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-■■ RODEZIJA NAIKINA JUODUJU 
LIZDUS MOZAMBIKE

MOUNT DARWIN. — Spalio 31 pravestas Rodezijos ka
riuomenės juodųjų karinio pasiruošimo lizdų, naikinimas giliai 
Mozambiko teritorijoje, kur buvo užmušta šimtai juodųjų par
tizanų bei teroristų ir sunaikinta daugiau kaip 70 tonų įvairių 
rusų darbo ginklų bei. amunicijos ir maisto, prilaikė planuotą 
didesnį juodųj ų užpuolimą Rodezijoje.

Rodezijos kariuęmenės valy-
■-saggS^

m o akcija Mozambiko teritorijo- TRUMPAI 1$ VISUR 
je buvo^pravesta. Tete ir Gaza 
provincijoje. ; 1

Rodezijos vyriausybė pakvies-
rtiems spaudos' atstovams parodė 
paimtus visų rūšių ginklus iš

iminėtos karinės operacijos, daug 
amunicijos-ir maisto paketėlių. 
Viskas, sovietų gamybos. Be to, 
daug ginklų buvo sunaikinta be- 
naįkinant partizanų bei teroris
tų pasiruošimo stovyklas.

Rodezijos kariuomenės komen
dantas nesako kiek buvo sunai
kinta juodųjų teroristą ir kiek 
baltųjų. Žinoma tik, kad vienų 
daug, kitų mažai. <. • - * * -

• • Indjoje riEkimai

MASKVA. '— Amerikietis 
Raymond Dejongh iš New Yor- 
kb, kurs . svetimšaliams pasta
tyto viešbučio “NationaP’ gaisre 
smarkiai apdegė, mirė kažku
rioje Maskvos ligoninėje.

JERUZOLJMAS. — Besisau- 
godama nuo choleros ligos, kuri 
yra paplitus gretimoje kaimy
nystėje— Jordane, Izraelio val
džia įvedė kvarantiną visiems, 
norintiems iš.Jordano patekti į 
Izraelį.

LONDONAS, "-r Iš Anglijos 
valdiškų sferų patiriama, kad 
buvusio ji Indžio ji - Britanija1 ieš- 

J ' . : ko ilgametės paskolos nemažiau
? Jl'Hdafi TTIptjlTnęi Jkaip 10 biri jonų (milijardų) do- 

U.L1UUL1 ĮllvUUlto 'lerių iš Jungtinių Amerikos Val- 
NEW DELHI. — Indijos pari- artybių. Vokiečių Federalinės 

lamento žemesnieji rūmais užgy- Respublikos, Japonijos ir arabų 
rė ministerės pirmininkės Indi- kraštų.? ? - ' ■ ■ 
ros Gandhi prašymą visuotinus 
rinkimus-atidėti mažiausiai ik 
1978 metų kovo mėnesio. Tą In--

TOKIJO. — Japonų vyriausy
bė įsitikinusi, kad Tolimuose Ry
tuose' taikos.Taikotarpis yra nu-< — - -r- . J141 J-Avi’

• diros prašymą .turi ratifikuoti sįstovejęs, paruošė Japonijai il- 
; abeji parlamento rūmai. Palyd-į krašto apsaugos planą, 

raštyje prie priimtojo biliaus nenumatyta didinti da
nas akyta, kad tų priemonių bu- J 
vo imtasi (rinkimų atidėjimo) 
premjerei Mrs. Gandhi prašant 
ir įtikinėjant, kad sąlygos prieš 
16 mėnesių vertusios skelbti bė
dos stovį, tos pačios tebėra ir 
šiandien.

gametį krašto apsaugos planą,
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PLANUOJA SUDARYTI STIPRU 
DVIEJU PARTIJŲ KABINETU

Fordas pasveikino rinkimus laimėjusį
Carterį ir prižadėjo bendradarbiauti

WASHINGTONAS, D. C. —■ JAV prezidento rinkimus laimėjęs 
Jimmy Carter bereikalingai laiko neleidžia, jis pradėjo pasitari
mus naujam kabinetui sudaryti. Šiomis dienomis jis pareiškė, 
kad naujas kabinetas daugelį nustebins, nes jame bus didokas 
skaičius naujų žmonių, Bet ketvirtadienį jis pareiškė, kad pla
nuoja sudaryti abiejų partijų stiprų kabinetą, kad galėtų vesti 
aiškią užsienio politiką ir sukeltų pasitikėjimą visų krašto gyven
tojų tarpe. ; .: •

■ Meteoritai

žemės alyva
Visos Meksikos prekybos su 

užsieniu 60% yra su JA Valsty
bėmis. Pasak dienraščio “EI Sol 
de Mexico”, Meksika, pirkdama 
prekes JAV mano ateityje, atsi
lyginti žemės alyva. Meksika 
žemės alyvos turi nemažą per- 

. tėklių, kadangi rytinėje ir va
karinėje Meksikos teritorijos 
dalyje rasti dideli žemės alyvos 
kiekiai.

Nuostolinga JAV 
prekyba

Paskutinius 9 mėnesius iš ei
lės Amerikos prekybinis balan-' 
sas su užsieniu atneša nemažus 
nuostolius. Pavyzdžiui, rugsėjo 
mėnesyje prekių. įvežimas virši
jo išvežimą 778, 9 mil.- dol., rug
pjūčio mėnesyje įvežimas buvo 
didesnis 757.7 mil. dolerių. Iki 
šiol 1976 m. prekyba su užsieniu 
jau davė Amerikai 3. bil. dot 
nuostolio.

bartinįų ‘ ginkluotų' pajėgų.
MANILA, Filipinai, čia nu

teistas .mirties bausme elek
tros kėdėje ir bausmė Įvykdyta 
tūlam Marcelo“- San Jose,1 kurs 
1974 metais nužudė automobi
lio savininką ir- pasisavino jo 
automobilį. < .

WASHINGTONAS. — Agri
kultūros departamentas prane
ša, kad šiemet bulvių derlius yra 
tiek geras, kad normaliais lai
kais bulvių kaina turėtų atpigti, 
bulvių eksportui didėjant kai
nos vidaus rinkose laikysis da
bartiniame lygyje, o vaisių ir 
daržovių kainos žiemos mėne
siais dar padidės. Bulvių derlių 
UPI spėja būsiant daugiau kaip 
200 tūkstančių milijonų svarų.

TAMPA, Fla. — Policijai su 
varantais atvykus į motociklis- 
tų gaujos būstinę ieškoti nar
kotikų ir išspyrus būstinės du
ris įvykusiame susišaudyme su- 

I žeisti 4 asmenys — trys polici- 
Įninkai ir vienas motociklfstas; 
.jis ir vienas policininkas nuga-

Saulė teką leidžiasi 4:24

Prezidentas Fordas, pralaimė
jęs rinkimus, trečiadienio po
pietę pasiuntė naujai išrinktam 

į Jimmy Carteriui pasveikinimo 
* telegramą, prižadėdamas perei
namajam laikotarpyje glaudžiai 
bendradarbiauti. Be to, Fordas 
sukvietė visą savo šeimą į Bal
tuosius rūmus ir paprašė savo 
žmonos Betty Fordt, kad visam 
kraštui perskaitytų Carteriui 
pasiųstą sveikinimo telegramą 
ir pasižadėjimą bendradarbiau
ti. Ponia Betty telegramą skai
tė, o visi. Fordų vaikai stovėjo 
prie?, televizijai skaitančios mo
tinos. •* "■’ v-

'Įdomu, kad pats Carteris pa
reiškė noro sudaryti tokį kabi
netą,, kuris galėtų nustatyti il
gų metų politiką ir sėkmingai 
Valdyti kraštą. Visiems šian
dien aišku, kad dabartinis Vals
tybės sekretorius Henry Kisin
geris bus atleistas. Paprastai, 
sekretoriai atsistatydina, kai iš- 
renkmas naujas prezidentas. 
Prieš Kisingeri keliais atvejais 
pasisakė pats Carteris, kalbėda
mas prieš rinkimus susirinki
muose. Jis prižadėjo daboti, kad 
detentės veiktų abiem pusėm, o 
ne vien tiktai Sovietų Sąjungos 
naudai.

nepavojingi
Nors mokslininkai yra 

skaičiavę”, kad tarp 70 ir 200 
milijonų meteoritų kiekvieną 
dieną įskrenda į žemės atmos
ferą, bet metų bėgyje mažiau 
kaip 500 pasiekia Žemę nesude
gę, dėlto pataikyti žmogų gali 
vieną sykį per 9,300 metų. .

? Į ia jstatistiką.neįeina arkliai1 
Ir.' šunyse pars: viena arklį mete- ‘ 
orituS ; užmušė. New Concord, 
Ohio, 1860 m. ir vieną šunį Egip- 
te-1911 m. Iš žmonių pirmoji 
viso .pasaulio istorijoje pagar
sėjo viena šeimininkė iš Syla
cauga, Alabamoje, kur meteori
tas, 1954- metais Įskridęs per na
mo į stogą Į rirtuvę .atsimušęs į 
stalą nuslysdamas užgavo šeimi
ninkę. Fields gamtos mokslų 
muziejaus mineralogas Edward 
Olsėn paskelbdamas tą moterį 
pirmąja istorijoje užgauta tarp- 
planetarinio sviedinio, net jos 
vardo nepaskelbė. .t

australai yie- 
provin* 

ir 12. mė- 
pievelė šlapia. Motinos vaikus susirinkio-

Australijoje yra daug žemės bet žmoniy prieauglis nebuvo gausus. Pastaraisiais metais patys 
kitus ragino palikti ainius. Australijos televizjos stotis, norėdama gyviau pavaizduoti Vikti 

►s prieaugli, paprašė- sunešti 169 berniukus ir mergaites, gemančįus kiekvieną dieną. Septyr 
iy vaikai žaidė pievoje porą valandų, o vėliau jie Įsitikino, kad pievelė šlapia. Motinos vaik

ni 
cijos 
nesiy 
ir papenėjo.

“ap-

Thompson suteikta Į Perrinkti juodieji 
atstovai

WASHINGTONAS. — Visi 15 
atstovų! risi demokratai, leng-

Respublikonų partijos naujai 
išrinktas Hlinojaus gubernato-

mes R. Thomson sako, kad Illi- vų Rūmus,: bet jų kiti 28, pie
no j aus rinkikai,' tokį didelį pasi- tų valstijų, rinkiminį mūšį pra- .. . > . ’ - . , - i ."t * • • - tt ■ • ♦ w • ♦ n •nojaus rinkikai,' tokį didelį pasi- tų valstijų, rinkiminį mūšį pra- 
tikėjimą pareiškę^ suteikė jam V laimėjo. Laimėjusieji juodųjų 
įsakymą iš pagrindų keisti ad- atstovai kaikurie surinko net 
miništracijos valdymo būdą. ■ 90% balsų.
Thompson mano, kad. nepriklau- Dabar vienintelis juodųjų at- 
somų politikų kiekis Rlinojaus stovas senatė 
valstijoje nuolat didėja. .

Naujai išrinktas gubernato
rius pasireiškė taikingai buvu
sio savo opnento M. J. Howlett 
ir,mero Daley atžvilgiu, pareikš
damas, kad. politinė mašina pa
silieka stipri, bet Chicagos ad
ministracija tik laimės iš bujo- 
jahčių varžytynių su politine" 
mašina?" Jis, esą, neturįs pagie
žos jausmo savo buvusiam opo
nentui, kurs paskutinėmis rin
kiminės savaitės kampanijoje 
netaktiškai ir negražiai pasireiš
kė. ' ,

Thompson jau turi 100 asme
nų sąrašą, iš kurių sudarys Ili
nojaus valstijos valdomą apa
ratą. Amerikos žinių agentūros 
ir spauda pabrėžė, kad naujasis 
Ulinojaus gubernatorius yra res
publikonų tarpe auganti daug 
žadanti politinė žvaigždė.

Dabar vienintelis juodų j ų at

čiusete respublikonas sen. Ed
ward Brooke, kuris ši kartą ne
buvo perrenkamas.

Argentina išvaro 
rusu atstovus

■ BUENOS' AIRES. — Argen- 
tinos vyriausybė įsakė 7 Sovietų 
pareigūnams laiko 48 "Vai. išva
žiuoti iš Argentinos. Jie risi 7 
buvo Sovietu valdžios atsiusti

į'Argentiną, sąryšyje su vykdo
ma Buenos Aires maskviške pra
monės paroda. Jie risi nusikal
to! Argentinos įstatymams bei 
parėdymams.

Rusų pasiuntinybė Buenos Ai
rėse atsisakė pasiaiškinti.

'■r' ' = 9 f

Darbininkų streikai
DETROITAS. UAW (United 

Auto Workers) unija, ištisą 
naktį trukusiomis derybomis ne
pasiekus susitarimo, atšaukė iš 
dairbo 14,000 Fordo Kanadoje 
autombbilią įmonių darbininkų? 
Derybos tęsiamos.

UAW paspartino derybas ir-su 
Chrysler korporacija. Jei susi
tarimo nebus pasiekta iki penk
tadienių. 6. vai. vakaro, 118,000 
darbininkų streikas prasidės 
Chrysįerip įmonėse JAV ir Ka
nadoje?. „.-?. : - ■...

' Fordo kompanija Jungtinėse 
Valstybėse, 170,000 darbinin
kams' sustreikavus 'šį rudenį iš
buvo uždaryta per 28 dienas.

Savanoriu neužtenkaKas nulėmė Carterio
?< laimėjimą?

’ •• ■ - * - -

Didžiųjų Aemrikos bendrovių į iki rugsėjo savanorių rekrutų į 
šįmet pelnas, palyginti su praė-i kariuomenę užsirašė nepakanka- 
jusiais metais yra 'nepaprastai mai. Per tuos 3 mėnesius sava-

. geras. Jis augo kaip ant mielių, 
benti į ligoninę kritiškoje padė-i§iais metais numatoma bendra
tyje. Ta gauja save vadina “Out
laws”. -

PARYŽIUS. Politiniuose 
rateliuose pasklido gandai, kad 
Paryžiuje įvykęs slaptas pasi
tarimas tarp keturių kairiųjų 
Izraelio lyderių ir dviejų Pales
tiniečių organizacijos narių. Tar
tasi dėl galimybių pradėti pasi
tarimus dėl taikos sutarties.

