
s

BALSAVO ŽYMIAI DAUGIAU,

TRUMPA! iš visur

čia

M. Šileikis

TA* First arui Greatest

The LnhvjniaQ Daily News
Published by The I Hftuanma Ncw» PuWuhlcg Co., Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuajrian 
In The United Slate*

VOL. LXI

Library uf C° 
Periodical Divosion 
Washington, D- c-

Price 15c Chicago Antradienis.f Lipkr.-Xovember-*; 1976 m. NO. 257

VISU AKYS -I ’

Taikos derybos
- Jimmy Carter telegrama atsake i Amer. Liet. Tarybos pirm, 

dr, K. BoBbelio užklausimą apie jo planus Rytų Europos valstybių 
atžvilgiu, j .

Carteris pabrėžė; kad jis su
sirūpinęs Lietuvos _ir kitų Bal
tijos valstybių likimu. Jis visuo
se ekonominiuose ir diploma
tiniuose santykiuose su Sovietų 
Sąjunga panaudos veiksmin
giausias priemones sustiprinti 
prispaustųjų rankas. Jis sieks 
laisvo keitimosi informacijomis 
ir idėjomis. ' J’

Pasmerkęs Sonnenfieldo dok- 
, triną, Solženicyno nepriėmimą, 

Carteris pasisakė, kad jis siek
siąs daryti detantės veikimą abi
pusiu, megiiiant ją daryti ilga
laike priemone sulaukti pasikei
timų komunistų sistemoje ir ki- 
tame^pasaulyje. Savo telegramą afgajdngos __ __
Carteris baigė zodąiais ; Aitos dljo ir telėvirijos'veiksmus tarp-

. pirm. dr. K. ‘A^syėi- tauyn^je, sferoje, laikinai ati-
kinu/ Jūsų idėjas ir Jūsų suges- dėtas.- Atidėjimas skaitomas Va 

. f tijas”. - ■. x
Prezidentūra ; apie Bražinskus 

k A /ė; f •
jb kp-? 

respondęncijų direktorius Roląnd 
L. Elliott, atsakydamas T Ame
rikos. Lietuvių Tarybos pirmi-, 
ninko pavaduotojo Teodoro Blin- 
strubo telegramą, užtikrino, kad 
Bražinskai nebus grąžinti i So
vietų Sąjungą, su kuria' JAV net 

. neturiekstradicijos sutarties.
Bražinskų reikalą su., reikiamu 
dėmesiu spręs Teisingumo depar
tamento -Imigraci j os ir .Natūrali
zacijos tarnyba. ; Net . j eigų j iems 
ir'nebūtų, suteikta politinių pa
bėgėlių teisė* ir jeigu-jiems/ ne
būtų pripažinta galimybė pasi
likti' JAV, normaliai: jie būtų 
grąžinti į kraštą, iš kurio atvy- 
k6j šiuo-atveju į Venecuelą.

Telegramos- į Washingtona
Chicagos lietuviai sukruto 

. siųsti telegramas prezidentui 
Fordui ir kitoms Washington©

- . Įstaigoms, prašydami, kad būtų 
Bražinskams suteikta politinių 
pabėgėlių teisė. Čia daug ini
ciatyvos parodė Sophie’ Barčus 
radijo programa ir šauliai. Vien 
per Amerikos Lietuvių Tarybos 
.centro Įstaigą spalio 30—lapkr. 
1 d. buvo išsiųsta apie 250 tele^ 
gramų. .i

Jau žymiai anksčiau dr. Bo
belis Amerikos Lietuvių Tary
bos vardu buvo pasiuntęs tele
grama prezidentui Fordui ir Val
stybės sekretorių^ Kisingeriui, 
prašydamas, kad Bražinskams 
būtų suteiktos politinių pabėgė
lių teisės su leidimu nuolat apsi
gyventi JAV. ■;

Raštas Kisingeriui
Per “Naujienų” banketą Chi

cago} e po prašymu Kisingeriui, 
kad suteiktų Bražinskams teisę 
pastoviai. apsigyventi JAV, bu
vo surinkta daugiau kaip'šim
tas parašų. . ’T

Marquette Parko r*Namų Sa
vininkų draugijos baliuje tuo pa
čiu reikalu surinkta per 100 pa
rašų po laišku Kisingeriui.

ALT Informacija
'A ... -MB* į ’

JERUZALĖ. — Izraelio svei- 
L katos apsaugos Įstaigos paska- 

tino valdžią griebtis atsargos 
priemonių, kad iš Jordano cho- 

• len nėpėrahnestų į Izraelio pu-

Sovietai siekia pažaboti 
spaudos laisvę

NAIROBI!A, Kenija. — 
vykstančioje UNESCO (Jung
tinių Tautų švietimo Mokslo ir 

.Kultūros Organizacijos) konfe
rencijoje sovietų, pastangos per I 
tą organizaciją visame pasauly
je pažaboti'spaudos laisvę paty
rė pirmąją nesėkmę: Sovietų 
reikalavimas (ko greičiau priim
ti deklaraciją, kad valstybės yra

> už savo spaudos, ra-

karų valstybių laimėjimu. '

Indira ■ sovietu pavyzdžiu . >

NEW DELHI, Indi j a. — Prem" 
j erė Indira Gandhi pralaimėjo 
bylą, kuria buvo siekiama likvi
duoti: paskutinį laisvą Indijoje 
laikraštį The ■ Indian Express. 
Tribunolo teisėjai atmetė Indi- 
ros valdžios reikalavimą f už ne
pakankamai sumokėtas nūosavy- * 
bės mokesčiusišparduotito laik- 
.raščio vhhdens pompas ir oro re
guliavimo įrengnh^?:Tribun61o 
teisėjai leido: laikraščiui pasilai
kyti; minėtus įrengimus, kol bus ■ 
Baigta ttyla, . kuri tęsiasi jau 
penktus metus.. . ‘ -

Albanija nebepasitiki savo
■ ... _ ’ ...... - • 

globėjais

VIENA, Austrija. — Albani
jos komunistinės valdžios lyde
ris Enver Hoxha davė suprasti, 
kad siekiama palaidesnių santy
kių su Kinija. Savo kalboje 
Hoxha išreiškė “gilią” padėką 
už Kinijos teiktą ekonominę pa
galbą, bet nė vienu žodžiu ne
paminėjo naujojo kinų valdžios 
lyderio Hua Kuofengo. Hoxha 
pareiškė, kad Albanija tūri rem
tis principu —pasitikėti tik sa
vo jėgoms. ■ '

; Vakarę Vokietija 
hitlerininkų nemėgsta

BONA. — Vakarų Vokietijos 
apsaugos ministeris — Georg 
Leber pašalino iš tarnybos du 
aviacijos komanderius gen. Įeit. 
Walter Krupinskį ir jo pava
duotoją gen. maj. Kari Heinz 
Franke už leidimą Adofo Hitle
rio’ favorizuotam aviacijos pul
kininkui Hans Ulrich'Rudei sa
kyti prakalbą karo veteranų su
eigoje aviacijos Bremergarten 
bazėje^ Pašalintieji karininkai 
pareiškė, kad vokiečių parla
mente'atstovų tarpe esant "kai
riųjų ekstremistų ir komunistų 
nedera juos smerkti.

Ruduo (Akvarelė)

Amerikos diplomatas' mėgina 
tarpininkauti

BEIRUTAS. — Egipto gene
ral majoras Hassan Choneim 
bandė suvesti prie bendro dery
bų stalo visų tarp savęs kariau
jančių frakcijų vadus, bet krikš
čionys atsisakė pritarti svarsty
ti taikos plano punktui, kas kon
troliuos arabus, dalyvaujančius’ 

Į laikos saugojimo kariuomenės. 
I daliniuose. '■ Krikščionys pareiš
kė, kad deryboms tarpininkauti 
turi pats'. Libano prezidentas 
Elias Sarkis. Tuo tarpu tarpi
ninkauti ėmėsi JAV diplomatas 
George Lane.

Europos ir Azijos tautos labai atidžiai 
seka kiekvieną svarbesnį pranešimą

WASHINGTON  AS, D. C. — Pirmieji antradienio pranešimai 
sako, kad Amerikoje lapkričio 2 dieną balsavo žymiai daugiau 
žmonių, negu didžiausieji optimistai buvo apskaičiavę. Daugelis 
politikų tikėjosi pralaimėti rinkimus, nes jie buvo tikri, kad 
balsuotojus buvo apėmusi didelė apatija ir jie visai nesirengė 
rinkimuose dalyvauti.

Paaiškėja, kad politikai . ir 
įvairūs viešosios-nuomonės tyri
nėtojai ir apklausinėtojai kly
do. Rinkimų diena pasitaikė gra
ži veik visame krašte. Oras vė
sus, bet nešaltas. Saulė gražiai 
švietė ir šildė. Jau pirmomis ry-

BOGOTA. — Keturiolika metų kai Kolumbijoje veikia po
grindžio teroristai susijungę ir pasivadinę tautine išlaisvinimo 
organizaciją,jbet prokomunistinės prentactįps. Matyti, neradę 
tautoje pritarimo,~ organizacijos nariai prac^aftskhstfr- L

Gal būt tai vidaus nesantai
kos ari panašių; reiškinių pada
rinys,kad spalio-28 šeši , minė
tos organizacijos; nariai atsira
do Bogotoje ir Meksikos pasiun
tinybėje paprašė politinio prie
globsčio. Jie tai padarė lygiai de
šimčiai metų-suėjus, kai žuvo 
kovoje su policija jų organiza
torius, Kubos diktatoriaus Cas
tro revoliucijos šalininkas, ispa
nų kilmės katalikų kunigas Ca
milo Torres. . ' , J '

Pasak tautinės išlaisvinimo 
organizacijos pogrindyje leidžia
mo laikraščio “Insurreccipn”, še
ši užsidarę Meksikos pasiuntiny
bėje organizacijos “kariai” nusi
kalto ' organizacijos taktikai. ir 
ideologijai. ’ ’ >■

Pogrindžio laikraštukas “In- 
suTreccion” prikiša buvusiam 
vadui Fabio Vasquez,-kurs dabar 
yra Kuboje 'ir kurį • pavaduoja 
naujas vadas medicinos dr. Alon
so Ojeda, kad jis išdavė Kolum
bijos sukilėlių judėjimą ir veik
lą,. Laikraštukas rašo, kad or
ganizuojama sukilėlių kariuome
nė it kviečia Kolumbijos mases 
prisidėti prie pogrindžio revo
liucinės, veiklos. • - -

Meksikos ambasada Bogotoje,
yra kariuomenės. apsupta, ^ suvaržyti spaudos la,arę. 
lumbijos vidaus ministeris Ra- J G”r-"-' Beeb<i- Pasaul'° s.Pa“‘ 
fael Pardo pareiškė, jog su te- dos Lals'« komteto pirminm- 
roristais nebus deramasi ir kad ,kaa- .^‘“vaująs septymolikai 
jie yra nusikaltėlių grupės as- 
menysF-’ p J',

KORĖJIEČIAI TYRINĖJAMI
WASHINGTON AS. — Amer-i 

koš teisingumo departamentas 
pradėjo tyrinėti korėjiečių kul
tūrinę laisvės organizaciją, įtar
damas, kad ji gal bū$ kultūros 
vardu pasipinigauja laiškais, bet 
gautus pinigus suvartoja kong
resmenų papirkimui. / *

Korėjiečių kultūrinio fondo 
sąjunga išlaiko radijo’programas 
skirtas Azijos tautoms, kuriose 
yra aiškinama komunistų žala.

ČIKAGA. — Trys didžiausi 
bankai lapkričio 1 sumažino už 

reiškė Graikijos ortodoksų bai- išduodamas T»skohš -imamus 
nyčios sinodo pranešėjas. nuošimčius-iki į»ri>cento. : j

Sovietų šnipas
HELSINKIS. — Suimtas suo

miu muitiniu valdininkas kalti
namas ekonomijos šnipinėjimu

-Surado pamesta raketų
(LONDONAS. — Karinių pra

tybų metu prie Škotijos pakraš
čių, nukrito karinis lėktuvas Į jū
rą. Blogiausia, .jog lėktuvas bu
vo ginkluotas naujausio išradi
mo raketa.' Lėktuvą suradus ir 
iškėlus -iš jūros dugno Į paviršių 

■— raketos jau nebuvo. Buvo ma
nyta, kad svarbi karinė raketa, 
kaštuojanti 500,000 dol., bus 
dingusi be žinios arba, blogiau
siu atveju, Sovietai bus spėję 
pasigrobti.

Bet baimė buvo be pagrindo: 
raketa rasta 1,900 pėdų jūros 
-gilumo j e, . 75 mylių atstume nuo 
Škotijos pakraščių ir jau iškel
ta Į paviršių.

Sovietai per UNESCO 
nori pažaboti spaudą

NAIROBI, Kenija. — Jungti
nių Tautu švietimo, Mokslo ir 
Kultūros Organizacija (UNES
CO) pakartotinai sukėlė prieš 
save laisvojo pasaulio spaudos 
protestus prieš Jo tendenciją 
pritarti Sovietų Sąjungai ir kai 
kurioms kitoms diktatūrų šalims

Laukiama konkordato su ’ 
Vatikanu

ATĖNAI — Graikija ir Va
tikanas iki šių metų pabaigos 
tikisi pasirašyti konkardatą, pa-

1 Amerikos ir tarptautinėms žur
nalistų organizacijoms, pareiš
kė, kad būtų “tragiška”, jei ši 
UNESCO konferencija priimtų 
pasiūlymą, jog “valstybės yra 
atsakingos už savo jurisdikcijo
je esančios visų rūšių media vei
klą tarptautinėje sferoje.

Hind ūsai nesiduoda 
sterilizuojami

NEW DELHI. — Indijos 
džia pašalino kaimo magistra
tą, kurio policija šaudė į musul
monus ir hitidu neliečiamuosius, 
protestavusius prieš priverstiną 
sterilizaciją. -Muzaffamagar kai
me policija nušovė mažiausiai T5 
protestavusių asmenų. To kai
mo magistratas Kumar Yadov 
perkeltas į naujas pareigas—- 
-Atfros maisto komi šiom erių;-r - -

val-

švedų spauda praneša^ld šnipo 
veikla gali Suomijai’ kaštuoti 
šimtus milijonii dolerių nuosto
lių. Suomijos muitų tarybos vir
šininkas Jorma Uit.fi atsisakė 
tuo reikalu spaudai bet ką pra
nešti. švedų savaitraščio ,rVi” 
žiniomis, suimtasis- asmuo teik
davo sovietams .ekonomines in
formacijas apie Suomijos pre
kybos santykius su Jungtinėmis 
Valstybėmis, Japonija ir keliais 
Vakarų-Europos kraštais’.

