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tų Afrikoje, pmž^kbhferėnmją 
apleido, bet savo vietoje paliko 
Rodezijos užsieniu reikalų mi
nisters, kai kuriuos negrų dele
gatus pavadindamas bukapro
čiais.

Gaminant maistą ir gėrimus, 
kafeino 1970 m. buvo suvarto
ta 1.4 milijonai svarų.

row WllsoWAs Washington*.

MASKVA. —:■ Sovietų. Sąjun
ga ištrėmė vieną amerikietę mo
terį ir vieną olandę už mėginimą 
įšmugeliuoti svetimą valiutą ir 
priešsovietinę literatūrą, kaip 
Sovietu žinių agentūra Tass pa
skelbė.

Prezidentinių rinkimų rezuL 
tatai apibrėžė sėkr. Kisingerio 
užsienio veiklą. Jei būtų prez. 
Fordas laimėjęs rinkimus, grei
čiausiai valstybės sekretorius 
būtų.skridęs į Pekiną susipažinti 
ir painformuoti naujus Kinijos; 
vadus bei lyderius apie strategi
nių ginklų apriboj imo derybas 
ir panašiai, būtų ėmęsis -inicia- 
tyvos Mažosios Azijos taikos 
kryptimi..

Dabar gi paskutiniais Fordo 
administracijos' mėnesiais bus 
pasitenkinta tik tomis sritimis,’ 
kurios naujasis prezidentas Car- 
teris neparodė praštaravhnųbei 
opozicijos. Bus stengiamasi tei
giamai užbaigti Rodezijos dery
bas, perduodant juodiesiems 
krašto valdymą, bus deramasi 
Paryžiuje su šiaurės Vietnamu, 
tikslu išaiškinti visų žuvusių ir 
nežinomai dingusių Amerikos 
karių likimas, pripažįstant Hano
jaus vyriausybę; bus svarsto
mas ir greičiausiai bus patenkin
tas Portugalijos vyriausybės 
prašymas pagelbėti tvarkyti pa- 
šlijusį krašto ūkį, suteikiant ke
liems mėnesiams 300 milijonų 
dolerių paskolą.

Minsko sovietų laikraštis rusų 
kalboje Sovietskaja Bielorusija 
tas “kontrabandininkes” išvar
dija — Catherina Wobera, 29 
metų amžiaus, iš San Francisco 
ir Jurrendina Breidweld iš Apel- 
doorn, Olandijoje. Joms įvažiuo
ti į Sovietiją daugiau nebebusią 
leidžiama.

GENEVA, Šveicarija. — Ro
dezijos ministeris pirmininkas 
Ian Smith, pareiškęs, kad kon
ferencija, prasidėjusi spalio 28 
d. tikslu susitarti dėl Rodezijos 
valdžios perleidimo juodžių dau
gumai, nepadarė jokios pažan
gos ir kad jis pasitiki Jungtinėms 
valstybėms, kad jos neleis ko-

NICOSI JA, Kipras. — Pasak 
arabų leidžiamo Londone anglų 
kalba savaitraščio Events, Ira
kas pakeičia Siriją Sovietųidrau- 
gų tarpe, arabu padangėje. Ira
kas sutiko sovietamsleisti nau- 
dbriš::aerodfomaišir uostais, įsi- 
rengiant juose oro ir jūrų ba
zes. Atsilygindami sovietai duos 
Irakui 4 bilijonų dolerių sumo
je ginklų: lėktuvų, šarvuočiųir 
raketų, taipgi pabūklų ir karo 
laivu.- ■ .... .

WASHINGTONAS. — Sena
tokonstitucijos priedų komitete 
vėl iškilo Rektorių panaikinimo 
klausimaą. -Konstitucinių priedų 
komitetd’pįrmininkas sen. Birch 

klaus ima artimo
ji ateity j e rimt a i pradėti s vars
tyti. Jis mano, kad Amerikos 
rinkikai, balsuodami už vieną ar 
kitą, prezidentinį kandidatą, ga
li Amerikos. valstybės preziden
tą išrinkti be tarpininkų. Dabar, 
esą, tokiais tarpininkais yra elek- 
torių kolegija, kurią sudaro 
paskirti atstovai nuo kiekvienos 
valstijos. ■ 5.

Sen. Bayhppatvirtindamas sa
vo nuomonę, nurodė tokį pavyz
dį, kurs galėjo įvykti šių metų 
prezidentus renkant, būtent: 
Ohio ir Havajų valstijose, pasi
sakius penkiolikai tūkstančių 
rinkikų daugiau už prezidentą 
Fordą, Fordas būtų gavęs elek- 
torių didumą, nors 1________
Carter is ir būtų turėjęs visų bal
savusiųjų balsų daugumą.