MASKVA.SSSR apkaltino 
Norvegiją sulaužus 56 metus ga
liojančią sutartį — traktatą, ku
riuo Spitzbergeno salynas pa
darytas neutraliu, o Norvegija 

i tą- traktatą sulaužiusi leisdama 
Nąto valstybėms tose salose ds-

vės iš viso turės pelno, sumokė
jus mekesčiuš, apie 85 bil. Ir vis 
dėlto, darbo.jėgos pasiūla šiais 
metais yra gana didelė. Iš viso 
Amerikoje turi darbo 87,819,000 
asmenų. Bet vienkart bedar
bių skaičius taipgi yra didelis 
— 7.2 milijonai. ,,

Paskutiniais mėnesiais naujų 
darbų teatsirado labai nedaug, 

j Be to, prasidėjo darbininkų at- 
leidinėjimas iš darbo. Padidė
jęs darbininkų atleidinėjimas ir 
padidėjusi darbininkų jėgos pa
siūlą, gal būt, ir buvo ta prie
žastis, kuri nulėmė demokratų

- WASHINGTOXAS. — Krašto 
Apsaugos departamentas prane
šė, kad per laikotarpį nuo liepos

norių užsirašė 126,400, bet tai 
yra 4 nuošimčiais mažiau reika
lingo skaičiaus. Į aviaciją užsi
rašė pakankamas skaičius, bet 
dar trūksta j Armiją, Laivyną 
ir Marinų korpusą.

United Airlines ir 
lakūnai susitarė

5,000 civilinių lakūnų, per Air 
Line Pilote1 Assn.,' susitarė dėl 
darbo sutarties su United Airli
nes oro bendrove lapkričio 3. 
Derybos dėl darbo sutarties tru
ko 4 savaites. Senosios-darbo

i m. raaerftf 16.

PHILADELFIJA. — Policija 
suėmė tris Philadelphijos Laivy
no bazės tarnautojus, kurie gra
sindami užteršti miesto vandenį 
reikalavo iš miesto milijono do
lerių. Suimtieji, grasino į mies
to geriamąjį vandenį išpilti 1,- 
000 galionių alyvos, miesto ka
nalizacijos darbininkai Louis 
Scott, 25, Kevin Grosso, 23, ir 
David Ntigėnt, 37 metų amžiaus. 
Teroristus bendromis pastan
gomis .per .2 dienas išaiškino 
miesto policija ir FBI.

MačCarthy pakišo 
Carteriui koją

WASHINGTONAS. _ Ame
rikos spauda ir davinių rinkėjai 
mano, kad MačCarthy kandi
datūra į prezidentus atėmė bal
sų tam tikrą dalį iš Carterio są-1 
rašų ir įmetė į prez. Fordo krep-1 
šį Iowa, Maine ir Oklahomos

Italija aprūpins 
jaunuolius darbais
ROMA. — Italijos vyriausybė 

išleido parėdymą, kad visos Ita
lijos bendrovės gaus iš valdžios 
iždo premijas, jei jos suteiks 
darbo baigusiems gimnazijas ir 
universitetus.

Dabar Italijoje yra įregistruo
ta 850,000 bedarbių, bet bedar
bė daugiausiai yra palietusi 
gimnazijas ir universitetus bai
gusius jaunuolius, kurių po 3-4 
metų bus kokie du milijonai. Vy
riausybė jų subsidijoms yra pra
džiai paskyrusi 500 mil. dol.

Italijoje yra didesnis pertek
lius sąskaitininkų bei buhalte- 

'■rių, medicinos daktarų ir teisi- 
(ninku.

Kisingeris išeis iš Valstybės 
Departamento, bet abejojama, 
ar jo vėsta politika bus pakeista 
iš pagrindų. Užsienio politiką 
veda Valstybės sekretorius, bet 
ją nustato prezidentas, saugumo 
tarybos patariamas. Sekretorius 
Kisingeris ilgus metus vadova
vo saugumo tarybai ir tvarkė už
sienio reikalus. Carter pareiškė, 
kad sprendimus užsienio politi
koje darys ir skelbs jis pats.

Atsistatydino US 
ambasadorius Irane 
' WASHINGTONAS. — Buvęs 

, . , , . . _ .. “° (ČIA direktorius ir dabartinis
valstuų eięktonm. MačCarthy, ,JAV amba8adorius Irane Rithard
žinoma, tokius tvirtinimus nei
gia. Helms atsistatydino’ iš pareigų. 

Jis išbuvo Amerikos valdžios tar
nyboje daugiau 30-ties metų.

Jo atsistatydiiMrqas nieko 
' /bendro neturi su prezidento pa

sikeitimais, bet normaliai, pa
gal tradiciją, visi prezidento pa- 

____ skirti valdžios par«igūnSi'?tnri 
nojaus senatą Frank D. Saric- atsistatydinti, naujam ,;prezi- 

’ Y deniui pradedant valdyti kraš-

Sen. F. Savickas 
laimėjo rinkimus 

29 apygardos atstovas į Illi-

kas,, lietuvis ir lietuviams gerai- 
žinomas, laimėjo rinkimus. "

Demokratų partijos ir Jimmy 
• Carter užsienio patarėju buvo 
Į Zbigniev Brzezinski, Lenkijoj gi- 
•męs Columbia universiteto pro
fesorius. Jis seniai reikalavo, 
kad rusai taip pat darytų nuolai
dų detentės politikoje. Ir šio me
to rusai tiktai pasižadėdavo, bet 
savo pažadų nepildydavo, juos 
visaip iškraipydami. Manoma, 
kad Carter valstybės sekreto
rium gali pakviesti ir James 
Schlesingerį, kuris buvo priver- 
stastas pasitraukti iš krašto ap
saugos sekretoriaus pareigų. 
Schlesingeris nepritarė Kism- 
gerio vedamai detentės politikai. 
Bet labiausiai Carter norėtų sa
vo kabinetan gauti dabartinį pre
kybos sekretorių Elliot Richard- 
soną, žinomą griežtą nutarimų 
pildyto ją ir įstatymų vykdytoją. 
Jįis buvo priverstas pasitraukti 
iš .Niksono kabineto, bet prezi
dentas Fordas įpareigojo jį tvar
kyti Amerikos prekybą.

i fi'^i »f
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Svarbūs Alto ir Vliko suvažiavimai
š. m lapkričio 13 d.» šeštadie

nį, Sle-rton Tower viešbutyje, 
9333 South Cicero Ave., Oak 
Lawn TIL įvyks Amerikos Lie
tuvių Tarybos 36-sis metinis su- 
važiav iras. Darbotvarkėj: įvai-
rūs j rs 
dybo : 
rezo i '

nešimai, ALT nanų, val- 
iždo globėju rinkimai,‘ j

a r-Įjį 
sudarr- 
niza'- r 
Katr 
Liei-' i 
jung~. 
tins 
vip

tuv’T 
Ame-f' 
likii T' 
Vy' : 
tuvi-' 
vos * 
Kraš ■

der" ' 
clio? 
čir* • :
rašei” 
vauipm: 
darU

įkąs Lietuvių Tarybai 
■' vfika centrinių orga-’

' menkos Lietuvių R.| 
ederarija, Amerikos 

-'ocialdemokratų Są-] 
menkos Lietuvių Tau-!
a-a, Amerikos Lietu-’ 
•' Sandara, Susivieni- į 

' -rių Amerikoje, Lie-| 
'.: t'iikų Susi vieni j imas' 

e Amerikos R. Kata- 
? n Sąjunga, Lietuvos 
i-' rėš Amerikos Lie-

■ -'•ntų. Sąjunga, Lietu-
Sąjūdis, Vilniaus 

rtr.įu Sąjunga, Ame-I 
••’i Respublikonų Fe-< 
i*os šios organiza-

- turi daug tūkstan- 
H ’žia keliolika laik-

■ e~nan'nj Altos vado-, 
a T ietuvos laisvinimo JT

♦
za:i • 

ĮvyŲ 
Amri

”•/darančių, organi- 
i rinkų pasitarimas 

'■ /3 Jio 14 d. 11 vai. 
a vi erių Tarybos cen-

trinėje būstinėje, 2606 W. 63 
St., Chicagoje. Linkime Alto su
važiavimui sėkmės.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto (Vliko) seimas šie
met Įvyks gruodžio 4-5 d. Wa
shingtone, DC. Programoje bus 
Vliko ir Tautos Fondo metinės 
veiklos apyskaitos, prof. dr. Do
mo -Krivicko kalba apie tarp
tautinę politiką, Aušros ir Jono 
Jurašų pranelimas apie Lietu
vos rusinimą ir simpoziumas 
apie Vliko sąrangą.

Liaudininkai savo suvažiavi
me pasisakė už darbų pasidali
nimo principą. Atsiradus prieš 
kuri laiką mūsų gyvenime kai 
kurių negerovių, tai reikia ap
gailestauti ir dėlti visas pastan
gas, kad būtų surasta vienybė 
ir užkirstas kelias pašalinių jė
gų veikimui.

Vilkas turi išlikti vyriausiuoju 
mūsų politinės veiklos koordi
natorium ir linkėtina, kad jame 
būtų mažiau kalbamą .apie vi
sokias reformas, bet daugiau 
dirbama. Vliko darbas yra po
litinis, tad ir ji sudaryti tegali 
tik ' politinės lietuvių organiza
cijos. '

Visų mūsų pareiga Altą ir 
.Vliką tiek moraliai, tiek mora
liai, tiek materialiai remti.

Pasaulyje

*
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Steponas Kairys Vliko prezidiume 1955-57 
(Henriko Blazo str. iš "Varpo" nr. b, 1965 m.) 

1955 m. lapkričio mėn. New grindinių veiksmų: VLIKo,
Yorke sušauktoji VLIKo sesi- • diplomatų,

'JAV ir Kanados, keli buvę Lie. 
I tavos diplomatiniai atstovai, 
! ALTos Vykdomojo Komiteto 
: nariai, aukštieji lietuviai dva- 
i siškiai ir L t šiąja proga VLI- 
iKo prezidiumas tikėjosi susi
tikti su min. St Lozoraičiu ir 
kitais diplomatinio ir konsu- 

i liarinio korpuso nariais. Be to, 
i Y’LIKo prezidiumas jautė, kad 
i dabar jis gali būti Min. St Lo
zoraičiui naudingas.

Į Y’iskas išėjo priešingai, he- 
• gu buvo tikėtasi. Tuoj po laL 
! dotuvių, kai Y’LIKo, ALTos na
riai ir dvasiškiai nuskubėjo į 
Lietuvos pasiuntinybę atsisvei 
kinti su ponia Žadeikiene ir pa 
simatyti su diplomatais, jiems 
vienas konsulas min St Lozo 
raičio vardu pareiškė, kad dip 
loma tai dabar renkasi pie turns 

j bei posėdžiui ir kad niekas ne 
'bus įleistas.

Atvykusieji, aišku, pasijau
tė įžeisti YTsi apleido pasiun
tinybę ir susirinko artimiau
sio viešbučio valgykloje. Kai

I

f

Yorke sušauktoji YLIKo sesi-'diplomatų, ALTos ir išeivių Į§ apmaudo virte virė ir sa 
ja nutarė perkelti YLIKą į lietuvių visuomenės. Santykiai Lįsi eisiąs jam prieinamais ka 
JAY. Kartu buvo nutarta^ kad. su ALTa nuo pat 1955 m. galo majais .pas Įtakingus JAV pa- 

vadovaus z nuolatinis buvo užmegsti glaudūs ir YU- reįgįnus užblokuoti L_„_
prezidiumas iš trijų asmenų. Kas susilaukė iš jos nuolatinės mjn_ .££ Lozoraičiui pasilikti
Y’LIKui vadovaus nuolatinis buvo užmegsti glaudūs ir VLI- reigunus užblokuoti kelius

Jie visų Yliko barių sutarimu piniginės paramos ir suderinto 
bendradarbiavimo. Santykiai 
su visuomene plėtojosi sklan
džiai. Tik su vienais diploma
tais nesisekė. 1956 m. pradžio 

-je YTJKo prezidiumas kreipė
si pirmas į min. §£ Lozoraitį, 
prašydamas pradėti pasitari
mus kaip išlyginti, santykius ir 
nustatyti glaudų bendradar
biavimą. Atsakymas buvo — 
astuoni, berods, punktai, pagali 
kuriuos Y’LIKas į turėjo pats, 
maždaug, susilikviduoti kaip Į S teponui Kairiui nepriklau- 
laisvinimo institucija. Po to.somos, laisvos ir demokratinės 
viskas pasiliko kaip buvę. YTJ ' 
KAs veikė sau, min. St Lozo- pagrindinis politinės veiklos 

klausimai turėjo būti svarsto- raitis sau. 
mi ir nutariami kolektyviai.

buvo parinkti po vieną iš tri
jų didžiųjų lietuviškųjų politi
nių srovių: krikščionių demo
kratų, socialdemokratų ir vals 
tiečių liaudininkų. Steponui- 
Kairiui atiteko Y’LIKo vicepir
mininko postas.

Pasiimtas " pareigas ir jam 
pavestą darbą vykdė kruopš
čiai, sąžiningai, net pedantiš
kai. VLIKo prezidiumą laikė 
kolektyvu, kuriame visi lygūs, 
ir kuriame kiekvieno nario bal 
sas, sprendimus darant, yra ty 
giai svarus. Tuo klausimu bu
vo kietas ir nenuolaidus. Visi

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje
KAZYS KARUŽA

Raktas tinka ir atidarau spintelę. Tveriu savo daik
tus ir bėgu. Ji nutveria mano vienų mažesnį lagaminą ir 
skubiai neša kartu su manimi, sako:1 y

— Follow me, Mister, aš jus palydėsiu iki traukinio. 
Nubėgome Nr. 9, kur nusileidome žemyn laiptais, ir vėl 
kopiame aukštyn. Ji parodė traukinį, kuris už dviejų, 
minučių buvo pasiruošęs išeiti Aš nuoširdžiai padėko-. 
jau jai ir klausiu, gal aš galėčiau bent kuo atsilyginti?