Kontribucijos
WASHINGTONANS. — Pasi

remdamas Federalinės Rinkimų 
Komisijos duomenimis, Common 
Cause paskelbė, kad iki rinkimų, 
kampanijos pabaigos interesuo
tos grupės bus davusios kandi
datams j. Kongresą “žymiai dau
giau kaip 20 milijonų .dolerių. 
Iki spalio 1 dienos, tos kontribu
cijos siekė $14J.86 milijonu: iš- 
darbo grupių (unijų) $5.8 mili
jonai, iš biznio asociacijų ii*, kor
poracijų $4.3 milijonai; iš/me
dicinos ir sveikatos grupių $2.1 
milijonai. A-MA (Amerikos me
dikų asociacija) davė stambiau
sią kontribuciją — $1.5 milijono. 
Sekančios, stambiausias kontri
bucijas davusios yra šios orga7 
nizacijos: pieno pramonininkai 
$769,000 ir AFL-CIO — $768,- 
000. - . i

PEKINAS. — Spalio 28 Ki
nijos naujieji vadai nepriėmė ir 
gražino visus Rusijos ir sateli-'to valando™s žmonės skubėjo j 
tanių’ kraštų komunistų parti- • balsavimo vietas, kad ga.ct’i ari
jos sveikinimus, perėmus nau- duo^ 8370 balsą už geriausius 
jam Kinijos vadui Hua Ko-fen- 
gui valdymą. Sveikinimo tele
gramos, atsiųstos iš Rytų Vo
kietijos, Lenkijos, Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Mongolijos ir 
Rusijos^ komunistų partijų; buvo 
grąžintos. paaiškinant, kad ne-’. -
turima santykiu ir, be to, jie yra -Amerikos■tatrtosz' Kiekvie-
revizionistai. ' ,nam pasaulio gyventojui buvo
"Zt? 'i- " <• Į aišku, kad Puo JAV prezidento

Toks Kinijos elgesys nenuste- rinkimų didele dalimi priklau- 
bino nieko nes prieš mėnesį, Mao sys ir viso taikaus ir demokra- 
Cetųngui mirus, užuojautos te- tinio pasaulio likimas. Jeigu bus 
legramos taipgi buvo gražintos, išrinktas taikos siekiantis ir tai- 

Maskvos.ponai, matyti, vis dėl kos ardytojams besipriešinantis 
to stengiasi kaip nors su kitais prezidentas, tai taika gali vieš- 
susigeriirh, .kadangi Sovietų ko- patauti visame pasaulyje. Bet 
munistų .partijos ir visos So- jeigu bus išrinktas tarptautinės 
vietų imperijos vadas Leonidas politikos nesuprantantis žmogus, 
Brežnevas, nepriėmus kinams Jai užtruks kiek ilgesni laiką, 
sveikinimo telegramų, tai nors 
komunistų partijos organo 
“Pravda” pasistengė sveikinimą 
atspausdinti: “Priimkite mūsų 
sveikinimus išrinktus jus cent
rinio Kinijos komunistų parti
jos lyderiu”.

atstovus. Jie-turėjo teisę pasi
rinkti atstovus ne tik iš dviejų .. 
didelių politinių partijų, bet ir 
iš kitų, visuomeninių grupių.

Įdomiausia, kad Amerikos 
rinkimus labai atidžiai sekė veik 
-visos Europos, Azijos, Afrikos ir

kol susipažins su susidariusia pa
dėtimi.

Prezidento Kennedžio rinki
mus nusprendė debatai. Ginčų 
metu sen. Kennedy pasirodė 
daug gilesnis, gyvesnis problemų 
sprendėjas. Jis mokėjo aiškiau 
formuluoti atsakymus, greičiau 
orientavosi ir turėjo paruoštus 
atsakymus visiems svarbesniems 
klausimams. Po pirmų debatų 
visiems buvo aišku, kad krašto 
gyventojų simpatijos ėjo Kene
džiui. Sekantieji debatai buvo . 
bereikalingi. Tuo tarpu prezi
dento Fordo ir Jimmy Carterio 
debatai klausimo neišsprendė. 
Abu kandidatai prisipažino prie 
padarytų klaidų ir nebuvo aiš
ku, kuris geriau tiktų valstybės 
reikalams spręsti.

Be to. Amerikos visuomenės 
nuomonės tyrinėtojai taip pat 
susimaišė. Iki šio meto patys 

.. .. įtakingiausioji tyrinėjimo insti-
pas kurį policija rado 20 dol. ver--,tutai buvo visai kitokius duo- 

Jtės kok^d ir kuris nebuvo nie-Jmenis. Aiškiai matyti, kad tų 
|kad nusikaltęs. Jį ginti pasiso- duomenų rinkimas jau eina gry- 
vė Joseph Oteri teisės firma kar- Į naj pr?- įgandiniais išskaičiavi- 
tu.su Playboy žurnalu, kurie su-

kokainą
BOSTONAS. — Bostone tai

kos teisėjas.E. McKenney, svars
tydamas vieną kokainščikų bylą 
ir nepasitikėdamas kaltintojų 
advokatų įrodymais bei kokai
nui vartoti įstatymais, kurie ne
įrodo kokaino žalos, nusprendė 
pats išbandyti kokainą, ponoro 
patirti ar kokainas yra jau toks 
žmogui žalingas.

K 7 . ■», '^^7 T-.-

Kokaino byloje Bostone karti
namas 3'6 m. amžiaus-R. Miller,

VYR. TEISMAS 
NESVARSTĖ SKUNDO -

WASHINGTON AŠ. — "
sias Amerikos teismas atmetė ir

} rodoma, kad du prisiekusieji tei- _______
sėjai buvo išjungti iš prisiekusi-ų 'i-į, j . »• •• •
jų grupės, kai jie pasisakė prieš < ZlluYUCS All l]0]6

mais. o ne taip, kaip iš tikrųjųVvyjail ~ J - -----------’--------------iiiaijs, v ne caip, nciip is uaiuju

vyriau dėję‘3,506 dol. atkvietenet pen-ųurėtu eiti vieni institutai tvir-
T'V'į Oi O T r* ... k fcIldus tokiose bylose prityrusius 

nesvarstė prašymo, kuriame nu". advbkatus.

mirties bausmę. 4 BELFASTAS. — Poto. kai li- 
Igoninėje buvo nušauta viena 

i veikliausiųjų šiaurės Airijos ka- 
Cargill grūdų prekybos ben- [ talikų veikėja Maire Drumm, 

drovė ir kitos keturios dideliais y nužudyti dar trys asmenys. Po-, 
kiekiais išyeža bulves į Europą, licijos, nustatyta, kad šaudyklė, 
šiemet buvusieji Europoje karš- kuria buvo nušauta Mrs. Drumm, 
čiai ir sausra išdžiovino laukus, buvo vartojama protestonų- eks- 
Neužderėjo ne tik javai, bėt* ir tremistų pusiau militarinės or- 
šaknia vai šiai. Ęurępoję bulvės r^ąyjijacijoį Ulstėrio Asavano- Vėsesnis 
4iem*t jnra brangios.; ' ' teiraiisttj. v Saulė te

’ EUROPA PERKA BULVES

► ■ *

tina, kad gyventojų dauguma 
yra linkusi prie Fordo, o antrie
ji tvirtina priešingai. Tiksliai šis 
klausimas paaiškės, kai bus su
skaičiuoti visi paduoti balsai. 
Tai galės padaryti tik tai apie 
trečiadienio popiete. laikraščiui 
einant į mašiną, balsų skaičius 
dar buvo neaiškus, kuris kandi
datas turėjo persvarą.

Saulė teka 6:24, leidžiasi 4:44

tu.su


itfaawaooStRIES

(Bus daugiau)

kan- 
sako- 

£, nerv- 
Eamuipe

Trumpai žvilgtelėjęs sako:
— Žinote, p- Karuža, atsako p. Lingis,

Prancūzijoje sakoma: “Kaip 
galifBūti įtakingiausia ir galio 
giausia šalis, su liberališkiau
sių režimu ir sveika demokra
tija, milijonai gyventojų 
j .prezidentus pasiūlyti du vy
rus, kurie labai vidutiniški, ne 
ryškūs. sustingę ir nelauks, 
lūs?”' **

Įdomi

Atpigo Anglijus prekės
Krentantis vertėje britų sva

ras tiek atpigino Anglijoje pre
kes, perkant jas svetima valiu
tą, kad Sovietų diplomatai ir 
visokie Maskvos pasiuntiniai 
paskubomis skuba prisikišti 
savo -čemodanus pigiomis Ang
lijos prekėmis ir dar paštu pa
siųsti į Maskvą savo babuskai. 
Esą net rusų pasiuntinybės 
tarnautojai atvažiuoja j Angli 
ją iš anapus kanalo, iš Pary
žiaus bei Briuselio apsipirkti.

seni laikai, 
mažai as turėjau reikalų su jumis, gal ir primiršau. Tik 
dabar pamatęs lyg prisimenu jūsų Veidą.’ 1 r .

Jo ponia linksma, maloniai nusiteikusi, tik sukasi 
apie svečius ir ruošia pietų stalą. y

Netrukus ateina įauria pora - dr. yaitkus su bp-

Ji prieštaravo. -į
— Jūs-turite važiuoti kartu su mumis. Nesirūpinki

te, ras prie stalo atsisėsti kėdę. 0 antra, jūs sakote, kad 
atvykote pasimatyti su p. Lingiu į Švediją,

Apsiraminęs pagalvojau, 'kokie simpatingi p. Mei- 
laijypąč p. Gražina, visai nepažįstamu rūpinasi kaip ar
tima gimine. ‘ ‘ • r/y

Sėdame į jų naują automobilį ir vėl tais .vingiuotais 
keliais per miškingas sodybas nuvažiavome prie ponų 
Lingių dviejų aukštų namų./ y* • ■

Pravėręs' duris’pasitinka mus pats p. Lingis. Pasis
veikiname. Jis žiūri į manė.

Klausiu: . • ' , ■

Pusvalandžio poilsiui paskyrė žemutinį kambarį.Nu- 
simečiau batus ir už virtau ant lovos. Bet kur .čia miegosi 
dienos metu —svetima vieta. 0 antra, viskas labai įdo
mu. Praveriu stiklines duris ir sliūkinu pamažu i lauką, 
kad neprikelčiau šeimininkų. Plūduriavo melsvo van
dens baseinas už stiklinių durų aikštėj ir vanduo šau
lės nušviestas blizgėjo kaip sidabras. Gražioje aikštelėje 
sustatytos aplinkui baseiną poilsiui atlenkiamos kė
dės. Ežerėlį supa medžiai. Jo krantuose stūkso gražios 
turtingos rezidencijos, pasislėpusios medžių šakose: Tas 
gamtos" grožis, medžiai, ežerėlis, modernios amerikoniš
ko stiliaus sodybos, tiesiog akį veria. < Jeigu būčiau jų 
artimas pažįstamas, mielai' pavasaročiau ten nors vieną 
savaitę. Pasimaudyčiau z .žavingame ežerėlyje, pažūklau
čiau ir Skandinavijos saulute pasideginčiau, kad tik ne
būtų šaltų dienų ir blogo oro. Ten dažnai, kaip šmėkla, 
užeina juodi debesys; audra ir lietus plaka. Bet ši diena 
buvo puiki ir saulėta.

Plaukia balta kaip gulbė valtis ežerėliu, kurioje sėdi 
šviesaplaukė švedukė ir prie vairo jaunas vyras. Jie pra
plaukė pro mano nosį irp.p. Meilų vilą. Norėčiau paplau-

lia manęs pasodina dr. Vaitkienę, kuri atvyko iš okupuo
tos Lietuvos su vizitu pas savo tyrą | Švediją.

Ji klausia mane, ar buvau Lietuvoje,-ar turite ten1 gi
minių?

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje 
KAZYS KARUŽA

N V (I J 1 E N O S 

>mrih Ha faled Street. Chicago, fII.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 

aprašymai, paimti.iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
aoO psl. Kama 452.50. - • 1

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos< istorijom 
santrauka nuo pat semjjip amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL. kainuoja $2.00. < .

Dr. Juozas B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laikd Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psl. Kama $3.00. Kietais viršeliais $4.00. L

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b 
kitas knygas, ganma isigytr atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ai 
piniginę perlaida ’ ' '

Italijoje sakoma: “Kiekvie
nas sutiktas teigia, jog nei Jer 
ry Fordas, nei Jinixny C^rte- 
ri« dar neparodė sugebėjimo, 
nei kvalifikacijų . reikalingų 
vadovauti didžiajai ręspubli-

vėlink “Ryto”, kuriame tuo metu brolis dirbo, kaip ant
ras redaktorius su P. Radzevičiumi. Be to, jus kai kada 
palydėdayaii Laisvės Alėja, žinoma, senas laikas. Tai 
buvo prieš 44 metus, kai mokiausi Kaune ir gyvenau pas 
brolį Žalio joje gatvėje./Taipjamžlškinau ąpiėjsayę te
lefonu. ..'j' ' ‘ /■'

Nuoširdūs prof. Juozas, .paklausęs mano f‘piršlybų” 
telefonu; kad’noriu jį susitikti ir su juo pasikalbėti, at^- 
sidusęs sakoų /''”’"/ " "

— Žinoma, seni laikai, gal ir buvome pažįstami, bet ne
prisimenu. Šiandien mes turime svečių, kurie . bus pas 
mus pietums. Prašau atvykti su p. p. Męilais, nes jie yrą 
kviestu-. ' ''

Žvelgiu i p- šeimininkę, lyg artimą pažįstama ir sa-
NAUJIENOSE. GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

LIETjayĮŠKĄJI PAMARĮ
336 puslapiais su žemėlapiu ‘ ir paveikslais aprašo Pamarį, senus įo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas. ‘Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.^ \ ‘

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų. 

"’n.aujięnos . .
1739 So. Halsted St., Chicago, IŪ. £0608

Bet yra- viena užsiėmo pagal
bos šaka, kuri atneša pelno Ame-' lifornijos, 
rikai, tai privati investavimo už- ’ 
Slėnyj ė ESitdroyė G~IC. Pir
maisiais 6 metais, iki 1976 m. 
liepos mėnesio, bendrovė OPIC 
tufėj'o 216-- mil. dol. pelno.