BUENOS AIRES. — Paaiš
kėjo, kad išvaromi 7 rusai, ku
rie buvo atvažiavę į Argentiną 
kajp delegatai ir technikai padė
ti įrengti rusiškos pramonės pa
rodą Buenos Aires, mušė Ar
gentinos darbininkus susiginči
jus politiniais klausimais vieno
je aludėje.’

Pasak; savaitraščio, Sovietai 
netekę draugų — Sirijos ir Egip
to į— pakrypo prie Irako.. Iš 
vienos- pusės, Sovietai nori išly
ginti Irano ginklų persvarą, ku
rį ginkluoja Amerika ir kuris yra 
nusistatęs prieš Sovietus, iš ant
ros — Maskva būtinai stengia
si įsistiprinti Persijos Įlankoje.

Sovietai Irako šiaurėje gau
na oro bazę Hurriya vietovėje ir. 
pietuose — ET Qurnah aerodro
me. Gi jūrų bazę — Umm Qasar 
uoste, Persijos pankos pradžio-

sitarimuose, kad galėtų būti ne 
tik informuotas, bet prisidėtų 
savo žiniomis ir patirtimi prie 
naujos administracijos.

Carter paaiškino laikraštinin
kams, kad jis kartu su sen. Mon- 
dale buvo išėję Į miškus pasi
vaikščioti. Farrnos savininkas 
ne tik parodė žemės riešutų lau
kus, bet jam aiškino apie spe
cialias gėles, augančias tose Ge
orgia valstijos vietose. Laikraš
tininkai būtų norėję patirti, 
apie ką būdamas prezidentas ir 
Carter jiems aiškino, kad kalba 
ėjo apie Plains apylinkės gamtą 
ir retas gėles, augančias miško 
pievose.

Sen. Mondale iš karto suprato, 
kad išrinktas prezidentas sukvie
tė konferenciją ir svarbiausieji 
klausimai bus kreipiami į jį. 
Sen. Mondale visai nenorėjo bū
ti greta prezidento, nes laikraš- 

j tininkai laukė Carterio. o ne 
t Mondale atsakymų. Carter pa- 
j reiškė savo sekretorei, kad jis 
pats dalį klausimų nukreipsiąs 
senato- i;:i Mondale, bet kai įsi

traukė į klausimus ir atsakymus, 
1 tai jis visai užmiršo, kad pra
džioje buvo pasiryžęs į konfe
rencijos aktyvą įtraukti specia
liai į Plains atvykusį sen Mon
dale.

Jeigu būsimas prezidentas no
rės mažinti mokesčius, tai jis 
galės padaryti, sausio pabaigo
je. kai turės progos įtikinti kon
greso komitetų narius, ruošian
čius pakaitas visoje mokesčių 
sistemoje.

BOSTONAS.' — Bostono tei
sėjas buvo nutaręs pats išban
dyti kokainą ir jo žalą, bet po į 
kelių dienų atsisakė nuo bandy-i 
mo, motyvuodamas, kad toks ban
dymas gali būti labai išgarsin
tas ir virsti cirku.

Čikagoj rado bombų fabriką

Čikagos šiaurės vakarų dalyje 
policija rado tikrą bombų dirb
tuvę, kurioje per praeitus pora 
metų buvo gaminamos teroris
tų bombos. Bombų “fabriko” 
departamentą nuomoja grupė 
ekstremistų portorikierių.

Prancūzai pagamino automobili, kuris tuo pačiu greičiu gali eiti pirmyn ir atgal. 
Jeigu vairuotojui pradeda skaudėti nugarą, tai jis gali atsukti sėdyne kiton pusėn ir 
vairuoti atgal. Jeigu apsuks masiną, lai važiuos ta pačia kryptimi. Prancūzu Citroen 
bendrovė automobilį pagamino.- pirmą kartą parodytas Vakaru Vokietijoje, Frank
furteautomobiliu parodoje. ■ ..L

