. 
SouglauaM g*tr*» 

•Hm Kvb

pradėjo J konferenciją, kurioje 
pat pradžioje susiginčyta dėti 
spaudos laisvės. Sovietų Rusija, 
ir taip vadinamas trečiasis pa
saulis nori priimti UNESCO 
konferencijoje deklaraciją, ku
rioje norima primesti valstybių 
vyriausybėms spaudos priežiūrą.

JAV 'ir Vakarų Europos dele
gatai . tįkisi tokios nepalankios 
spaudos Jaisvei deklaracijos pri
ėmimą užblokuoti, bet jeigu de
klaracijos priėmimo klausimas 
būtų sprendžiamas balsavimo 
keliu, tuomet Sovietų Rusijos ir 
trečiojo pasaulio balsais ji būtų 
priimta,. ’

JAV aiškina, jeigu deklaraci
ja arba minima rezoliucija spau
dos klausimu būtų priimta, tuo
met Amerikoje atsirastų spau
dimas išstoti iš UNESCO, orga
nizacijos. Ameriką tuomet pa
sektų Vakarų Europos valsty
bes. Tokiu atveju UNESCO žlug
tų, kadangi Amerika ir Vakarų 
Europa daugiausiai sudeda pi
nigų UNESCO išlaikymui.

kodėl jo klientas Eriichmanas 
paprašė būti uždarytas kalėji
me, kai jo bylos dar nėra iš
spręstos aukštesnėje teismo in
stancijoje. Tiek težinoma, kad 
jis ir kalėjime būdamas, jei bus 
reikalas, bylas perkels net j vy
riausi Amerikos teismą.

Eriichmanas bus- pirmasis, 
kurs Watergate skandale atsi
sėdo j kalėjimą. Be Erlichmano, 
Watergato byloje yrą kalėjimu 
nubaustas buvęs vyriausias val
stybės* prokuroras J. N. Mitchell 
prašaltųjų Rūmų pareigūnas H.

mas) taikomas žmonėms, o šie 
yra prisiekę priešai. Jų nusi
kaltimui nėra išpirkimo. Jie ne
gali toliau gyventi po bendru 
dangumi, su liaudimi”.

Premjeras Callaghan buvo la
bai nemalonioje padėtyje. Jis tik
tai prašė, kad parlamento nariai 
nepakenkhi dviejų valstybių 
santykiams. Premjeras nežino
jo. ką daryti. Jis bijojo, kad 
kiti parlamento nariai dar stip
riau neprabiltų. Ret rusai išgel
bėjo premjerą Callaghaną. Pa
tyrę. ką parlamento nariai apie 
juos, galvoja, atsikėlė ir išėjo iš 
parlamento. Manoma, kad jie iš
važiuos iš Anglijos.

Nod*ug Iras sutraukia žiūrovu Paryžiau* gatviae, bot jounuoli*, 
dydama* »*vo gabumu* W*ti ugnį Ii bumo*, • 
Jaunuolio valkam** Įpraata* P*rytį*u* ggtiri*T,

Sekmadienio rytą 
atsukti laikrodi

R.' Haldeman. z Y -X ;'
-’Eriichmanas-. bu vo—.pas rtrau-, 
kęs iš Msupaaienmfe 
gyvendamas Arizonoje, Santa. 
Fė apylinkėje ir raašydamas no
veles. Jis jau spėjo parašyti ir 
išleisti-Į “svietą” vieną knygą 
vardu ‘‘The’ Company”,, o kitą 
yra Įpusėjęs.rašyti...

Rusai taip elgiasi jiems dar 
nepraėjus pykčiui, kad japonai 
negražino pabėgusio lakūno Itn.- 
Belenkos, bet leido išvažiuoti Į 
JAV. Be to, lėktuvas buvo iš
ardomas ir smulkiausiai tyria- 
mas.

_jRusm ųžšięaaio. prekybos komi- 
.saraš Y Semišcastnov, . pranęšda- 
mas japonų vyriausybei/jog de
rybos yra atidėtos, notoje dar 
pasirašė: -- ‘’Maskvą Jrnano, kad 
dabąrtinha^^^gė^^thtykiai 
nesudaro . gerų sąlygų dary
boms”.

Jis nustebo, kad užgirdo britų 
parlamento narius, pradėjusius 

’ sakyti teisybę apie Ponomario-
■ vo organizuojamas pačių rusų
■ žudynes, kad Stalinas galėtų iš

silaikyti valdžioje ir stiprintų
1 “sovietinę sistemą”. Vienas par

lamentoj atstovas pareiškė, kad 
Ponomariovas yra prisidėjęs 
prie milijonų rusų žudynių, ku
rias organizavo Stalino vadovau
jamas valdžia ir policija. O par
lamento atstovė Margaret That
cher. konservatorių arti j03 va
dovė britų parlamente, pareiš
kė, kad dabartinis premjeras, 
kviesdamas Ponomariovą užeiti 

/į britų parlamentą, padarė di- 
| džiausią klaidą. Kiti parlamen- 
/to nariai kritikavo premjerą, kad 
iki šio meto dar nė vienas prem
jeras rekviesdavo žudikų į par
lamentą. Parlamento atstovams 
labai nemalonu, kad rusų tau
tos žudikas turėtų progos stebė
ti parlamento debatus.

BANGKOKAS
Puošiasi Įrengti 2 imi. dpi. ver
tės 5 stovyklas, kuriose bus per- 
auklėjami visuomenei pavojin
gi komunistai. Tailandijos 2yi- 
daus-.-reikalų ministeriš nesako 
kiek daug* tokių perauklėjimui 
komunistų bus tose stovyklose, 
bet manoma, kad jų bus tūks
tančiai.

MaoXerungo įpėdinis Hua Kuo-fengas atrodo viską turi suėmęs i 
sayb rankas^. Hkvtdavus Mao našlę ir jos radikalinius bendrininkus. 
■Hu*.Kuo-fengas yra galingiausias dabar Kinijos asmuo. Jis yra par- 
tiips pirmininkas, ministerįs pirmininkas ir vyr. kariuomenės vadas

WASHINGT0NAS. — šio sek- jant komunistų akcijai prieš 
madienio naktį antrą valandą pe- \TAV kontržvalgybą. Pasireiškęs 
reiname iš Dienos šviesos Tau- f ČIA neveiklumas žymiai paska- 
pymo Laiko Į Standartinį laiką, lotino KGB veiklumą. 
Tą naktį ar dar iš vakaro gulti ' 
einant reikia laikrodžius pasuk
ti viena valandą atgal. Standar
tinis laikas bus iki ateinančių 
1977 metų balandžio 24 dienos. 
Taigi, pavasarį pirmyn, rudenį | 
atgal. Saulė teka 7:19, Iridžiaai 5:49

ves hopaką, kai girtas Stali
nas jam Įsakydavo, bet jis bu
vo nepatenkintas. Hopakus šoko 

NnrČHA nsL’Sr’H Iralrni kiekvienas komunistas, pritaręs 
iwluju p an. d L 11 namų ,sovietiniam imperializmui. Isto

rinės tiesos nustatymo sumeti
mais Ponomariovas nebuvo lik
viduotas, o. dabar jis net vado
vavę ^ovietų delegacijai, vyks- 
tafičiai pasiklausyti parlamente 
ėjusių debatų.

“Tai yra nesuprantama deten
te, kai Sovietų grupėms leidžia
ma lankytis netrukdomai Ame
rikoje, o tuo tarpu Amerikos' 
grupėms atsisakoma duoti vizas ( 
lankytis Rusijoje. Tai antisemi
tinis, aktas”, — pareiškė krikš
čionis- kun. N. H. VanderWerf. jutusios

Tailandija perauklės 
komunistus

PEKINAS." — Mao Cetungo 
našlė Ciang Cing nebus nusmerk- 
fa mirti, paskelbė valdžios ofi
ciozas “Liaudies Laikraštis. Vyr. 
redaktoriaus pavaduotojas An 

I Kang pareiškė prancūzų laikraš
tininkų delegacijai, kad čiang 
Čing ir trys jos suokalbininkai, 
kurie kėsinosi padaryti pervers
mą, “galės gyventi kol norės, 
kol mirs natūralia mirtimi”, pa
sakė Kang. “Jie nebus perauklė-

ŽENEVA. — Į pirmą derybų posėdį, kur būtų svarstomas 
Rodezijos likimas, juodieji Arikos lyderiai nesutiko dalyvauti iki 
Rodezijos likimas, juodieji Afrikos lyderiai nesutiko dalyvauti iki 
visus Rodezijos laikomus kalėjime politinius kalinius. Smith pa
sižadėjo kaikūriuos .politinius kalimus paleisti, bet tik tuomet, 
kai bus sustabdyta teroristų veikla.

Rodezijos likimą sprendžian
tis delegatų posėdis, prasidėjo 2 
valandoms pavėlavus. Perskai
čius jame konferencijos pirmi
ninko Richard atidarymo kal
bą, posėdžiai bei derybos atidė
tos iki Spalio 29 d.

Rodezijos likimą sprendžia
moms deryboms nekaip praside
dant, Amerikos valstybės sekr. 
Kisingeris numato ateinančią 
savaitę pasiųsti į Ženevą Ame
rikos, delegaciją, kuriai vadovaus 
sekr. Kisingerio padėjėjas Afri
kos reikalams W. E. Schan-

Į britų parlamentą atėjo 71 
metų amžiaus Boris Ponomariov, 
kuris savo laiku buvo pats įta
kingiausias žmogus ne tik ko
munistiniame internacionale”, 
bet ir visoje Sovietų Sąjungoje. 
Jis ruošė neištikimųjų komunis- 

. tų sąrašus, pašidavo Stalinui, 
o vėliau pastarasis jau Įsakyda
vo čekistams, kaip likviduoti ne 
tik pačioje Rusijoje, bet ir už
sieniuose atsiradusius paties 
Stalino ir visos'sovietinės siste
mos priešus.

Baltijos pajūryje 
sudrebėjo žeme?

MASKVA. — Švedijos ir Suo
mijos observatorijų seismogra
fai užrekordavo smarkoką že
mės sukrėtimą Suomių Įlankoje 
ties Estija. Leningrado Fizikos 
Institutas aiškina, kad tai nebu
vo koks atomų sprogdinimas, o 
natūralūs Žemės sudrebėjimas. 
žemės drebėjimai tose vietose 
yra T»Wd urtas nwty9tfs.

CHICAGA. — Buvęs gaisri
ninkas ir bokso čepionas James 
J. O’Malley O’Hare aerodrome 
nužudė Į pensiją išėjuį policinin
ką Sam ValenĮ spalio 27. Poli
cijai suėmu^Jr uždarius O’Mal
ley ^kalėjimą, jis- kalėjime ban- 
dg pakarti kitą kalinį.

F *

Paaiškėjo, kad O’Malley buvo 
1972 m. teisiamas už nužudymą, 
Pripažinus jį nesveiko proto, by
la buvo numarintai 0‘kaltinin
kas pasiųstas i nesveiko proto 
ligoninę, iš kur, po kiek laiko, 
jis buvo paleistas į laisvę.

Nusikaltėlį O’Malley gydęs 
daktaras parašė atestacinį raštą 
sveikatos departam. ištaigai, ku
riame pabrėžė, kad O’Malley la
bai staigaus charakterio ir gali 
išsilieti kraštutinumus...

UNESCO bando suvaržyti 
spaudą

. NAIROBI. į— Jungtinių Tau-

Rusai keršija
TOKIJO. — Japonai buvo pa 

ruošę planus Sibiro turtams iš
naudoti bei ekonomiškai pagerin
ti Sibiro gyvenimą. Tais klausi
mais turėjo šiomis dienomis pra
sidėti Japonijoš-Sovietijos de

Stalinui mirus, Ponomariovui 
gręsė pavojus. Patys komunis- 

_ t^i reikalavo, kad jis. būtų likvi- 
versta taip pasielgti pildydama įduotas kartu su Berija, bet jis 
su Sovietais pasirašytą lėktuvų' pajėgė išsiderėti, kad paliktų jį 
grobimo sutartį. Esą, panaudo- gyvą. Jis labai gerai pažino Sto
jimas lėktuvo bėgant iš rusiško liną 
“rojaus” - yrą piratiškas veiks-Įsi komunistai buvo Stalino ęgei 
mas ir kaip toks negali būti pri
pažintas politiniu veiksmu”' to-j-vas prisipažino, kad jis šokda 
dėl lakūnas Itn. Zosimoff ir lėktu
vas turėjo būti grąžintas.

Rusai neįsileidžia 
bažnytinių vadų

WASHINGTONAS. Ame
rikos žydų komitetas ir bažnyčių 
sąjungos taryba skundžiasi, kad 
rusai jau trečią kartą laike tri
jų metų atsisakė suteikti įva
žiavimo leidimus žydų ir kitų re- 
iligijų bažnyčių vyresniesiems.

žydų komitetas J ir bažnyčių 
Sąjungos taryba sako, kad tai 
aiškus laužymas Helsinkio ak
to ir prašo valstybės , departa
mento, kad jis formaliai pareikš
tų Maskvai bei jos ponams pro
testą.’ Sen. Jacob K. Javits tuo 
reikalu kalbėjęs su Sovietų pa- 
rei Igūnais ir su valstybės depar
tamentu. '

UNESCO kompromisas

NAIROBI, Kenija. — Pasiū
lytas kompromisas Izraeliui pri
imti į UNESCO (Jungtinių Tau
tų 'švietimo, Mokslo ir Kultūros 
Organizacija). Kompromisą pa
siūlė tos organizacijos general, 
sekretorius Amdou Mahtar M1- 
Bow. Kompromiso planas pa
darytas norint patenkinti Jung- 
.tines Valstybes, kurios nutraukė 
pašalpą kai prieš porą metų ara
bai užblokavo Izraelio priėmi
mą į UNESCO.