>»<*» £ Ro*, h S't % when h#W te
•Ki'umrW ►ėr.rt, K> nvmtha the UrM 
yewrj Mti* sf k««t. ftolrn. e

needed ttwv «sw> h? W 
1 r* »«'r

dol. Nuo 1945 m., antrajam pa- skiras įmones. 
■- -

sauliniam karui pasibaigus, iki 
šiol pagelbėti užsieni buvo iš vi
so išleista 221 bū.. Amerikiečių 
pagalba’ buvo dalijama tiek ka
pitalistinėms valstybėms, tiek ir 
komunistinėms — vargingoms 
ir turtingoms.;

Iš 221 išdalyta pagalbai bili
jono dolerių, 146 bil. dbL buvo 
duota dovanai ir tik 75 bil.’dol.

kurių atgal

Iš Qraikijos min. pirm. Con 
stantine Caramanlis : atsargiu 
pareiškimu jaučiamas nepasL 
lenki ni mas Amerikos užsienio 
politikos raida dėl Graikijos 
ginčo su Kipru. Ministeris pir 
mininkas ir tauta norėtų ma
tyti, kad Amerikos prezidentu 
būtu išrinktas Carteris. Sako
ma, kšd tada" šiek tiek pasikei 
stų ir tikimasi, kad į geresnę 
Graikuos pusę. Panašios nuo
monės yrą ir Kipro prez. arki
vyskupas Makarios. ’

Ryškesnių komentarų, išve
džiojimų ir spėjimų apie lai
mėjimą ar prūalimėjimą ma
žiau yra .yoįūėtijnje. Euro: 
poje vokiečiai turi daugiausia karų Europa nori išlaikyti neu 
reikalų su Amerika, savo/kri- tralumą ir stengiasi susilai- 
tįka nenori per daug užsiąnga- ~į0i sP/ii°jimų, parodyti 
žuoti nei vienaip, nei kįtąm n?rus Sas laimės, sū kuo teks 
kandidatui. ~ Laikosi daugiau kėtvėriūs metus tartis, 
tylos ir rimtai viską seką-. ’ ’ ųž kurį kandidatą reikėtų] tų dalykų.

Tač au, ir -V. Vokietijoj, jau balsuoti lietirMiams? Kiekvie- būtų lietuvis kąn<|idatas ko- paskolos pavidale,^ 
čiamos tokios noūtaikos: nas balsuotojas turi atsiklaus- munistų eilėse, tai neverta už gauta 37 bil. dof.
merika pradeda mūs ’gąsdinti, ti savo sąžinės baiso ir perver-ljį balsuoti

į chat is mnde 
a, Ū.S. Savings 
•■piping to "make 
r true? for years'. 
hit in Jess than 
-is your dreatns 

i hanevfetj&ėfore. 
< ■ c“’ in yefer ’parii- 
ii-i ng th«rPayroll 

> vchi work; or the 
nerd yon bank.

. -<>ur Arnett can

Bendrovė OPIC tikslas — pa
gelbėti amerikiečius Įsteigti už
sienio mažai išsivysčiusiuose 
kraštuose Įmonėj ar pradėti pre
kybą. Tie kraštai* Verkiant’ rei- 

Atstovų Rūmų komitetas iš- kalingi kapitalo, bet^ tuose kraš- 
aiškino, kad Amerikos"-mok esčių tuose ir rizika yra didelė d^-pa- 
mokėtojai nuo 1945 pu. sumokė- i sikartojančių sukilimų bei tuf- 
jo 126 bil. doT. vien’ tikkad būtų to konfiskacijų.
galimą sumokėti nuošimčiai už —------ -
paskolintus Amerikos, vyriausy-? -°- Smith yra populiariau- 
bei .pinigus, kuriuos ji išdalino šia pavardė Amerikoje. Ją tu- 
užsienyje pagalbos formoje, vien- ri apie 2,5 milijonai gyyento- 
kart suvedant valstybės biudže- jų. Artimi konkurentai yra 
tą su nuostoliais. -Jones. -

Grįžau atgal į lovą. Dar pasvajojau apie tą baltą laivelį, 
kuris nuplaukė ir dingo sodybų apsuptame ežerėlyje.

Girdžiu, kad jau vaikšto virš lubų salione šeiminin,- 
r ! . WA^HINGTONAS. — Nežiū- žinoma, 221 til. dot ■ nebuvo kai. Apsirengiu ir k opiu laiptais aukštyn į salioną. Randu 

-an i- nnt prieštaraujančių balsų, Ame- išdalytas grynais pinigais, bet juos pasirubšiusius kelionei pas Lingius. '/ '
> ir galba užsieniui metai iš metų di-fu arba gaminiais, kas suteikė \ Pasigirsta telefonas. Ponia Meiluviene paipaą ragei}, 
prie- deja, šiais 1976 m. užsieniui pa- darbo Amerikos darbininkams skambmna p. Lingis. Girdžiu, kad kalba ~apię manė, 

praturtino bendroves bei pa- Tuomet p. Gražina paduoda ragelį ir siūlo kalbėti su p. 
Lingiu. Prieinu ir sakau, kaip pažįstamam: y \

— Sveikas, ponas Lingi. Esu Karuža, atyykęs iš Ka 
norėčiau susitikti su jumis ir pasikalbėti.

— Sveikas, p. . Karuža. Bet as jūsų nepažįstu ir nepri
simenu, tik su a. a- Petru, tai buvome geri draugai. Jis 
buvo puikus vyras ir nuoširdus mano draugas.

— Jūs pažįstate manę, bet gal kiek primiršote, seni 
laikai. Žinote, kad Petras, aš ir jūs retkarčiais eidavome 
kartu iš ateitininkų rūmų Laisvės Alėja pro Soborą i uni-

*> S

Be spėjimų matyti, kad Iz- ‘ 
raelis norėtų ir laukia Fordo 
laimėjimo. Mat, jo pažadai ap 
rūpinti Izraelį naujais ir mo-, 
dėmiais ginklais sužavėjo Iz-.1 
naelio gyventojus ir jo tauti-i 
nes kilmės išeivius rišame pa
saulyje. Ypatingai vertinamas 
pareiškimas Amerikoje gyve- f 
nančių Izraelio išeivių ir kiL 
mės amerikonų. Jie stengsis,' 
kad rinkimus laimėtų Fordas. * 
Amerikoje, gen. Brown teigi-1 
mu, Izraelio kilmės amerikoJ 
niį kraŠįo valdžioje ir kitose, 
srityse’yna labai didelė. Aky-' ~ , ., . . .. t. . T ,. . .. , ■,■ Pasak kaikunų Amerikos ,lesiu Izraelio laikraščiai kad, ., ... t ., . ... ‘ HHl i• j • t, , , . laikraščiu, Amerika nebijo : į'-r-' - WWMaW/iir norėdami Fordo laimėjimo,, ,, x , . ,. . ........ . v , Castro kanų, esančių Angolo- ^SSSsi^.vis tik jspeja, jog pažadas ga-:. , . .. , , . . ?.. • *’,. r-r. , i-. , - je, bet ji daug daugiau jų bijo- :Ii būti mandagus pokštas lai-r . . ? .... J1 ZJ•ū° , , , , tų jei jie butų taip iki dantų.meti įtakingu zvdu balsus. ! - .... . T- , ■ .

Sovietu laikraštis -Pravda”; Zribūtu Sį bėda Kari 'An'anaS 
teigia, kad Carteris dar nepa- įy jūroje esančioms kaimyni- 
žjstamas, bet. jo padaryti rin- nėms valstybėms ir tuo pačiu, 
kiminėje kovoje pareiškimai Amerikai, 
"sovietams nepalankūs ir gąs-Į 
dinaiątys. Gi Fondas, dar bid- vertinti vieno , ir kito 
giau, komentaruose apie so- <jato teigiamas ir i _ 
vietus, pasirodė jiems mažtau puses, padalytus pažadus 
patikimas. Neatsilieka nuo so- pareiškimus, parodytą 
vietų ir jos satelitai — Lenki-, lankumą ir nuoširdumą-. Da- gelbėti bus išleista apie 13.5 bil. 
ja, Bulgarija, R. Vokietija ir }>ar visi kandidatai yra geri ir 
ČekosInVaMja. Savo komenta daro patinkamus ir “reikš- 
rų ar žodžio nepasakė Rumu.. '
nija ir Jugoslavija. ’ ’ jmingus bei patrauklius parei-

, . . ' . . škimus”, nes siekia žvejoti bal
n ai ir suglaustai, a- sus sudl-umstame vandenyje.

Bet lietuvis neturi nematyti 
kandidatų Į valdžios vietas lie 
tuvio. Už lietuvi kandidatą vi
si turime balsuoti, nežiūrint 
nei partijos, Įsitikinimų ar ki-

Tik, žinoma, jei

H)RP4 IK CAirreRĮ
Ęuropoe spaudoje apie 

pierikos prezidentinius 
didatus komentaruose 
pia, kad jife*yra suiting 
štin^i, abejotino tūį

Buv$b prez. Niksonas 
neapsigina

Buvusio prezidento advoka- 
Jiesvaihu, kas laimės lapįcii-. tai sako, kad Niksonas skęsta 
ęio įnėn. 2 d. rinkimus, Euro- bylų jūroje ir negali apsiginti 
pa nebus išvaduota nuo bai- nuo jį puolančių. Esą, mažiau- 
niėsi' Amerikos užsienio poli- šiai bent 50 bylų yra iškelta 
tika kėlė, kelia ir kels rimtų prieš Niksoną.

vadovaiiti "ĮtSkihgiaūsi^i Ūr ga- rūpesčių—1’ * - j ’ ■ "CT. * ’
lingiausiai pasaulyje respub 
likai. /

ilgamečio KAi.K) pirmininko, 
prelato J. H. KONCIAČISI 'knyga

ATMINIMAI Iš .BALFO -VEIKLOS
401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.
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ryle žengia mūsų garbingieji!CHICAGOS ANGLUOS-BRITANIJOS .* svečiai pp. Brazinškai. Salėje 

LIETUVIŲ KLUBO PARENGIMAS - • ninkas skuba * prismikrofono,1 
' pristato abu Bražinskus salėje

Niūrų rudens vakarą, spalio Parko lietuvių namų savinin- likus.ierns svečiams. Abu- jie 
mėn. 30 <Į. įvyksta mūsų klubo kų draugijos p-ką p. Br. Palių- artinasi p./e mikrofono. Pir- 
paskutinis šių metų rudens pa 1| su svečiais ir Zarasų klubo juas žodžius -taria P. Brazins. 
nengimas. B, Pakšto salė pa- p-ką p. P. Blekį su ponia ir kas po to sūnus A. kuris trum-’ 

pai ir išsamiai pranešė apie da 
bartiaį jų. gyvenimą ir dar esan 
čias kliūtis nuolatiniam apsi 
jiems gv'venaL Turkijoje, 
gyvenimui šiame krašte. Dūko 
ja visiems už parodytų nuo-i’L 
dūmą jų reikalų supratimą ir 
finansmę..ir moralinę paramą, 
jiems gyvenau t Turkijoje.

Prašo jų neužmii-šti ir toliau 
jiems nuoširdžiai padėti.jy šuo 
kiąme gyveninio kelyje. Algir 
do kalba net keletą kartu buvo 
pertraukta gausių plojimų. Po 
šios kalbos, klubo p-kas V. Pa. 
lubeckas, prašo visus atsistoti 
ir kartu*su B. Pakšto orkestru 
sugieduoti pp. Bražinskams ii-' 

__  . _ _ glausiu^metų. Vėliau, abu BraJ 
ti pakankamai svečių ir pripil- zinskams nuolatos apsigyventi zinskai buvo apsupti mūsų sve 

čių? aiškinosi ir atsakinėjo į 
klausimus. Ir taip, po trumpo- 
sų garbingieji svečiai išyyko 
toliau. . -

ir neatsisakyti Bra- Laikas nustojamai bėga, lai- ’

puošta rudens spalvų gėlėmis- svečiais, pažymėdamas kad šie 
stalai "apkrauti gausiais p. Ma- mums draugiški klubai visada 
tulevičienės paruoštais vaL ’ ateina mums. į talką.
giais. Artinasi parengimo pra-' r, . ..
džią-lauke smarkokai lyja- ti.1 P° ““

z. - , ’ - mo kalbos, klubo p-kas \ . Pa-7piskas Gmcagos rudens vaka- . . . . ._ lubeckas padare specialų praras, \ ienas po kito-nepabuge .. .. .v ; , . , . 4 nešima, liečiantį mus visus Iie-helaus, renkasi svečiai, uzun-i. . » - - > -i >j . ...» I tuvius Bražinsku reikalu. Pra-dami savo vielas prie jiems pa-1 v . . .. . c
skirtų stalą. kart jie abu sj vakar, yra

v JCmęagoje ir yra prižadėję at-
Parengimas pradedamas-klu>silankyli į mūsų parengimą 

bo p-kas V. Palubeckas sveiki-. (laikas nebuvo nustatytas) Jie 
ha visus susirinkusius į mūšy prašo visų lietuvių pagalbos, 
klubo paskutinį š. m. pjarengi- t. y. skubiai siųsti telegramas 
iną. Pastebi, kad mors šį patį7 šio krašto prez. Fordui arba 
vakarą, įvairiose Chicagoš salė Valstybės sekretoriui H. Kisin 
se, yrą.net 7 kiti parengimai, gerini, prašant juos patvirtin- 
bet dėka klubo narių parody
to solidarumo, pavyko sukvies

ti Imigracijos staigos padarytą 
nutarimą ir lęisti jiems Bra-

dyti salę. Dalyvaudami šiame 
parengime; klubo nariai įrodė, 
kad jie įvertina ir rtemia V-bos 
pastangas. . ■

Todėl dėkodamas visiems už pritarti ‘ 
nuoširdų bendradarbiavimą ir zinskams padėti. Išdalinamos 
paramą klubui, linki visiems, telegramų formos, kurios sku- 
sį niūrų rudens vakarą links- biaj buvo užpildytos, grąžinant 
riiai ir gražiai praleisti, pa- jas klubo p-kui-perduoti Altui. 
sivaišinti ir linksmai pasišokti persiuntimui Washington D. 
prie gražios B. Pakšto muzikos. C. Buvo surinkta 65 telegra-

Prisimenama sergantieji klu gramos. Nemaža svečių dalis 
bo nariai, kurie negalėjo šį va šias telegramas jau buvo i,siun 
karą būti kartu su mumis, ap- tę ankščiau.

• gailestauja ir linki jiems grei-1 Įpusėjus-parengimui, girdisi 
to pasveikimo. Perduoda-mūsų klausimai-kada jie (Brazins- 
klubo veteranų pp. S. ir Z. Ma- kai) atvažiuos, nes visi su di- 
tulių sveikinimą ir linkėjimus, dėlių nekantrumu laukė, nore 

- kurie, .del. ligos-šeimoje, nega- darni juos pamatyti ir. išgirsti 
lė jo šiame parengime daly- iš jų pačių lūpų apie jų dabar- 
vauti. - - [tinę padėtį. Slenka valanda po

Po šios sveikinimo kalbos,'Hn valandos, laikrodis rado 12 
yo pristatyti, šiame parengime--’vai. nakties, o visų laukiami 
dalyvaujantieji kitų klubų at- Bražinskai nesirodo.- . 
stovai t y. Tauragės lietuvių. • Pavargusieji svečiai vienas 
klubo p-ką p.. B. Sebastijoną po kito apleidžia salę. Tęsiasi 
su. ponia ir svęčiajs,. Brighton laukimo^ valandą ir apie 1 vai.

šiame laisvame krašte. -
■ .