Ne, atsako, ji daug kam padedanti šioje stotyje bė
dos atveju, kai 'mato klaidžiojančius keleivius po stotį 
ir pasisakė, kad ji dirba policijoje ir jos pareigą budėti 
visuomet čia.

Atsisveikinęs ir atsidėkojęs minėtai pagalbininkei, 
sėdau į traukinį ir nakties metu išdūmiau iš nuotykių 
miesto per milioninę žiburių jūrą, o sostinė skendo van
denyje, švytėdama pašvaistėmis, panašiai, kaip-mačiau 
atvažiuojant. Esu ramus, nors nuo lakstymo suprakai
tavęs, kaip-katinas, gaudydamas pelę šiauduose... Va
žiuoju toliau iš - nesvetingo Stockholm© miesto ir nera
miai snūduriuoju. Galvoju, kad neatsiekiau savo tikslo, 
nes norėjau daugiau pasikalbėti apie savo mirusį brolį 
Petrą su Juozu Lingiu. x u

Visą naktį traukinys nešėsi, skubiai barbėdamas ir 
dundėdamas, link Norvegijos, kur nakties metu nieko 
nemačiau, išskyrus kelis ežerus ir šiuos sustojimo mies
tus: Vasteras, Orebro, Karlskoga, Karlstad. Sustojo 
Norvegijos pasieny, ten pasikeitė valstybių kontrolie
riai, bet niekas netikrino pasų, nei bilietų. , .-'-Ar.

Norvegija. Pervažiavęs Norvegijos sieną, ' trauki
nys niekur nestojo, jau buvo rytmetis ir apylinkėse ma-

Washingtone. Ir, žinoma, iš 
anksto susiskambinę telefonais, 
išėjo. - - ‘ -

Tik YTJKo. prezidiumo na
riai niekur nėjo. Nors kai kas 
ir labai norėjo, bet prof. Kairys 
pasakė — ne. Esą, jei nenori 
su mumis bendradarbiauti ir 
neprašo padėti, tai ir nereikia, .. . .
bet mes nekenksime. Tatai Lie tesi kur-nekur ūkininkų laukai, sodybos ir miškai. Apy- 
tuvos reikalui nepadės. Taip ir ' 
buvo nusistatyta. tain oro pžera ar AiJantn įlanka traukinus inArA i Ošln

linkės kalnuotos, retai kur lygumos, slėniai ir kalvos- Ir

Lietuvos atstatymas buvo pats

TAUPYKITE PERKANT Is FABRIKO SANDĖLIŲ.
PIRKITE DABAR ANKSTYBOS ŽIEMOS IR KALĖDŲ 

/ SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ.

tikslas.- YTJKo prezidiume jis 
1956 m. vasarą niirė Was- buvo lyg tas kelrodinis stulp- 

Buvo, žinoma klausimų, dėl hingtone min. Povilas žadei- pas, rodąs visiems kelią į tą 
kurių negalima buvo suderinti kis. į laidotuves susirinko VU] tikslą. Ir visi, kurie tuo keliu 
nuomonių. Tokiais atvejais Ko Prezidiumas, min- - St Lo- ėjd, buvo jam lyg kraujo gimi- 
prof. Kairys visada siūlydavo zoraitis, Lietuvos konsulai išneš. . ' 
klausimą atidėti kitam posė-j 
džiui, o, nesutarus, dar kitam  
posėdžiui. Turėdamas savo nuo < 
monę, jis kantriai išklausyda. < 
vo ilgus priešingos pusės argu < 
mentus. Niekad nepertraukda- Į;
vo, ip tik kalbėjusiam baigus, 
patiekdavo klausimus. Kitam 
kalbant ir argumentuojant žiū
rėjo tiesiai Į akis, lyg norėda
mas ne tik-išgirsti bet ir Įirie-i 
šininko mintis išskaityti. Jo ty’ 
drios akys po užkritusiais žilais 
antakiais rodos buvo tokios ge 
rasirdiškos, bet kartu aštrios, 
smeigiančios, tyrinėjančios, ro 
džučios gilų intelektą ir. plie
ninę valią. Argumentavo jis ly 
giu, tyliu, niekad nepakvlan. 
ciu balsu, bet niekad, neužsis- 
pirdavo,' ir, jei logika buvo 
priešingoje pusėje, visad nusi
leisdavo.

Jei jo ir antrojo prezidiumo 
nario nuomonės sutikdavo, bet 
trečias pasisakydavo prieš sa-1 
vo nusistatymui paremti dar 
kartą panaudojęs stiprius ir 
logiškus argumentus, prof. Kai 
rys visada tuoj pasiūlydavo 
klausimą palikti nenutartą. 
Toks jo laikymasis 19.56 m. va 
sąrą pašalino pavojų YUKo 
instituciją susilpninti, nors ir 
buvo didelė pagunda gauti! 
Y’LIKo veiklai apčiuopiamos' 
paramos priešvlikinių grupių
Įtakos padidinimo sąskaiton.

Į visų politinių grupių apsi- 
jungimą Ylike prof. Kairys žiū 
rėjo realiai. Lietuvos laisvini
mo organizacijos demokratiš
kumo išlaikymas jam buvo pi’r 
m ulinės svarbos. Gi demokra
tiškumas remiasi ne vienybe, 
liet dauguma. Mažų politinių 
grupių dirbtinį dauginimą jis 
nelaikė Y’LIKą stiprinančiu 

i reiškiniu. Jis manė, kad sugrį 
i žus į VTIKą tautininkų srovei, 
kaip pagrindinei ketvirtajai, 
visos kitos grupin atskalos ir 
■>'n°išo; nri lietuvių visuome
nei. nei VUKui didesni’s svar 
Los neturi. ,

Kaip realus politikas, prof. 
Kairys siekė damos tarp pa.

Sekmadieni, lapkričio 7 d. nuo 9 lyto iki 4 vai. popiet.. 
.Didžiausi kainų sumaznumaf Thilmaid apatinukams- Pižamos — Ilgos 
ir trumpos suknios — Darbui suknelės — Ugi ir trumpi marškiniai •— 
Medžiagų gabalai —r Apsiuvinėjimai — Puošmenos. Nailono, satinos, 
trikotažo ir kitų medžiagų, drabužiai nuo 30 iki 50 dydžio. >• - % * - - ‘ą . * ' ’ - - •

Specialus chalatų pasirinkimas. 20% nuolaidos nuo 
visų dalykų!

SPECIALŪS MEDŽIAGŲ MAIŠELIAI TIK 50 CENTŲ IR I DDL. 
Visos kainos yra tik maža dalis krautuvių kainos 

Važiuokite Bouglas elevatorių iki Racine arta Morgan stoties 
1022 WEST VAN BUREN STREET

Daug vietos mašinoms. Pasakykite ^raugams ir atvykite kartu.
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Hair formula JIB Is in Switzerland and IM.
Registered rn USA, Canada, Europe. It eures Dandm^t Falling 
Hair, Itching scalp. Splitting ends, strengthening HAIR, Root 
growth, and restoring NATŪRAI/ HAIR COLOR. Using JIB you 
will never he BAT7n or GREY. 1(H? % Guaranteed. Listed tn 
Druggist Rod-Blue Book. Drug*s-Chesalst Order STRAIGHT 
JIB DAB-: J, 2557 W. <9th St_ IMO W. 47th St, Sa. 500*
Ave. & 14th SC, Cicero. HL, 1147 N, Ashland Ave^ 2SS4 No, 
Milwaukee Ava, OiieagOy UL JIB Medicine Liquid 8 oz^
16 week supply — $6.00. Money Order, postpaid. Send Today:

LABORATORY, 143* So. 42th Ave^ CICERO, HJX 60650

1914 metų
MMland Savn® aplar

nauja taupvmo i; 
paskolą reikalu visos mfi- 
sų apylinkės Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimu Mes nore
tume būti Jnm$ aandinffi 
ir aiejlyje J - z

Sąskaitos apdrawiHx 
540,000

B929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Te4. 59S-9400 .

SAVINGS!
AMO LOAN ASSOCIATION

s* AfiCMEl AVENU< 
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miestą. Prieš tai matėsi kairėje pusėje priemiesčiai, prie 
ežero kalnų šlaituose pristatyta daugybė namų. Atrodė 
gražiai, nes apaugę medžiais. Arčiau prie miesto pasi
rodė ir didelių, aukštų namų, vietomis matėsi fabrikų, 
pramonės -įmonių, o prie uosto buvo matyti ir įvairaus 
dydžio laivų.

Sustojus traukiniui geležinkelio. . stotyje,; /žmones 
pasipylė perone, kaip bitės iš avilio, visi skubėjo savais 
keliais, b^as nžaišiaūsi šu savo Šunki^Š la^ttiina^ ' ta^ 
jų. Pasidėjau stotyje savo daiktus ir, persimetęs ant pe^-

; ties foto aparatą, pasukau į miestą labai senoviškos ną- 
> mų statybos. Gatvės plačios. Automobilių 'pilna. /“Reikia 
U gerai galvoti, kaip praleisti naudingai ir protingai bran; 
! gų laiką. ■ • i ’ - |

g Žmonių pilnos gatvės, nes jau buvo 8 vai. ryto, bū- 
•_ riai traukia Į miesto centrą. Aš irgi einu su jais ta pačia 
/ kryptimi, nes galvojaou kad daugumas turistu eina ką 

nors įdomaus pamatyti mieste. / f
Praėjus su jais kelis blokus, priėjau plačią gatvį' 

kuri veda į pajūrį, žiūriu-dešinėje pusėje stūkso dide
lis raudonų plytų rūmas, su dviem aukštais bokštai^ 

j viename iš jų matyti didelis laikrodis, t. y. miesto savi-. 
valdybė. Prieš rūmus graži aikštė, kurioje stovi kelioš 
statulos ir fontanai, bet tos statulos taip meniškai kal
velių “nudažytos” baltai ar žalsvai, kad net praeidami 
turistai tai pastebi. >. i

Nuo minėtos gatvės žvelgiant į,kairę matosi uos
tas, naudojamas daugiausiai turistams. Traukiu arčiau 
uosto- Nusiperku bilietą už 25 kronas ir su kitais kelei
viais plaukiame lyg Paežerių ežeru Vilkaviškyje, tik yra 
skirtumas tas, kad šis jungiasi su Atlantu. Kai tik pra
dėjo plaukti laivas, kairėje pusėje pasirodė gynimosi 
seni fortai didelių akmenų sucementuoti savo praeitimi 
Už jo, miesto pusėje ant kranto prie uosto ir plačios gat
vės kampo stūkso didelė statula (sėdi Roosveltas), kurią 
pastatė norvegai, atsidėkodami Amerikai už išlaisvini
mą iš vokiečių okupacijos 1945 metais.

Plaukiame toliau kairės pusės šonu. Daug namų, be
veik visi pastatyti iš didelių rąstų ir akmenų. Labai se
ni, istoriniai, apie jų didelę reikširię praeityje, padavi
mus ir istoriją pasakojo palydovė. - -

Žmonės gyvena kurortinėse vilose. Vietomis matėsi 
tik akmenys ir uolos, pliki kalnai, o kiti kalnai jau apauį 
gę pušynais ir eglėmis, tarp jų pristatyta vasarojimui na
mų- Prie ežero vietomis buvo matyti paplūdimai, bet pa
krantėmis mačiau daug bėginėjančio jaunimo. Paplū-

Idimiai maži, sunkus priėjimas maudytis, nes pakrantėse 
visur užaugę krūmai. Tos gamtos grožiu, aišku, dau
giausiai naudojasi jaunimas. Visi gražiai nuaugę, dau
gumoje šviesaplaukai, o merginos kaip nendrės stovinė
jo, plaukė arba bėginėjo pakrantėmis. Saulutė gra
žiai švietė šiltą dieną. Miesto apylinkės ežerais plaukiok 
jofne apie 3 valandas, ir vėl grįžome į uostą. Laivu api
plaukėme daug salų, salelių, kurios visos apgaubtos me;, 
džių žaluma ir granito uolėnomis. > r?- d
| - (Bits daugiau) - ’ - ''*•**■*«£<
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ELZBIETA KARDE LIENS ' _

DVIDEŠIMT ANTROJI KANADOS 
. LIETUVIŲ DIENA MONTREALYJE

(Tęsinys)
Po trumpos pertraukos, akom-. tant garbės svečius.

panuojant M. Roch, dainavo so-. Nepriklausomos Lietuvos kon- 
listai — G. čapkauskienė dvi lie- ‘ sulas Kanadai Dr. Jonas žmui- 
tuviškas dainas; J. Tallat-Kelp- džinas, Vliko atstovas Jurgis Va-
šos — Mano sieloj, B. Budriūno 
-r- Dainos gimimas, iš A. Tho
mas op. Mignon — litanijos ari
ją ir su V. Verikaičiu padainuo
ti du duetai -M. K. Čiurlionio Oi, 
lekia lekia ir Ant. Budriūno, Per į mistras Jean. Drapeau ir pavė- 
amžius teka Minija.

Užbaigai koncerto dainavo
Montrealio jungtinis choras

. Pirmą kartą išgirdome dainuo
jant mūsų abu kartu: Aušros 
Vartų ir Šv. Kazimiero parapijų į 
chorus. ■

Aušros Vartų parapijos 
choro vadovei M. Roch diriguo
jant ir J. Govėdai akompanuo
jant, sudainuotą; A. Račiūno Per 
girią giružėlę, JI Žilevičiaus Lais
vės daina ir J. Tallat- Kelpšos 
Mano daina. Ir' diriguojant šv. 
Kazimiero parapijos choro vado- i ansambliui

laitis, Kanados: Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas Jonas Si
manavičius, Quebeko emigraci
jos Įstaigos atstovas su ponia.