Egiptas renka seimą

CAIRO.
renka sava seimą (parlamentą). 
Rinkimams išstatyta daugiau 
kaip 1,500 kandidatų. Egipte yra 
tik viena partija, Arabų Socia
listų Sąjunga,, bet ta partija yra 
susiskaldžiusi į daugybę sparnų, 
iš kurių kandidatų sąrašas su
darytas. Daugiau už kitus balsų 
gavęs sparnas sudarys vyriau
sybę.

Argentinoje tebesišaudo

BUENOS AIRES. — Argen
tinos privati žinių agentūra No- 
ticias Argentinai pranešė, kad 
La Platoje susišaudyme su sau
gumo pajėgomis dešimtis kai
riųjų partizanų nušauta. Sau
gumo patruliai sunaikinę būrį 
tų partizanų, kurie sulaikyti par 
tikrinimui pradėjo į patrulius 
šaudyti.

Grąžintas pabėgęs 
Sovietų lakūnas

MASKVA. —- Maskvos radi
jo pran ešimu, pabėgęs Į Iraną 
Sovietų lakūnas Itn. Valentinas' 
Ivanovich Zosimoff atiduotas 
rusams.

Irano vyriausybė atiduodama 
lakūną rusams ir nesutikdama 
pripažinti lakūnui politinio pa
bėgėlio teises ir išleisti jį Į JA 
Valstybes, nusikalto žmonišku
mui.

Jugoslavija nesibijo

BELGRADAS; — Jugoslavija 
nesibijo sovietų' invazijos, pareiš
kė užsienių reikalų ministerijos 
pareigūnas Mirko Kalezic. “Mes 
niekuomet neprašėme, kad kas. 
nors būtų protektorius”, jis prL 
dūrė. Dėl menamos Sovietą in
vazijos, nies to nesibijome, ka
dangi tos rūšies bandymas sukel-

Soviety žvalgyba 
padidino veikla f

BONA, Vakarų Vokietija. - 
Bona ir kitų Vakarų Europos 
valstybių sostinės sunerimo pa- 

nepaprastą Sovietų 
KGB ir “satelitų” agentų veik-l 

• los padidėjimą ir diversijos. Kai 
į kurie KGB diversijos pagyvė
jimą sieja su Amerikos ČIA vei- 

'klos šuparaližavimu “libera
lams” be atvangos talkininkau-.

PONOMARIOVAS NORĖJO PAMATYTI 
PARLAMENTO POSĖDŽIŲ EIGĄ

Soviety svečiai išėjo iš parlamento, kai 
premjera kritikavo Margaret Thatcher
‘-4 ii■ . a!*' ,

LONDONAS, Anglija. Britų . premjeras James Callaghan 
pakvietė Sovietų Sąjungos valstybės atstovus, atvykusius pasisve
čiuoti Į Angliją, užeiti i parlamentą ir pasižiūrėti, kaip britai 
administruoja valstybės reikalus. Savo laiku britų Įstatymų lei
dėjai buvo pakviesti i Maskvą ir Įleisti Į aukščiausią sovietą, kad 
pamatytų, kaip rusai tvarko savo valstybės reikalus.

SAFEORD, ARIZ. — Buvęs prie prez. Niksono; Baltųjų Rū-| 
mų žymus pareigūnas, adv. J.- D. Eriichmanas sutiko sėstis Į kalė- I 
pimą atlikti 2.5-8 metų bausmę, kuri buvo teismo priteista, ap- j 
kaltinus jį melavus prisiekusiųjų teisme, ir stengiantis užtušuoti 
Watergato skandalą. Faktinai Eriichmanas nuteistas dvejos? ry^°s> 
bylose: taip vadinamoje pliumberių nuo 20iki 60 mėnesių ir Water- 
gato —"80.-9ĮA^iėnesiams.
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ALTOS INFORMACIJA

Altą sudarančią organizacijų kad Sovietą Sąjunga iileidHa 
pirmininkų pasitarimas
Amerikos Lietuvių Tarybą 

sudaro dvylika centrinių orga 
nizacijų:Amertkos Lietuvių R. 
Katalikų Federacija, Ameri
kos Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjunga, Amerikos Lietuvių 
Tautinė. Sąjunga, Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sandara, Su
sivienijimas Lietuvių Ameri
koje, Lietuvių Katalikų Susi
vienijimas Amerikoje, Ameri
kos R. Katalikų Moterų Sąjun
ga, Lietuvos Vyčiai, šiaurės! 
Amerikos Lietuvių Studentų 
Sąjunga, Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdis, Vilniaus Krašto Lie
tuvių Sąjunga, Amerikos Lie
tuvių Respublikonų Federaci
ja, Visos šios organizacijos 
drauge turi daug tūkstančių 
nariu ir leidžia keliolika laik
raščių, remiančių Altos vado
vaujamą 
darba. V

Šių, Altą sudarančių, orga- svai emigruoti, 
nizaciju pirmininkų pasitari- ‘ , . .... ...: , , ... .. . .. Toje klasėje tėra tik amen-mas vvks lapkričio 14 d. 11 v.' . - -,r-
. • t - ra. .. i kiečiai studentai. Jie prisinn-A menkos Lietuvnj Tarybos 

cent čnėje būstinėje, 2606 W.
63 St., Chicagoje, sekančią die . . ....... . . xTTujinu informuoti. Apie šią jų pe jos ir Natūralizacijos įstaigos

1 ticiją Altą painformavo M. Bražinskų klausimą išsprendė 
Krauchunienė. teigiamai ir galutinam spren

dimui šį rieikalą persiuntė į 
Valstybės departamentui su 
rekomendacija, kad jiems

apie Lietuvą, o pati kolegija Laižkų ar teteį/ramų pauyz- 
paskaitininkui įteikė oficialų džiai Valstybės Departa- 
padėkos diplopią. j
Kovon priei žmogaus teisių 

laužymą
Kongresmanas Chr. Dodd

(dem., Conn.) Atstovų Rūmuo

milijonus rublių trukdyti ra
dijo transliacijoms iš vakarų. 
Straipsnyje pabrėžiama, kad 
toks trukdymas yra laužymas 
Europos Saugumo ir Koopera 
cijos susitarimų Helsinky, kur se Washingtone pasakė kalbą, 
buvo užtikrinta informacijos 
laisvės.

Amerikiečiai studentai 
Bražinskų laisvę

Chicagos šiaurvakarių 
miesčioArtington Heights 

! tesniosios mokyklos studentų 
pasaulio istorijos klasė sava 
iniciatyva parašė peticiją,kad 
JAV vyriausybė suteiktų poli- 

į tinių pabėgėlių statusą Braziu 
skanis, su teise nuolat apsigy
venti Amerikoje. Peticija stu
dentai prašo jų neišduoti So
vietų Sąjungai, kur jie būtų 
kankinami, jr net gal nužudy- 

r . . .... i ti. Jeigu jie nukreipė lėktuvąLietuvos laisvinimo1. _ ... •* . 1.. ■ f., . , c j Turkiją, tai tik todėl, kad So 
, rietą Sąjunga neleidžia lais-

UŽ

prie- 
aukš

reikšdamas griežtą protestą 
prieš Sovietų Sąjungos vyk
domą laužymą Helsinkio susi
tarimų, kuriais garantuojama 
minties, religijos ir emigraci
jos laisvė. Kongresmanas, pa
žymėjęs, kad tie piktnaudoji- 
mai vis tęsiami, pabrėžė: “Aš 
raginu savuosius Atstovų, Rū
mų kolegas tvirtai laikytis sa
vo pasiryžimo kada tik gali
ma kelti balsą už neliginių. 
principų ir emigracijos lais
vę”. Toliau jis ragino neteik
ti lengvatų kraštams kure lai
ko priespaudoje savo pilie
čius, atimdami jų pagrindines 
žmogaus laisves.

, , - . valstybes sekretorių Henry Ki-žmonės. Kas atsiliko su laivu,5ų atmatų, kutas suMaia.w. su ,Bnjoje nepasakyta.
anglimis Commonwealth Edison 
kompanija gamins eĄktrą dėl 

,45,COO namų. *

žinioje nepasakyta.

ną po Amerikos Lietuvių 
rybos suvažiavimo, kuris j

. vyks lapkr. 13 d. 9 v. r. Shera- 
ton Tower 
Ballroom) 
Chica'oje,

'P -(iro

--- -i*-
yAdersunti; 1

The Honorable Henry 
v-j u ; “į Kissinger 

Secretary of State 
Departmet of State 
Washington, D. C.

Please help Mr. Pranas Bra
žinskas and his son Algirdas 
obtain the rights of political 
refugees and permission to 
permanently reside in the U- našta Jungtinėms Valstybėms, 
SA. Extradition mould mean 
death to them.

Kaip Abba Eban žinc 
artierikiečiu jausmus

CHICAGO. — Viešėdamas "Chi
cago j e buvęs Izraelio užsienių^

BENZINAS IR ALYVĄ 
ŽYMIAI PABRANGS

žžemės alyvą iš vežančiu ša
lių atstovai gruodžio 15 susirin
kę į konferenciją alyvos padė
čiai aptarti, tikriausiai ir neabe
jojant žymiai pabrangins iš ve- ' 
žarną žemės alyvą. Jžu’Sabar,

, lando kratą. Tai kas liko is olan- superka dyv<>s atsar. 
dy prekinio «
iš

7 lavonai ant plausto 
atplaukė prie Kanados

HALIFAX, Nova Šcotia, Ka
nada. — Plaustas §u septyniais 

I žmonių lavonais audros atneš-
reikalų ministras Abba Eban;1“ prie Kanados krantų buvo . 
pasakė, kad generolo George s. Kmestas į akmeningų Neufound-E
Brown pastaba, jog Izraelis yra

Pranas Bražinskas and his 
son, Algirdas, whę is married 
to a US citizen, escaped from1 
the Soviet Union and are now' 
in the USA. Please help them 
to obtain political refugee sta-| 
tus with permission to remain; 
here permanently.

nereiškia, kad tokia yra nuomo
nė Amerikos'■žmonių.

Eban buvo iš W 
atskridęs į Chicagą, kur turėjo 
“privatų” pasikalbėjimą su JAV

io Gabriella,

International Opera Hou
se, Rock Island, Quebec, -yra 
tikrai tarptautins: jo sęena 
yra Kanaje, o salė Ąmerkos 

įgulos gyvi išsigelbėjo du teritorijoje. j*

smarkiai audrai siaučiant, šeši 
buvo vyrų lavonai, o septintoji 
moters, laivo Gabriella vyr. in
žinieriaus žmona. Iš visos lai-

Freedom fighters from Li- 
★ j thuania, Pranas Bražinskas

„ , _ . . , and his son, Algirdas, arriv-
— ed m the USA and are asking 

Kongresmanas E. Dertwins- the rights of political refugees 
ki telefonu pranešė Amerikos with ' permission to remain,

kę laikraščių iškarpų apie Lietuvių Tarybos pirm. dr. K. here permanentiy.Please help 
Bražinskus ir gerai tuo klausi- Bobeliui, kad JAV Imigraci- these refugees from 

the Iron Curtain.
behind -į - ' -

A.AA.-.-.'K

viešbuty (Grandį Amerikiečiai domisi Lietuva..
9333 S.Cicero Ave., Wilbur Wright kolegijoje, 

Chicago j e, kun. J. Prauskis lai 
Įkė paskaitą apie Lietuvą. Pa
bodę Lietuvos vaizdų ir Chica

s “New York Ti-,gos lietuvių, įstaigų skaidres, 
spalio 5 d. paskelbė, kad plakštelėmis pademonstravo

žinios į Lietuvą

mes
Radio Free Europe in Radio lietuvių operos, lietuvių cho- 
Liberty, teikią informacijas rų, lietuvių kompozitorių mu- 
gyvenantiėnis už geležinės už ziką, sudarė parodą nuotraū- 
dangos, yra JAV vyriausybes kų iš Lietuvos išvežtų ir Sibire 
formaliai sujungti į vieną nau nukankintą žymesnių asme- 
ją korporaciją RFE/RL, Ine. nų, atimtų bažnyčių, Vorkutoj 
ši institucija gauna ir Altos ir kitur kalinamų žmonių.Klau 
informacijas. j sytojai rodė didelį susidomė-

Londono “Times” skelbia, jimą, davė daug klausimu

f chieago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful A

COLORTVSETS
, WHILE YOU EA RN 61A % to 7% %
V ,     ' . ________________________*IN OUR SPECIAL ACCOUNT ' Į

PERONO TURTĄ.
MADRIDE SEKVESTRAVO 
5IADRIDAS. — Argentinos 

vyriausybei prašant, Ispanijos 
duotu teisę pasilikti JAV-se tpjsmn įsakymu buvo sekvest-
nuolatiniam apsigyvenimui. ruotas visas buvusiam 

Dabar Bražinskų likimas finos prezidentui gen.
pareina nuo Valstybės depar
tamento ir lietuviai nuošir- _ .. . ,
džiai prašomi laiškais ir tele- taipgi bankuose
gramomis skubiai kreiptis į či118 pinigus. Visas turtas įver 
Valstybės departamento sekre tintas 1,296,000 dol.
torių Henry Kissingeuį, kad Argentinoj vyksta buvusios 
Bražinskams pripažintų poli- prezidentienės Mara Estela 
tinių pabėgėlių statusą su tei- Martinez de Peron ir ministro 
se nuolat pasilikti. JAV-se. j Jose Lopez Rega; bei kitų, pa- 

Amerikos Lietuvių Taryba rėigūnų teismas. Radijo zimo
| mis, Peronięnė-įįfii 'suimta ir 
pasodinta į kalėjimą. Jie kaL 
tinami išeikvojus savo asmenį 
škiems reikalams prezidentie 
nei pavestus šalpos pinigus.