Po to paaiškinama, kaip šias 
telegramas užpildyti -ir prašo 
visų, šiam svarbiam reikalui Nežinomo autoriaus skulptūra

dainuojant kazoko šokiui prL jau nesenai viename redakef- 
Liikiidas dainelei, įkaušę jau- niame rašihyje bar* Supras- 
nuoliai lupo kazoką. Kaip jap taimų žiūrint vien per emigran 
buvo minėta pradžioje ir šia- Unius. akinius, gal ir taip, bet 
pobūvyje neapseita nejpynus žmonės visai kitaip jaučiasi, 
kazokėlio į gerai išpildytą vai- kuomet jie stebi per tautinio 
dinimą.

I Po spektaklio, įdomus nuo
monių pasikeitimas įvyko prie 
stalo, prie kui’io turėjau gar
bės praleisti vakarą. Vienai po
niai pareiškus prie’stalo sėdė-,

są n i o n i ngu mo akinius.

Gal bnilijai ir nė
ra žino.na, kad kai vvksta jmj- 
buviai MHdos salėje, ten lietu
vių kalba tyresne nei kituose 
pobūviuose^ bet kas iš to? Ne-

I jusiemš nepasitenkinimą dėl ge jaugi brolijai dau nėra žino- 
ros programoj bet prastų pa- ma, kam Mildoje besilanką sve 
baigtuvių, kita, prie to paties ciai tarnauja? Ogi rusų. Pasku 
stalo sėdėjusi ponia, tuoj’ pat tinė pastaba nieko bendro ne
atkirto nępatenkintajai. jog čia turi su muz. Strolios vadbvau- 
nieko blogo nėra su tuo kazoJ jąmu „ansambliu. Mūsų lietu
ku, nes tas visas vaidinimas višįąji kultūrinį gyvenimą la- 
surežisuotas iš filmo/ o daina, biau praturtintų, jeigu ir dau 
kuri buvo foartapijono muzi- giau tokių ansamblių atsirastų 
kai pritariant dainuojama, yra lietuvių kolonijose, nes, žinant 
žydų nacionalinė daina “Magi- i jog tu jaunuolių laikas taip 
la,T ir dėl to niekas’nehirėtų'pa pat yra labai ribotas, tad jie 
sipiklinti. čia galima būtų pri- jokiir būdu vieni nepajėgs už- 
dėti? jog šis dviejų ponių diolo pildyti esamos- spragos.
gas liudija, kad žmonės, pagy-i ą- Radinla

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA |
NiuIImom galima gauti puikip knygy, kuriot papuoš bot kokl^ 

knygų sninta ar lentyna.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina S5. L

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti, i 12 dalių." 296 psl.. kaina $5. '

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. II tomas. Gra
žiais viršeliais. 336 psl. Kaina S6.00. Minkštais virš. $5.00

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- 
' ' . . RIJA, I dalis 208 psL. įrišta — $3,00, minkštais vir

šeliais — $2,00; II dalis, 225 pst, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais ' —  t-— ................... '  .........  $2.00

Henrikas Tomės — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakaimė ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

P. Kesiūnas, ‘TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizaną buities romanas 292 puslapių. Kaina $3. j

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ
170 psl.______ _—-—----- ------------------- ---------------------- S3.0C ;

M. Gudelis, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 232 
puslapiai —------ -—-——----------- -------—■— 12.00 ,

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.
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j 
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1739 Š. Halsted St, Chicago, BL 60608, — TeL HA 1-6100
-Sb

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių 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:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Jan kuris laikas atspausdinta b* galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
J10. Sleldo Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji SU knygj įsigyti. prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted-St, Chicago, HL 60608

krodžio rodyklė rado 1.30 vai.’ Nuomonių skirtumai dėl kazoko 
ryte. Nustoja grobti B. Pakš- -
to muzika ir likusieji svečiai? Spalio‘23 d. Lietuvos Dūk-si dėjo.
vienas po kito apleidžia salę.- ^eriJ organizacijos surengtame. 
Lieka tuščia salė, kurioje taip 
nesenai sukosi poros, šlamėjo 
šilkas ir_ skambėjo romantiš
kos dainos.

šį paskutinį klubo rudens 
parengimą skaitau vispusiškai 
pavykusiu, kas būtų neįmano
ma be klubo narių nuoširdaus 
bendradarbiavimo. Todėl aš 
jaučiu patieigą padėkoti vi
siems klubo nariams už suteik 
tą klubui paramą, kuri šiuo 
metu tikrai yra reikalinga, at. 
šilankant -į šį parengimą.

Mano nuomone, jeigu minė- 
pobuvyje Jaunimo Centre me-i tame filme ir būtų šokamas ka 
ninę programą išpildė muz. Stro zokas, tai ansamblis tą dalį ga 
lio vadovaujamas ansamblis, lėtų pakeisti kuo kitu.
žinant, kad ansamblio nariai ^ėtų tai padaryti?

Esame užaugę ir aiškinimas 
nebereikalingas. Mūsų jaunes-j 

j nioji karta kažkodėl Įvairiomis 
j progomis mėgsta pademonst
ruoti rusų kazoką. Anais me. 
tais, tik po Romo Kalantos su
sideginimo Kaune, viename 

, pobūvyje Beverly Country 
į Club salėje, beveik tuo pačiu'

venę ilgesnį laiką šalyje, ku
rioje stipriai jaučiama vienos! 
tautybės įtaka, toji ponia taip’ 
pat “savo” nuomonę formula
vo pagal šioje šalyje vyraujan
čią ppniją.

Nenustebsime jeigu
go’’ brolija ir vėl nebars tų, jus atsirado. kai- Japonija sjj- 
kurie kritiškai žvilgteri į tau- laikė ir greit negražino atskrai. 
tinius jausmus, užgauliojančius dinlo lėktuvo MIG-25. įtariama 
išpuolius, nežiūrint kokio am- pačios Japonijos teroristų gen 
žiaus žmonės tą darytų, kaip gė “Raudonoji Armija”.

Japonų pasiuntinybės 
pavojuje

Japonijos pasiuntinybės Azi
joje yra dideliame pavojuje bū 

“Drau- b‘ išsprogdintoms. Toks pavo-

nėra profesionalai artistai, me 
gėjų pasirinktas veikalas iš fil 
mo “Smuikininkas ant stogo” j 
buvo. suvaidintas be priekaiš
to. O vistik,’ vaidinimo užbai
giamoji dalis galėtų būti kito
kia. Nebeatsimenu ar tame fil 
me yna ^šbkamas rusų' tautinis 
šokis kazokas, ar ansamblis'
pats tą dal; paĮvammmui pn-!taikn> kada paveBgtos Lietuvos 
------------------------------------- | jaunimas dalyvaująs demons- 

. loterijos pravedimą. Nuoširdi tracijose Kaune, rusų ir lietu 

. mano padėka ponui Simui Jo-’vių KGB dalinių buvo daužo-
Mano nuoširdi padėka žę 

miau išvardintiems klubo na 
riams už parodyta nuoširdų- [kukaičiui už^malonų baro ap-fmas sau tuvių buožėmis ir kiša 
mą, pagelbstint pravesti man ~ j" \ ,
šį parengimą: už gardžiai ir> pi ^ams, kurie aukojo 
giai paruoštą maistą p-niai Ma- iP_a^nSa]" nuoširdi 
tųlevičienei, ponioms, kurios Janiai Zaksųi, kurtts niekada 
pardavinėjo rožes ir loterijos neatsisako ir visada surenka 
bilietus t. y. Bilitavičienei, Ku Bemaža dovanų mūsų loterijai, 
nienei, Šidlauskienei, Aukščiu- nors tas jam kainuoja nemaža(.
nienei, Blekienei, Lotonienei 
ir p. Br.' Blekiui, taip pat nuo
širdi padėka p. V. Bilitavičiui 
ir ponios Paulauskienei iri Ku
lienei, už tvarkingą ir greitą

1 tarnavimą, visiems klubo na- mas į kalėjimus, čia mūsų iš- 
dovanas lepintasis jaunimėlis “kazočio 
padėka ką” šoko.

Nepersenai teko skaityti spau 
doje rašinėlį, jog tame pačia
me J, C. per pobūvį taip pat 

i jaunimui ratu stovint ir jiems

surenka

Dar kartą mano nuoširdus 
ačiui visiems.

V. Palubeckas
-- Klubo Pirmininkas
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“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui
7722 George St. tik už S5.00 metams! ‘

La Salle, PQ., Montreal 690, 3
. (Reguliari prenumerata — $10,00)Canada

Prašome iškirpti ir prisiųsti .V-.
su virs nurodytu

(Pavardė ir vardas) v

pren ’7TYJ prp tnc (Tikslus adresas)

• -r
t ' v

O T A SUSIVIENIJIMAS
I , A LIETUVIŲ

w AMERIKOJE
SLA — jau B0 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy-
- 'bes apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE

NIJIMAS nelaiko pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip trla w pute miltĮono dolerių kapiteli,
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali

x gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudė* nuo $100.00
v iki $10,000,00.
SLA — jaunimui duoda gera Teupomą|ą Apdraudę • Endowment In

surance, kad Jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai. . * •

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių TERM apdraudę: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00. mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALfc APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviikp KLUBŲ ir draugiu ne
riams. Už $1.000.00 akddentalės apdraudos mokestis $2.00 * 
1 metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės Į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau/paaiškins apie SUSJV1ENUIM0 darbus.

Ganrite spausdintas Informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10O01

MB

I PUIKI KNYGA. PARAŠYTA SU MEILE |
, > v LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS (

? Ok Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis f 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knv^a dvieju da |

lemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: žęmėr f 
ūkio švietimas Lietuvoje. ‘ ų >

Autorius savo* žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimą? | 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės syvenįmo ir nebūtu su- g 
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi- | 
niu ir kultūriniu laimėjimu, šiandiena, drąsiai galima sakvti. lietuviu j 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais | 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”. . |

Knygos apie žemės’ūki atrodo -tik žemdirbiams skaitvti. kadangi | 
absoliuti lietuviu tautos dauguma buvo ūkininkai ir po pa--I
sauli išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- f 
cinkai, arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- | 
liūčiai lietuviu daugumai, vpač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos r 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga | 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli- B 
mai Tėvynei Lietuvai’*.* ... V n

Knygos 30n puslapiu su daug Vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $5.00. 3 
Gaunama Naujienose,- f

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:
NAUJIENOS j

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 |
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiusime.

Taupykite dabar 
pas mus •*0300

M

e

■e

f
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fe*

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Pas mūs 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-

ai
■r

Taupykite dabar. <- -.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. v ji?

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

SAVINGS &L0AN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St. V Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metai*. , . TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILU — Wednesday, November 3, 1973
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R.K. FEDERACIJĄ VEDA PRIE SUSKILIMO
Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co, ;

1739 So. Street, Chicaflo, HI. 6O6«. Telephone HA 14100
THE LITHUANIAN DAILY NEWS
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Subscription Ratss:
tn 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 montns. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other* countries $31.00 per year.

trims mėnesiams --------- ----- $7.50
vienam mėnesiui _________ $2.50

Kanadoje:
metams —____________ — ^30-00
pusei metu ______________  $16.00
vienam mėnesiui  -------- $3.00

15 cents per copy. Užsieniuose:
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pusei metu ---------------------  $18.00
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. laidžia Naujienų Ben
drovė, 1'739 So. Halsted St. Chicago 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu*, nuo >.
9 vai. ryto iki 5 vai vakaro. Šeštadieniais — iki l^Tval

■k Rymo Katalikų Federacijos 
jubiliejinis Seimas Įvyko š. m. 
spalio mėn. 23-2-1 d-d., Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
salėje, Chicagoje- Seimas atsto
vais buvo gausus. Tik vienas da 
lykas krito Į akis—frontininkų 
ypatingos pastangos perimti

jų į savo glėbį. Sakoma, kad 
įąu. praeitame seime “šturmu”, 
suktomis kombinacijomis buvo 
išrinkta valdyba, kurion fronti
ninkai laimėjo savųjų daugu
mą. šiuo kart jų užmačios pa
siglemžti Federaciją dar labiau 
išryškėjo.

Artėja ALTO konferencija
Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba šaukia metinę 

atstovų konferenciją šių metų lapkričio 13 diena Chica- 
goje, Sheraton Tower viešbutyje. Į Chicagą suvažiuos 
ALTą sudarančių grupių atstovai iš visos Amerikos.

Amerikos Lietuvių Taryba buvo ir yra sudaryta iš

ir moteris, su purvais maišė politines grupes bei susi
vienijimus ir siūlė-visus nušluoti pasišokusią Amerikos 
Lietuvių Bendruomenę. Bet pastaroji, Amerikos lietuvių 
dar nesuuorganizavusi, pati suskilo ir iš to smūgio dar 
nepajėgia atsigauti.

Naujai karo metu atsiradusieji politikai nei sunai
kino politinių Amerikos grupių, nepagrobė susivieniji
mų ir neprimetė Bendruomenės. Bet jie rankų nenulei
do. Jie ryžosi užkariauti kai kurias Amerikos lietuvių 
politines grupes. Vieną kitą savo narį jie sukišo į kažku
rias politines grupes, bet jie ryžosi suduoti pat j didžiau
sią smūgi: jie metėsi Į Rymo Katalikų federacijos eiles, 
kad galėtų šios organizacijos pagalba ardyti iki šio meto 
tos pačios organizacijos ir visų lietuvių vestą darbą. Jie 
ryžosi paimti Į savo rankas snūduriuojančią Katalikų 
federaciją, iš savo žmonių sudaryti, federacijos vadovy-

šių centrinių Amerikos lietuvių organizacijų: Amerikos!^’ 0 vėliau siųsti Į Amerikos .Lietuvių Tarybą tokius 
Lietuvių Rymo Katalikų fęderacijos, Amerikos T n*etų- j žmones, kurie, nepritars Amerikos Lietuvių Tarybos-ve- 
vių Socialdemokratų Sąjungos, Amerikos Lietuvių Tau-lįamam_^ar^u^ bandys. jį ardyti. Jie riepajėgė ALTO 
tinės Sąjungos ir Amerikos Lietuvių Tautinės Sandaros, i išardyti iš lauko pusės, tai dabar planuoja Ši? organiza
Kiekviena šių grupių pasiunčia geriausius savo atstovus, 
kad sudarytų Amerikos Lietuvių Tarybos vadovybę. Be 
šių politinių organizacijų, Į ALTą Įeina du pagrindiniai 
susivienijimai, tai Susivienijimas Lietuvių Amerikoje ir 
Lietuvių Rymo Katalikų susivienijimas Amerikoje.