Raštu sveikino Montrealio bvr-

tinę eilutę kad: “meninė koordi
nacijai —~ Birulė Nagtenė”, aš 
supratau;'kodėl koncerte ėjo vis-* 
kas sklandžiai, uęs koncerto ren- ' 

’ gimo komitete buvo teatralas.
. turįs supratimą apie scenos tech- ( 

* j piką ir režisūrą. \
Koncertą te!e»’izavo prancūzų; 

10 kanalas ir ateinantį sekma
dienį bus rodomas -1 vai. lietu-; 
vio Alain Stanke-Stankevičiaus 
vedamame pusvalandyje, kuris 
kas sekmacieaj pristatinėja 
Quebeko provincijoje gyvenan
čius emigrantus.. 4

Po koncerto £v. Kazimiero 
parap. salėje dar buvo jaunimo 
balius, kuriame seko labai daug 
Kve'ių ir saviškiu jaunoo’iit. La
bai džiugu, kad šven tėję, visur 
dominavo jaunimas.

f ■■ietrvių dienos proga iš'eis-

vui A. Ambrozaičiui ir pianu pa
lydint G, Massicotte, sudainuo-

luotai dėl pašto netvarkos gan
tas sveikinimas Kanados minis- 
terio pirmininko Pierre E. Tru
deau.

. Gale'padėkos žodi tarė K. L. B. tas labai gražus 'leidinys, kurį 
. Montr. Apyl. valdybos Jr 22 Ka- 
į nados Lietuvių Dienų Komiteto 
pirmininkas Juozas šiaučiulis.

Jis dėkoto visiems koncerto 
dalyviams ir svarbiausia chorų,

. šokių ir orkestrų vadovams:
chorų — A. Ambrozaičiui, M.
Roch ir jos muzikinės dalies ko
ordinatoriai A. Kebliui; šokiu ir į
________ i; G. Breichmanienei Reikia ^bai dėkoti tiems 
ir J. Jokubynienei; D ir M. Chai- 
nąuskams ir R. Vilis, R. ir J

redagavo Jonas Narbutas ir vir
šelis papuoštas oail. K. Eukaus-

Leidinys gausiai iliustruotas 
nuotraukomis, straipsniais, svei
kinimais, įvairiais gražiai sure
daguotais ir papuoštais skelbi
mais. . .

ta Jaunystė ir Oi, toli toli — Karasiejams ir G. R. Paulio-j
; komiteto nariams ir pirmininkui 
Į Juozui šiaučiulini, kurie sugebė-

St. Gailevičiaus ir šiaurės pa
švaistė. ■— St. Sodeikos.

niams, H; ir Z. Lapinams ir J.’.*>darbus taipmoka- 
Kličiuvienei ir V. Verikaičiui. Iš

Abiejų choro vadovų diriguo-!kiImės buv0 baigtos visiem^ su
giedojus Lietuvos himną.jamas jungtinis choras, galingai 

skambėdamas, išsilaikydamas 
tiksliose tonacijoje, gerai in
terpretuodamas kūrinius ir la
bai aiškia dikcija,. koncertą už
baigė triumfališkai! Publikai en
tuziastingai plojant visi koncer
to dalyviai Išsirikiavo scenoje ir 
salėje.- . -
200 2j aunu jų koncertantų, pasi

puošusių spalvingais lietuviškais 
tautiniais drabužiais ir “Aido” 
choro mergaitės angliškai balto
mis sukniomis, žiūrint , iš salės 
teikė pasakiškai žavingą vaizdą, 
graudinantį visus iki ašarų.
- Ovacijoms gal nėbūtų ir galo, 
jei pranešėja Rasa Lukoševičiu- 
tė neprabiltų į publiką prista-

- Gal pirmą kartą Montrealio 
lietuvių istorijoje, šis iškilmin
gas koncertas praėjo labai ge
rai organizuotas/ Tik visgi rei- 
lįėjo pakviesti į šventę mūsų 
konsulą Dr. Joną žmuidziną, pa-

maį/ir darniai suruošti, kad vi
suose susibūrimuose reiškėsi pa
vyzdinga tvarka, Organizuotu
mas ir didžios šventės nuotaika.

(Pabaiga)

LOS ANGELES. CAIIF.
Elegantiška dainos išvaizda
Sol. Stasė Pautienienė, gyv.

kviesti ir tarti žodi. Atrodė, kad Santa Monica, Cal., š. m. spalio 
mes jau nebeturime savo tarpe mėn. 30 d. išpildė meninę pro- 
jokio autoriteto, kuris mus su- ’ gramą Los Angeles latvių ben- 
važiavusius j Lietuvių Dienos druomenės šventėje, vykusioje 
šventę nors pasveikintų..

-Scenoje dalyvavę buvo gerai
naujos bažnyčios salėje. Latvių, 
bendruomenė Los Angelėse tu-

disciplinuoti. žinojo savo paskif-; 
tį ir keičiantis šokėjų grupėms 
nebuvo tuščių pauzų, bei netiks
laus blaškymosi.. Ir kai aš per-.

REMTA KNYGA —GERIAUSIA DOVANA
Niu]I»na$e galima gauti puikių knygų, kurios papuos bet kokia 

knygų spinta ar lentyna.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienu 

atsiminimai ir įvykiu bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
• ir laiko Įvykiu Lietuvoje, ir Vokietijoje aprašymai, suskirs-

i Sol. S. Pautienienė dainuoja 
! latviams nebe pirmą kartą. Pu- 
■ blika ją mėgsta, palankiai įver- 

skaičiau programos- pačia pasku- šioje šventėje ji išpildė 
dainų ir arijų koncertą italų, 
vokięčeių, latvių ir lietuvių kal
ba. Akompanavo Raimonda 
Apeikytė. Programoje dalyvavo 
ir latvių aktorius.

S. Pautienienės dainavimas 
padarė gerą įspūdi, atsiliepimai 
buvo malonūs, jaukūs, pilni pa
garbos ir nuoširdumo. Visiems 
patiko skaidrus tvirtas balsas, 
aiški tarena, spalvinga interpre
tacija ir daili elegantiška išvaiz
da. S. Pautienienės talentas ne
sibijo metų. S. P.

. tyti i 12 dalių. 296 psl.. kaina S5.

žiai< viralini/ 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psL. irišta — S3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis. 225 pst, irišta — $3,00. minkš
tais viršeliais

Henrikas Tomes . x . . .
Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psL, kaina $6.

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

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
170 psL------------ 2-------------------- ------------------------- $3.00

M. Gudelis, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 232 
puslapiai --- ---- ----------------------------- ;---- ---------- S3-30

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

©r. Kazys Orinius, ATSIMINIMA! IR MINTYS. II tomas. Gra
žiais viršeliui*, 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00

_________ _ _ ____ sreo
Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

1739 S. Halsted St, Chicago, I1L 60608. — TeL HA 1-6100

Bėjusi B spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos Dėtuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina -31.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 80.608

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygą rinkoje

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

Chieagos lietuvių gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas CMcagon atvažiavęs lietuvis, pirmas 
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
kai ir kt .

Norintieji šia knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
< vardu ir paciųsti: Į

I 1739 So. Halstad St, Chicago, DL 60608

Chicagos tiltas

Detroito naujienos
, , Laiškų rašymas sisekimu. Publikos atsilankė per 

a -x t • x • ■ ■ .200. Visas maistas išparduotas.Detroito Lietuviu Orgamzaci-/D ^._x„_ -rr-uj-x.. L__:__j_j_ I Buvo ir laimejuno stalas, kuris
atnešė nemažai pelno. Gegužinę 
po stogu suruošė bažnyčios ko
mitetas.

DLOC posėdis
Detroito Lietuvių Organiza

cijų CV posėdis įvyko spalio 
22 d. šv. Antano parapijos pa
talpose. Posėdyje buvo svarsto
mas 1977 m. Vasario 16-sios mi
nėjimas, kuris įvyks vasario 13 
d. sekmadienį Kultūriniame Cen- į 

tre. Buvo aptarta kas bus pa- 
grindiniai kalbėtojai bei meni-Į 
nė programa. Meninę programą 
atliks Moterų Vokalinis ansamb
lis, vad. St. Sližys ir St. But
kaus kp. kanklininkės vad. D. Pe
tronienė. Iš lietuvių pagrindi
nis kalbėtojas Dr. K. Valiūnas. 
Kas iš amerikiečių — dar nepa
aiškėjo.

I švyturio jūros šaulių posėdis
Posėdis įvyko Šv. Antano pa

rapijos patalpose spalio 30 d. 
Tarp kitų reikalų buvo svarsto
ma šaulių stovyklos “Pilėnai” 
šaudyklos reikalai. Adv. R. Sa- i 
Ids raštu pranešė, kad šaudyk- I 
los reikalai perkelti i teismą. ;

jų Centro Valdyba pasinaudoda
ma Altos informacija suruošė 
spalio 31 d. šv. Antano parap., 
Lietuvių namuose ir Dievo Ap
vaizdos parap. patalpose laiškų 
rašymą. Laiškai buvo rašomi 
Valstybės Departamentui. Pra
nui ir Algirdui Bražinskams gel
bėti, kad jiems leistų nuolatiniai 
apsigyventi Amerikoje. §v. An
tano ir .Lietuvių namų patalpose 
buvo, parašyti 205 laiškai, Die
vo Apvaizdos parap. patalpjose 
apie 20 laiškų. Jei kas norėtų 
dar laišką parašyti, laiškų pa
vyzdžius galima gauti pas DLOC 
V-bos narį Antaną Sukauską 
arba pas Algirdą Vaitiekaitį. 
Laiškų rašyme pasidarbavo: A. 
Vaitiekaitis, H. Bosaitė ir A. 
Vaitėnas. -DLOC V-ba pasidar
bavusiems, reiškia nuoširdžią pa
dėką. - ■

yĄ-- Xy’, ‘

Literatūros vakaras
Literatūros vakaras — paskai

ta su Kaziu. Bradūnu spalio 30 
d. praėjo su pasisekimu. Atsi
lankė apie 100 publikos. Po pa
skaitos buvo kavutė. Vakarą
— paskaitą suruošė LB Apylin
kės Valdyba. . ,
- Gegužinė po stogu

šv. Antano parapijos geguži
nė po stogu Lietuvių namuose 
spalio 31 d. praėjo su dideliu pa-

Nauja lietuviška radijo programa
LIETUVOS AIDAI

prasidėjo birželio 4 d. ir yra kiekvieną penktadienio vakarą 
nuo 10 iki 11-tos vai. iš W0PA stoties 1490 AM banga.

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St., 
Chicago, Hl. 60629 Tel. 778-5374.

O T A SUSIVIENIJIMAS
I y A LIETUVIŲ

M" AMERIKOJE
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir Išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuviu fraternalinė organizacija — ___
bės apdraudę ir Ilgoje pašalpa, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos-pagrindo. .

SLA — jau turi daugiau, kaip tris »u puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo 8100.00 
iki $10,000,00.

duoda gyvy-

SLA — jaunimui duoda gerą TaupomąĮą A pd r gudą • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

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

SLA — AKCIDENTALfc APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvilkv KLUBŲ ir draufHv na
riam*. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
1 metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės J kuopų 
veikėjus ir jie plačiau pan Skins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas Informacijas, jeigu paralysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST SO STREET, NEW YORK. N. T. 10001

I Tūnos gaudymo draudimas

SAN DIEGO. — Iki 1976 m. 
pabaigos^ gaudyti iun^kartu su 
delfinais Amerikos juru žuvavi- 
mo tarnybos yra uždrausta. Kiek 
vients’s metais žvęiams leidžia
ma sunaikinti 78j0fO flelfjfii Ge- 
gaudant tuną, ši kvota jau yra 
išsibaigusi.

Nepatenkinti žvejai kreipėsi j 
j tei-n.'; prašydami draudimą pa
kakinti. Federalinis Amerikos 
teismas, taipgi ir apylinkės žve
ju prašymo nepatenkino.

■ Minimu reikalu bus apklausinė- 
I jami ekspertai bei liudininkai.
Apklausinėjimams skirta gruo
džio 13 d.

Reikia manyti, kad stovyklo
je šaudykla bus leista įrengti. 
Kviečiami lietuviai liudininkai, nebus atgauti.

Atsisakoma Concordes 
lėktovy

LONDONAS. —• Prancūzijos 
ir Britanijos vyriausybėms su
sitarus, atsisakoma toliau" ga
minti bei statyti supersoninius 
Concordes tipo lėktuvus. Esą. 
jie labai daug pinigo kaštuoja 
pastatyti. Vėliau gi neša nuos
tolius ir sunkiai pritaikomi prak
tiškam naudojimui.

Iki šiol visdėlto Concordes ti
po lėktuvų spėta pagaminti 16. 
Kiekvienas Conkordės tipo lėk
tuvas pastatyti Raštuoja 49.6 
mil. dol.
šešiolikai lėktuvų, pastatyti iš
leista 1.92 bil. dol.. kurie niekad

kurie yra šaulių stovyklos kai
mynai palankiai pasisakyti apie 
stovyklą, nes nuo to daug pri
klausys leidimo gavimas. Posė
džio metu buvo priimti trys nau-

ji nariai: Anna Kern, Marija 
Mickienė ir Verna Preman.

■ A- Sukauskas

> PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Kleis 
U Chicago]e 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvga dviejų da 
Ifcp lemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. U dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politinių, ekonoroi1' 
nių ir kultūriniu laimėjimu, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
:ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

v Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytu lietuvių absoliuti > dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, .arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso1 
liūčiai lietuviu daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertrauktu Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”. - _

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

* Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

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

2X33

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša
* z

inn—* » mcjee

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— Friday, November 5. 1976

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

įsteigta 1923 metai*. . TEL. 421-3070
ĮstaigM piatooae kiemai automobiliam* pastatyti.

TaupyKitedabar 
pas mus

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

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. • - 

\ ' * * ■■
Išduodami Certifikatai, kūne neša iki

i
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NAUJIENOJ raštinė atdari kasdien, išskyrus »ekmadieiiiv*. nuo

Komunistinė sistema tikrai subyrės

tus elementus ir pasiųstų juos į prievartos darbo stovyk
las. Nei vienoje pasaulio valstybėje valdžios išlaikymas 
tiek nekainuoja, kiek jis kainuoja sovietų Rusijoje. Rusi
jos žemė derlinga, žemės turtai nepaprastai dideli, bet 
sovietų valdžia nepajėgia pasigaminti pakankamai mais 
to, aprangos ir būtiniausių pragyvenimo priemonių. Jei
gu sistema privalo išleisti tokias dideles sumas valdžios 
viršūnėje išsilaikyti, tai Igai ji negalės to. daryti.