Argen
Peronui

priklausantis turtas, kurs 
vo Madrido 17 de octobre ava

JOSEPH A. POWER
Iš kairės į dešinę: Ray Šarka, Al Kerelis, George Jonikas, JUDGE JOSEPH 

"Al POWER, Anthony Gudaitis, Christine Austin, AM. Ken Jak^r, 'John, 
Paukštis and John Drevin

17” Diagonal COLOR

with $1,500
You can have this 17" RCA XL-100 
COLOR TV.. .and ybur money grows to 
$1,897 tn 72 months.

$2,000
And your money grows to $2,283.06 in 4 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,558.48 
214 years.

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

w.h $1,500
You can have this 19" RCA XL-100 
COLOR TV. . .with Remote Control. . 
.and your money grows to $1,695.54 in 72 
months. • _

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

Or With $10,000
And your money grows to $10,691.09 in 
1% years.

. Or With $20,000
' And your money grows to

$21.024.81 in T year.

OrWith^gjQOO

And your money grows to $5,408.95 
234 years.

Or With $1 0,000
And your money grows to $10,551.99 
in 134 years. " A

Or With $20,000 / 
And your money grows to JF 
$20,890.22 in 1 year.

MEKS1KOS PREZIDENTAS 
ISPANIJOJE

MADRIDAS. — Madride iš
einąs lakraštis “Diario 16”, ku 
ris pranešinėja gerai infor
muotas diplomatines žinias, 
rašo, kad 1977 m. pirmaisiais 
mėnesiais Ispanijoje apsilan
kys naujai išrinktas Meksikos 
prezidentas Jose Lopez Portil
lo. Po to, Ispanijos karališkoji 
pora lankysis Meksikoje.

Naujai išrinktas Meksikos 
prezidentas J. Lopez Portillo 
ofeialiai perims pareigas grtio 
džio 10 d. Jo pirmiausias rūpe 
sts bus sutvarkyti diplomati
nius santykius su Ispanija, ku 
rie buvo nutraukti 1939 m. 
gen. Frankui laimėjus civilinį 
Ispanjos karą ir pradėjus vai 
dyti Ispaniją.

Ispanijos karališkoji' pora 
Juan Carlos in Sofia apsilankę 
Meksikoje, mano po to lanky
tis dar Dominikonų Respub
likoje, Kolumbijoje ir Vene- 
cueloje.

Meksikoje nuo Ispanjos re
voliucijos laikų egzistuoja Is
panijos egzilinė vyriausybė; 
bet tas nesudarys kliūčių Ispa 
nijos karališkai porai.

Lietuvių Komitetas Teisėjui Power Perrinkti:
Garbės pirmininkai: Senatorius FRANK D. SAVICKAS, 

Judge ALFONSE F. WELLS
Garbės vicepirmininkai: ANTHONY GUDAITIS, GEORGE JONIKAS

Adam Anderson 
Christine Austin 
Balys Brazdžionis 
Algird Brazis 
Aldona Daukus 
Anthony Deksnis 
John Drevin 
John G. Evans 
Bruno Gramont 
Paul Gudohis 
Aid. Ken Jakšy 
Ben Jurėnas

Albert Kerelis 
Frank Kilkus 
Gene Krajicek 
Joseph Kulys 
Emil Kuraitis 
Ziggie Mikužis 
Stanley Molis 
Mary Nebereza 
Fred Paukšta 
Raymond Paukšta 
John L. Paukštis 
Raymond Petros

Algiš Regis :' * 
Estei te Rodgers 
Raymond Šarka . . 
Joseph SeweH 
Kasys Šidlauskas ' 
Michael Sijnonėlis 
Stephanie SimbnėTiš 
Sonny Štokas . \- 
PaūTme Shukis 
Leo Vasilievas 
Peter Vilkelis . 
keen Valcekowskj

Visi Balsuokime už

KAZĮ OKSA

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST
‘CkvK '-Mnt r^rroAr. iri tfrn Account fcx term of cwrrificete. From yotr d*posH, ** deduct the cost of the Hem. but the interest you ee*n pays 

r, pun gtvm you an «d»:t6on»l g»n of to 7*% on your ful depoM. Federal reguUtiom require wbsttantrt interest penalty for eady

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Kt'WO*S 
^9’0*?C

6Of»’6

ALMIRA OFHCe 
3434 WEST WORTH AVFWUt 
CHICAGO. ILLINOIS 60647 
TFlf^-ONF 4RO-3113

MMl OFFICE: «245 SOUTH STEW IVEfttiE, CHIC*GO, fliltOIS FMJ6 TELEPHONE: 476-7575

Atmatas pavers energija
CHICAGO. — Meras Daley 

trečiadienį dedikavo $16 mili
jonų kaštuosiančią įmonę, kur 
bus sudeginamos Chicagos mies
to atmatos ir deginimo ugnimi1 
bus kūrenama jėgainė elektros 
energijai gauti. Atmatų degi-Į 
nimo krosnys bus prie 34 gat- • 
vės ir Hamlin netoli Pulaski, j 
Nebaigus pirmosios įmonės • 
“krikštynų” meras Daley pa-J 
ske'bė ir antrą tokią įmonę, ku
ri bus statoma prie 106 St. ir 
Ctstę Line rd.

Kai bus pastatyta pradėtoji 
statyti įmonė, jojė Icasmėt bus i 
sudeginama po 250,000 tonų sau-

KAZYS OKSAS

Antradienį, lapkričio 2 dieną, visi Chi- 
cagos lietuviai privalo paspausti Nr. 21 
— B, kad savo balsą atiduotų už Oksą 
Rekorderio pareigoms, o priemiesčiuo
se gyvenantieji lietuviai privalo paspau-

Oksas yra Mutual Federal Savings 
viceprezidentas. JAV kariuomenės at
sargos pulkininkas ir veikius lietuviškų 
organizacijų narys. Jis yra geras ir tei
singas lietuvis. Jeigu lietuviams pavyktų 
jį išrinkti Cook County dokumentų re
korderio pareigoms, tai lietuviai turėtų 
stambų savo veikėja ’ pačiame jėgos 
jėgos centre, kur daYomi sVarbūs 
tarimai Oksas savo darbais įrodė, kad

jis moka ginti Lietuvos laisvės reikalus ir Amerikoje gyvenančų lietuvių 
teises.

VISI BALSUOKIMEUZ KAZĮ (JKŠĄ

COOK COUNTY REKORDERIO PAREIGOMS

COMMITTEE FOR KAZYS OKSAS

2 — NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL. Saturday, OctoUr 30, 1976
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■e- Kuris pamiršo juoktis, pa

SIUNTINIAI I LIETUVA

tik stabmeldžiai, bet ne pagoniai. pamatyįj 
šitoj skirtiniu problemų kon-1 _

220 SOUTH STATE ST., CHICAGO, ILL. 60604

TEL. WA 2-9354

dabar
“Reinkarnacinė evoliucij'a” ■ teisę kurti taip, kaio sugeba. Kū- •

1

■

- v

A

NAUJIENOS, CHICAGO 4, ILX.S«tur4ey, October M, 1976

TįS

jungtūroje siūlosi išvada, kad ir 
krikščioniškos tikybos garbina

■liečia ir teologija, kad žmogaus 
siela nemiršta, tiktai pereina Į

darosi’ įdomus, laukia žiūrovo 
sprendimo, mažiausia bent dė
mesio. O tokiu paveikslų paro
doje yra daug. Vaitiekūnas rašo 
knygų “Žinyčia-Veda”, kurion

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-

lygindamas krikščionybę su 
stabmeldyste, kad pagonijos ne
są, žmonės garbinę gamtą, buvę

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygą rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrase knyga aprašanti paskutiniu 00 (1R6M959) metu 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 psL Kaina 
410. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta, pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, Rocaillstinra. laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban

jo paroda Č. 4038 Archer 
Avė. pasibaigs spalio 31 d. Kas 

'dar nepamatė parodos, patarti-

1. JEIGU TURITE GIMINIŲ AR DRAUGŲ LIETUVOJE ir norite 
atsiminti juos pasiųsdami siuntini žiemos sezonui ir ateinan
čioms Kalėdoms.
2. MŪSŲ BENDROVE veikia jau nuo 1947 metų. Kiekvienais metais 
mes persiunčiame i Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siun
tinių. . -. > "
3. MŪSŲ BENDROVĖJE Jūs visuomet rasite didelį pasirinkimą 
prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.
4. JEIGU JŪS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parū
pinsime reikalingus dokumentus.

kita, bet dvigubas, trigubas jaus
mas.

MEMBER .mes TAIP PAT 

R E L Osus chicagos

vinė'tapybos paroda, ši paroda “amžinąjį gyvenimą”. Jupiterio 
ne eilinė. Po Adomaičio ir šilei- sektos išpažintojai taip pat tiki, 
Irio kalbų, paprašytas dailininkas kad mirusio žmogaus dvasia ne
paaiškino savo simbolinės filoso išnyksta, bet su savo gerom ar 
fijos reikšmę kartu priminda- blogom savybėm pereina Į kitą

254-8500
PARDUODAME VI- 
PRTEMIESČIUS IR 

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O

lo, kurie sudaro centrinį vaizdą, ,.iu: sumanymų ir priori. Ema- 
tąpybine technika ir žanru žy-Duelis Kantas sako: Supozicija 
miai skirtingą nuo kitų paveiks- gali būti padalinta į kitas dvi 
lų, būtent: 1. Reinkarnacinė evo- 1 dalis — empirinę ir priori (aukš-

Norintleji H* knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį- arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
♦ vardu ir pasiųsti:

1739 So. HalsUd St, Chicago, Hl. 60608

Sekmadienį, lapkričio 
mėn. 14 d.

3 valandą po pietų

MARIA HIGH SCHOOI 
AUDITORIJOJ

lirwfiHil

BIIJET.M GAl NA.MI:
"CHICAGOS LIETUVIŲ CHORAS PIRMYN STATO FRANZ LEHAR’O TRIJŲ VEIKSMŲ OPERETĘ

DALYVAUJA: A, Brazis, Kristina Milcriūtė, V, Liorenlas, Eleonora Za nrfienč, A. Snarskis, Alvina Giedraitienė, R. Stakauskas, A. Kovera, J. 
ia. J. Viėraitis ir kitū il jiarių simfoninis orkestras. ’ p Dirigentaą Mųz. Darius Lapinskas

VLi/VAITIEKŪNAS “AtofriifeėįJ^ėja” (Tapyba)

MARGINTUOSE
2511 Wea 69ih Street

BILIETU KAINA:

8, 7, 6, 4 dole
Balkonas:

S, 6. 4 doleriai

ir pagaliau at-iranda civilizuo- . vo nei radijo, nei televizijos ir 
t's Ųn.Tgns rankas ištiesęs prieš Į daug kitų daiktų bei dalykų, 
šaulę ir joje sutirpsta... Aplink 'Todėl, kad pažanga ėjo ir eis.

Dail. Vlado Vaitiekūno vizijos 
(regėjimas) tik iš tolo prime
na Čiurlionį. Čiurlionio kūrybą, 
suvokiame ne atskirai, bet visa 
iškart. Čiurlionio simbolinė fi
losofija jokia hipotezė, bet vien
tisinis poetinės simfonijos vai
nikas, — kūryba išplaukianti iš 
muzikos ir gamtos apraiškų, pri
gijusi tautos širdyse. Vien tik 
kosminės fantazijos Zodiako žen
klai dvasia ir kūnu čiurlioniški, 
savitai originalūs, tokių niekas 

visata, reinkarnacija ir religi- ■ autoriaus norėta pavaizduoti, • dar nesukūrė. Čiurlionio kūri-
I niai (dailė) 7 metų laikotarpy 

. ■ nuo pirmojo piešinėlio iki pasku
tinio, tik čiurlioniški. Tai ir yra 
genijaus dvasinių gelmių insi- 
kūnijimas didelio masto mene — 
muzikoje ir dailėje.

I Sveikintina, kad dailininkas 
ieško savo kūrybai gilesnių šal
tinių, naujos formos. Idealizuoja 
legendas, padavimus, kaip senie
ji graikai didžiavosi savo poeti
nėmis legendomis, tarytum sa
votiška religija, gali skelbti net 
naują religiją. Netikiu, kad 
Vaitiekūnas Įkopęs Į aukštą vir- 

, ............ šūnę, nukristų į bedugnę. Gal
t dalykų. Religijas jis laiko em-^Q pa§aUkimas susilauks dides- 
pinnės sistemos objektu, uuto-|nio dėmesio ir didesnio iverti- 
lusias nuo tikrojo tikėjimo, pa- njmo9

osicijos yra dirbtinės (sinte- 
«), nesi erina su moksline 
i'-iue -upoziei a. .

siGi-: e,u.c.,e sukasi kitos plane
tos ir. begalinėje erdvėje bliksi 
žvaigždės,'Aplink žemę roplioja 
dinosaurai ir daug kitų gyvūnų, 
šis Vaitiekūno kūrinys nėra su- 
dėtingas ir lengvai suprantamas 

. “Tarp dviejų 
Išeina taip, kad mą- j planetų” (nr. 3) įspūdingas sa- 

• j vo paprastumu, nesudėtinga 
sintetinės kūrybos rezulta-, kompozicija. Liesa žmogaus fi-

r-agrindih^i nesutampa su 
mokslo principų prioritetu. Ki- 

; tu atveju r.et' palieka spragų 
kontroversi opi Jis teigia, kad 

j risatoje nėra nei pliusą, nei mi- 
thusą. nes ilsėtoje vyksta amži-( (jau parduotas).