Šios šešios didžiausios ir turtingiausios Amerikos

ciją pradėti ardyti iš vidaus. , ?
Ar Amerikos lietuvių priešmas pavyks savo tikslo 

pasiekti, ar jie drįs išeiti prieš didelę Amerikos katalikų 
daugumą, ar jie apgaulės, sukčiavimo' ir klastos meto
dais valdys katalikų federaciją, kaip jie bandė valdyti 
JAV Lietuvių Bendruomenę, tuo tarpu sunku pasakyti.

li etuvių organizacijos sudarė pagrindą Amerikos Lietu- ta* priklausys ir nuo pačių katalikų: tuo tarpu 
vių Tarybai. Kiekviena organizacija siuntė Į ALts pačius ^ar neaišku, ar jie, matydami klastą ir apgaulę, tylės, 
pajėgiausius ir geriausius savo atstovus, kad galėtų su- Jeigu nesiryš ginti savo teisių šį metą, tai . sekančiais 
šitarti su kitų organizacijų atstovais ir dirbtų bendrą metais jiems bus sunkiau. Ardomasis elementas Įsisti- 
darbą, naudingą visiems lietuviams. Vėliau Į ALTĄ bu-';Prms ir ruošis smarkesniam smūgiui. Jeigu katalikai su- 
vo priimtos kitos Amerikos Lietuvių centrinės organi-jkruš ir neleis Įsibrovėliams sauvaliauti,, tai jie gali pri- 
zacijos, pritariančios ALTO vedamai politikai ir veda-1 kąsti liežuvį, nutilti ir savo ragų tuo tarpu .patiems kata
mam darbui. Čia įeina Lietuvos vyčiai, visą laiką budė-! likams dar nerodyti.
jusieji Lietuvos nepriklausomybės sargyboje, Lietuvių! Vienybės ardytojai klysta, jeigu jie mano, kad di- 
Rymo katalikų moterų sąjunga, Lietuvos atgimimo są- -džiosios Amerikos lietuvių organizacijos leis jiems truk- 
jūdis, šiaurės Amerikos lietuvių studentų sąjunga, Vil-j^yti Bendram Lietuvos laisvės kovos darbui. Jeigu Ka- 
niaus krašto lietuvių sąjunga, o pastaruoju metu priim-1‘talikiškoji federacija nepajėgs sukaupti pakankamai jė-

_ _______ • • • • r • • 1 • * »1gų ir pasipriešinti Įsibrovėliams, tai didžiosios Amerikos 
lietuvių organizacijos ardomojo darbo neleis daryti- Vi- 
sin matome, kad. Įsibrovėliai yra išradingi, bet tegu jie 
nemano, kad Amerikos lietuviai galvas nešiojatiktai 
juodai skrybėlei pakabinti. Amerikos didžiųjų organiza
cijų atstovai privalės imtis priemonių prieš Įsibrovėlių 
pastangas katalikiškų organizacijų pagalba trukdyti 
Lietuvos, laisvės kovai. ' .

Amerikos Lietuvių Taryba biivo> sudaryta didelės 
tolerancijos pagrindais. ALTO politines grupės viena 
kitą toleruoja, bet jeigu kas mano, kad tą toleranciją 
galima naudoti ALTO pagrindams griauti, tai labai klys
ta, Jeigu ALTAS pajėgė išauginti organizaciją dide
liems darbams dirbti, tai jis mokės surasti priemonių tai

ta Į ALTĄ ir Amerikos Lietuvių respublikonų sąjunga.
Visos šios organizacijos siekia Lietuvos nepriklau

somybės ir lietuvių tautai laisvės. Visos jos pritaria pa- 
grindiniems ALTO nuostatams, veikia kartu ir bendro
mis pajėgomis stengiasi sustiprinti pavergtos Lietuvos 
teisinę padėti- Nei viena kita Amerikos lietuvių organi
zacija arba tų organizacijų junginys neatliko tiek daug 
naudingų darbų, kiek tai padarė ALTAS. Bet Ameriko
je atsirado grupė lietuvių politikų, kuriems ALTO pa
grindiniai tikslai buvo svetimi., Jie nieko negalėjo pasa
kyti prieš ALTO vestus ir atliktus darbus, bet jie panoro 
sudaryti naują Amerikos lietuvių organizaciją, kuri bū 
tų bandžiusi kalbėti Amerikos lietuvių vardu, bet jiems 
nepasisekė. Jie organizavo specialius seminarus Amen--------------------- ----- , — d--------------------c---------- , —
kos lietuvių politinėms grupėms niekinti Jie samdė Ame' organizacijai apsaugoti nuo besiskverbiančių Lietuvos 
rikos lietuvių politinės kovos nežinančius jaunus vyrus laisvės kovos trukdytojų.

Andrius Mironas

Kontraversiškasis Jack Londonas
1

(1876—1916)

Šimto metu gimimo ir šešiasdešimties metu 

mirties sukaktis
(Tęsinys)

Knygų tvane
Kažkaip molina pajuto, kad sūnus nuslepia nuo jos 

dalį uždarbio. Kartą ji pareikalavo jį atiduoti visą sa
vo uždarbį, net ir užslėpus pinigus. Jis be protesto įtei
kė jai savo santaupas, bet pirmą kartą gyvenime pa
juto savo kone be poilsio vergavimo prie mašinos 
beprasmiškumą. Pirmą kartą penkialikmetis jau
nuolis. pajuto norą nusižudyti. Tačiau niekas jam ne
galėjo padėti ar patarti, ir jis nutarė iš šios padėties 
pats išsigelbėti. Viena sąlyga tam buvo — paaukoti 
šeimos židinį.

Reikėjo tik atrasti savyje kiek žiaurumo ir užsispy
rimo. Ixmdonas buvo pakankamai stiprus ir veržlus, 
kad galėtų pats pragyventi iš savo uždarbio. Jau tuo 
metu jis buvo tikras vyras, sutaupytą pinigą verčiau 
išleisdamas alaus stiklui, kaip saldainiui. į

Atskirą savo gyvenimą Londonas pradėjo prisidė-' 
dainas prie vadinamųjų “austrių pirarfų”, vargšų bū
rių. iškošdavusių žemutinės Įlankos dugną atoslūgio 
metu ir parduodančių laimikius prekybininkams ar 
užeigų savininkams uosto rinkoje. Svarbiausia, austrių 
yagos buvo privati nuosavybė, saugoma specialių žu

vų Patrulių, todėl austres reikėjo išvogti naktimis, ri
zikuojant būti pagautiems arba areštuotiems, o daž
nai atsargių draugų peiliu nudurtiems. Tačiau pavo
jingas “darbas” apsimokėjo, atnešdamas kitą dieną 
tarp $30 iki $50 pelno.

Londono neatbaidė ir kalėjimo grėsmė, nes jis gal
vojo, kad kalėjime jam gyvenimas būtų vis dėlto ge
resnis ir lengvesnis, kaip dirbant fabrike. Bet laisvas 
būdamas jis gardžiavosi, galėdamas su pilna kišene 
nupirkti visiems bare esantiems gėrimų. Jis pamatė, 
kad už kelis dolerius jis gali būti gerbiamas, mylimas 
ir laukiamas, lyg koks princas...

Austrių piratų princas
Vienas iš austrių piratų, vardu French Frank, bu

vo pasiruošęs parduoti savo ilgastiebį laivą už $300. 
Nors tai buvo neįmanoma suma ne tik Londonui, bet 
ir jo. patėviui, jis nutarė laivą nupirkti. Nerasdamas 
iš ko paskolinti, jis kreipėsi į savo auklę Mamma Jen
ny, kuri visada mielai jį priimdavo. Dabar ji dirbo 
kaip slaugė kitur. Ji be jokių klausinėjimu davė jam 
pinigus.

Su skambančiais auksiniais jis pasidarė burlaivio 
“Razzle Dazzle” savininku. Kadangi laivas turėjo ir 
savo neapmokamą “įgulą”, susidedančią iš kitų aust
rių vagių IR-metės “laivo karalienės” Mamiė, priklau-! 
sančios laivo kapitonui, tai Londonas’staiga tapo viso to 
savininkas ir vadais. Penkiolikos metų amžiaus jis bu
vo jau piratų princas! < )

Per trupą laiką Londonas Įsitraukė į įvairius nuo
tykius, pavojus ir neįtikėtinas vagių intrygas. Plaukio
damas jis niekad negerdavo, bet austres pardavęs, vi

klebonai turės pa&Jtyt, kad Fe-
1 deracija turi būti tokią, kokia.-. 
Ibuvo Įkurta. Šio fakto garbingi 
daktarai neturėtų užmiršti, kad 
jie veda Federacijų prie suskal
dymo. ' . ’

Siame seime buvo suruoštas 
ir simpoziumas apie dabartinę 
būklę. Simpoziumo pašnekovai 
buvo dr Songaila iš Kanados, 
inž. A. Darnusis, iš Detroito ir 
iun. Pugevirius.

l- Dr. Songaila iškėlė teisingą 
mintį, kad kunigai turėtų palik
ti tas darbo sritis, kurias gali at 
likti pasauliečiai. Kunigai turė- 
tų Įsijungti į pastoracinę veik
lų. Teisinga mintis, lietuviškoji 
visuomenė gali išsiversti be ku- 
iigo psichologo, dirbančio ligo- 
minėje, be žurnalistų pirminin
ko, be fotografo, be televizijos 
pranešėjo, be kunigo piniginių 
aukų rinkėjo religinei šalpai, 
Šias sritis puikiausiai gali atlikti 
pasauliečiai. Tokiems kunigams 
geriau derėtu paruošti dvasiniam . 
susikaupimui konferenciją, pa
rašyti relignio turinio straipsnį, 
bei sekmadienį pamokslui pasi
ruošti.

Inž. A. Damušio'simpoziumo 
mintys buvo ne naujos. Jos daž
nai kartojamos, ypač kas liečia 
krikščionišką socialinę veiklą. 
Bet jis savo kalboje palietė ir 
vienybės reikalą. Deja, apie ją 
reiklų kalbėti neprabėgomis, 
bet išsamiai. Faktas yra, ' kad 
šiandien katalikai" yra krizėje 
vienybės atžvilgu, jie nevienin
gi. Tai akivaizdžiai parodė sei
mo metu renkant valdybą. Gai

M. Šileikis r . Šv. Augustino bažnyčia Floridoj

Seimo prezidiumas ir sekre- (ni ir net prieš 70 metų. Taip į 
Šalį nustūmus įstatų formalu 

i mus, vyko balsavimas. Rezulta
tas frontininkų nauda;.

Mano dėmesį atkreipė, rami 
L-dkysena senosios lietuvių kar- 

- tos organizacijų atstovų. Atro- 
‘dė, kad jiems buvo sunkų su- 
Iprasti, kodėl čia kilo toks Įkar
štis. Jiems buvo nesupranta
ma; kodėl nepaisoma Federaci
jos nuostatų, renkant jos valdy
bą. Pasibaigus šiam rinkimi
niam .“farsui”, užkalbinau vie
ną kitą parapijų 'atstovą, ką jie 
galvoja apie šiuo rinkimus. Kal- 
bėj"o taip: ■ '

Mus labai nustebino, kas čia 
vyko balsavimo metu... Mūsų 
organizacijų seimuose yra lai
komasi teisingo ir garbingo ke
lio. čia gi, pamatėme, kad dy-lla, kad jis nutylėjo labai opų 

klausimą, kodėl katalikų tarpe 
vienybė pairo? Kas ją suardė, 

] kodėl ir kada? šie vienybės rei- 
ikalą liečiu" klausimai šiandien 
Ivra labai aktualūs. Bet inž. Da- 
mušis praėjo pro. salį, jų nepa- 
lietė. ■ ;

Kalbėjo jie, kad per daug po
litikuojama, kad reikia daugiau, 
mestis į kultūrinę- veiklą. 
ku,kacFkulfūrinė veikla yra svar
bus dalykas. Bet jei jis, tai tei
kė: LB-nės vadams, tai teisinga, 
nes jie, užuot veikę,kultūrinėje 
srityje, lietuvybės išlaikymui, 
metėsi į politinę veiklą. Bet jei 
jam atrodei, kad iš viso reiktų 
mažiau kreipti dėmesį į politi
nę srytį tai jie klysta. Ji turi 
būt gyva. Šokių bei Dainų fes
tivaliai ne daug ką padės paverg 
tosios tautos laisvinimui. Mask
va tyli apie mūsų išeivijos kul
tūrinius parengimus, bet biau- 
roja ir niekina, tuos, kurie vei
ka politinėje veikloje.

Kun. Pugęvičiaus. pasisaky- 
iJtnas buvo neaiškus, be jokių 

nors apie ateitį

toriatas buvo sudarytas tik iš 
frontininkų. Tik seimo daly
viams pareikalavus, buvo pak- 
viesta ir Balfo pirmininkė p, M 
Rudienė. Tiesa, prezidiume -sė
dėjo p. St. Rauckinas, sako, kad 
ir jis iš krikšč; demokratų pa
sviro į frontininkus.

Organizacijų veiklos 
nešimai vvko sklandžiai.

pra- 
Tik

dėl Alfos pranešimo kilo ma
žas nesusipratimas, kai paaiš
kėjo, kad rir. K. Bobelis buvo pa 
kviestas vakarienės metu pa
sveikinti seimo dalyvius,o ne pa 
daryti pranešimą. Bet vėliau at
vykęs, padarė ir Altos veiklos 
išsamų pranešimą. Bendrai, yei 
klos pranešimais nebuvo per 
daug susidomėta, nes dėl jij nie 
kas nekėlė kritinių pastabų.

Tikrasis šio. seimo “farsas” 
prasidėjo po pietų renkant Fe
deracijos valdybą. Tada fronti
ninkai sujudo ir aiškiai matėsi 
pastangos rinkimus laimėti.. Bū 
dingą kad valdybos rinkimams 
sulėkė iš visų kampų, nuo ryto 
seime nedalyvavusiu- senesnio 
amžiaus dr jaunimo ištisas bū
rys, net ir tokių, kuriuos labai 
retomis progomis gali pamaty
ti organizacijų susirinkimuose. 
Taip ir pritvino “rinkėjais” be
veik apypilnė salė. Pradžioje.iš
kilo neaiškumas dėl kandidatų 
sąrašo, kurį patiekė jaunuolis 
Kuprys iš Cicero. O kai jo pa
klausė, iš -kur jis jį gavo, sumi
šo; neatsakė ir atsisėdo. Tadą 
prie jo subėgo iš visų pusių 
fronto vadai ir jį instruktavo; 
ką jis turi atsakyti. Čia ypač; 
pasireiškė dr. Kisielius iš Cice
ro, kun.-Dailusis ir inž. Darnu
sis iš Detroito.

Reikalavimas remtis Įstatais, 
buvo garsiais-šūkterėjimais nu 
stelbtas. Frantininkai šaukė,kad 
ir vyskupas Brizgys pritaria įs
tatų nepaisyti. Buvo šaukiama, 
nedelsti ir vykdyti valdybos rin
kinius, nes rašyti Įstatai jau se- sas yra lemiamas. Vienų dieną verta.

pukai eina kreivais keliais. 
Toks kelias mums nepriimti
nas. į . ’
- — Ir pagalvojau, tai bent 
“graži” atestacija, apie naujb-J 
sios išeivijos, veikėjus., ‘

— Tik’ pagalvok, — kalbėjo,
— Dr. Kisielius pristatė ateiti
ninkų net 23 atstovus. Jei mes 
taip darysime, tai galėjome;vy-. 
čių pristatyti' net visų šimtinę^ 
o Kat. Susivienijimas ne ma
žiau pusę šimtinės. z 

i Iš šio pokalbio atrodo, R- K. 
Federacija yra atsidūrusi pavo
juje suskilti.