Bet komunistinė sistema nesubyrės, jeigu nieko ne
bus daroma jai sugriautu Jeigu Indonezijos gyvi likę ka
rininkai nebūtų organizavę pasipriešinimo ir nebūtų 
vykusiai pasipriešinę, sovietų imperializmui tarnaujan
čių partizanų nebūtų nuginklavę ir tvarkos neatstatę, 
tai ten turėtume “komunistinį sistemą”. Tas pats būtų I 
atsitikę ir Egipte, jeigu karys Sadatas pirma nebūtų su
organizavęs kariuomenės, kuri buvo pasiryžusi varyti 
rusus laukan, jeigu jie nebūtų paklausę Egipto vyriau
sybės įsakymo. Šiandien Albanijoje būtų “komunistinė 
sistema”, jeigu Albanijos artileristai nebūtų paleidę ke- 
ių šūvių į sovietų karo laivus, nenorėjusius išplaukti iš 

Durijos ir Sarandės uostų. Albanijos kariai ryžosi ko
voti ir sovietų karo vadovybę išvijo iš Albanijos.

Prieš “komunistinę sistemą” vedė kovą ir Rusijos 
demokratinis elementas, bet jie nemokėjo tos kovos vy-

Praeitą savaitę komentavome kongreso atstovo Ed- Įkusiai organizuoti. Komunistai, gavę didelę ekonominę 
vard Derwinskio įsitikinimą, kad visa komunistinė sis-paramą iš vokiečių generalinio štabo ir gavę dar dides- 
tema subyrės. Naujai kongresan išrinktas Derwinskis nę paramą iš monarchinės rusų karo vadovybės, sugebė- • » ♦ f • • • • • ’f 4r

'' Trys Schell šeimos artistu kartos, Viršuje matome 
Schell šeimos motiną Marga re tą, savo laiku vaidinusią 
New Yorke. Viduryje matome Mariją, Šiomis dienomis 
vaidinančią Broadway teatre New Yorke, o apačioje ma
tome josios dukrą Mariją Teresę, jau pradėjusią vaidinti 
mažas roles tame pačiame New Yorko teatre. New Yorke 
dabar vaidinamas "Vargšas žudikas".

jo sutriuškinti demokratines Rusijos jėgas, nesugebėju
sias pastoti kelio naujai organizuojamiems sovietinio 
imperializmo daliniams. Jeigu jie butų pajėgė tinkamai 
komunistams pasipriešinti, tai šiandien niekas nekalbė
tų apie “komunistinę sistema”. Apie Lenino ir Stali
no Rusijoje pravestus bandymus niekas ir kalbėti neno
rėtų, nes jie žmonijos istorijoje būtų bereikšmiai. f

Leninas pirmas prašneko apie “komunistinę siste^ 
mą” Rusijoje. Jis Rusijos bolševikų partija patarė pava-

• . , . A x AlC^<lULLVAJ-tJ-I.^C

dinti komunistų partija. Pats didžiausias Lenino prie- Apraus gėrimo.

yra gana gerai informuotas apie komunistų pastangas 
pavergti visą pasaulį ir primesti pavergtiems žmonėms 
savo valią. Jis yra atstovų rūmų užsienio komiteto narys, 
labai gerai susipažįnęs su komunistų karo jėgų ekspansi
ja ir pačioje Rusijoje nevykusiu “komunistinėes siste
mos” augimu.

Atstovas Derwinskis yra Įsitikinęs, kad komunistinė 
sistema yra silpna, platesnių gyventojų sluoksnių ji neža
vi, o “komunistinėje sistemoje” gyvenantieji darbininkai 
daug blogiau gyvena, negu laisvame pasaulyje gyvenan
tieji. Atstovas Derwinskis žino, kad ‘komunistinė sis
tema” prigijo tuose kraštuose; kuriuose Įsigalėjo sovie
tų karo jėgos ir prievarta primetė tą sistemą. Kur sovie
tu karo jėgos' nepajėgė tos sistemos primesti, tai komu
nizmo nėra.

Maskva leido milijonines sumas Indonezijos per
versmui paruošti, siuntė ten specialistus teroristus In
donezijos karo vadovybei išžudyti, bet Indonezijos per
versmas nepavyko, Maskvos agentai išlakstė, o karo po
licijai patekusieji buvo atiduoti teismui, teisiami ir su
šaudyti arba padėti i kalėjimą. Sovietų valdžia buvo pa
sišokusi panašiu būdu primesti ‘komunistinę ■ sistemą” 
ir Egiptaui, o vėliau ir Artimiesiems Rytams, bet jiems 
nepasisekė- Diktatorius Naseris leido sovietų agentams 
sauvaliauti, bet Anwar Sadatas Įsakė sovietų aviacijai 
ir kitiems daliniams kraustytis ne tik iš Nilo pakraščių, 
bet ir iš Aleksandrijos uosto. Panašiai “sovietinės siste
mos” nešėjus sutabdė turkai, albanai, iraniečiai ir sene- 
galiečiai. Visur Maskva buvo sukišusi nepaprastai dide
les sumas pinigų, bet teko visa tai nurašyti Į nuostolius, 
nes “komunistine sistema” ten neprigijo.

Atstovas Derwinskis, tvirtindamas, kad sovietinė 
sistema neprigis, turėjo galvoje Sovietų Sąjungą, kurio
je iki šio meto ‘komunistinė sistema” nepajėgė idiegti 
stipresnių daigų. Šiandien pačioje Rusijoje ‘komunisti
nės sistemos” elementų yra žymiai mažiau, negu ten bu
vo prieš 50 ar 40 metų. Šiandien sovietų valdžia yra pri
versta laikyti nepaprastai dideli represinį policijos apa- tema” subyrės..- Ją pribaigs patys rusai, taip ilgai ken- 
ratą, kad kiekvienu momentu galėtų suimti nepatenkin- tėję tos sistemos atneštas kančias.

šas buvo Rusijos socialistas, pirmas drįsęs paskelbti ko
vą komunizmui. Rusijos įtakingesnieji socialistai sakė, 
kad apie jokią socialistinę sistemą Rusijoje kalbos nega
li būti, nes ten nėrą pramonės sąlygų tokiai, sistemai 
įvesti. Rusijoje pirma turi įsigalėti demokratija, o tik 
vėliau būtų galima kalbėti apie socializmą. Tuo tarpu Jo- 
kubka, iškraipydamas atstovo Derpinskio pareiškimą ir 
Naujienų padarytus komentarus, paskutinėje Vilnyje 
taip rašo:

< “Naujienų redaktoraus liežuvis ėmė it susipainio
jo. Girdi, demokratinių Rusijos partijų vadai tikė
jo, kaip šiandien.tiki kong. Derwinskis. Iš N. radak- 
torius baigia: “Rusijos demokratų pranašavimai 
neišsipildė. Kokia garantija, kad Derwinskio prana
šavimai išsipildys?”. Vadinasi, garantijos nėra, kad 
socialistinis pasaulis subyrės. O kaip N. redaktorius 
ragina laisvinti iš komunistų Lietuvą. Ar tai nebus 
liežuvio susipainiojimas? Reakciniai nacionalistai 
jo už tai nepagirs” (Vilnis, 1976 m. sp. 20, 1 psl.) 
Rusijos demokratai nemokėjo kovoti prieš “komu

nistinę sistemą”, bet laisvasis pasaulis mokosi. Komu
nistus išvijo turkai, graikai, iraniečiai, juos išvys ir ki
tos tautos. Komunistinė sistema dar greičiau subyrės, 
kai demokratijos vadai išmoks komunistus geriau pažin
ti, kai vietoj paskolų ir didelių kreditų pareikalaus mo
kėti skolas,- kai įsakys leisti pavergtoms tautoms pa
čioms tvarkyti savo reikalus, tai visa “komunistinė sis-

(Tęsinys)
Nežinodamas ką daryti, nuėjau Kitaip sakant, tas Ježemcovas 

iĮ kotelį, prisiartinau prie baro yra vienas iš tų puškelių, ku- 
ir visai nesąmoningai papra-J riuos paruošia Maskvoje tam, 

. i kad nusiųstų į pavergtus kraš
tus ir naudotų juos Rusijos im
perialistinėms užgaidoms vyg 
dyti (!) O atvykę čia su “me
nininkais’ ir šnipų gauja, de
dasi lietuvių draugais. Taip 
pat butu įdomu žinoti kokiu

ją tnūnipesnę užtat mažiau ar 
daugiau palinkę į vieną pusę, 
į kairę, o kiti krypavo lyg an
tys; nežinodami į kurią pusę 
daugiau nukrypti. Pastarieji 
yra “tikri” gudragalviai — ir 
patrijotai ir bendrautojai su 

i okupantu. Kai tariasi su tik-" 
.rais patrijotais, tai sako: kad 
jie pataikaudami bolševikams, 
galės juos apgauti ir susprog
dins juos iš vidaus, o kaip gle- 

jbesčiuojasi su bolševikais, tai 
i aiškina jiems, kad turi nuduo- 
■ ti esą patrijotais, nes kitaip jie 
i negalėtų veikti padorių žmo- 
inių tarpe, taigi jie čia.Ameri- 
fkoje save vadina atbulinio 
fronto kariais. Frontovikai, 
tai ne lietuviškas žodis. Lietu
viškai turėtų vadintis ‘dvivei
džiai’ arba kitaip.

Bekalbėdamas apie raišus 
kaire koja ir apie krypuojan
čius, ko nepamiršau apie po
nias, apie tas žavėtinas .ponias, 
kurtos irgi traukė koncerto 
link. Ir sakau pamažėli, nes. var 

; tojami gorsetai varžė laisves- 
x ■ nius ponių judesius? Jeigu 

koks neišmanėlis ar tarybinės 
Lietuvos kolchozų darbinin- 

> ninkas užklaustu: ar tai būti- 
: nai reikalingi tie gorsetai? Tai 
t aš atsakiau: o kaip gi kitaip 

*** būtų galima simuliuoti kapi
talizmui vergavimo perteklį, 

j tuos ar 30, ar 40 svarų tau- 
kų, susikaupusių po vergės 
odą? Af dar neaišku? Gėlų gai 
le, tie 30 ar 40 svarių neturi per 
daug svarbos^, nes jos, pasida
binusi osilgombalinėm Šūk- 
nėm, apšissiautusioš brangių 
medžiagų ar brangių kailių 
paltais, auksiniais laikrodžiais 
ir to paties metalo auskarais su 
brangiais akmenukais ir bran, 
giais karoliais, _ atrodo tikros 
amerikoniškos, kapitalistės.

O ponai, kapitalizmo vergai, 
nei kiek neišsiskiria nuo po- 

Iš ten girdimų kalbų buvo nių- vergių ir. išvaizda ir svo-

Prie baro stalų sėdėjo kelio
lika asmenų. Iš jų aprėdo ma
tėsi, kad - didelė dalis nebuvo 
Cikagiėčiai. ' Man p a s irodėį 
kad kalba lietuviškai ir neapsi 
rikau. Mat tai būta atvykusių
menininkų palydovai, kuriuos reikalu ar tikslu čia aktyviai 
vaišino Amerikos imperialist!- i sukinėjosi tie su Izraelio pali- 
nio kapitalizmo išnaudoti dar- kuonių veidais(?) 
bininkai. Pastarieji, matomai, 
labai" kenčia nuo valgio perle- suprantama, kad jau prieš po- riu, įtik ghl retas nešioja: goršę 
kliaus, ir be mažiausio sušijau rą valandų, tie “svečiai^5 iš Lie tus, bet ..užtai jie_ stengiasi hay» ' 
dinimo pakloja “žaliukus” mo tu vos, turėjo “naudingus” ir ii bp liukais sudeginti taukus, šu
kėti už patiektus užkandžius gus pabendravimus su “progre sikaųpusius po oda. 
bei gėrimus.

Ten kotelyje visai netikėtai 
susitikau savo seną pažįstamą, 
kuris irgi buvo vienas iš tų vai 
šintojų. Jis, pasisveikinęs su 
manimi, tuoj supažindino su 
prie jo stalo sėdinčiais. Trys 
iš jų buvo taip vadinami “sve
čiai” iš Lietuvos, o ypatingai 
man krito į akį. toks Jezemco- 
vas ir su Izraelio vaikų veidais 
sėdintys prie kito stalo keli 
“svečiai”. .

Tas mano senas pažįstamas 
paaiškino, kad Ježemcovas jau 
daug metų gjwenas Lietuvoje 
ir dedasi dideliu draugu lietu
viams, užtat ir yra vadovu at
vykusiųjų dabar iš Lietuvos.

■ siviais” ir krypuojančiais lietu Toks kapitalizmo vergų sū
riais. -j sibūrimas pasiklausyti atvežtų

Bendrai imant, tie “svečiai” iš Lietuvos dainų, visai neno- 
iš Lietuvos atrodė neblogai ir rpmis ir be propagandinio žo- 
matomai gerai šeriami, kas džio padarys įtakos ir meniniu 
man priminė Nepriklausomos kams irt jų palydovams, nes jie 
Lietuvos laikų ūkininkų šeria- savo akimis ir savo jausmais 
mus paršelius eksportavimui, pamatys ir pajaus kaip gyve- 
o in tie “svečiai’ irgi yra eks- na darbininkas laisvame kraš- 
portavimui... Už tat juos ge- te. Tas patyrimas liks visam 
riau šeria ir dar “paruošia”, gyvenimui ir .laikui bėgant, 

Man labai rūpėjo dar pama- ryškės ir didėsxiki neapgalvo- 
tyti pikietuotojus ir suradęs pa! tų pasekmių, nors šiandiena^- 
togų pretekstą išėjau į gatvę, nei menininkai nei jų palydo- 
Lauke vėjas kiek aprimo bet vai taip ir negalvotų.
lynojo, žmonės pamažu rinko Tuo pačiu laiku politrukų 
si į koncertą. Ateina visokio čia pasėtos usnys, bujos ir ša- 
amžiaus bet jaunučių veik ne kosis kvailių ir žioplių galvo- 
simatė. Daugelį iš ateinančių at se.
pažinau nes jie turėjo vieną ko (Bus daugiau)

Andrius Mironas

Kontraversiškasis Jack Londonas
(1876—1916)

Šimto metu gimimo ir šešiasdešimties metu 

mirties sukaktis
(Tęsinys)

Visa tai jau draugams gana ryškiai parodė jų 
naujojo kolegos vėlavimą mokslui. Pedagogai ėmė 
kreipti dėmesį į suaugusį mokinį, ypač kai 1896 m. va
sario 16 d. San Francisco “Chnonicle” įdėjo aprašymą 
apie Londono misionieriavimą socializmui miesto par
ke. Straipsnis išryškino jį, kaip nuoširdų ir karštą kal
bėtoją, sugebantį pritraukti daugiau klausytojų, kaip 
kiti parko oratoriai.