• ' na kaita. J
.tematikos mokslas yra ėmpiri-
I - e « » -*___ ,____________________ ,.14- j-k4pe- ■ 7 - -I tas. Sunku rasti konkretesnę gūra vienoj rankoj laiko žvakę, 
definiciją Vaitiekūno gana miš-' o antroje — žemę, fone stovi

MIKAS ŠILEIKIS . -
DAIL VAITIEKŪNO. p<f<TEZĖ 

(Parodos aptarimas)

Jau buvo rašyta, kad spalio 9 jektas keičia kitą objektą biolo- 
d. Čiurlionio Galerijoje Ine; bu- į gijoj ir visatoje... ši hipotezė 
vo atidaryta dail. Vlado Vaitie
kūno 70 metų amžiaus sukaktu-

mas. kad nesiremiąs mokslo prin
cipais, tik savo regėjimu (vizi
jomis) kurias taip, kaip supran
tąs realųjį ir įsivaizduotą pasau
lį. Kartais kūrybos įjungiąs ir 
metafizikos dalykų.

: • • ' ■ " S- T
Tarp išstatytu 28 tapybos dar

bų, 10 yra iš Reinkarnacijos cik-

asmenį. Kitas žmogus pasiima 
buvusio žmogaus pozityvias ar 
negatyvias sawbes... Medicina 
nurodo,, kad biologines, fizines 
savybes, net ligas, vaikai pa
veldi iŠ savo tėvų. .

Vaitiekūno regėjimų sintezė 
atsiduria tarp dviejų supozici-

tesnio laipsnio). Empirinė su- 
pozicija tiktai" sumanymas arba 
įsivaizdavimas, o priori supozici- 
ja turi pagrindinius principus, 
kurie- nesiderina vien tik su su
manymu ar "intuicija. Skirtu-, 
mas tarp dviejų supozicijų toks:

BALSUOKITE UŽ

B

9 — A ■
JOHN G. FARY

Kongresmanas FAR.Y visados patar
naudavo lietuviams ir jo rastinės Chi
cago] e taip pat Washingtone bus ir 
toliau atviros pagelbėti jums viso, 
kiuose reikaluose ir federalinio lygio 
problemose.

Su pagarba

AL VALTIS

liucija, 2 Mano-meilė, 3. Tarp 
dviejų planetų, 4. Mano kelias, 
5. Keturi amžiaus laikai, 6. Ke
turi metu keliai, 7. Mirtis nuga
lėta, 8. Visatos daigai, 9.' -Saulė
tekis (atrinktas Čiurlionio Ga
lerijai) ir, 10. Saulė teka, saulė,

. 'leidžiasi. j viena emuirinė, o antroji moks-
Dail. Vaitiekūnas teigia, kad. linės kilmės. Priori supozicija 

reii/karnacija yra inesfbaigian-. nurodo, kad namas juodas, nė- 
tis tęsinys. Mirties nėra, yra ra baltas, kaip pliusas — du yra 
tik transformacija — vienas ob- keturi. Taigi įsivaizduotos su-

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos b'etuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl., Kaina $1.50.

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

N A U JI E N O S,
1739 So. Halsted St, Chicago, HI. 60608

rių idėjų-sintezėje, kai liečiama - masė neaiškių būtybių. Gal būt 
________ _„ _— -iF u»4'r»Yn o 11 c? Ts*rvroTnrrltinFi

- niai dalykai.. Tačiau jo-vizijos kaip žmogus valdo pasaulį? . 
išplaukia iš tų pačių šaltinių, 
kaip-ir mokslas — biologijos, f 
evoliucijos, fizikos, istorijos,1 
gamtos,ąstrononąijos ir pan ’ 

.Nelengva išaiškinti autoriaus j 
keliamų problemų, atseit, kas 
yra iš tikrųjų reinkarnacija, auwi yai^aia 

.transformacija im reprodukcija, •/Zm'SijasTp^iks^ 
daugėjimo ,ir_ mažėjime^ proce
sas; jna'n trūksta ^inių. Tiek ga
lima pasakyti, kad reprodukcija 
yra biologijos procesas,- o rein
karnacija — dvasinis pasaulis,

metafizikos ir tascen- ba$ ;trauKa simbolinės ybos 
-dencijos klausimus. Yra ir me-!^, ___
taforų, pvz. paveikslas iš Rein
karnacijos ciklo (nr. 5) “Keturi 
metų laikai” pavaizduoja dvi 
svastikas. Kairėje pusėje prie 
svastikos klūpi moteriškė, o de
šinėje — vyriškis, taip pat prie ' 
svastikos. Autorius aiškina: 
“viena svastika yra moteriškos 
gimties, o antroji — vyriškosios . 
gimties”. “Moteriškoji” svasti- ' , _ . ,
ka skiriasi nuo “vyriškosios” sW”? 7 Italas ir
tuo, kad jos sparneliai atgrįžti 
į kairę, pusę, o po svastika pri-. 
dėta: atbulas kryželis. Antro
sios svastikos strėlė rodo į viršų. I 
Svastika yra senovės žmonių 
saulės simbolis, kurią ir naciai

Apie eilinį gamtovaizdi nebū- 
; tų ko kalbėti, — ten viskas “aiš
ku”. Internretacija reikalinga 

*' ten, kur dailininko kūrybinis žo- 
! dis zkalba “literatūrine” kalba, į 
kurią nelengva perskaityti, kai 
autorius vaizdais išreiškia savo

paveikslus. Budistai turi savo 
šventąjį* Budą, Indai — šivą ir 
daug kitų dievų ir dievaičių.. Aš 
daryčiau kompromisą — nekel- 
čiau nenagristų dalykų, palfk- 

• čiau mokslininkams, — pirminių 
naudoja, žiūrovams vis dėlto PIde^asčių -pažinimo — metafi- 
nebuvo aišku, nes trūko plates- rikos ir antgamtinių mokslų fi- 
nių davinių apie svastikas. Vie- i I°s°fa™s. _
nas. kitas publikoje šyptelėjo.' Vaitiekūnas turi platų turinį,

. losofams.
o v , ! Vaitiekūnas turi platų turinį,

Dailinininko talentas yra ne kas , a^ro^o» dar siekia pilnos 
1 kūrybinės., nepriklausomybės.

Tačiau negalima nematyti to, kas 
jau padaryta. Kiekvienas turii

(nr. 1) paveiksle pavaizduota rybai nėra ribų. Kūryboje būna 
saulė viršutiniame paveikslo pla
ne, žemė apatiniame plane. Ap
link planetos skritulį vyksta evo
liucijos ratas. Iš primityvių gy
vūnų išsivysto beždžionžmogis, 
paskui — homo sapiens žmogus,

ir klaidų, nes tobulumui kriteri
jaus nėra. Kas vakar buvo tobu- 

jla, rytoj kiti gali padaryti ge- 
' riau. Kodėl, pvz„ Viduramžiais 

žmogus negalėjo į Mėnulį nu
skristi ir sugrįžti? Kodėl nebu-

Ugamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Sieti viršeliai S4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi Unvga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius- į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių

siu čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

173!; So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

SKAMBINKITE DABAR

■JŪSŲ. NAMĄ
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-u>«j

Jei prez. Fordas pralaimėtu
Politiniai strategai teigia, jei 

prez. Fordas pralaimėtų rinki
mus, tai tuomet respublikonų 
partijai vadovauti būtų greičiau
siai pašauktas eksgubernatorius 
J. B. Connally arba busimasis 
Illinojaus. gubernatorius James 
Thompson. Vienas jš jų vado
vautų partijai iki 1980 m.

Taupykite 
pas mus

į

Carteris pranešė Brežnevui
U. S. News and "World Report 

politiniai ekonominis žurnalas 
rašo, kad buvęs demokratų par
tijos politikas, Maskvos patikė
tinis Averell Harriman perdavė 
Maskvoje Brežnevui nuo demo
kratų kandidato į prezidentus 
Carterio žinią, jog Carteris, bū
damas Amerikos prezidentu, 
priešintųsi tokioms Maskvos 
avantiūroms, kaip kad buvp da
roma Angoloje, bet vienkart 
Brežnevas turi turėti omenyje, 
(sakė Harrimanas Brežnevui, 
parduodant Carterio žinią), kad 
Amerika nesiimtų jokių drastiš
kų veiksmų ir kad.Brežnevas ne
turi imti už gryną pinigą rinki
minėje kampanijoje pareikštų 
prieš Sovietus minčių. Tai tik 
paprasta rinkiminė retorika bei 
iškalba.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neš*

UNIVERSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metei®. • TEL. 421-3070
Įftelgou pietnoee kiemai aatomobUiam® pastatyti.

4-.-
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1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 6060C Telephone HA 1-6100

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS 

Subscription Ratos;
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six montas. $7.00 per

>ther countries $31^ per year/

15 cents per copy.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams________
pusei metu____
trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams _ _____ _
pusei metu

six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six montas. $7.00 per 

. three months. Canada ^30.00 per year;

$30.00
$16.00
$8.00
$3.00

$26.00
$14.00

menU, bet tikro parlamento Maskvoje nėra. Tuojau po
karo rusai buvo išsirinkę steigiamąjį seimą, bet bolševi-
kai jį išvaikė, nes jie labai mažai balsų tegavo- 

Sovietų valdžios atstovai žino, kad Rusijos piliečiai
neturi jokios teisės administracijos klausimuose. Viską'
ten nusprendžia komunistų partijos centro komitetas, o j

i
■ V:!-’/"---■ .-T’ te J;

>. ........
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.ne

Bos

_________
■ toto

teį?:^

e. Bet
ji turėjo daug vargo iki išmokino juos klausyti

I 
į

.L.' --. 
sai!

Anglų veislės kalė didžiuojasi savo aštuonių savaičių vaikais, gražiai išrikiavusi juos eilėje 
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Hot Springs, Ai k.

Altas skyriaus nauja valdyba ' 

š. m. spalio mėn. 22 d. įvyko

t

Illinois valstijos sen, LeRoy W. LEMKE parode tinkamą dėmesį lietuviams bei kitoms tautinėms gru
pėms, remdamas įstatymo papildymu tautiniu grupių kultūrą. Lietuviu demokratu pirm. Stanley Bal
zakas J r. pakvietė lietuviu organizacijy atstovus jį pagerbti Golden Ox restorane. Iš kairės matosi 
John Drevin, Adolfas Baliūnas, Harry Petraitis, Eu ph rosi ne Mikuži vtė, kongresmanas John Fary,

. ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
-Apsivilkite Viešpačiu Jazumi Kristumi* — Rom. 13:14* ,

Šitas patarimas yra duota pasišventusiems, kurie buvo Viešpaties pri
imti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas -Viešpačiu Jėzumi nėra stai
gus darbas: negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesį ar vienus 
metus. Tai yra (te As viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti Jo pėdomis arua gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats mato mūsų pastangas Ir pažįsta mūsų širdis. Jis mato kaip 
mes stengiamės numarinti senąją prigimtį, ir atmesti nuo savęs kūno dar
bus. ir apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti Skirtingais 
nuo pasaulinių ir b€ti parinkamais Dievui.

Viii šino, kad mirtis yra žiauri (r >aliečia kiekvieną. Bet kur yra ml-

v
IR GfatZLĖS LIGOS ' 

285S W. 63rd Street 

Valandos pagal

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

Amerikos Lietuvių Tarybos Hot . Šitas patarimas yra duota pasišventusiems, kurie buvo Viešpaties pri-Springs skyriaus narių susirin
kimas. Svarbiausias tikslas bu-vietiniai komitetai gali tiktai vykdyti partijos įsakymus. 

Bet didžiausi rusų tautos prievartautojai nori, kad už- 
siečiai juos pagerbtų, kaip tikruosius rusų _ tautos at
stovus. Jie nori, kad jie būtų pripažinti rusų tautos at-

DR. K. G. BALUKAS 1 vo išrinkti naują pastovią meti-
AKUiERIJRA IR MOTERŲ LIGOS ‘nę 6i<>1

v 6449 So. Pulaski Ri (Cri^oS 

Medical Building). TeL LU 5-6446

Bet didžiausi rusų tautos prievartautojai nori, kadtrims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje;
metams ______
pusei metu ____
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams . ________ __  $31.00
pusei metu —_________ _ $18.0(
vienam mėnesiui$4.00

Naujienos eina kasdien, išskiri&n; 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St, Chicago 
m. 60608. Telef. HAymarket 1-6100. me pasaulyje jau visai kitas reikalas. Nespėjo Ponoma- "Pin-itni® criv-tcrH J

$7.50
$2.50

$30.00
$16.00
$3.00

stovais, išrinktais taip, kaip išrinkti briti^ ir . JAV kong
reso atstovai Bet tokių rinkimų Rusijoje nėra nuo ko
munistų padaryto perversmo.