Juk toks užmojis dri Kisie
liaus perimti savo globon Fede 
raciją jau nebe pirmas . kartas. 
•Jau praeitame seime jis pri- 
kvietė visų minią jaunuolių, ku 
rie neva turėtų atstovauti atei
tininkų, organizaciją. Taip ir šį 
kartą telefonu skambino į. visus 
kampus ir kvietė atvykti balsa
vimui. -

Mano pokalbininkai kalbėjo 
toliau: . . .

— Federacija yra sukurta A- 
merikos klebonų ir jų vadovau- ateities gairių 
jamų organizacijų. Todėl jų bak kalbėjo. Todėl j’o ir vertinti ne-

i

sada vykdavo į užeigais. Tačiau nepamiršo savo skolos 
auklei ir palengva mokėjo skolą, kartu paremdamas 
motiną ir patėvį, pastarajam nė neklausiant kaip pa- 
sūnis praturtėjo.

Deja, nors Londonas savo raštuose pasigirdavo vieš 
pa (avimu Įlankoje, bet tikrumoje jis buvo paprastas 
.vagis ir kriminalistas, gj'venąs pavojingą gyvenimą. 
Protarpiais jis pajusdavo reikalą baigti šį gyvenimą 
ir užsidaryti tik.su knygomis, kurias jam Coolbrith iš 
anksto parinkdavo.

Jau kelis kartus per girtavimą vos išvengęs mirties, 
Londonas kartą po išgertuvių įkrito- jūron ir ilgai plū
duriavo, nes atoslūgio bangos jį nešė įlankos gilumom 
Jis tada dar kartą pagalvojo apie pasidavimą Mirties 

‘ Angelui. Tą kartą jį išgelbėjo pasitaikęs žvejys. Po šio 
nakties plūduriavimo praėjo daug laiko, kol Londonas 
vėl pakėlė prie lūpų gėrimo stiklą. Jis nutarė imtis le
galios žvejybos. Tačiau tai jam nepavyko dėl įvairių 
kliūčių. Tada jis nutarė pereiti į kitą įstatymų šalį iif 
įsirašė į. Valstybės Žuvų Patrulio eiles, nors jo paties 
austrių vagystės buvo vertos, anot jo, 500 metų kalėji
mo. Suprantama, savo vagies patyrimą jis panaudojo 
austrių piratų gaudymui.. į

, ■’ * -
I^aisve

Sulaukęs 17 metų amžiaus, Londonas, vėl pakeitė 
profesiją, uzrirašęt-jūretyiu į “Sophie Sutherland? jfuo 
nių gaudytojų- laivą. Būdamas stipraus "sudėijma, jis 
atlaikė visus bandymus, nes laivo gyvenimas žiaurus, 
kietas ir neagilestingas. Londono tikslas čia neaiškus. 
Greičiausia, jis bandė įrodyti galįs atlikti net it dau
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Reporteris

giau, kaip kuris kitas jo amžiaus jaunuolis — išlaikyti 
daugiau vargerir pavojų, išgerti daugiau degtinės, su
žavėti daugiau moterų, parašyti daugiau knygų. Jis 
norėjo jau tada pasidaryti aukštesniu žmogumi.

1 Netrukus laive’jis rodė savo vyriškumą ir buvo ki- 
’ tų gerbiamas, pritygęs prie senų jūreivių. Kitas toks 
pat, be patyrimo-priimtasis laivan vyrukas ilgai neiš
laikė. Visų pajuokiamas, stumdomas hr niekinamas, 
jis ir minė nepastebėtas nežinoma liga.

Laive Londonas susidraugavo su dviem skandina- 
•vais jūreiviais. Jie visi pasivadino Trimis Sportinin
kais ir pasiekę pirtnąją salą (Bonn), visi tryrs įsivėlė 
į muštynes, virtusias riaušėmis. Įsikišus salos guber-y 
na toriui ir policijai, Londonas atsikvošėjo apiplėštas, 
nurengtas daboklėje.

Netoli Sibiro kriantų, Beringo įūroje^ įvyko ruonių 
skerdynės, nuo ko visas Laivas ir patys jūreiviai pas- 
mirdo šių gyvulių krauju. Visi buvo mirtinai išvargę,, 
užtat Paryžiaus, Londono ir New Yorko moterys galė
jo pasipuošti naujais kailiais. - *

Laimingiausia Londonui valanda buvo smarkios 
audros metu išlaikant rankose viso laivo likimą, sto
vint per 40 minučių prie vairo, kai kiti, jūreiviai pus-^ 
ryčiavo apačioje. Jis pasipuošė nauju vyriškumo išdi
dumu. \

’ ' jf' (Bus daugiau) %
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A a T nne A «( MARTYNĄ PURVINA PALAIDOJUS * *' IT Į1 
DR. ANNA BALIUKAS a . 5 k — - - ■ - — _•I S. m. apallų 20 d. staigiai nn_ i rupijos salę. Prie kapo atsis- den-s I -nnd«>ny*WII 2 PT, F.ng-; binacijoje su aukštos įtampos 

rė Martynas Purvinas, gimęs veikinimo žodį tarė prof Jur- land. i v-a

1902 m. kovo 8 d. Dauperuose, gis Anysas. Vietų skaičius yra ribotas,! bus saugesnė už Triazure. .
Dirvupių vals. Klaipėdos aps. Užkandžių metu be kun. Tra todėl patariama užsinegistruo- 
Mokytojas, Mažosios Lietuvos'kio dar kalbėję buvęs Klaipę- ti neatidėliojant 
draugijos pirmininkas Chicago1 do j e technikos mokyklos direk •'

. P ‘ ’ ' " . , ‘I Martynas Purvinas, būda- kad velionis neatlaidžiai kovo
siąs Klaipėdos krašte mokyto- jo už Klaipėdos krašto atlietų
jų, visą laiką-gynė Pajūrio lie
tuvybę ir dėjo visas pastangas, 
kad suvokietėję lietuviai grįž- 

. tų prie savo tautos kamieno- 
, Lietuvos, laipėdiečiai, naudo- 
'domies autonomija, mokyklo
se įsivedė vokiečių kalbą ir 

i vaikus auklėjo vokiškoje dvaT 
šioje. Reikėjo šalia autonomi
nių mokyklų steigti grynai pri 
vatines lieuviškas mokyklas.

“ Tokių mokyklų įsteigimu rū-

AKIŲ- AUSŲ, NOSIES, 
IR GfcfULĖS LIGOS '

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DIL K G. BALUKAS.
AKUŠERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

, Lithua. ja terapija psoriasis ligai gydy-
Dian House, 2. Ladbroke Gar- t:, kur vaistas metroxsalen kom- I ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

v KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
*Jel kas mane myli, laikysis nruino žodžio ir mano Tėvas jį mylės, nes pas 
jį ateisime ir apsigyvensime". — Jono 14:23. *

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: “štai aš stovia prie durų ir 
beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir va
karieniausiu su juo”. (Apr. 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo šir
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak
tį, bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai. “Todėl kaip dieną 
elgkimės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais”. (Rom. 13:12) Ar esi ap
dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 t< klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite: '

F. ZAV1ST, 3715 WEST 68th STREET, CHICAGO, ILU 60629
IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

(ultravioletine šviesa rodo, kadį

f
2^ A. Vilčinskas

Algy diena Italijoje

^'Jwr

torius Pocius. Jis papasakojo, '—1_
Vaistas odos ligoms 

vinimą iM be to jo ir gimnazi- WASHINGTON AS. \ at
jos direktoriaus Trukano Fas- mokslininkai pareiškė, kad 
tangemis buvo įteigta Klaipė- negali apsispręsti, ar val
doje technikos mokykla. tas. ”uo ,^os ligos - psoriasis 

Ir taip dar vieną ištikimą įūti last^ vartota, nepai- 
Lietuvai sūnų Mirtyuą Purvi-.. j j • vieno tūkstančio mirė po 4 pa-

Plaudė, kad ,r ayetmga, s Tas viaste. vad. Tria
kei v>sbk _svet .ua tavosios atJalĮ!as i5 vaistų

menkos aetne e. rinkos praėjusį rugpjūčio mė-
’ Stasys Juskenas i . ' T ^*r E - --- . Lltiol*

Maisto ir Vaistų Administra
cija (FDA) pranešė Atstovų Rū- 

• ihų sūbkonjisijai,kad buvo sun- 
Europos lietuviškoji Študi-apsišpręšta dėl vaisto Triazure 

jų Savaitė, kuri' kasmet iiždraudimo, bet vilt} teikia nau- 
pastaruosius 23 metus buvo - 
ruošiama viename iš Vak. Eu
ropos kraštų, 1977 m. vasarą ’ 
įvyks Anglijoje. (

Ji prasidės sekmadienį, lie
pos 31 dieną, ir tęsis ligi sekau 
čio sekmadienio. Joje daly
vaus netik D. Britanijos lietu- i 
viai ir lietuvės, bet taip pat at 
vykę iš kontinento kraštų ir iš , 
užjūrio. Jai vieta parinkta prie 
pat Londono, pakeliui į Wind 
sofą, seną I>. Britanijos kara-/ 
lių pilį, Tą vietą lanko tūks-| 

, . . ,,, . . tančiai turistu kurie domisi:m. baigė Klaipėdos mokytom. « „,-•’ • -- ■. z - -1" Anglijos praeitimurnonpasi -
, grožėti šio. krašto gamta.

Turizmo sezono metu per- 
Angliją pravažiuoja šimtai 
lietuvių, kurie iš Amerikos kon 
tinento, aif Australijos atvyks
ta f Europą. Manoma, kad atęi 
nančiais metais jie pasinaudos 
proga susipažinti su Europos 
lietuviais, apie kuriuos gal gir! 

’ . 1949 įvyko" į A. (|ėjo tik iš spaudos. Studijų Sa !
- !! V. P.- labai aktyviai reiškėsi4ie- vai!ėje jfe galės ^įklausyti, 

DR? K. A, y. J.OCAS. tuviškoje veikloje -^Klaipėdos id6mW Paskaitų hetūviškomis! 
.. ... krašte 1828 buvo štud. d-jos temomis ir karta su europie-j

f steigėjas ir pDm? 1930-39 Klai- čtąis: padiskutuoti mūsų pro- j 
pėdos krašto mokyklų d-jos Klemas, 
sekr. ir reikalų ved. Višudme- 

_v nės s-gos centro valdybos na-

- INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

850 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

. ROMA. — Italijos ekonomi
nėms sąlygoms blogėjant kai ku
rių savivaldybinių įstaigų ir val
stybinės pramonės darbininkai 
algų išmokėjimo dieną, trečiadie
nį, jokios algos negavo arta ga
vo tik pusę algos.

Kiti miestai —} Genua, Vene- į 
ei ja, Neapolis ir Palermo paskel-

DR. PETER BRAZIS f pinosi ir velionis Martynas. 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 45849 

Rezid. 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1~T 
anirad.. penktaienį nuo 1—5. 

ir šestad. tiktai susitarus.

Ą Jos ir buvo įsteigtos.
Vienoje savo paskaitoje jis 

- teigė, kad jeigii Vokietijos na
ciai nebūtų j Klaipėdos kraštą, 
propagandiniais sumetimais 

^e.’ milijonus markių kišę ir nebū- 
tų buvusios tokios žiaurios prt> 
pagandos prieš lietuvius ir

STUDIJŲ SAVAITĖ
D. BRITANIJOJE

Europos lietuviškoji Sludi- apsispręsti dėl vaisto Triazure

negaus algų. Praeityje Italijos - 
centrinė valdžia miestus iš sun
kenybių išpirkdavo, bet naujoji 
neturi nieko kito pranešti kaip 
griežtą ekonomiją ir naujus mo- i 
kesčių pakėlimus.

DU. PAUL V. DALGIS Lietuvą, Klaipėdos kraštas bū
tų beveik šimtaprocentiniai 
atlietuvėjęs. Išskyrus patį Klai 
pėdos miestą, juk kaimuose, 
vienkiemiuose ir miesteliuose 
gyveno tik vieni labiau, kiti 
mažiau suvokietėję lietuviai.

Toliau naudojuosi enciklo
pedinėmis žiniomis:”. . . .1923

GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
Wesfcnester Community kiinixos 

Meaicinps chretcionus.
1938 SUYvanneim Ka./Wesicnesrer, hi, 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
‘ Kas antrą šeštadienį 3—d vai.

lei.: Oox-2/zz aroa

* REZ.: Gf 84)873 -*' .
DR. W .EiiSm -naSiiN AS
AKuscRjJA IR MOTteKŲ LIGOS 

į GINEKOLOGINĖ CHiftŪKUMA
6132 So. Kedzie Ave.z WA 5-xo)d

Valandos pagal susitarimą. Jei "neat- zijoje Klaipėdoje, 1930-31 Klai 
sibepiar skambinti Mf 3-uvui. pėdos, mokytojų seminarijoje,

- Teief. s= 1931-39 Vytauto D. gimnaz.
DĘ. Ai B. gleveckas S'S'lL..l"“0-?9? ,L..d5?

GYDYTOJAS IR CHIKukuAj ^ 
SPECIALYBĖ AKIŲ LrGvS 

: ' 3907 West 103rd Street
Vdaašos pasai susitarimą

ir

seminariją, 1925-1929 studijavo 
LU fiziką ir matematiką. Mo
kytojavo: 1923-25 Liet- gimna-

1936-39 Prekybos *inst. Klaipė, 
do j, 1939-44 Telšių gilnn. v. dir. 
1946-49 Uchtės lietuvių gimn 
mokytojas.

;• : ■ 'MARTINAS KASPARAITIS
. / S r., v ••■T-!'. ' : ■- .-

Ilgus metus gyvenęs Racine, Wis^ o paskutiniais metais 
gyv. 1451 Brunett Drive, Downers Grove, Ill. -

'.-f " ---T. 7 '

Mirė 1976 m- lapkričio 1 d., sulaukęs 85 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Rozalimo, vis., Meldinių kaime 1891 m. 
Jįepoš L3 d; J ' ? -

Paliko didžiai nuliūdę: žmona Veronika, duktė' Danutė 
Leonard su šeima, duktė Milda Getspudas su šeima, sesuo 
Adams Waukegan; sesuo Felė Kapocienė, Racine, AVis.,; se- 
šuo JNIprta'-Balnionienė ir brolis Vladas Kasparaitis Lietu- 
.yoję ir daugelis kilų giminių, draugų bei pažįstamu.

Priklausė Sandarai ir Tėvynės Mylėtojų Draugijai.
Kūnas bus, pašarvotas trečiadienį, lakr. 3 d., 4 vali po 

pietų Ackląni Tunerai Home, 729 Grand Avenue, Racine, 
Wis., 7 vai." vakaro bus kalbamas rąžančius.

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
,L/ 2533 W. 71st Street
H z> Telef.: GRovehiU 6-2345-6
M 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef.: TOwnhall 3-2108-6

| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
? AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

/ 1 1 ... .