Tačiau šis straipsnis užalianmavo policiją ir Londo
nas vieną dieną buvo paprašytas nužengti iš savo sa
kyklos. Jis buvo areštuotas, bet pasitaikęs tolerantiškas 
teisėjas paleido jį su sąlyga, kad jis daugiau nebeagi- 
tuotų.

Tuo metu Londonas dalyvaudavo diskusiniuose su
sirinkimuose, kuriuose dalyvaudavo įvairiausių įsiti
kinimų ir luomų jaunuoliai. Jis buvo kviečiamas į ge
resnius namus, kuriuose šie susirinkimai būdavo iš 
eilės šaukiami. Tačiau šis socialinio stovio pagerėji
mas neatgrąse jo nuo dalyvavimo Oaklando Socialistų 
Darbo Partijos skyriuje.

Londonas taip pat pradėjo naujas pažintis su “pa
doriomis” merginomis ir palengva, pats to nejusdamas,

įprato į viduriniosios klasės aplinką, supratęs, kad tai 
ir buvo jo pirmasis gyvenimo žingsnis aukštyn.

Pirmoji meilė
* •'Jack Londono biografinio romano “Martin Eden” 

pensonažas, vardu Ruth Morse, “blyški, švelni būtybė 
mėlynomis, akimis ir auksiniais plaukais” tikrajame 
gyvenime buvo Mabel Applegarth, draugo ir kolegos 
socialisto Franko sesuo, trimis metais už Londoną vy
resnė, studijavusi meną, muziką ir literatūrą. Jos tra
pumas, kultūringas balsas ir gražios menienos jaunam 
rašytojui atrodė tarytum deivės, ir jis iš pirmojo pa
matymo įsimylėjo šią pasiturinčio advokato dukterį.

Pradžioje Mabel būrėjo į Londoną iš aukšto, bet 
palaipsniui žavėdamasi jo pergyvenimų nepaprastu
mu, jo revoliucijos troškimu, o labiausia jo gyvumu, 
šypsena ir vyriškumu, ji vis labiau į jį linko. Juodu va
žinėdavosi dviračiais kas sekmadienį, piknikaudavo 
Berkeley šlaituose ir buriuodavo San Francisco įlan
koje. Pradedąs rašytojas ėmė galvoti apie vedybas su 
šia mergina.

Troškimas turėti Mabel žmona ir prilygti jos kla
sės žmonėms paskatino Londoną mesti mokslą gimna
zijoj t irt per 4 mėnesius pasiruošti egzaminams Į uni
versitetą. Per 1896 metų vasarą jis krovė savin moksli
nes žinias pradžioje lankydamas specialią paruošimo 
mokyklą Alanmedoje, bet mokyklos vedėjas jį paša
lino, matydamas, kad Londonas ją pabaigs per vienus 
metus ir tuo pakenks jo pelnui. Tada Londonas ėmė 
pats mokytis ir kibo visu savo entuziazmu. Prieš į>at 
egzaminus, pajutęs nuovargį ir išsisėmimą, jis viską 
metęs savaitę žvejojo Įlankoje. Sugrįžęs, jis lengvai

išlaikė stojamuosius egzaminus į Berkeley universitetą.
Paprastais drabužiais apsidengęs, saule įdegusiu 

veidu ir inuštynėse prarastais dviem priekiniais danti
mis, sviešiapplaukis proletaras stvėrėsi mokslo, imda
mas' anglų kalbos, istorijos, filosofijos ir fizinės kultū
ros kursus, tuo pat metu vis dar užsidirbdamas progi
niais darbais pragyvenimui. Visi sekmadieniai būda
vo pašvęsti Mabel, o savaitės vakarais jis lankydavo 
Socialistų Darbo Partijos susirinkimus, tęsdamas so- 
cialištų ideologines studijas.

Trumpas mokslas
Savo trumpo mokslinimosi metu universitete Lon

donas galutinai įsitikino, kad jis yra neteisėtai gimęs. 
Iki tol Flora vengdavo jam apie tai aiškinti. Pirmąsias 
žinias apie tai jis gavo iš jo paties luomo žmohių, į>U- 
vydėjusių jam pastangų siekti mokslo . Londobas pa
reikalavo motiną pasakyti tėvo pavardę ir pats ėmė 
jo ieškoti. San Francisco “Chronicle” komplektuose jis 
rado aprašymą apie motinos bandymą nusižudyti, o 
miesto savivaldybėje jis rado ir savo gimimo metrikus, 
kur jo tėvu buvb Įregistruotas William H. Chaney. Per 
vietos astrologus Londonas užtiko “profesoriaus” pėd
sakus Chicagoje ir pasikeitė su juo keliais laiškais. Ta
čiau po to jis žinojo apie savo gimimo aplinkybes ly
giai tiek pat, kiek ir ligi tol... Toji mįslė lydėjo Lon
doną* visą‘jo gyvenimą.

: ' P ' j ‘ ' ■. ‘
Lėšų takumas, o ypatingai jutimas,c kad jjs-gaiš-' 

ta universitete, naujo beveik nieko' neišmokdamas, 
priveHė Londoną mesti niokslą uhiversitete. Kaip tik 
ne universitete, bet. pas Applegarth’us jis išmoko tai
syklingai rašyti ir išsireikšti, o nuolatinis skaitymas

teikė jam daugiau žinių, kaip fakultetas. Jis niekad 
nesigailėjo metęs mokyklą. • . . . .

Patėviui praradus naktinio sargo darbą, Londonas 
nutarė imtis darbo, šeimai paremti, nors buvo prisie
kęs niekad nebegrįžti į fabrikus. Jis gavo darbą skal
bykloje prie Belmonto Akademijos, uždirbdamas §50 
Į mėnesį ir trokšdamas sekmadieniais tik nusigerti. 
Laimei, artimiausia užeiga buvo už pusantros mylios 
ir jis būdavo pervargęs, kad galėtų nueiti tokį atstu-, 
mą. Tėvus jis paremdavo, siųsdamas jiems pinigus 
paštu.-

Alaska šaukia
Nuo įkyraus nuobodulio Londoną išgelbėjo laikraš

čiai, kuriuos jis sekmadieniais skaitydavo, o po dar
bo išvargęs jis nestengdavo perskaityti atsivežtos dė
žės knygų. Spauda skelbė aukso klodų atradimą Alas- 
koje, Jukono teritorijoje. Naujų nuotykių troškimas, 
galimybė praturtėti tik po kelių mėnesių upelio dugno 
krapŠtymo ir Įkyraus darbo bei nuobodulio išvengimo 
galimybė privertė Londoną mesti svajones apie karje
rą, vedybas ir žmoną. . , ; >• j

“Aš save atradau Klondike, kur niekas nekalba. Vi
si tik galvoja. Savo tikrąją perspektyvą atranda. Aš šti- • 
siradau savąją,” rašė Londonas, atsiradęs Alaskoje. 
Galbūt, tai buvo savotiškas Amerikos žmonių liinatiž- 
mas, bet greičiausia išsiveržimas į laisvę,nuo Įvairių- 
suvaržymų, nepriteklių ir: moters dominavimo šeimoje.

(Bus daugiau) - &
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ALTO ^FORMACIJA
Domisi Lietuvos reikalais 

j Laikraštis “C u r ier-News”
(Elgin, Hl) nr. 283 pirmame 
puslapyje įsidėjo Amerikos Lie

- tuvių Tarybos pirm, drt K. Bo- 
DR. K- G. BALUKAS nuotrauką ir pasikalbė-

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.

DR. ANNA BAUUNASf
AKIU. AUSŲ, NOSIES, 
IR GtuULĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal siiatarima

jinią su juo. Qr. K. Bobelis pa
sidžiaugė kad prez. Fordas, su 
šaukęs 15-kos etninių grupių 
vadus, atšaukė savo prasitari-* 
mą 'debatuose, kad Rytų Eu-j 
ropos valstybės nesančios So-

kariuomenė ateFkersydama pa ma kaio ir teroristiniams vei- 
būklais apšaudė vieną arbatos kainams. J.

Wall ir jo pavaduotoju J. Ko- plantaciją ir Rodezijos kariuoj Rodezijos ministeris pirmi- 
' žak turėjo -ilgesnį pasitarimą menės būstinę Umtali miesto! ninkas Smithas pasiryžęs lap-!
kun. J. Prauskis aptardami, apylinkėje.
kaip tas laikraštis galėtų sėk- Manoma, kad 
mingiau perteikti informaci- įrengtose karinėse stovyklose j imu ir be to, jo laukia Šalis-' 
jas apie Lietuvą ir lietuvius, mažiausiai 10.000 ;
Iš redaktorių pusės parodyta Rodezijos juodųjų apmokina-'būs reikalai.
daug palankumo. ''

Alt Informacija

|kričio 3 apleisti Ženevą. Esą, 
Mozambike jis yra pavargęs derybų tupčio

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Saulė Ir skydas yra Viešpats, malonę Ir garbf jis šutaikia. Vieš

pats neatsako gera tiems, kurie ai gi a si nekaltai*. — Psalmė 84;1T?< 
Mūsų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei. Dievo mylimie- 

atbėgusių bary, Rodezijos sostinėje, svar ^^ pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

850 SUMMIT STREET 
ROUTE 53, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

- Rezid. 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

x^irmadiemais ir ketvirtad. 1—7 
antrai, penktaienį nuo 1—5. 

ir šešlad. tiktai susitarus.

Rodezijos likimas
«etų Ssjmgos donuniojam“, ‘ 80161^^11138 kOVH

; Dr. K. Bobelis pažymėjo, kad 17
prez. prasitarimas buvo labai Rodezijos likimą spreddžian 

j numušęs etninių grupių pasi- deiybos Ženevoje neiną 
tikėjimą juo, atšaukimas vėl t^P sklandžiai kaip buvo ti- 
sugrąžino jo autoritetą. ; kėtasi. Ženevos deryboms va- 

Tačiau tautinių grupių va- dovaująs Britanijos atstovas L 
dai nėra patenkinti dabartine * Richard derybas atidėjo ke- 

: JAV politika Rytų Europos at-. Homs dienoms. Atstovai posė- 
■ žvilgiu ir nejaučia prielanku- džiams vėl susirinks lapkri- 
mo Valstybės sekretoriaus Hen 2.
ry Kissi n gėrio diplomatijai, Amerikos valstybes sekr. Ki 
nes jis viską daro ką gali, kad singerio asistentas Afrikos rei 
tik apmaldytų rusus. kalams W. D. Schaufele primy

vahj Už minėtą atšaukimą Altos gtinai prašo Rodezijos minis- 
trec. pirm drt K. Bobelis preziden- terio pirmininko Smitho, kad

kalams W. D. Schaufele primy

terio pirmininko Smitho, kad 
tui Fordui pasiuntė specialų jis butų palankesnis ir nuolai-

_ _ • _____ *1 • • TI •

DK, PAUL VJ UAKG1S 
GYDYTOJAS IR CfiIKUkGmS 

Westcnesrer Community kuhikos 
rneuicinos chreKtorius.

i938 5jvw*tne«rn lik
V ALANDŲ^: 3—3 daiuo dienomis ir 

Kas antrą sesiameni 8—3 vai. 
ieū: Oox-z/ZZ area Sozrx/xK

dėsnis juodųjų, atstovų reikalą 
] vimarns. Sekretoriaus asisten- 

. tas Schaufele baiminasi, kad 
ministerio pirmininko atkaklu 

jo mas gali privesti prie didesnio

Buv^s Lietuvos Kariuomenės kapitonas ir Lietuviu Evangeliku 
Reformatę bažnyčios kuratorius

A. + A.

JOKŪBAS TREČIOKAS
Gyv. Chicagoje, 715 W. 30th Street. iį;

Po sunkios ir ilgos ligos mirė 1976 m. lapkričio 3 d., sulaukęs 89 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kasčiūnų kaime, Papilio vis., Bir
žų apskr. .

Amerikoje išgyveno 26 metus.
Paliko nuliūdę: sūnėnas Jurgis Trečiokas iš Toronto, Ontario, 

giminaitė Ol«a TiŪndienė iš Elgin, Illinois, bei likę brolių vaikai su 
šeimomis Lietuvoje.

Penktadienį, 4:00 vai. p.p. kūnas bus pašarvotas Lack (Lackawicz) 
koplyčioje, 2424 W. 69 St.

Atsisveikinimas įvyks penktadienį, lapkričio 5 (L, 7:00 vai. vak.
Šeštadieni, lapkričio 6 dieną 10:00 vak ryto po trumpų pamaldų 

bus lydimas iš koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a, JOKŪBO TREČIOKO giminės, draugai ir pažįsta mi nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

l l Nulūdę lieka:
v Sūnėnas Jurgis Trečiokas ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
yra jo pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin

tus užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes galime žiūrėti | ateitį pilnai ti
kėdami, kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasišventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
Kristaus pasekėjams.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kor yra 
ruski i? | t| klausimą atsako knygutė "VHtis po mirties", kurią gausite 
ne mokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66tti STREET, CHICAGO, ILU 60629
5V. RASTO TYRINĖTOJAI

PETKŲ
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
' 1 2533 W. 71st Street

Telef.: GRovehffl 6-2345-6

. RcZ.: GI 8-0873
171L. YV .JLdOllVrihlbliN AS
AKW.CKIJA IR MOTfcKŲ

GINEKOLOGINĖ CHihuk-i.a

6132 So. Kedzie Avė., Vva o-.ežo
Valandos pagal susitarimą, jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-wui,

Telef. BE 3-5893,

GYDYTOJAS IR CHIRUko^ 
SPECIALYBĖ AKIŲ LiGwo 

3907 West 103rd Šfrecr 
Vedžios pagal susitarimą

DR.1K. A W JUOS
w^«s9-«444) ... 56I-46to-

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA ' 
iuU2 N. WESTERN AVt£. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai. Į

DR. FRANK PLECKaS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tot 737-51 i9 
Tirnru akis. Pritaiko akinius ir 

"contact lenseš”.
^al. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIŠ
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL; nuo 1—4 po pietų,
ketvirtad. nuo 5—7 val3 vak.