Rusams nesiseka. Patys rusai nieko negali komuni
stams pasakyti. Jeigu kuris drįstų-nurodyti komunistų 
daromą prievartą ir skelbiamą apgaulę, tai pačioje Ru
sijoje jis būtų suimtas ir likviduotas. Tuo tarpu laisva-

Priima ligonius pagal susitariiną.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

I

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su- užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieninę
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki ii vai.

nuo

Pamoka žiauriems sovietų valdovams
Praeitą ketvirtadienį britų parlamento nariai labai 

gražiai pamokė žiaurius Sovietų Sąjungos valdovus, at
vykusius pasisvečiuoti j Londoną. Į parlamentą atėju-
šiai sovietų delegacijai vadovavo rusas Boris N. Pono- 
mariovas, ilgus metus buv^s dešinioji Stalino ranka. Po-

riovas su savo palydovais atsisėsti svečiams skirtoje vie
toje, keli britų parlamento nariai atsikėlė ’'ir pasakė 
jiems labai daug karčios teisybės. Ponomariovas nega- 

- Įėjo pakęsti. Jis ne tik pats išėjo, bet ir kitus savo drau
gus išsikvietė iš parlamento, kad į jį daugiau kojos 
keltų.

Chicagon Maskva buvo atsiuntusi lietuvių dainų ir 
oirbinmkų delagaciją. Savo dainomis jie norėjo sužavė
ki dainos mėgėjus. Bet ir šiuos atstovus ciceriečiai gra
žiai pasitiko. Jiems patarė nenaudoti lietuvių vardo, T*/ • • • • t • • xz • •- .

nomariovas buvo komunistų partijos narys, įtakingas 
čekos .karininkas, o kai Stalinas pradėjo organizuoti neiš
tikimų komunistų žudynes, tai patikimiausiu jo čekistu 
buvo Ponomariovas. Buvo vienas kitas ir arčiau Stalino 
buvęs, bet Ponomariovas galėdavo bet kada Įeiti Į Sta- T • 1 i • •• vlino kambarius ir bet "kada jį pašaukti telefonu.

Ilgus metus Ponomariovas, pildydamas Stalino in
strukcijas, tvarkė visus komunistinio. Internacionalo rei
kalus. Jis kviesdavo kitų valstybių komunistinių partijų 
atstovus į Maskvą, priimdavo jų pranešimus ir išgau
davo tikslias informacijas apie kitus komunistus. Jeigu

• nu-kuris komunistas bandydavo nukrypti nuo Stalino 
statytos politinės linijos, tai Ponomariovas būdavo su
planuodavo, kaip minėtą komunistą iš Vokietijos, Bul
garijos, Vengrijos ar Lenkijos iškviesti į Maskvą jį pa
sitarimams, iš jo išgauti reikalingas žinias, pasirašyti 
reikalingus skundus, o vėliau jį likviduoti- Maskvoje, 
Minske ir kitose vietose buvo likviduoti tūkstančiai Eu-
ropos komunistų, pakviestų ‘Veiklos reikalais” atvykti 
į Maskvą.

Bet Ponomariovas padėjo Stalinui ir kitiems čekis
tams nužudyti dar daugiau rusų, nesutikusių su komu
nistine sistema ir drįsusių kai kuriems Stalino ir kitų 
partijos narių planams valdyti Rusiją ir kitas rusų pa
vergtas tautas. Apskaičiuojama, kad jie prisidėjo prie 
kelių milijonų Ukrainos ir pačios Rusijos ūkininkų išžu
dymo, kai Rusijoje buvo įvesti tarybiniai dvarai, o ūki
ninkai palikti be žemės. Paties Stalino išsiųsti agentai 

Ponomariovas
juos patikrindavo ir pakišdavo Stalinui, kuris jau įsa
kydavo kaip ir kada likviduoti komunistinei 
priešingus žmones. Britų parlamento nariai,

sudarydavo “nepatikimų” rusų sąrašus,

žė, kad jis prisidėjęs prie milij Ves

sistemai 
“besvei- 

kindami” atvykusį nelauktą svečią, savo kalbose pabrė- 
ių rusų iš’indvn-o.

Ponomariovas įžengė į parlamento rūmus ir atsisėdo
svečiams skirtoje vietoje, žodžio paprašė parlamento at
stovas Peter Blaker ir iškėlė viešumon Ponomariovo pa
darytus žiaurumus prieš pačią rusų tautą. Pradžioje Po 
nomariovas nežinojo apie ką parlamento narys Blaker 
kalbėjo, Bet kai išaiškino, kad kalba lietė sovietų1 delega
cijos pirmininką, tai susirūpino, bet sprendimo tuojau 
padaryti nebedrįso.

Bet Ponomariovui dar karštesnio vandens užpylė 
konservatorių partijos vadovė Margaret Thatcher. Ji 
pasipiktino, kad į britų parlamentą galėjo būti pakvie
stas pačių rusų žudikas, bet josios smūgiai buvo taikomi 
premjerui Calliggham už padarytą didelę diplomatinę 
klaidą. Ji nesuprato, kaip premjeras galėjo tokį žmogų 
kviesti į parlamentą, kada jis yra didžiausias priešas ru
sų parlamento.

Sovietų Sąjungos valdovai, pasirašę su užsienio val
stybėmis “kultūrinio pasikeitimo’’ programas, į jas įt
raukė ne tik darbininkų, bet mokslininkų ir parlamenta
rų “pasikeitimus”. Jie leido kelioms užsienio delegaci
joms pasižiūrėti, kaip posėdžiauja komunistų partijos 
paskirti atstovai, bet jie norėjo, kad ir rusams būtų lei-
sta pasižiūrėti, kaip posėdžiauja Amerikos kongresas ir 
britų parlamentas. Rusai neleidžia atvykusiems užsie- 
čiams net pasikalbėti su sudarytų komisijų nariais, nes 
jie nieko nebežino. Maskvoje svečiai turi teisę pasikal
bėti tiktai su komisijų pirmininkais, bet ne su nariais. O 
kalbėtis su parlamento nariais užsieniečiams uždrausta. 
Britų parlamentarai nesinaudojo šiaip “pasikeitimais”, 
nes jie žinojo, kad iš tų pasikeitimų nėra jokios naudos. 
Rusijoje jokio parlamento nėra. Ten yra komunistų par
tijos centro komiteto sudaryta fikcija, vaidinanti parla-

£

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
• PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET - 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid. 388-2233 
OFISO VALANDOS:

zidi pasiuKo. jiems pararė nenauuoti lietuvių vardo, nes 
ne lietuviai juos siuntė Į užsienius, o Maskva. Ne savais 
pinigais jie važiavo, bet sovietų valdžios. Ne savas dai
nas
Kaip britų parlamente, taip ir Chicagoj atsiųstiems

jie dainavo,, bet Inozemcevo nurodytas instrukcijas.
i ma-

skviniams buvo pasakyta karti teisybė-
.  -1

34 etniniu grupiu Kalėdos diabetikės moterys, sergančios
Pramonės muziejuje

.CHICAGO. — Mokslo ir Pra-

cukraus liga, daugelio atvejų pa
gimdo kūdikius "su kūno trūku
mais — dažnai pasitaiko neišsi- 

monės muziejuje, kalėdinis fes- vysčiusi arba- iškraipyta širdis
tivalis, vadinamas “Kalėdos Ap- ar kita kūno dalis.
link Pasaulį” šiemet Įvyks tarp 
lapkričio 26 d. ir 1977 mėtų pir
mos (sausio 1) dienos. Kaip kas
met, šiemet muziejaus rotondo
je (apskritoje aikštėje) bus pa
statytos 28 didelės Kalėdų eg
lutės ir 34 etninės (tautybių) 
grupės vaidins savo veikalus ir 
vaikų chorai dainuos* jų liaudies 
dainas. Įvairios tautinės grupės 
vakarais tarp gruodžio'2 iki 19 
dienos nuo 5 iki 8 valandos tieks 
svečiams savo tautiškus pietos, 
kurie kaštuos S3.70 iki $4.45 as
meniui. Visa kita programa ne
mokamai.

Mokslo ir Pramonės muzie
jus yra 57 gatvės gale prie Jack- 
son parko ir Michigan ežero.

GINKL^ PARDAVIMAS

Per pa
skutinius penkius metus ginklų 
parduota 15.6 bil. dol. sumoje 
Iranui, 9.2 bil. doL—Saudį Ara
bijai ii*' už 5.7 "bil. dol. Izraeliui, 
kurių 3.4 bil. dol. Į kreditą ir 2.3

- *r • T* ‘ .t ' - r *■

WASHINGTONAS

Iranui, 9.2 bil. dot

bil. dot dovanota parodant gerą 
valią ir gerą Amerikos-širdį.--

Brangios vestuvės
Japonijoj

TOKIO. — Santuoka ir vestu-
vės Japonijoje vidutiniškai kaš-
tuoja '30,000 „vokiškų markių,

dams, namų ūkio Įrangiams — 
indams ir kt. ir dar 5,500 nau-
ji jaunavedžiams drabužiai. “Do-^ ,
vana” piršliui ir kt. dovanos ■—

Dovanos
maždaug išsilygina jaunavedžių 
gautomis dovanomis.

Tabletės ir alkoholis

NEW DELHI. — Buvęs Indi-

piršliui ir kt. dovanos - 
apie 6,600 markės.

jos protektorato Sikkim valdo-
vas Palden Thondup Nąmgyal,
53 metų amžiaus, nurijęs miego
tablečių, jas užgerdamas alko
holiu tiek užmigo, kad “miega”
kelinta diena yra be sąmonės.

Kiaulių slogos skiepai

ANTANA.
Centras praneša, kad jau 5 -mili-

Ligų Kontrolės

jonai amerikiečių įskiepyti nuo

Sumažinama Timsteriy 
rba 
'^Q. ■

fondo farfoną o
Federalinės administracijos i

-------- į spaudžiant, Tim-
-. C'KL.'-S --''Ui , 1stėnų unijos pensijų fondo tary-

tardytojams spaųdaaift; ‘Tim-

, nąs galioti per žiemą, nors tos 
kainos yra Aukštesnes negu 
4avo per žiemos sezor-' -

♦ 16-męlšimtm^y 
jos vagys.buvo baudžiama mir

karnos yra
j

bū-
<5-'

J
e .^kotį- I

ba, kuri yąįijo fondo 1.4 mil. dol., į tim. Lengvo gyvenimo mėgė- 

rių iš buvusių 16-kos
yra sumažinama iki 10-ties na^jas Archie Armstrong pavogė 

iŠ Stubhblm^ apylinkės "nlnnin 
kų keletą. avilį ir buvo nutei
stas mirtų Nuteistasis kreipė-

Tarybos mažinimas daromas
prisitaikant - sparčiai pasikeitu-
šiai ekonominiai padėčiai. Bet-
visiems žmomį paslaptis, Va: lnas Jeisti jam užbaigti skai- 

’tyli. Bibliją. Karaliui sutikus,

ter^i.

fonde tarybos, nariai greičiau-
šiai pasišalina dėl išeikvojimų 
ar panašių priežasčių, kurias-ti
ria valstybės tardytojai.

MASKVA ISPANIJAI
PARDUODA ALYVĄ 

MASKVA.

I
I 
i !

Ii
si i k arai u James VI prašyda
mas leisti jam užbaigti skai-

DIABETINĖS MOTERYS

Kopenhagos universiteto ty
rimais remiantis, dr. Jorgen Pe- 
ders pareiškė aštuntame viso pa
saulio daktarų suvažiavime, kad

rašo Abendpost. Jaunikis prieš 
vesdamas vestuvių išlaidoms tu
ri susitaupęs apie 14,500 markių, 
jaunoji apie 13,100 mrk."1*

Prie neišvengiamų-, santuokos 
išlaidų apie 15,000 markių, dar 
apie 9,200 markių kaštuoja jau
navedžių “lizdui” įrengti —__

‘^kiaulių slogos”. .Toks skaičius 
skaitomas mažu. .Nustatyta, kad 
40 asmenų, mirusių greit po įs- 
kiepijimo mirė “savo ligomis” 
ir su skiepais neturi nieko bend
ro. Primintina, kad nuo kiaulių 
slogos Įsiskiepijo' ir pats pre
zidentas Fordas toomi parodyti, 
jog tie skiepai yra naudingi ir 
nepavojingi.

Įtalaį Jaukia komunistę 
valdžios

J. Wl- OMĄ. — Italijoje dirbantiems
tote

Dail. Ivan Albrighto autoportretas (Abejus)
- NAUJIENOS, CHICAGO ft, HJL&itwhy, OetolMM’ 30. 1976~

Amerikos prekybininkams, ita
lai sako, kad komunistai nevė
liau kaip už metų perims Itali-1

veikė tik laikinoji valdyba su 
pirmininku Kostu Plepiu. Sky
rius įsteigtas tik vos prieš pu
sę metų, tad, galima sakyti, vėi- 
kė vis dar lyg ir steigiamuose rė
muose. Dabar gi, skyriui narių
skaičiumi gerokai sustiprėjus, 
buvo reikalas šaukti šį susirin
kimą. ’ '

Naujon skyriaus valdybon iš- 
' rinkti: V. Rastenis, J. Grybaus-
kas, K. Plepys, J. šakinis ir P. 
Deveikis, o revizijos komisijon .
A. Kruklys ir ponia S. Smaižie- 
nė. Valdyba pareigomis pasi
skirstys artimiausiame valdybos
posėdyje ir stengsis savo pavyz-

> - ■*

dingu veikimu laimėti vis daū- 
i giau ir daugiau Hot Springs gy-
į veriančių lietuvių širdis, o jų čia

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
tree, 

ir šestad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARG1S sekusį pikniką gamtos grožio 
*■"- ■ V X—* r-_»“ -<► ~ 1 "T. ■*' • . .. < . ' ♦ • -> ♦ - . -- ... . - -.. •• -

■ antrad.. penktaienį nuo 1—5.