EUDEIKI' %iS9-444< 561-46U3
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

IUV2 N. WESTERN AV c. 
5214 N. WESTERN AVE.' 

Telefonas- atsakomas 12 vaL

DR. FRANK PiiCKAS
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2615 W. 7!st St. — TeL 737-51 i? 
Zitnns. akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”. x 
v&l, pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR LEONAS ŠE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2555 WEST 63rd STREET 

nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL’ vak 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Studijų Savaitės dalyviai bus 
apgyvendinti studentų bendra 
būtyje, todėl atostogos Angli-rys. 1939 VI kartu su mkL Užr

purviu įteikė Gumbinės' vali joje kainuos labai pigiai. Vie-. 
džios orezidentui memorandu- nam asmeniui patogus kamba-

Imą, kur prašyta leisti veikti r7s su maistu per savaitę kai-< 
(Klaipėdoje liet, pradžios mo- niios tik 112 JAV dolerių, stu- 
kykloms in atidaryti Vytauto dentams — 100 dol.

I’D. gimn. Kultūriniais ir poli- Savaitės metu bus apie 12 
tiniais klausimais rašė Keleivy paskaitų, kurias skaitys įvai- 
je ir kt.” rių sričių žinovai, pakviesti iš

Spalių 23 d. Tėviškės para- Europos ir užjūrio. Po paskai- 
pijos bažnyčioje atlaikius'kunf tų bus diskusijos. Numatytas 
Ansui Trakini ir iš Minnesotos laisvalaikis per kurį pageidau I

purvui

Ketvirtadieni, lapkr. 4 d., 9:30 v. ryto bus lydimas iš 
koplyčios Į švf Kazimiero parapijos bažnyčią, kurioj 10 vai. 
ryto įvyks’gedulingos pamaldos už velionio sielą. Pamaldas 
atnašaus kūii., Anicetas Tamošaitis, S.J. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kryžiaus kapines Kacine, Wls. -

Viši a. a. MARTINO KASPERAIČIO giminės, draugai 
ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalvvauli laidotuvėse.

' r*

GAIDAS - DAIMIE
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO [STAIGA r - fs> *•- j*-r

Nuliūdę lieka:

Žmona, dukros, anūkai bei anūkės, brolis ir seserys.
IG05-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel: YĄrds 7-1741 - 1742

Martyno sesers sūnui kun. An- jautiems bus suruoštos ekskur

3«ndr« praktika, spac. MOTERŲ ligos Kapinėse trumpai pasimel- 
, Ofisai: 2652 WEST 59th STREET 

•> at cF ■ y-

oro .. .,T*l*:.PR 8-1223 j velionio veikla Klaipėdos kraš
OFISO VAL,; pirm., antracL. treciadJ . . 1 ?. ,
tr penkt. 2A ir &A vaL vak. šeštadie fe, PSlydcjUSiejT ! kapines bu-

-I • « . . • . - ’ "i • t VI iv* / <

su i Dunipiui pamaldas, velio- sijos po Londoną' ir apylinkes, 
nis apie 50 mašinų buvo paly
dėtas į Lietuvių Tautines ka
pines. ' ■ .'t r

dus kun. Trakiu! ir apibudinus

aiais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku: 
pagal susitarimą.

/ * / v . - S -

vo pakviesti užkandžianis į pa

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) if 11

2850 Watt 63rd St., Chicago. III. 60629 
T.fefi: P Respect 6-5084

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiaunes gėlės ir ralolkal xntkl- 

piu papuošimui ir sezoninės 
r kapams gėlės.

ROY JL PETRO (PUT? AMI.f ?AS) 

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

SOPHIE BARČUS ‘ K
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. pope t. — šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

* Telef.: HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE. '!

CHICAGO, ILL. 60629

AVindsorą, Oxford^, aplankant' 
ir D. Britanijos lietuvių sukuri 
tus centrus: Lietuvių Namus; 
Londone ir Lietuvių Sodybą! 
pietinėje Anglijoje. Suvažia
vus iš vairių kraštų mūsų lite
ratams, numatoma suruošti li
teratūros vakarą. Vakarais bus ’ 
jaunimo pasilinksminimai. . j

Norintieji- dalyvauti StudijųI 
Savaitėje .platesnių informaci 
jų gali gauti iš: Studijų Savai I

SUSIRINKIMŲ

4.330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
- Telefonas: LAfavette 3-O44D

MODERNIŠKOS AlR-CONDlTiONEl) KOPLYČIOS

Chicagos
. .Lietuvoj 

l^aidotuviu 

direktorių 
Assocjacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

Visose miesto 
"dalyse;

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LA GRYNAS LABANAUSKAS 

■■ ■■ ■ .

3307 So. L1TUAMCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

PERKRAUSTYMAl

MOVING.
Laidinei — PHn* »pdr»vd» 

ŽEMA KAINA

NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ ir pavienių 
klubas ruošia linksmą šokių vakarą 
lapkričio 6 dieną 7 vai. vakaro Bataan i 
salėje, 4046 So. Western Ave. Veiks 
bufetas su Įvairiais gėrmais, virtuvė, 
šilti ir šalti užkandžiai, turtinga lote
rija. Įėjimas asmeniui $2.D0. Visi na
rai ir svečiai kviečiami atsilankyki. * 
Šokiams gros puikusis J. Joniko or-1 
kestras. V. Cinka ’

i ■ i
— Erdžvilko Draugiško Klubo susi- t 

rinkimas įvyks trečiadienį, lapkričio i 
3 d.. Šauliu namuose. 2419 W. 43rd 1 
SL, 7:30 vai. vak.

Bernice Žemgulis, sekr.

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

x444 WES1 63rd STREBY
T*f-fonai: PR 8-0833 k PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishiy krautuvė

* THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318
. . . - .. n . -

Tel. WA $-8063

— Lietuvių Tautinės Sandaros 25- 
tos kuopom susirinkmas bug ši penk
iadieni, lapkričio 5 d. 7 v, vak. San
daros patalpose, 840 W. 33 St., Chi- 
cagoją A. Vaičaitis, pirm.,

G. Lazauskas, sekr. ■

Happy Hour Moshrooms a prize-winning recipe at the State 
f Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand corn 

chips, wine and other tasty ingredients combine In a stuffing 
I for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre. If

I Happy Hour Mushrooms marched away with the “Best of 
\ Show” award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
; get equal trilling at your party table!

t 'This prize-winning recipe combines Fritos brand com chlp« 
and Prito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just the 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attmetion at any 
festive occasion. . *r*,A . >7*- V

Happy Hour Mushrooms may be made in advance and refrlg- 
j trated until party time. Brush the mushroom’caps wfth femon 
'l juice or white wine before stuffing and they will retain their 
\ light color during cooking. * * W* * v ‘ IW

HAPPY HOUR MUSHROOMS
Fresh mushrooms
Melted butter - ♦ .
Butter, softened
Garlic, minced or mashed
Grated Monterey Jack cheese
Redwine
goy sauce - *
Frfto-Lay brand toasted onion dip mhc
Finely crushed Fritos brand corn chip* 4 
w • J j|4

Remove stems from mushrooms. Wash caps and brush with 
felted butter. *4 AW* ar

Combine softened butter, garlic, and grated cheese: mix weU, 
Add wln^ soy sauce, dip mix and crushed corn chips to. maJea 
• pasta. '*- t ■ bau

FlU mushroom eaps with mixture. Place on baklnr sheet

'"BUTKUS - VASALUS
.jp * ? ■’ * •'■* ** ’» * * ' '

1446 So. 50th Ave.r Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4X4X So. UAIJFORMA AVĖ. I’hone: LAfavette 3-3572

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. . Tel.: Y Ards 7-113K-J139

'1LNKITE TUOS SiZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI

Apdrausta* ^erkraostyma* 
II Įvairiu atsfwmv. 

VNTANAS VILIMAS 
123 West 34 Place 

FRontler 6-1882

Upytės Draugiškas Klubas turės 
eilini susirinkimą penktadieni, lap- 
kričio 5 d., Bataan salėje, 4048 So. Į 
Western Ave. Pradžia 1 vai. popiet. - 
Visi nariai ir norintieji būti nariais 
kviečiami atsilankyti Bus daug svar
bių reikalu aptarti. Po susirinkimo 
vaišės. . A. Kalys

34 medlum-rized 
> Uhlespooni. 
Ittfck

/1 dore
S eup
X tablespoons

* 1 Ublf^pooni 
1 p%du<a

M evp
* » r v

DTRKCTTOXS:

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LĄCKĄ^Ip^) v

2424 WE§y 69th STREET REpuhlk 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VliĮginia 7-6672
11028 Southwest highway. Palos hhis, ni. 974-4410

MM S». H AL mm STREET

P. J. RIDIKAS
Phnn*: V 7
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nei barbarai

Knd.i se proL K. Pakalas 
kojy atsargminės Lietuvos 
prupav;tvo \isos** gyvenimo 
įvsc dfnaiuizi'i i — pasukti laik-.

ie

ir

nu K 1 pr.ekL
• atsirado pseudo in- 

tck-ktualą ir net ją įtakoje esan 
ėiu intelektualą, kurie norėtų 
laikrodžius sukt ne pirmyn, o 
atgal, ir ne šimtmečiu,bet daug 
daugiau.

Vokietijoje Dl} stovykloje dėl 
nuobodumo ar dėl inteligentiš
ką lemą stokos bei ribotos mą- 
stvmo apimties susispietė slap
ia grupelė tikslu dominuoti vi- 
suonigjiėje ir atgaivinti senųvgs 
lietuvių tikėjimą. Tos grupe
lės ideologas ir variklis buvo 
dabartinis tiltų su sovietais sta
tybos propagatorius ir “Aki- 
i išėiif’redak[orius Karolis Drun

• A

i

M. Šileikis Kopose (Aliejus)

šią sveikatos depąi'tąm. įstal, 
gui, kuriame pabrėžė, kad p’ 
Malley labai staigaus charak 
terio ir ”g3I^išsi!ieti j kraštu 
tinurpus..

ROSAI KERŠIJA Experienced desired.
• 9 paid Holidays,,

‘ • Vacation,
’ • Sick IjeneGt insurance, 

L,; LADY LORA Co. j

8360 So. Rirkhoff,
, Chicago, .Illinois „»

(600 West)
, Rhone 487-9191 ■

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

patefoną, zirzinantį nudėvėtas j 
melodijas, nors plokštelių kei-1 
tėjai tvirtina Traukią didžiai 
naujas arijas. Tad kažin ar ne 
geriau tokios spaudos neskaity-

TOKIJO — Japonai buvq^pa- 
iniošę planus Sibiro turtams 
išnaudoti /bei ekonomiškai pa 
gerinti Sibiro gyvenimą. Tais 
klausimais turėjo šiomis, die
nomis prasidėti Japonijos — 
Bovietijosf'derybos"/ bef jos bu 
vo atidėtos!

1^'Rusų' užsienio prekybos ko
misaras- Sennščastov, praneš
damas Japonų vyriausybei.jog 
derybos yfa atidėtos, notoje 
dar prirašė: “Maskva mano, 
kad dabartiniai pablogėję sah 
tykiai nesudaro gerų . sąlygų 
deryboms”. - ' ž

’ Rusai taip elgiasi jięniš, dar giau respekto mūsų, nelygioje’2e^Sį.“^ghtonVaike.

* REAL ESTAT€ *OR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB. ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KEJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACuV. KREIPKITĖS Į

PETKAS KAZANAUSKASs Prezidentai
2212 Ormal Ros* Chicapn E Virginia 7-7747

PERRY PLAZA MOTEL 7"
1007 Pirk Aive.j Hot Springs, Ark
Savininkai Albertas ir Kastutė Rožė^ „
nai. Spalvota TV, gildomas maudymo- j
si baseinas,;telefonas, vaikams žaidi-1 1% AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
mo aikštelė. Galima rezervuoti teI.: savininkui ir dar geros pajamos. Ar- 
501-623-9&14.

ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow Į 
vakarus nuo Californijos ir 62. Nau 

j ji alum, langai, did. garažas;
si baseinas,;telefonas, vaikams žddiTt AUESTO mūr. Puošnus butas 

ti 59 ir Talman.
PELNINGAS investavimas 

jų apartm. med. ir biznio patalpa
- tri-

Minima grupė įtikino rašyto
ja ir žurnalistą Vytautą Alantą 
rašyti tuo tikslu romanus ir 
laukė, kad lietuviai, juos per-, 
skaitę, pasidarytų pagonimis, o ' 
vadovai savaime taptų vaidilo- ' 
mis ir krivaičiais.

Lietuvių žurnalistų S-gos žur
nalo “Lietuvis žurnalistas” 7 
n r. V. Alantas svarsto “Kodėl 
Jonaitis panoro būti barbaras” 
ir rūšiuodamas spatidą, leisda
mas sau ir menamam Jonui Jo- 
naiėiui tarp kitko taip svars-1 .
tvti: ’ trT,.
' - Mes iš tradicijos i spauda1 t ~ GrazWlsm Pirmyn- 

žiūrime labai rimtai, bet kažin ‘h®5» solista‘ f bristai. na-|
, t . gerbdami savo buvusi maestro ar neatėjo laikas kartu su Jonu • „ ... ■

t , muz. K. Steponanciu, <__ ____Jonaičiu imti skirti pelus nuo 1 ‘ _ T-
.. .. • tą stato operete Grafas Liuk-grudu ? Ar verta skaityti is pnn ,T-. , .. . , , . . . Isemburgas . visuomene kvie-cipo ir tokią spaudą, kuri, atsi- j

rišusi kaklaryši, moko tave spau- čiania operetę pamatyti ir tuo 
dos etikos, tautinės vienybės ir prisidėti prie mirusio muz. K. 
kitų pilietinių dorybių nors pa--. Steponavičiaus-pagerbimo. Ope 
ti nesugeba susilopyti savo sky- i relei diriguos muz. D. Lapins- 
lėtų marškinėlių, pro kuriuos kas. Operetė statoma Marijos 
prasimuša banalybių, protinio1 Auktesniosios Mokyklos salėje, 
skurdo, dvasinio apmirio bei lapkričio mėn. 14 d. 3 vai. p- p. 
moralinio bankroto tvaikelis, Bilietai gaunami Marginiuose, 
kuri panaši į seną, išklerusi! , (Pr.)

nepraėjus ^pykčiui, kaęl japo- kovojersu okupantui- - ? Į
, _ T , Pauliną, šukytė ir inž.- Algis ŠIMAITIS REALT3.

="3no lt. Belenkos, bet' ieiįįįo iš-(Bąi-akauskas -padėjo vainiką! : Insurance. Income Ta$
nai negrąžino pabėgusio Takū-

““ no lt. Belenkos, bet leido iš- ^ąrakauskas padėjo ■
,n įvažiuoti į -JAV. Be to, lėktų- 'prie steigė jų paminklo. Tytos 

ti ir kartu su Jonu Jonaičiu pa- Xorkelitto^e ' AleiT KrikščŽ'Kardomas, ir smuU minute buvo pageli mirusįe- 
.Noikeiiunaite, -Algis kukscio kiaušiai tvriamas. '■ - Iii RSm ■ nožvAnM.