Ofiso telefu 776-2880
Naujas rez. tefefu 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sendra praktika, spec. MOTERŲ liges 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tolu PR 8-1223
OFISO V AL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal girsi ta rimą

padėkos laišką.
į- Fordas rūpinasi 
į išskirtomis šeimomis
i x Prezidento Fordo vardu 
pavaduotojas santykiams sū vi masto kovų Rodezijoje, kurtos 
suomene John E. Reinhardt at- vėliau gali įvelti ir didžiąsias 
siuntė raštą Amerikos Lietuvių, jėgas. ' 
Tarybos pirm. dr. K. Bobeliui, 
kuriuo dėkoja už Altos pirmi
ninko prielankius žodžius iy- 
šium su prezidentienės atsilan
kymu į šokiij šventę. Palie
čiant kitus dr. FL Bobelio su
minėtus klausimus, prezidentū 
ros rašte pažymima, kad JAV 
vyriausybė giliai užjaučia kan
čias tų šeimų narių, kuriems 
neleidžiama iš Sov. Sąjungos 
emigruoti pas savuosius. į JAV. 
Specialiai primenamas M. Jur 
gutienės reikalas.

Prezidentūros rašte pažymi
ma, kad JAV vyriausybė šie- 

’r: ' j met 'numato' A. ' Jurgučiui su- 
'teikti nuolatinio apsigyvenimo

■ JAV-se teisę. Kai tas bus pa-
i daryta, Jurgutienės vardas bus 

~ įtrauktas į sąrašą asmenų, kū
jį rie siekia emigruoti pas savuo

Vienkart Britanijos atstovų, 
pirmininkas Ivor Richardas ta' 
rėsi su juodųjų lyderiais, at
stovaujančiais Rodezijos juo
dųjų nationalises. Juodųjų ly' 
deri ai reikalauja, kad Rodezi- 
jos valdymo perdavimas juo
diesiems bū tų. atliktas 1977 m. 
vietoje 1978 m. Rodezijos mi- 
nisteris pirmininkas sako, kad 
dviejų metų terminas valdymui 
perduoti buvo sutartas su sekr, 
Kisingeriu jam esant Afrikoje 
rugsėjo mėnesyje. Dvejų me- 
Jų laidotarpyje turi, būti suda
ryta pereinamoji .vyriausybė 
Rodezijai valdyti kurioje min.: 
pirm. Smithas nori pasilikti 
sau teisę valdyti policiją ir ka 
riuomenę. -
Mim pirm. Smithas pasilieka 

■rie siekia emigruoti pas savuo nepeAalbamas ir nekeičia sa- 
sius JAV-se. Tas sąrašas bus v0 nusistatymų — dviejų metų, 
perteiktas Sovietų Sąjungai, pereinamasis terminas ir po- 
siekiant leidimo suei ti krūvon lic}jos bei kariuomenėš valdy- 
išskirtoms šeimoms, ši proce
dūra praeity buvo sėkminga,

Liet. Evangelikų Reformatų Bažnyčios
Kuratoriui 4

Telef.: TOwnhah 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKšTfi TUTOMOBILLAMS PASTATYTI

JOKŪBUI TREČIOKUI

mirus, - gilią užuojautą reiškia sūnėnui Jur 
giui Trečiokui, giminėms ir artimiesiems

i Liet. E. R. Kolegija ir
-Čikagos Parapija

LaMoturią Direktoriai

MAŽEIKA sEVANS
CMS SG. WESTERN AVX

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savuegularty!

see us for 

financing 

AT OUR LOW RATES
WITH R£PAY/VltN7 

TO FIT VOVA INCOVie

4 E U D E IKI S

mas, t
Deryboms Ženevoje vyks

tant, Rodezijoje plečiasi juo
dųjų partizanų puolimai, ma
tyti, paspausti baltuosius Žene 
voje būti nuolaidesniems. Juo - 
dujų

*nd 
Compounded 

Quarterly
OUR SAVINGS
CERTIFICATES 

EARN UP TO 73/4% .

GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAKIA

_ _-L'L _ __ ___________________ _

i<>. HERMITAGE AVENUE
M.: FArd» 7-1741 -1742

— rašo Reinhardt.
Altos suvažiavimas

Sėkmingai vyksta paruošia-
’ mieji darbai Amerikos Lietuvių tfuju ,partizanai.teroristaI BuJ 
i Tarybos suvažiavimo, kuris įvo užpuole prie Vik-
įvyks š. m. lapkr. 13 d. 9 vak torijos krišktio, užmušdami ir 
ryto Chicagoje. Sheraton To- sllįejS(jaTni Rėtis vasarotojus. 
wer viešbuty, 9333 So. Cicero Gi Rodezijos kariuomėnės da_ 

i Avė. Suvažiavime bus naujos linys> įsiveitžęš j Mozambiko 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
jos Valdybos rinkimai.

Mutual Federal 
SavingsandLoan

tWO-34 So. CALIFORNIA A VEN t Ik
Telefonas: fzAfav^tlp 3

įvyks š. m. lapkr. 13 d. 9 vai.
2212 WEST CERMAK ROAD

Pxm Kazamavscju, Pretidenl

. HOURS J Mon.Tue.Fri.9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1

SERVING CHIC SCO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Phone i Virginia 7*7747 VIOHEKNISKON AiR-CUMM I JONEI) KOPLYČIOJ

P. ŠILEIKIS, 0. P.
\ oRTHOPEDAS-PROTEZlSTAS 

, į Aparatai - Protezai. Ved. Ban- 
g* dažai. Speciali pagalba kojoms 
\ (Arch Supports) ir L t.

teritoriją, sunaikino partizanų 
stovyklą 300 mylių Mozambiko 

Pasitarimas su redaktoriais teritorijos gilumoje.
« ™ . Mozambiko ir kitu kraštui
Su The New World nauju ju(xi -u aUto¥ai ženevoje paJ 

vjr. redaktoriumi A. E. P. vadin01ai Moeambiko vakly-į 
■ ~ —=^= į bės užpuolimu. 0 Mozambiko i

- --------------------------- ---  

Z850 W.«t 63 rd St., Chicago. III. 60629 
T.lef.: PRotpact 6-5084

Linksmumo arba liūdesio valandom 
SrazialiBif* gelis ir smigi'

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTJtAMIf.’AS)

DAUBARŲ SONUS
5525 So. Horlen, A v. —■ <84-1220

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

j Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE
CHICAGO, ILL, 60629

z . i. i pf .i ■

Ueies visoms progoms 
BEVERLY HILLS GeLINYČIA 

vvESl Stfcfefci
PR 8-0833 ir PR 8-0834

Tarp pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishry krautuvė 

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318
X, , m , , , Myr

PERKR AUSTVMAi

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAONa

— Lietuviu Žagarės Klubas rengia 
žaidimų pobūvi bunco party sekma
dienį, lapkričio 7 d., 1:00 vai. po pie- 

; tų, Green Clover salėj, 4346 S. Cali
fornia Ave. Nariai ir svečiai kviečia- 

į mi atsilankyti. Bus gerų dovanų ir 
* ’ kavutė po žaidimų.

Kviečia Rengimo Komisija ir Vai- 
t dyba. _ , •

i NAŠLIŲ, NASLIUKIŲ ir pavienių * 
klubas ruošia . linksmą šokių vakarą 
lapkričio 6 dieną 7 vai. vakaro Bataan 

‘-7 I salėje, 4046 So. Western Ave. Veiks 
Į bufetas su Įvairiais gėrmais. virtuvė.
4 šilti ir šalti užkandžiai, turtinga lote
rija. Įėjimas asmeniui $2.00. Visi na_ 1 
rai ir svečiai kviečiami atsilankyti. į 

I šokiams gros puikusis J. Joniko or
kestras. " V. Cinką

i Anything less than a 20-pound turkey ^ould be an insult to 
your mother’s holiday feast. With two favorite couples eomtag 
Xor dinner this weekend, be grateful for her gift package of left* 
over turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a ring 
mold and creamy turkey a la king surrounds it Birds Eye 5- 
tnfnute sweet screen peas and a bottle of chilled Mne are all yom 
z>eed for a post-holiday party.

Tel. WA 5-8063

' ’ - e v x f
' — Lietuviu Tautinės Sandaros 25- 
tos kuopos susirinkmas bus šį penk
tadieni. lapkričio 5 d. 7 v. vak. San
daros patalpose, 840 W. 33 St,< Chi- 
eagoje. A. Vaičaitis, pirm.,
> t i (G; Lazauskas, sekr.

TURKEY A LA KING 
U 1 package (6 ox.) chicken 

flavor stuffing mix 
H4 cup? water

2 packages (Ifi ox. each) 
\ S-nurnte—cook frozen 
v mreet green peas

WITH STUFFING RING 
3 cups diced cooked turkey
1 can (10^ ox.) condensed 

cream of mushroom soup
2 tablespoons pimiento strips 
2 tablespoons sherry vine

Or v-ater

IMKITE TUOS BiZNIERIUS.
KURIE GARSINASI

MOVING
Apdraustas perkreuetymx 

II j vairiu atstumu.
XNTANAS VILIMAS 

123 West 34 Place 1
<eU FRontkr ^1882 I

Upytės Draugiškas Klubas turės 
eilini susirinkimu penktadieni. lap
kričio 5 d., Bataan salėje, 4046 So. 
Western Ave. Pradžia 1 vai. popiet. 
Visi nariai ir norintieji būti nariais 
kviečiami atsilankyti. Bus daug svar
bių reikalų aptarti. Po susirinkimo' 
vaišes. v ♦ A. Kaiys 4

Prepare staffing mix ax directed on package, using 156 «zpi 
vater. Gently press into a greased 4-cup ring mnK; keep varm. 
Meanwhile, prepare peas as directed on package; keep wta. 
Combine turkey, soup, pimiento. Mne, and 54 cup of the peas tn 
a sancepan. Cook and stir until mixture Just comes. to a bo£L 
Unmold stuffing onto serving plate; spoon turkey mixture around

N AKIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Jirektonų

Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
tomais ik Laurynas Labanauskas 

3307 So. LHUAaNICA A VENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASA1T1S
1446 So. 50lh Avę^ Cicero, 111. Phone; Olympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
U4Š So. CALIKJKMA AVE. Phone: LAiajėUe 3-3572

GEORGE F. RUDM1NAS
3.319 So. LITUANIKA AV Ė. TcL: V Ards M13b-U39

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69U1 STREET KEpuhhc 7-I2L3
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-G672
ims Southwest highway, pains Hiiu, hl 971-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phon^: TArd* 740H
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,'uėli. T.iif/. prašė p.lVftrdės
neminėti tautietė,- užsisakiusi

' Naujienas 3 mėn. tinkames-
niam susipažinimui. Dėkui vi
siems. Platinimo vajaus proga

Poatostoginis pensininkų susirinkimas
. m. rugsėjo 21 d. 2 vai. pumas patvirtino V-bos auką 25 
I- ieldhause patalpose prieš dolerius. Pavedu pasiųsti atstu 
gatves Įvyko susirinkimas. v:j i rengiamą vajaus pobūvi.
iti<l ir. pirm. St. Vanagu-’ A. Galinauskienė dėkoja už Naujienos yra siunčiamos susi- 

užuojautą ir kartu pažinimui nemokamai.
(sveikinimą jos susirgimo ine- — 

j land, 
proga susipažino su Naujieno
mis ir jas užsisakė 3 mėne
siams. Dėkui už dėmesį ir už 
prenunieratą.Taip pat dėkui as-! 
meninis, kurie atkreipė jo dė- i

nas. 1. Susirinkimas priėmė 13 reiškiamų 
nauju narių.

2. P. Burneikis perskaitė pe tu. 
rvilo susirinkimo protokolą,* 
kuris priimtas. Priimta ir re vi 
zijos komisijos protokolas.

.3. Pagerbti atsistojimu A. 
Didžbalis ir kiti mirę nariai, 
šeimoms pareikšta užuojauta.

I. Senjorų reikalu kalbėjo daugiau respekto senjorams. 
Duley įstaigos atstovas V. Mor Susirinkime dalyvavo .] 
kūnas. Jis 1 
iš įvairių cirkuliarų senjorams nesį sale duoda nemokamai, 
duodamus lengvatas, pnvilegi- 
jaS'

Po pranešimo buvo daug rus. Skirstės su giedria nuotai! 
klausimų. Vykusiai atsakė. Ta- ka. K. Paulius
lat-Kelpša visdėlto prašė Vai-— t, 

dykų atspausdinti konspektą T "P T" P 1 
ir jį padalinti nariams. J. Skei 
vys siūlė paskelbti spaudoj, kad =»
ir nenariai pasinaudotų tomis1 — John Wisockis, VValker- 
mies-o taikiamomis lengvata-J^n<^’ labai nustebo, radęs 
Jnjs 'savo pašto dėžutėje Naujienas,

/bet turės dideli malonumą ir 
Pirmininkas susirinkimo var džiaugsjną, skaitydamas šią ži

nutę. Jo mylima duktė Eleono
ra ir mielas žentas Frank Ar
nold iš Dolton, Ill.r svarstė ir 
galvojo,- kokią dovaną pasiųsti 
Padėkos dienai gerajam tėvui ir 
uošviui J. VTisockiui, kaip jį 

1 tinkamiau ir prasmingiau pas-

Aleksas Johanson, CIeve-j
Ohio, platininio vajaus1

Seniau klubų s-goj mus senio 
rus atstovavo agr. Velža. Pra
šė V-bos ir toliau pasilikti. Pa
sižadėjo ir pirmininkas daly
vauti. Talat-Kelpša prašė kad 
renkamieji i valdžią rodytų niesĮ į platinimo vajų ir turėjo į

i teigiamos įtakos. Visi skaityto- Į 
per jai prašomi remti Naujienas ir J 

kruopščiai surinkęs narių. Miestas kartą į niė- Jas platinti. Visi lietuviai kvie-j

du dėkojo V. Morkūnui už taip 
vertingą pranešimą. Jis dirba 
mero Daley įstaigoje, 2353 W. 
63 Rd. Street, čikago, III. 60636. 
Telef. Nr. 436-3481. Ten jį gali
ma rasti trečiadieniais nuo 1 
vai. p. p. ligi 5 vai. p. p.