GYDYTOJAS ir chirurgas

sen. Lemke/Joe Katauskas Jr. ir Charles A. Beacham. Viduryje St. Balzakas Jr,

rūšie j i? 1 t< klausimu atsako knygutė ^ilHs po mirHes", kurią gausfta 
TOmokamaL Rašykit®:

F. ŽAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, 1LU 60629
ŠV< RAITO TYRINĖTOJA!

yra nemažai.

Skyrius jau buvo surengęs 
gausiai lankytą ir-puikiai misi

Naujas vaistas
; • -2" -’te L . > . ’ V ! ‘

Nuo virusų sukeliamų figų
CHICAGO. — Dr. Paul Gor

don, Lojolos universiteto medi-
cinos mokyklos profesorius tyri
nėtojas, drauge su kitu to uni
versiteto .tyrinėtoju Dr. J. A. f

Mayde pranešė Amerikos Mikro
biologijos . Draugijos konferen
cijai apie jų ištobulintą naują *. _ - * _ __ _ > _ - -

ji /

I
PETKŲ

%

į TĖVAS IR SŪNUS . .
MARQUETTE FUNERAL HOME 

y J,* 2533 W. 71st Street
* w T-elef.i GRovehill 6-2345-6

* M U10 So. aOth Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

Į TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
•AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

JULIJA BUTKIS
Gyveno 6735 So. Maplewood Avenue

Mirė 1976 m. spalio 29 d.., sulaukusi senatvės. Gimė Lietuvoje, Pa
nevėžio aps^ Viešintų parap., Maldeikių kaime. >

Amerikoje išgyveno 62 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Vito, marti Anita, anūkė Laura, giminaitė 

Anna Linkus su dukra Genevieve ir kiti giminės, draugai bei pažįsta- 
mL '

Sekmadienį, 2 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Lack-Lackawicz 
koplyčioje, 2424 West 69 St

Pirmadieni, lapkričio 1-mą dieną 11:00 vai. ryto bus lydima iš 
koplyčios į §vc. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Julijos Butkienės giminės, draugai ir pažįstami nuošir- 

navimą ir atsisveikinimą. .
į * Nuliūdę lieka: - 7 lf

sūnus, marti, anūkė, giminės. '■ <
Laidotuvių- Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnus. Tel. 737-12Į3.

vaistą, vadinamą SM 1213, kurs 
dar tebebandomas parodė gerus 
rezultatus gydant nuo įvairių, 
virusų sukeliamų ligų, tokių 
kaip herpes, influenza, hepati
tis, reumatinis artritis, veneri-

Amerikoje išgyveno 62 metus.

Anna Linkus su dukra Genevieve ir kiti giminės, draugai bei pažįsta.

Sekmadienį, 2 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Lack.Lackawicz j
2.21 C3 Cv. į

Pirmadieni, lapkričio 1-mą dieną 11:00 vai, ryto bus lydima is 1 

pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Visi a. a. Julijos Butkienės giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar- į
3 . j

sukeliamų ligų, tokiųapdovanotoje Quachita ežero pa
krantėje. O skyriaus narė po- 

; nia S. Smaižien’ė savo iniciaty
va atgaivino lietuvių radijo va
landėlę, kuri dėl vie:.b asmens

Wesrcnester Community klinikos 
Medicinos direkronus.

a 933 SjvtfiAneim h L
V ALANUOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas anuą šeštadieni 8—3 vaL 
iefc; 50x-i/2J aroa 5o2-z/x4

REZ.: Gi 8-C873 _____
DK.Vy.HilSll\r-IlLLSlxVAS Dabartinė radijo valandėle ne-1 tindamas paties organizmo apsi 

.t i -* z-rr> 2 _____ 'te_

kraut ėję. O skyriaus nare po-

Kas anirą šeštadieni neapdairaus pasisakymo buvo iš- 
2 irusi ir nuo vasario mėn. nebe

veikė.

nės ligos it votys (tumorai j, kas 
duoda viltį, jog bus tinkamas 
ir vėžiui -kontroliuoti.' Vaistas 
SM 1213, derivatyvas iš papras
to cukraus glukozės, gydo ska-

j

J
Laidotovftį Direktoriai

I
• 

s

■
i

iftZB

Oftfi sa WESTSBM AVK. - _
■ ‘ . -----

f T«TS MODERNHKOe
3 w) nwnmninr xoKxaog jį ■

■i

gynimo sistemą. - 4įį- c<BendPuomenei”, 
nei jokiaį- Kitai, organizacijai.' 
Tad įtikėkime, kad joje nebus 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- viėtos jokiems lietuvių "vieny--v L ‘ . \ - -VA-s" ’ ~ -v .

mK^ŠcRiJA IR MOTeKU LIGOS
uihekuLouiNė CHinUK^IJA

61324 So. Kedzie Ave,, WA

priklauso nei

Tad /tikėkime, kad joje nebus
4

M^Motina teisiama
Už -našovima savo dukters

- X . i A •
•nWAvnrTJiTfTmn

j:■

p-I ■j

tl

siliepia, skambinti Mi- 3-uuot

TeleE BE 3-5893
DR. A. B. GLEVEČKAS

•^''2 ... S .. - -

>bei kenksmingiems išsireiški-
jinams. ' —is

Anchie pareiškė kad jis skai-
7 / .' Z '' „7-.

ij'> "įrcįĮė gu

rūmų juokdariu;
• \ r- '■ *f>

PEKINAS. "M
T J.: * >* ’ * w •

i tys kasdien tik .po yieną eiju.

i drųma.s ir jis'jį pakvietė; sayo. 
rūmų juokdariu? - .

— Ispanijos žinio-■ - .- t t _ TfaĮpmgįnniai
miš, Sovietai ir Ispanija pašira-jslubgšhid.'Pekįne mano, kad'Kai
šė prekybos Sutartj; lufią^So^ 
vietai parduos IšpanijaT ^’inili-iėję.’ 
jonus tonų- žemės alyvos 1977'm. I 
..... ■-
PASKOLA -JUGOSLAVIJAI

J
<r /

Izraelio kyšiiunkar
TEL AVIV. — ,•* / 

sekta kyšihinkavjmas 'kasdien'' 
plačiau aiškėja-1 “Sutiki pasakyti 
ar-valdžia ištvers, to skandalo pą-

i-ų-t. „T.^r r—c '..r---.. ..

LUKSEMBURGAS..— Euro-
Jį . te ‘ . ■ t. •. ■ ’

pos investacijos pinkas, nežiū
rint politinės netikrovės, suti
ko paskolinti Jugoslavijai 60L. • v -- - ■■■ 

joį_ - -liesta, rašo laikraščiai.
Atveju, jei Jugoslavija rega-1 

lėtų grąžinti paskolos.' tuomet 
bendra Europos rinka sumokėtų
lėtų grąžinti paskolos, tuomet

skola.

■t':.

Izraelyje su-

VILNIEČIŲ ŽINIAI 

madienį, i)' vai. ryte, Tėvų Ma- 

.St, Chicagoje, kun.’ dr. V.Rim
Y “ Y* ' ? v ' v

J TLZ 
mirusius Vilniaus Krašto „Lie-

*■ z • r » f j < - -

Š. m. spalio mėn.’ 31 d., sek.

rijonų koplyčioje, 4545 W. 63
* • i *’7-' t d Lt '

.sėlis atnašaus šv. Mišias
* -t -r* •• * - s.

jos valdymą. Italai jau bando į.dentas Fordas patvirtino Civili-

į

1 t

I 
I■ i,

f
I
iI
I
i

GYDYTOJAS IR CHiRUięU^S 
SPECIALYBĖ AKIŲ LlGuS 

3907 West 103rd Street 
Vdfiados psįal susitarimą

DR. K. A V~ JUČAS
z-489-4441 561-46V3’.

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
J0G2 N. WESTERN AVto. - 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

r

prievartautojo .
Krimal. teis-

■*aat± ..

r Nepraleidžia laiškų
Paskutiniais laikafs Lietuvos 

okupantas pradėjo stipriai ’tik--
rinti anapus geležinės uždangos 
siunčiamą'paštą. Daug kas ku
siskundžia, kad iš anapus rašy-

■ _______.......

yra Maskvos kontrolės sulaiko
mi ir neįteikiami.

Tokiais atvejais geriausia laiš
kus siųsti registruotus ir dar 
geriau kartu registruotus ir Įver-

ti arba iš-ten. siunčiami laiškai

CHICAGO.
mo teisėjas nusprendė, kad Es
ther Clay, 29, neturi būti siun-
čiama į psichiatrinę už peršovimą 
tūlo Patrick Williams, 27, kurs J 
birželio 8 dieną išprievartavo 
jos 8 metų dukraitę- Piktadaris 
guli Cook Apskrities ligoninėje 
ir jaučiasi pakenčiamai. Teisė
jas' Saul A. Ępton nutarė, kad
ji turi būti gydoma psichiatri
nėmis priemonėmis, kol bus tin

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE - 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dn Juozas Dauparas. ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS. 7Studija, /sieli 
•U...:__ _____________ 2^___ _ ,
lių: Jemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. Ū dalis; Žemės

/ Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos fikimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybes gyvenimo ir nebūtų su
griovęs grąžtai'išaugusiųJ ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų; šiandiėną, drąsiai galima sakyti, beturiu 

*•''' Z -

ir prilygti pačioms Iškiliosioms Europos tautoms”. . , v
Knygos apie žemės ūkį atrodo tik Žemdirbiams skaityti, kadan^ 

absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa

niukai, arhą" ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso

f
i

j Vį Chicagoje 1966 metais panes autoriaus lėšomis. Knyga flviejų Ua 

| ūkio švietimas Lietuvoje.
I. %. • _ ■ ...r

/ Autorius savo žodyje rašo.

griovęs gražiai' išaugusiųJ ir suklestėjusių Lietuvos jpdlitinĮ^ ekonomi 
nių ir Kultūrinių laimėjimų; šiandieną, drąsiai galima sakyti. lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europi tautomš”. . S

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadan^ 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa* 
šaulį išblaškytų lietdvių absoliuti dauguma yra. arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso 
liūčiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”. , ' 'u ‘

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lenteHiL kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose. į '

Čeki arba Money'Orderi siųsti., tokiu adresu;
(yC NAUJIENOS

1739 So. HAUSTED STREET; CHICAGO, -ILLINOtS 60608
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime

A
j
L 
r i
i

i

ii

EUDEIKIS «i

i
i

J

■■GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGAkama stotui teismą. Apygardos 

jury teismas šio mėnesio pra-DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
26l i W. 71st St — TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS StIBUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaU an^ad. nuo 1—4 po pietų. 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak. 

Ofiso talat: 776-2830 
Naujas raz. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS ~
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL: PR 8-12237

ir penKt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštame- pinteriai, p&si geriu ant, naujam 

pagal susitarimą.

tintus 100, 500 ar net lįOOO dol 
Tokiais atvejais, kai įvėrtin-

žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
__ a____ T 44TNAIttt* d r- ■C’tvnne _ mvli.

džioje nusprendė, kad Mrs. Clay 
negali būti teisiama, nes nesu- 

/geba kooperuoti su savo advo
kato ir nesupranta dėl .ko yra 
teisiama.

5

4S05-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741-1742

tas laiškas sulaikomas, per Ame
rikos vyriausybę galima iš Mas
kvos ponų išreikalauti dingusio 
laiško vertintą ’suma.

į

I
/i

l i
i
f %.

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

Šuny paroda Chicagoje
CHICAGO. -

■

įPROF. FRIEDMANAS SAKO

ČIKAGA. žymus Amerikos šunų paroda ruošiama ir
šeštoji ru- ‘ _ I

T t
t

Nebus nupigintų skridimų 
į Europą - 4

WASHINGTONAS. — Prėzi-į
'.| riaųs narius. ? .

'j Po pamaldų organizuotai

| tuvių S-gos Ghicagos šky-

parduoti savo nuosavybes, kad i nės Aeronautikos Tarybos po-į 
; galėtų išsikelti į užsienį. tvarki, kuriuo panaikinamos nu- , 

pigintos sezoninės kainos skfai-i bus lankomi mirusių" narių ka

ekonomistas prof. dr. Friedma- 
nas, Nobelio premijos" laurea-
tas, sako, kad prie JAValstybių

įvyks spalio 30 dieną Interna
tional Amphitheatre prie 44 ir- 
Halstėd gatvių. Dalyvaus 115

i TEISINAMAS J. BRADEMAS

WASHINGTONAS. — Kon- 
• gresmano John Brademo gynė-
jai sako, kad kongresmanas yra 
gavęs iš Pietų Korėjos prekybi
ninko 5,150 dolerių dovanų rin
kiminiai kampanijai, bet tai, esą, 
nieko stebėtina ir nieko nėra blo
go. Kcngtesmanas nebuvo pa
pirktas, nes jis balsavęs prieš P. 
Korėjos rėžimą.

PENTAGONO NUOMONĖ

WASHINGTON AS. — Kaiku-
. • • ' /■' A — '

rie Pentagono kariškiai yra įsi
tikinę, kad Amerika bus jvėlta į
karą ginant Panamos kanalą? Jie

pasirašyto Amerikos - Panamos 
vyriausybių ir jei Amerikos se-

sako, jei kanalo sutartis būtų

natas jos nepatvirtintų,^tuomet
Panama netektų kantrybės.