Regina Kudžmaitė, Gailė 2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

siversti barbarų?”

žinoma, kad tokios spaudos 
nereikia skaityti,kaip jau neskai 

į to Jonas Jonaitis. Tik jis neta
po barbaru,o kartu Petru Petrai, 
čiu ir kitais lietuviais, pastebėję 
ir supratę kas čia dabar darosi, 

• užsisakė Naujienas, kuriu dėl j

kaitis, Gediminas Murauskas ir 
Gintaras Nagys išrinkti Mont- 
realio Lietuvių Studentų Są* 
jungos valdybom Spalio 16 d. 
susirinkime kalbėjo Kent State

kiaušiai tyriamas. '

Iškilmingos vėlinės - 
kazimierinėse A j

šių metų’ spalio 81 dieną 
> rinkktinė^ 

bibliotė- vadovaujama VI. Isgariaičio, 
skyriuje’ užprašė šv? mišias jėzuitų kop-

universiteto prof. John Cadzow, Vytauto.^ Didžiojo 
kuris to universiteto 
kos Pabaltijo tautų

panašios propagandos iki’ šiol yra sutelkęs virš .7,030 knygų, ^ioje už mirusius šauliu^
Kazys Petrokaitis Ten studijuojantiems sudaro- saules. Pamaldas laikė ir ati-

 . nia galimybė gauti magistro ir tinkamą pamokslą, pasakė lęun. 
net daktaro laipsnius lituansti- J- Vaišnys. .4...

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. _______________________________ **

D r. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik
Minkštais viršeliais tik___________ _____________

Dn A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį/ prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608

Erdvus 4 miegamųjų Georgian. 1% 
voųios. Centrinis šaldymas. Prie 72- 
tros ir Whipple. Tik Įmokėti $3?750.

72-TROS ir Artesian. 2 butų mūri- ' 
nis. Naujas garažas. 2 židiniai. Pilnas 
rūsys. S26,500. z
..„71^MOS ir Rockwell. 2 butų medi
nis. Pilnas rūsys. Garažas. S18,000.

BUDRAITIS REALTY CO.
4243 W. 63 Street 

TeL: 767-0600.
135-TA IR ARCHER AVĖ. 

LEMONT ILL ~ 
TeL 257-5861.

ji. Kun. juozęvičius pašventi- 
no žvakę nuo kurios galėjo pri 
degti lutas -žvakes ir pastatyti 
prie savųjų", paminklo, žvakę 
uždegė Algis' Regis ir Lottie .
Giedraitienė. ; Į

Iškilmės pasibaigė apie 1 vai. 
nešę dalyvavusieji Algirdas įr 
Pranas Bražinskai. Būriai da-, 
lyvių juos norėjo pasveikinti,
Kuėjaii ir as paspausti jiems DidŽlCUSIGS k&HiU 
ranką. Jie pbašė pagalbosiiLsiū aa«Jrrnlrl 
tė. telegramų . tekstą. Pasisa-I 
kiau kad jau pasiunčiau tele
gramą ir jų vardu įnešiau į 
Midland Savings $25.00. ?

Iškilmės pasibaigt dpie 1 yaL 
[oxnij p0 pieĮU< Didelė minia, žvaku- 

tęs. nešina, ėjo aplankyti arti-
I mųjų kapų.
Į Reikia pagirti Sklypų < savi

ninkų draugijos inciatyvą su
ruošti' tokias gražias iškilmes 
ir mirusių prisiminimą. Skly
pų savninkai kovojo už, lietu
vių teises ir šiandien stovi skly
pų savininkų rfeikalų sargybe-

ELEKTROS ĮRENGIMAI.
į . . PATAISYMAI

Turiu Chicagos miešto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit 
rantuotai ir sąžiningai.

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So., Washtenaw Ave.

TeL: 927-3559

ga
VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA •

ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 
11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700.

VIENINTELE STILINGA 6 'kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Parke. $29,750.

MtJRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900. / ,

17 M- DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 7 
Marquette P^rke. $38,000.

1% AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto ga
ražas. Originali 25 m. statyba. '

Erdvūs 2 butai. ' Senutė nepa- . 
iėgi. turi pisiai parduoti, Marquette 
Parke. S32,000

. GRAŽUS TVIRTAS 7 kambarių' 
mūras ir mūro garažas.. Arti mokyk
lų, Marquette Parke. Vvras keliamas - 
po Nauju Metu kitur. Reikia pirkėjo 
su $5,000 savo pinigu. ’ , -

PLATUS LOTAS arti Šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

koje. Į Po pamaldrj uniformuoti
— Anna Vyster, SLA 63 kuo- šauliai ir šaulės nuvyko į ką- 

dar kar- Pos finansil sekretorė ir ilgame- zimierines kapines prie steigė
te 6-tos Apskrities .veikėja, pri- .jų paminklo. Tuojau po Į2-tos 
rašė 56> naujus SLA’narius. Nau 24 šauliai įr'24 šaulės išsirikia- 
jų narių vajus yra paskelbtas 90 vo prie paminklo. Mikrofonu, 
m. sukakties, proga ir • iki šiol rengėjų vardu K. Barz dūkas 
gauta virš 330 narių. Alfonsas . pakvietė- kun. J. Juozėvičių su| r 

kalbėti maldas. Jis prisiminė 
mirusius vyskupus^ kunigus, 
steigėjus ir visus tikinčiuosius, 
palaidotus šiose kapinėse. Tū- 
kstantnė minia įsijungė į mal
das už mirusius.

■Y. I Hgesnį žodį tarė Kapinių 
’ sklypų savininkų draugijos var

— Dad. Aldonos Audronytės- du Algis Regis. Jis priminė di- 
Variakojienės darbų paroda ati- delį lietuvių įnašą į Amerikos 
daroma lapkričio 42 d., 7:30 v. valstybinį ir kultūrinį gyveni- 
val- vak. Jaunimo centro gale- mą.’ Kelios lietuvių gentkantės, 
rijoje. Ji tęsis iki lapkričio 21 pradedant Tadu Kosciuška, ka wealth” moneta, nukalta-Mas- 
d. Parodą rengia ir globoja Dzū riavo įvairiuose karuose. Ūž- sachusetts teritorijoj 1787 m.- 
kų Draugija. -

— Ponia Z. Malukas iš vaka- teisinę pareigą prašyti Anieri- ’ da jos nukalimas kainavo du 
rų Chicagos atsiuntė tokį laiš- kos vyriausybę, kad rodytų dau * centus. , . v . .
ką: “Gaila, negalėjau dalyvauti ' - : ■ . ' ' - -  ' , .
Naujienų bankete ir minėji-
muose. Sveikata neleido. Todėl, . . . M ' T ■, , - ‘ ' . ’š.. ■ _ L.
siunčia visiems sveikinimus ir , Į 80909 TH ‘09V0IH3 <MS GSMSTYH ’og 6££I 
linkėjimus, o auka $10 skiriu * 0 N U I f 11 V ££ ' * - - -I
Naujienų paramai”. Dėkui už 
laišką ir už auka. ' t - < • ? rnsaips npp; pstųs

_ . _ ‘ „ . atnosEJd snSnnj •annstimd nret satn o “tiapjo Vanoję, eqis
— Koma Irena J. ivorbutiene OS'TŠ ushisjB tįbS rri pontzBAzn uouau aąje busa/S nBąoj sey

iš Marquette Parko apylinkės nSiaf -g^tš zn itfgrsĮ aibini 'įibŠ TteisnAraEAzfi vCatrtAEpjBd 
, . ,. - . , .v, . 1 SiaSXuy feis souaiCnBM 'ųajnizĮjd jį įjsSjj dina? disy pnrgnBzn 5įo?

atsiuntė iokį laišką: Kartu su BiAsėjdy ‘sajaAaTd BiSaji paį ‘segsią BĮkęuins atafa°ftrj[ .
šiuo siunčiu $12.5 čekį Naujie- ■ • .
noms, nes dėl mano mielo tė- sarsAsid naxaos i

7 - - • • - *• 1 ,.T - - ---" - *’ * - « |>

velia 'Vinco Mankaus ligos ne- • r 2 twutptia utdt
galėsime bankete dalyvauti. Jis ’^Xinr oąoisas *v ouiouojSb ti;d«isnd 9T9PIP^ rcnfcęr

v- . , , , " . JouiuXiHd EptPR -tiut2tib?į sayaAaTd hqXpos sinzsjg raniB^ jnsu
jaučiasi aaoar daug geriau, at- an aCo^iaurv ‘apAaid oabš TSBCornjpip mmaų ssuaTA^ani ’ąp* 
leistas iš intensyvios priežiūros UnBtonrp? prįn? dpx ‘stiutfu arte orusazpjS sjąu cnpr^ 
skyriaus ir jau leidžiama jį ap- Q ū ŲŲ A ŲT J Q I (T O C f -lankyti giminėms ir svečiams. ’ * 1 A 1 a A U U b ;|
Mūsų džiaugsmui, vakar;jis jau 
galėjo atsisėsti į kėdę ir mes ti--------------- '■------------------ -------- ---------------------
kimės, kad jis greitai visiškai ■
sutvirtės . Dėkojant uz laiska ciTTTXTrnTXTT a v t t a z •
ir už auka, linkime mielam V. SIUNTINIAI I LIETUVĄ . .
Maukui -greitai sveikti ir tvir- Cosmos Parcels Express Corp.
tėtį. uADAitrm rift PAorri c <«virr

gauta virš 330 narių. .
Baika iš So. Bostono prirašė 
31, o Lucija Sperauskienė 30 
naujų narių. Informacijas tei
kia SLA kuopų pareigūnai bei 
organizatoriai ir Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj centras, 307 
W. 30 St., New York, 
10001.

pafi vienintelį \ JuŽ3 
lietuvį kailininką R 

v Chicago je , “ .

akMORMANĄ 
^MURžntNA 
(ffigfog&Tel- 263-5826 
[JMB (jataigos) ir 

s77-£4ss ■ 

' (buto)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, DL .60601

$8.00

$3.00
$2.00

$2.00

Banke sąskaita Bražinskams 
R. L. Bendruomenės Centro 

Valdyba savo posėdyje 1976 m. 
rugsėjo ■ mėn. 29 d. nutarė pa
remti daug; iškentėjusius— -Pra
ną h: Algirdą 'Bražinskus. Jų 

j tat mes jaučiame moralinę ir į buvo dvigubos. vertės. -Jau 4aCparamai><atidaryta sąskaita — 
’jSt--16^1, Midland^Savings and 
Lbttzr - association, 2657 West 
69th 5‘/Chicago, Ill. Posėdžio 
metu 'buvo' surinkta graži pra
dinė ‘sjima.. - - / - --

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

s’. Paulius

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

♦ Vieno cento “Common
BUILDERS AND CONTRACTOR? 

Nam v Statyba ir Remonte?

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
: 778-81S5:

NAUJIENOMS Hemet snėjo 50 metą. Minint tą snkaktL gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės Išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

JAUjiKnOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų Igalio- 
tlniais.

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo valų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesasa.
KAINUOJA: Chleagoje Ir Kinsdojt metams — $30.00, pusei mėty — $10.00, 

trims mėn. — $550, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose mitinu 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $250. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą. ’

80909 Tn ‘09V3IH3 TS CISJ.STVH mg 6S1T

‘soNSirnvN
r . ■ . rtisaipB np^cn pshrs

amosBJd snSrurj 'annstiisrd nrsC sam o ctiapjo \CauoĮę. ^q«rs
09T& pstiiste ph ‘pontzBAzn uouau bu9aXE nETpi 

hSiaf *ę?i$ ?n n£frsį jCaisnAraEAZQ *eCauIAEpjBd
feis so.daifncN ’disį ‘pur^riBzn

HiASBjdy -sapAaid Biaen ‘ss^sta <

sanaĄsid ūsauos
j TsrorpuA tnnr

’STS&tor oą<nsa$ V ohiouoj^b tųd^Įsnd 0$ .ąppipau Tsnt^ęr 
jomu£n?d EpfpH *įiuįStib$į saTaAaid hcįkpos s^įzejS msu
an aCo^uamv ’apAaid oabš TSBCorujpip siAiuan smiaiASĮarjj *ąpA 
-ajd TjireConn^ pįri? drex "snurru arte opzsazEjS sjąu o^anę *

SJ11A3U ŪSAflOS * ‘ i •

AB JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

NAUJIENOS, 
r 39 So. Halsted St. 
Chicago, UI. 60608

Siunčiu doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą-

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaii- 
nimni nemokamai ir be jokių jsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

NORĖJO PAKARTI KAUNI
V 9% ■

ČIKAGA. —Buvęs gaisrinin
kas ir bokso, čempionas James 
J. O’Malley O’Hare.--aerodro- 

’♦* t ■ 
me nužudė į pensiją išėjusi po 
licininką Sam ‘ Valentj spalio 
27. Policijai suėmus ir užda
rius O’Malley į kalėjimą,’' jis 
kalėjime bandė pakarti kitą 
kalinĮ.

Paaiškėjo, kad O’Malley bu 
vo 1972 m. teisiamas už nu- 
žudymąš bef pripažinus jį ne 
sveiko proto, byla buvo numa 
rinta, o kaltininkas pasiųstas 
į nesveiko proto ligoninę, iš 
kur, po kiek laiko, jl« buvo 
paleistas į laisvę.

Nusikaltėlį O’Malley gydęs 
daktaras parašė atestacinį ra- 

9

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ■ 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halatad etv Chicago, III. 60608. — TaL 254-3320
V. V A L A N T I N A S r • - ‘

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Dld«ll, p»«lrlnHm*» g, r o, rOU*t |vilrlv pr»Wv- 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Ptoug ir sąžininga* patarnavimas. Naujausi kraustymo . 

įrankiai. Dgnj metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. S9 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

NAUJI INOS, CHICAGO I, ILL. —  Wadnaxhy, N«v*mb*r 3, 1973

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447 
■—IW— n- iMl —I !■ IIBIIIII ■ II IIBIH

D t M E S I O 
n—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pen įninki m.

Krelųtir:
A. L A U R A ! T ! S , 

4645 Sc. ASHLAND AVI.
' 523-S77>

BEST THINGS IM UFE

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.

RANGE
HRE IS
WILDFIRE

Call Frank Zapolis 

SlOSVa W.95trh St. 
GA 4-8654

STATI FARM

State Lifė losurance^Jom^any j

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYStS 
PardavtoMs ir Taisymu 

U44 WEST STREET 
Tolrfj REpvblte 7-1M1

M. ŠIMKUS
Notary Public

* INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
likvlotiirfal, pildomi pilietybės pra

šymai ir Htold blankai.

Siuntiniai Į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4045 Arehar Are 
Chicago, HL 406JX T»L YA 749S0