5. Išvykų reikalai. Valdyba veikinti su artėjančiomis Kalė- 
surengė dvi šaunias išvykas į dų šventėmis. Jie rado geriausią 
Lemontą. Organizavo inž. K. 
Karazija. Visi buvo sužavėti 
šeimininkų paslaugumu ir at
gaiva gamtoje. Panoro ir tre
čios. Šį kartą inžinierius užpro 
jektavo į botanikos sodą Mor 
ton-Arboretum. Paleido per 
salę registracijos sąrašą.

6. Įstatai prašyte prašo refor apylinkėse.
mos. Pirmininkas truputi su- — j. Bubnys, gyv. Marquette 
pažindino su pagrindiniais nuo Parko apylinkėj, iš anksto be ra 
statais. Pažadėjo parengti jų gintino pratęsė savo prenume- 
projektą ir patiekti kitam susi- ratą, o jų paramai atsiuntė 810. 
rinkimui. Tos apylinkės tautietis užsisa-

7. Balfo vajaus reikalu pa- kė Naujienas vieneriems me- 
prašė kuklios aukos. Susirinki- tams, bet pavardės prašė nemi-

jėiami su jomis gerai susipažinti 
Nora susirinkimas tęsėsi tru ’r Par^ikšti savo asmenišką nuo 

’puti virš 2 vai., visi buvo kant-jinon? Jas užsisakant.
-1 — Ponia Jean Misevich, gy- 

j venanti su savo miela mamyte 
Anna Putrimiene Beaver Valley 
Ranch sodyboje Lemento apy
linkėje, pratęsdama prenume- 

i ratą, savo gerus linkėjimus at
lydėjo $9 dovana Naujienų pa
ramai. Misevičiai yra savinin
kai PME korporacijos Lockpor- 
te, kurios specialybė yra plasti
kos išdirbiniai, metalo apdirbi
mas ir projektavimas. Dėkui už 
auką, ankstyvą prenumeratos 
pratęsimą ir už gerus linkėji
mus.

— Spalio 17 d. “Lietuvių Lie
tuvių Dieąų” žurnalas, leidžia
mas Los Angeles mieste, atžy
mėjo savo 25 m. egzistavimo 
sukaktį. Buvo padarytas minė
jimas - banketas Ambasador 
viešbutyje.. Pagrindines kalbas 
pasakė Ignas Medžiukas ir poe
tas Bernardas Brazdžionis. Dau 
gelio organizacijų pirmininkai 
sveikino žodžiu ir taip pat gau
ta daug sveikinimų raštu.

— Chicago Opera Studio ruo
šia operų arijų ir ištraukų vie
šą koncertą Southwest kolegi
joje, 7500 So. Pulaski Rd., lap
kričio 10 d. 8:30 vai. vak. Infor
macijoms tel. 735-3000.

išeitį, užsakydami jam Naujie
nas vieneriems metams. Naujie 
nu vadovybė, dėkodama Eleo
norai ir Frank Arnoldams už 
tokį pavyzdžio vertą dovanos 
parinkimą, kartu su jais sveiki
na naują skaitytoją J. Wisockj, 
gyv. romantiškose Walkerton

&

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. _____________________ __________ ..._____ ___ $8.00 
Dr. A, J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik
Minkštais viršeliais tik________________________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik 

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

$2.00

$2.00

— Venecuelos Lietuviu Drau
gija rengia rudens balių lapkri
čio 13 d., šeštadienį, Šaulių sa
lėje, 2417 W 43 St- Bus trumpa 
programa, veiks Laimės šuli
nys, visus linksmins šaunus or
kestras, bus šalti ir karšti pa
tiekalai. Staliukus užsisakyti 
šiais telefonais: 776-3727 arba 
925-4980- Auka asmeniui S8.

Programą išpildys “Audros” 
atžalynas, vad. muz. Fausto 
Strolios. . (Pr.)

1739 So. HALSTED ST_ CHICAGO, ILL. 60608

NAUJIENOMS Hemet suėjo 80 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos fr pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamas ir nesidėdamos 1 sandėrius sa okupantais ar jų įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes. Jų bendru institu
cijas ir remia Tisų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vaių kreipiasi I visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavynfluais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalų renescj*.
KAINUOJA: Chicago)* Ir K«n»do|* — $30.00, pusei mrtų — $18.00,

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14J50z vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

LIETUVIŲ SPAUDQS KLUBO 
SUSIRINKIMAS

šių metų lapkričio 5 d., 7 vai. 
vakaro Marquette Parko salėje, 
esančioje prie Marquette Road 
ir Kedzie sankryžos, šaukiamas 
Lietuvių Spaudos Klubo narių 
susirinkmas. Jame bus svarsto
mi klubo tolimesnės veiklos ir 
klubo valdybos sudarymo klau
simai. Vis klubo nariai prašo
mi susirinkime dalyvauti.

Kas dar nėra sumokėjęs klu
bo nario mokesčiu bent už 1975 
metus, prašomas jį sumokėti 
klubo iždininkui Dr. V. Šimai
čiui jo Real Estate įstaigoje, 
esančioje 2951 West 63rd St. 
arba susirnkime. Klubo valdyba

— “Pirmyn” choras lapkri
čio mėn. 14 d. 3 vai. p. p. dar 
kartą stato “Grafo Liuksembur
go” operetę. Lietuviškoji visuo
menė kviečiama šią operetę pa
matyti ir tuo prisidėti prie muz. 
K. Steponavčiaus pagerbimo, 
nes tik jo garbei yra ši opere
tė kartojama. Operetei vado
vaus muz. D. Lapinskas. Bilie
tus galima gauti “Marginiuo
se". (Pr.)

NAUJIENOS,
V 39 So. Halsted St. 

Chicago, HL 60608

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

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

PAVARDE m VARDAS

ADRESAS

• Padėkos Dienai, Kalėdų, 
Naujųjų Metų, šeimos ar asme
niškų švenčių ir kitomis pro
gomis Naujienos yra geriausia 
dovana, išreiškianti daug no
rinčius sakyti jausmus. Jų taip 
neišreikš alvrutė, laiškas ar 
blizgantis daiktas. Naujienos 
sveikins mylimą asmenį ne tik 
šventėse, bet ir kasdien. Užsa
kykite jas. Užsakymui rašyti: 
Naujienos, 1739 S. Halsted St, 
Chicago, Hl- 60608 arba skam
bint telefonu 421-6100. (Pr.)

Robert Dole vedė nepaprastai, gyvą rinkiminę kam
paniją, bet kai, balsai buvo suskaičiuoti, tai jis pasiun
tė sveikinimo telegramas ne tik demokratę partijos 

kandidatui Jimmy Carteriui, bet ir senatoriui Walter 
Mondale. Be to, kampanijos metu jis patarė Antrojo 
Pasaulinio karo metu nukentėjusioms rūpintis vetera
nu sveikata. Jis sutiko dalyvauti jv susirinkimuose ir 
didesniuose mitinguose pasakyti kalbas. Antrojo Pa
saulinio karo metu sen. Dole buvo sužeista dešinioji 
ranka, jis negali jos laisvai naudoti.

ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow j 
vakarus nuo Californijos ir 62. Nau
ji alum, langai, did. garažas.

1% AUKŠTO mūr. Puošnus butas
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talm an.

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

ŠIMAITIS REALTY
. . . ( . ..

Insurance. Income Tax

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

REAL ESTATE «« SALE 
Namui, Žemė — Pardavimui

Erdvas 4 miegamųjų Georgian. V-k. 
vonios. Centrinis Saldymas. Prie 72- 
tros ir Whipple. Tik įmokėti S3.750.

72-TROS ir Artesian. 2 butų mūri
nis., Naujas garažas. 2 židiniai. Pilnas 
rūsys. $26.500.-

_ 71-MOS ir Rockwell. 2- butu medi
nis. Pilnas rūsys. Garažas. $18,000.

BUDRAITIS REALTY CO.
4243 W. 63 Street
Tel: 767-0600.

135-TA IR ARCHER AVE.
LEMONT., ILL 
Tel. 257-5861.

- PETKAS KAZANAUSKAS, Prezjdentae

tr. Cermak Roar Chicap^ E. Virgiui? 7-7747

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESLNIAIS IŠSIMOKEJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACu?. KREIPKITĖS I

CICERO
Gruodžio mėn. 1 d. 7 vai. vak. 

Teresės ir Jurgio Pečkių svetai
nėje, 1500 So. 49 Ave. įvyks Ci
cero SLA 301 kuopos visuoti
nis metinis narių susirinkimas, 
kur tarp kitko bus renkama val
dyba 1977 metams.

Anksčiau šios kuopos susirin
kimai būdavo kas mėnesį, bet 
sumažėjus narių aktyvumui, bu
vo nutarta daryti tik 2-3 susirin
kimus per metus. Dabar P. T. 
iždo globėja Kristina Austin i 
mūsų kuopątijiišė keletą naujų, 
narių, jeigir ^pasirodys aktin
gi, reikia tikėtis,' kad ir' senieji 
nariai nepasiduos ir susirinkimus 
bus galima daryti vėl kas mė
nesį.

Laukiama visų narių aktingo 
dalyvavimo; gruodžio mėn. 1 d. 
susirinkime. , ., \

Negavo skaitytojo kortos
BEVERLY HILLS. — “Žmo

gus neturįs draugų negali gau
ti bibliotekos skaitytojo kortos”, 
— sako J. >W. Dean III, buvęs 
prez. Niksono štabo pareigūnas, 
vienas iš Watergato skandalo nu
baustųjų.

Dean paprašė bibliotekos skai
tytojo kortos, bet bibliotekos 
tarnautojai pareikalavus reko
mendacijų, Dean atsakė: “Aš 
neturiu draugų. Jei aš surasiu 
kokį, aš grįšiu”. Ir vėliau, jis 
radęs 'draugą, grįžo į: biblioteką 
ir gavo skaitytojo- kortą.

J
ELEKTROS ĮRENGIMAI. 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą, 

Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga 
rantuotai Fr sąžiningai. j- 

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel.: 927-3559

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

’ peš vieninteli 
lietuvį kailininką 

Chicagoje

NORMANĄ 
į^URŠTEINĄ 

TeL 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8433

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hof Springs, Ark, 
Savininkai Albertas ir Kastutė Rožė- 
nai. Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel.: 
501-623-9814.

Stepas Paulauskas —>
185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, HL 60601

SU SAVAIS APLINKUI
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

linu7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700.

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

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

17 M. DIDELIS 2 aukštu mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant .šildymas. 
Marquette Rnrke. $38.000.

AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto ga-
I raž^s Originali 25 m. statvba.

Erdvūs 2 butai.Senutė nepa
bėgi, turi pigiai parduoti. Marquette 
Parke. S32,000

GRAŽUS TVIRTAS 7 kambarių 
mūras ir mūro garažas. Arti mokyk
lų, Marouette Parke. Vvras keliamas 
do Natriu Metų kitur. Reikia pirkėjo 
su S5,000 savo pinigų.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

REAL ESTATE
BALZEKAS MOTOR’S

4030 Archer Ave., TeL VI 7-1515
Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ii
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu Įdomąujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur- 

nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienėsto
vadovaujama lietuviška įstaiga

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

Tel. 813—367-1791 diena arba 813—360-0744 vakare.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, III 60629. — Tol. WA 5-2737 
3333 Sc. HaJttod -et„ Chicago, lit 60608. — Tai. 254-3320 

V. VALANT! NAS

Banke sąskaita Bražinskams
R. L. Bendruomenės Centro 

Valdyba savo posėdyje 1976 m. 
rugsėjo Įnėn. 29 d. nutarė pa
remti daug iškentė j usius Pra
ną ir Algirdą Bražinskus. Jų 
paramai atidaryta sąskaita — 
Vr. ;1681, Midland Savings and 
Lo^i/ association,- 2657 West 
69th Chicago, Ill. Posėdžio 
metu buvo surinkta graži pra
dinė suma.

Visuomenė prašoma savo au-1 
komis paremti Prahą ir Algir-I 
dą Bražinskus. (Pr.)

2625 WEST 71 STREET
Tel 737-7200; arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTOR? 
Ntmv StefyM Ir Remontu

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-8165

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Ill. 60609 Teel. VI 7-3447

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

J O t M E S l O 
t2—8O M AMŽ’AUS VAIRUOTOJA! 

Tiktai S74 pusmečiui automoHHo 
Liability apdraudimas pensininkam*.

Kreintix:
A. L A U R A T T • S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
573-87/3

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI BESTTHINGS IN LIFE

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.

Call Frank lapelis 
3208% W.95trh St. 

GA 4-8654

-ui

k
2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. T«L WA 5.9209

4NAUJIINOt, CHICAGO t, ILL.— FritUy, Nov»rr>b.r 5, 1976

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 "West 69th St, Chicago, HL 60629 • Tek WA 5-2787 
Dldelh patlrlnklmif gerot rOilet Jvilrlv preldy. 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.

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

jrankiaL Ilgų metų patyrimas.

RANGE 
RRE IS 
WILDFIRE i

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavtaas ir Tallyman 

2646 WEST «9Jh STREET 
Triatj REpvbllc 7-1941

Siuntiniai j Lietuvą 
ir. kitus kraštus

p, NEDZINSKAS, 4045 Archer Art 
Chicago, AL 4O63X T*L Y A 74W