DIPLOMATINIAI STEBĖTOJAI 
" MASKVOJE

MASKVA. — Diplomatiniai 
sluoksniai Maskvoje mano, kad 
Andrejus Kirilenda, Nr, 2 Rusi
jos komunisto4 partijoje ir artf- 
*irfąs partijos Vadui Brežneynį, 
greičiausiai užims ministęrio ^Ir- 
mininko 'Aleksejaus Kosygino

Andrejus Kirilenda, Nr. 2 Rųsi-

vietą. Jis turi 70 metui

dymams tarp Jungtinių Vaistyk par Lietuvių Šv. Kazimiero ir 
bių ir Europos. Daugumas oro Lietuvių Tautinėse kapinėse, 
linijų prašė palikti tas"pačiąs, Visi nariai prašomi skaitlinė
dabar galiojančias skridimų kai- ga dalyvauti. Valdyba..

bių ir Europos. Daugumas’oro Lietuvių Tautinėse kapinėse.
• • • — ** ____-• - - * J ’ te

| CRANE SAVINGS and Loan Association
3

TeL LAfayette 3-^ 083
A

-

£
■ l

7
V

Mokama 4 mėty 
Certiflkatams.%

MaŽtau*i« $5,00C 
ar daugiau.

i

g Vs %
"hfct * ‘

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

Mokame 1 metu 
Gertifikatams.

MaFiiu*i*'$1,000 
p .rr iW*orU

ON INVESTMENT
-ACCOUNTS

i TC
Taupmenos padėtos j reguliarias taupymo H s kelte s iki mėnesio

16-toi diendt duotia pelnb dividendą 
te. tei'ijiLteiC.' te ;

. , VALANDOS: Plrmid. lt keMrt. 9:00 ryto
DIVIDENDAI MOKAMI KAS S Mėnesiai 
r >€■•» h.'- it a .r -šį-
VALANDOS: Plrmad. Ir ketvfrt. 9:00 ryto — » ,
Antrad. ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais ®:00 ryto 12:00' dienos. Trečiadieniais ui-

6:00 vak.;

f;

j

daryta.

(•F

i
I
I III
I

I I

t

■#

į

X

konstitucijos reikta 3,631Šuo. Įėjimas $8-su-
angusiems ir SI valkams.nustatytų ribas Amerikos vy

riausybių išlaidoms.

WASHINGTONAS. — Valsty- 
i bės departamentas spaudžia, k?d

OFISU VAL.: pirm., antrad., treėiaa.
ir penict. 2-4 ir 6-8 vaL vak šeštame- piuteriai, pasigerinant, naujam 
Diau 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku Kinijos .lyderiui Hua Kofengui.

būtų leista parduoti Kinijai kom-
1

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

NAŠLIŲ, NAŠLIUKUI ir pavienių

P. ŠILEIKIS, 0. P.
vRTHOPEDAS-PROTEZlSTAS ■ 

Aparatai - Protezai, lied. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojom> 
(Arch Supports) ir 11% (Arch Supports) ir L t 

VaL: »—♦ Ir 6—8. šeštadieniais &—1 '. 
2850 Wort 63rd St., Chicago. III. 60629

ToloU PRosfwet $-5084
% <

GĖLININKAS
Linksmumo arba liūdesio valandom 
__  _ Ia raLilkčil sztki* 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAM5 <?AS)

J
5515 So. Harfarrt Ava.

jgražiaucief
- -- ~ 
kapams gėlės.

DAUBARŲ SONUS
586-1220

Gėlės visoms progoms 
&EVERLY HILLS GftLINYČIA 

WEST 63rd STREET
PR 8-0833 ir Rft 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gano Drlshiy krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn,

ly krav 
DAISY

Tel. 4994318

SI

SOPHIE BARČUS '
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
-

Visos programos iš W0PA,
1490 kll. A# M.

■

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pir- •
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popet. — Šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30

į-
t

J

i

knygos anglu kalba
* i

J. .tasminas, >Ą KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir nuotykių

. 50 psl. Kaina ..

Dr Juozas B

A
aprašymai, pamilt <S gyvenimo lengvas. stilius, gyva kalba, gražiai išleista

MODERNIOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
i

J

.•į
■■iž

1

— 1:00 vaL popet. 

vai. ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. AAAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

i

"S

klubas ruošia linksmą šokių vakarą 
bdėje,~4046 Šo. Western Ave. Veiks 

bufetas su Įvairiais gėrmais, virtuvė: 
šilti įr šalti užkandžiai^turtinga lote- 

rai ir svečiai kviečiami atsilankyti.

V. Cinke

lapkričio 6 dieną 7 vai. vakhro Bataan 
salėje, 4046 So. Western Ave. Veiks 
bufetas su Įvairiais garniais, virtuvė:

rija. įėjimas asmeniui $2.00. Visi^ na- 
rai ir svečiai kviečiami atsilankyti, 
šokiams gros puikusis J. Joniko or
kestras. Cinką

1% HIGH

Dr Juozas B Kpjhdu* MISTOrV Of tlTHW-NtA LiefaW IStdrtjoo 
.Atrarirtci IfiS pit iki pokano metu Vidutinio formato. |42

Or. Juozai fCuneius/ VYTAUTAS THB GREAT. DhK Vy

SlJžtfLKietiis ^4
dqvanq> jvjinprnih Jas ir

įsigyti ąi4i»nkfris i V^njfėnii> irha čeki ai

t>sl., kainuoja $2fl0-
WT. ap, WKOTWV.*, - • • - ------------------------- -------------

auto pruožaJ. .'pajįęčianl tu laiku .Liet avus yatatyhes ir ros kanunynu istortia

'EJaėgurrta yra rink
Utas knyga* /gaiui 
Piniginę perliiidj .

m to progom to

V t į i ! E N o s

*

(’AID QUARTERLY Al
2%

i

i'

.1, II lllll—, Wltf TB. ft 114UI Ii I HUH IPW

N ARI A I:

ChicaROb 
tieluviy 
liaiddLuviu 

hreKtunų

f 

AMBULANCE 
PATARNAVI 
MAS DIENĄ

IR NAKTJ. 
* 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
lllMAb IK LAUKIMAS LABANAUSKAS

3.U? So. LilUAMCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 86. 5<Kh Ave.. Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

i

Į i 
f
iI
II.

i
S

7 PETRAS BIELIŪNAS
U348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

> I
aMWum

cert »fi o tas 
55000 or. more 

4 year min.

JBRIGHT
FEDERAL

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LFTUANICA AVĖ.

iII
I

i

P£ft XNNUW
PASSBOOK 
ACCOUNTS

PERKRAUSTYMAi

M0 V I N G
L«idim«t — PIRU »pdr*i»d» •

2 EM A KAINA
R. i E R ft N A $

TH. WA 5-8063

4
•t

PER ANNI7M 

$5000 or morė 
minimum 

30 month®

SAVINGS AND IDAN ASSOCI mox

HIGHEST RESERVES
\ ;

4071 ARCHER AVENUE

♦

★
mimeie

i

i.

Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
v «ą (LACKAWICZ)

2424 WEST 6fHh STREET 
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY Palos Hills. IH. 971-4410

REpuMic 7-1213 
VTnrin:a I01%

PER ANNUM 

$1000 or moro
I yeir m i n.

I

CHICAGO. njJNOIS 60K32
VĖL.: LA 3-8248

Ą f -it. ‘ r ■ s

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

i
P. J. RIDIKAS

Phone: YArda 7-1^11

MOVING
ApdravstM pcrkrkottyniM 

H Įvairtv *Wvmv. 
INTAKAS VILIMAS 

123 Wm» 34 PUe« 
falu FRontUr M132

♦ So. HALSTED STREET
I

.t■■■te tuos Biznierius.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

3I.XI3

. B
I.
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— Pranas P.iutvytis, pasiun- _ 
tęs prezidentui telegramų Bnal 
zinskų reikalu, praeitą .savai
tę gavo iš prezidento " Fordo 
laišką, prie' kurio yra pridėtas 
ir'prežidėnlo pareiškimas, pa 
darytas tautinių' grupių atsto
vams Babtuose Rūmuose.

— Pranas PučCvylist 
tė telegrainą ’ ir .sen, Charles 
Percy, kurioje prašė leisti 

skirti kill t ūros muziejuj lapkričio 7 abiem ferazinskanis ąpsigyven
1 ti Amėrlkrijė. Senatorius aT- 

- .siuntė laiškuti kuriame1.' €jis
I - žurn. Arė jas. Vdkauskas, pasižada .^Br^nsktr^ikahr 
303 Vartick St, Jersey City, N; rQpintis 
J. 07302, sėkmingai vadovau
ja Vorld-Wide News biurui, 
informuoja Amerikos netgi ,ki 
lų kraštų spaudą apie Lietu
vą ir lietuvius; ypatingai re
daguojamam biuletenyje A- 
meriean Scene, šiam reikalui ir kitose medięinos Įstaigose de- 
jis/prašo siųsti žinių iš lietu- vyniais balsais prieš vieną nuta- 
viško gyvenimo, žurnalistinį rė nutraukti savo kontraktą su 
darbą A. Vitkauskas pradėjo apskrities; administracija ir Įga- 
Lietuvos kariuomenėje, būda- lioti savo uniją, skelbti streikai- 

Imas savanoriu - kūnėju, gi da- jei bus neišvengiama. Jei strėi-j 
... ... Lietuvių Montessori Drau- biuletenį leidžia 25 me kas bus paskelbtas, tai 800 sląu-;j

vardus prašė ntmmėti. Dėkui gija dalyvaūs Tautybių festi-; tus. Paskutiniu laiku iis .ben- gių, registruotų Cook .apskrir 
dėmesį. Visi valyje ir mugėje šiandien

L. Banis^ Cleveland, Ohio, 
platininio vajaus proga, susi
pažino su Naujienomis ir jas 
užsisakė vieneriems metams. 
Dėkui už dėmesį, dėkui jo ar
timiesiems, kurie įteikė jani 
Naujienas susipažinti ir turė
jo teigiamos įtakos. Platinimo 
vajaus proga Naujienos yra 
siunčiamos susipažinmui 2 sa, 
raitės nemokamai pagal gau-' 
tus pageidavimus arba skaity 
tojų atsiųstus galimu 
meratorių adresus,

— Ponia Stella Conrad iš 
Brighton Parko ' apylinkės, 
pratęsdama iš anksto be ragi
nimo prenumeratą, savo ge
rus linkėjimus atlydėjo 5 dol. 
auka Naujienų paramai. Tos 
apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas 3 mėn. tinkames- 
niani susipažinimui, todėl paJ

žinti ir pareikšti savo asme- laite išrinkta latvaitė Ivetn 
mškų miopionę jas užsisa- NorgeĮlo.
kant. . . 1 — /ohn Golmintti .išrinktas

I Pr(,ll,,mes FPt'.pene-' Amerikos Veterąnų Spaudės
dainų rečitalis, akomp_ąęuo- JJĮmjs vicepimyjiinku, Buvusį 
jant Manigirdui Motekaičiui, phfpjiunką Stanley^ -Balzeką, 
-bus šį sekmadienį,spalio 31 d., jr Arnie Mątanky, Chi
3 vai. popiet Jaunijno ęentre. cagos parkų Distrikto infor- 
Bilietai gaunami Marginiuose maęijos direktorius. Pareigū- 
ir prie įėjimo. Pelnas skiria- , 
mas LŽS-gos globojamam P. 
Daužvardžio fondui ■
premijoms ir ugdyti jaunuo. d 3 vaj pOpįet' 
sius žurnalistus.

— Sol. Ginos Ciipkauskie- 
■ . nės ir pianisto Vytauto Puško

prenu- r*aus koncertas bus CIevelan
i do Nekalto Prasidėjimo para- 
' pijos salėje lapkričio 6 d. Pel
nas skildamas vaikų žurnalui 
“Eglutei” paremti. Lapkričio 
13—14 d. ten bus švenčiamos 
Lietuvių Dienos, kurių prog
ramose dalyvaus solistai Da
na Stankaitytė, Stasys Baras 
ir Jonas Vaznelis, taip pat pia 
nLstas Alvydas Vasaitis.

rių 'pagerbimas ir įvedimas j 
pareigas bus Balzeko Lietuvių

> 7

nubalsavo streikuoti
CHICAGO? — Slaugės (nur

ses) Cook ^apskrities ligoninėje

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Raiti* -

MECHANIC 
? S E T-U P M A N

Experienced desired.
• 9 paid Holidays,
• Vacation,
• Siek benefit insurance.

< LADY LORA Go.
I 8360 So. Rirkhoff,

" L Chicago, Illinois 
*^-.(600 West); ' s
- Phone 487,9191 -

PLASTICS
■ . MOLD MAKER 

and
MOLD REPAIR

Top wages: Exellent benefits. 
LIND PLASTIC PRODUCTS, 

INC. - '
6900 N. Central .Park 

Mr. Richards 463-0200

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė.— Pardavimui

REAL ESTATE ^08 S 
Namai, Žemė — Pard>

PASKOLAS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMIb 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKEJIMA

DEL VISŲ INFORMACIJŲ. KR22PKHTS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*- ' .■

2212 V?; Cermak Ro«< Chicap' E t VJrginiF<

Erdvus 4 miegamųjų Geor 
vonios. Centrinis šaldymas, 
tros ir Whipple. Tile imokėl

72-TROS ir Artesian; 2 bu 
nfš. Naujas gąražas. 2 židinia 
rūsys. $26,500.
....71-MOS ir Rockwell. 2 bu 
nis. Pilnas rūsys. Garažas. S:

BUDRAITIS REALTY

ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow į 
vakarus nuo Calif orui jos ir 62. Nau
ji alum, langai, did. garažas.
' 1% AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman. . -

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

ŠIMAITIS REALTY
“i Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878
4243 W. 63 Street

‘ Tel.: 767-0600.
135-TA IR ARCHER At
~ ~ LEMONT ILL

? Tel. 257-5861.

HELP. WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia .gių, registruoti} Cook .apskri

tyje, ir dar 200 slaugių, tarnau
jančių Oak FoFest ligoninėje, 
apleis savo tarnybas,; Streiko 
priežastis -X reikalavimas pa
kelti algas. 1'

tus. Paskutiniu laiku jis .ben- 
—•1 lr| dradarbiauja; lietuviškoj spau 

d-. doj, rašydamas ądbmias iširau 
iš turtingo nuotykiais ir 

. bei kūryba gyveni-

už auką ir už
skaitytojai prašomi remti Nau sekmadienį spalio 30 ir 
jienas ir jas platinti. Visi lie- Navy Pier halėse. Kaip ir kiek'^į' y 
tuviai kviečiami atkreipti sa- vienais metais turės kioską ir darįais 

»-V-v z-, 1-^ ■» zl A * -Z "XY _ 1 t 1 • T • < T VI • i

mo.
— Field Gamtos muziejuje 

lapkr. 7 atidaroma. 19 šimt. vi
durinės Amerikos indėnų ri
tualinės aprangos - panoda. Pa1 P^z. Fordas laimėtų rinkimu? 
rodą iliustruota šokių bei ap-j ir jei sekr,..Kisingeris pasitrąuk- 

eigų fotografijomis. Kiekvie- tų> tai valstybės, sekretoriaus 
-----k.• j ' -1.vieta, -užimtų prekybos sekr, - E.

Richardson arba buvęs Pensil
vanijos gubernatorius Scranton, 
kuris yra artimesnis prez. For-, 
dui. . . r. ’ -

tuviai kviečiami atkreipti sa- ? ' ’
vo asmenišką dėmesį į Nau- prekystali su. lietuviško m ai s-’ 
jienas, gerai su jomis susipa- to gaminiais. Festivalio kara-

. REIKALINGA MOTERIS ' 
prižiūrėti 5 mėnesių vaiką mūsų na
muose nuo pirmadienio iki penkta
dienio Oak Lawn rajone. .

Skambinti telef. . • ,
-424-5597

Jei prez. Fordas laimėtų
WASHINGTONAS. — Jei

RENTING IK’-GENERAL 
.. N u o m o c s

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA '
Jeigu Įdomaujate Įsigyti- šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės 
vadovaujama lietuviška Įstaiga

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

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

ISNUOMOJAMAS kambarys su virtu
vės pfiyilegija rimtam pensininkui 
Brighton Parko apylinkėj. •<. -

ELEKTROS ĮRENGIMAI.
v PATAISYMAI

Turiu Chicagos , miesto leidimą. 
Dirbu “ir- užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai.

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

‘“TėL: 9274559*.
*

PRIEŠSEZON1NIS IŠPARDAVIMAS

Europietiškų. rudeninių ir žieminių (šiltų) batų už %, kainos! 
Paskubėkite, laikas ir kiekis ribotas.
Krautuvė atdara ir sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. vak,

NORDEN IMPORTS
3059 Lincoln Ave., Chicago, Hl. 60657 

Tel. (312) 248-2646

ną savaitgalį muziejuje būna 
įdomios kultūrinės paskaitos, 
filmai bei parodos. Dabas net 
ligoti asmenys gali įeiti -į mu
ziejų nenaudojant laiptų pro 
vakarines duris, tiesiog iš au
tomobilių aikštės. Penktadie
niais įėjimas į muziejų yra 
nemokamas. x _ -y|

—Antanas Zaura iš- Marquef-

7>-r***r .-T . 4
IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS vyres
nio amžiaus moteriai prie vienos mo
ters. Taip pat išnuomojamas 5 kam- 
įarių^butas 1-me aukšte; karštas van
duo ir gazo, šilima. Tel. 476-4435.

Didžiausiai kailių 
pasirinkimai

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS ’ 
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ______________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik
Minkštais viršeliais tik_____________________ _—

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Dabar tik

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

$8.00

$2.00

$2.00

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

jubiliejinių

lAUJTENOMS šiemet suėlo 60 metą Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės gilkimni skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

AUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
zeldamos ir uesidėdatnos I sandėrius su okupantais tr jų igaUo- 
tlnlals.

AUJTENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes. Jų bendras Institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

AUJTENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu 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 metu proga 
elbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
audos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
andinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos, 
ip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
viškų reikalų renesaem.
MNUOJA: Chlcagol* Ir Kanadoj* maitina — S30.00, puval matų — $18.00, 

trim* mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. KItosa JAV vFafota matamt 
— S26.00, pusei metų — $14.00, vlanam mėn. — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 mefamv Susipažinimui siunčiama savalty nemok«m»L 

rašoma naudoti žemiau esančiu atkarpą.

NAUJIENOS,
39 So. Halsted St,
Chicago, III. 60608

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

Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę rasipail- 
nimiu nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.

1VARDE rr. VARDAS

)RESAS

Sekr. Kisingerio pažadai
WASHINGTONAS. — Pasak 

U. S. News and World Report 
žurnalo, valstybus departamen

te Parko apylinkės pratęsė iš to pareigūnai, prasilenkdami, su 
anksto be raginimo savo pre- j taisyklėmis, stipriai-pabrėžė, kad 

' sekr. Kisingeris yra davęs Kini- 
jai pažadą susirūpinti Kinijos 
neliečiamybe ir nepriklausomy
be tuo}atyeju, jei. ją.užpultų iš
orinė jėga,; Sekr. Kisingeris, kal
bėdamas Harvardo; universitete, 
pareiškė^ “Amerika- rimtai pa
žiūrėtų Į pavojingą klausimą, 
jei Kinijai grasytų išorinė -jė
ga”. .

numeratą, tuo mažindamas iš 
laidas is lengvindamas admi
nistracijai darbą.-Ta proga jis 
tarp kita taip rašo: “Taip pat 
siunčiu 5 dol. paremti Naujie
nų dienraštį, kuris informuo
ja plačiąją lietuvių visuome
nę visais klausimais ir eina de 
mokratiniu keliu. Linkiu sėk
mės ir ištvermės”. Dėkui už 
pareiškimą ir už dovaną.
— Frcnik Sakalas iš Beecher, 

Ill., žiemos metui išvyko į St 
Petersburg, Fla„ Juozas Sta- 
ce’wicz iš New Lenox, Ill., iš
vyko į Kenoshą, Wis.

— St. Petersburffo Jungtims 
Lietuvių Organizacijų Komi
tetas savo posėdyje nutarė išrinkus prezidentu Fordą, akci- 
kreiptis f prez. G. Fordą pra-|ių rinka pasitaisys^., o išrinkus 
šant leisti Pranui ir Algirdui, Carteri — ji dar labiau laikinai 
Bifazinskams pastoviai apsi
gyventi Amerikoje. Jiems taip 
pat reikalinga finansinė 
m a.

AKCIJŲ. RINKA SILPNĄ ;
NEKOKIOS ekonominės ži

nios iš pačios Amerikos ir iš už
sienio. pristabdė, vertybės popie
rių pirkimo-pardavimo apyvar
tą. Be to, akcijų makleriai;ir vi
suomenė - laukia prezidentinių 
rinkimų pabaigos. Manomą, kačL

para-

STASE’S FASHIONS
Kūdikiams ir vaikams

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avenue 
r ; Tel. 436-4184

. Sav. Stasė Bacevičienė

pas vieninjaų. 332^0 
lietuvi JaiUnjijĄ-' 9^4 Į$g7

Chioagoje imta

jkNORMANĄ
^BURŠTEINĄ

2S3-582S
(i*taigca) ir
.677*8489

By j^gry ■. ' (boto)

VERTINGŲ NAMŲ GALE1
ANT HICKORY KALNO prie 

II m. 7 kamb. rezidencija ir 2. 
ražas. Savininkas ligonis paid 
$52.700.

VENINTĖLS STILINGA 6 
9 m. rausvo mūro - rezidėncij 
auto garažas. Puikus vidaus 
Marquette Parke. $29,750.

MŪRINIS — MEDINIS paja 
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras i 
Marquette Parke. $29,900.

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūi 
auto mūro garažas: Radiant šil 
Marquette Parke. $38,000.
. 2 BUTŲ moderniai Įrengtas 
už Kedzie. žaliame parke. Viri 
pajamų. Kainuoja $30,000.
4 BUTŲ mūras prie Maria Higl 

jas gSazu šildymas. Nauja elel 
auto mūro -garažas. S44.900.
’ PLATUS LOTAS arti šv. Ki 
ligoninės Pigus. “ ~ ' t

185 North Wabash Avenue ’

DAŽYTOJAS
- 4612 S. Paulina St

: (Town of . Lake} -j'
-■'' ■ tz ' ‘ ’ -■ ’.

Dažo namus Ii lauko Ir H vidaus. 
Darbas garantuotas.

skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

AL. IR 1 G N A S
T A I S O M E 

rVISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir „sąžiningas darbas,— 

kaina nebrangi:
Telefonuos 737-3988 TEXACO 

58-tos Ir Western Avenue kimpas

J PERRY PLAZA.MOTEL
1007 Park Ave., - -Hof Springs, Ark. 
Savininkai Albertas .jų. Kastutė Rožė- 
nai. Spalvota* TV, žudomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi- 

j. j. _ _ s i.i_„__ ■ mo aikštelė. Galima - rezervuoti tel.:ste yra didingas paminklas ne 5oi.623.98i4

smuks.

e* Vengrijoj, Budapešto mie-

REAL ESTATE ,
2625 WEST .71 STREET 

Tel 737-7200; arba 737-853

Banke; sąskaita Bražinskams
R. L. Bendruomenės Centro 

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

Visuomenė prašoma savo au
komis paremti Praną ir.Algm-’ 
dą Bražinskus. (Pr.)

BUILDERS AND CONTRACT
Namu StatrSs Ir Remontą

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto dari 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savinin 
778-8165

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7

D ♦ MES LO
M AMŽIAUS VAIRUOTI 

Tiktai S74 pusmečiui au+omob! 
Liability apdraudimas penatnlnla 

Kreiotii:
A. L A U R fi ’ T • < 

<645 So. ASHLAND AVK,

AR JAU PASIDARĖTE
• SAVO TESTAMENTĄ?
Tuo reikalu Jums gali daug 

padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, "Sūduvos” išleista 
knyga — 1

žinomam 12-tb šimtmečio is
torikui, daug dalykų . žinoju
siam ir aprašiusiam, tik pa_

—LB Sf. Petersburgro
linkį remia litanistines
jas jaunimui. Sekanti paskai-j miršusiam pasirašyti arba įra.ga VAKARŲ VĖTAI, 110 psl.
ta bus lapkričio 6 d. 10 vai. ry ’ - • ■ - - - ...» ..
to Lietuvių klube.

įpu
stu di- — R. VILIAUS Poezijos kny-

Stalo sidabras ir stalo stain
less steel Terroj 3235-37 West 
63rd Street Chicago, Ill, 60620, 
telefonas — (312) 434-4660, da
bar ir visada išpardavimo kai
nomis, t. y. su 30—40% nuo
laida nuo pilnų setų kainų rin
koje. Wallace sterling (pilno 
sidabro) dirbiniams nuprgini- 
mai laikomi ne tik setams, bet 
ir jų dalims. (sk)

šyti savo pavardę, kurios iki dar galima gauti Naujienose, 
šiol jokiam istorikui nepavys prisiunčiant -5 dolerius.
ko sužinoti. (Sk.)

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

V. V A t ANTINAS

KAIP SUDAROMI

TESTAMENTAI

- Call Frank Zapolh
3208’A W.95trh St.

GA 4-8654

STATE FAR

IMlUtANC V

7.'

Su legališkomis 'formomis
Knyga su formomis gauna

ma *Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis — $3.50.

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

LAIKRODŽIAI IR 8RANGENY3I
Ptrdtvtaas ir Taisyas# 

W WEST 69/h STREET 
Telefj TEpvbHc 74941

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10.000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo-. 
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji—En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudę organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap
draudę. Dėl šių ir kitokįų in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin %

~ Tel. 421-6100.
Naujienos
(Pr).

MARIA NOREIKIEN® — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, UI 60629 • TeL WA 5-2787 

Dld*U« p««lrinklm*t gere* rOU*» Jvilrly pr»kly. 
MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIU.

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
PigTio ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.

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

i — NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL. Saturday, Oaėabar 30, 1976

RANGE

- J—I* .WIIIWUIJIIIIIII.* W! ■ I I..L.ILLJI IJJUMUL1IB JW. JBI.1 M J Jim. .IWHHMIWUxjt

M. ŠIMKUS
Notary Public 

-INCOME TAX SERVICE 
«59 S. Maolewood. Tel. 254-745 
Taip pat daromi vertimai, gimini 
llkvletlm*!, pildomi pilietybė* pri 

žymei ir kitokį blankai.

Į

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

?. NEDZINSKAS, Arc>*r Ar?
ChiCftfO, III, €002. T®l. YA 749$

j SKAITYK IR KITAM r'ATAR

' SKAITYTI ’5AUJIKBAS*