Atsisakė bandyti 
kokainą

šiltesnisJ' •
Saulė teka 6:27, leidSsri 4:41

—----------------------------- -——■— Jeigu mokesčių sumažinimas
RndpTlinC nrūmwminep-adėt- Pram°nei ir prekybai 
IVvUCZdJ VO pi CIHJU1 dO j pagyvėti, tai jis palengvintų kre- 

i «j i £ •• -aitus ir leistu lengvesnėmis sa-apleiuO KORI erSRCIja] lygomis gauti reikalingas pa
skolas. Naujai išrinktas prezi
dentas pradėjo kaikuriais jo pa
ties tvirtinimais abejoti, kai 
laikraštininkai pradėjo jį klausi
nėti. Jis baigė tvirtindamas, kad 
jis, tapęs prezidentu, bandys da 
ryti .-spaudimą į į kongresą mo
kesčiams mažinti, jeigu iki to 
meto reikalai nepagerės ir kraš
to uitis nepradės stumti pirmyn 
■žemiai "smarkesniu ^ringšniu-^

>Į Carterio namus buvo iškvies
tas ir viceprezidentas Walter 
Mondale. Jis dalyvavo sukviesto
je spaudos ir televizijos atstovų 
konferencijoje, bet jis labai ma
žai atsakinėjo^ Išrinkto vicepre
zidento svarbiausias kelionės 
tikslas buvo išsikalbėti su bū
simu prezidentu dėl viceprezi-

no-

Partiją valdžia JAV
WASHINGTONAS. — Demo

kratų partija šiuose rinkimuose 
išlaikė savo rankose kontrolę 36 

! valstijose, kur abejuose rūmuo
se (senate ir atstovų rūmuose 
turi savo daugumą, tik Utah at
stovų rūmuose daugumą pra
rado. . ' ’ ' '
. Respublikonai laimėjo pilną 

kontrolę Colorado, Pietinėje Dė
kotos'Ir Vermonto valstijose.

Sanitarinė įstaiga 
apmokės bylas

CHICAGA. —- Chicagos apy
gardos sanitarijos tarnyba nu
tarė apmokėti visas kriminalinių 
bylų išlaidas tiems savo .tarnau- 
tdjaaas. kuria nebus teismo pri- 
pežfnti kaltais*. ■

DemekratM Eug«n* McCarthy, bu- 
s*n«toriu», yr« gero

kai susikirtę* su dabartine Partijos 
vadovybe. Jis norėjo tapt partijos 
kandidatu prazidonto pareigoms, b*t 
vadovybė nosutiko to padaryti. Ka
liose vaistijosa jis kandidatova, kaip 
nepriklausomas demokratas. Illinois 
valstijoj* jis surinko Vs% viay balsy.

LONDONAS.' — Darbo par
tijos industrinėje tvirtovėje An
glijos .šiaurinėje. dalyje ketvir
tadienį pravestuose spec, rinki
muose į' atstovų' būtą iš trijų 
kandidatų. konšėrvatyvams lai
mėjus’ du, darbi ečiai britų par- 
lamęnte neteko daugumos. Dar- 
biečiai beturi 317 vietų, bet, bė- 
partyviams paremiant sudaro 
321 prieš opozicijos 313.

Libane baus paliaubų laužytojus

BEIRUTAS., — Prezidentas 
Elias Sarkis taikai ginti arabų 
dalinių vadu paskyrė Libano 
pulkininką Ahmed Al-Maj. Tvir- 
itnaina, kad arabai ir Sirijos ka
riai, kurie sudaro daugumą tai
kai ginti daliniuose, nuo šiol 

griebsis greitų priemonių prieš 
paliaubų laužytojus.

Jam atrodo, kad pagyvėtu prekyba ir 
pramonė padidintu gamybą

PLAINS, Ga. — Naujai išrinktas JAV prezidentas vakar su
kvietė į seną vietos geležinkelio stotį laikraštininkus, televizijos 
reporterius ir pareiškė jiems savo giliausią įsitikinimą apie rei
kalą sumažinti valstybės mokesčius. Dabartiniu metu pramonė 
sulėtino savo gamybą, nes žmonės neturi pinigų reikalingoms pre
kėms pirkti. Išrinktas demokratų partijos prezidentas mano, 
kad krašto gyventojai, neturėdami mokėti tokių didelių valstybės 
mokesčių, už tuos pinigus pradės pirktij iems reikalingas prekes, 
o tai savo keliu pagyvins pramonę.

Prez, Fordas priėmė 
f atsistatydinimą

WASHINGTONAS. — Prez. 
Fordas priėmė pasiuntinio Ira
ne R. Metais ’atsistatydinimą, 
dėkodamas, ir išgirdamas jo įna
šą Amerikos gerovei. Helms val
diškoj Amerikos tarnyboje išbu
vo 34 metus. Jį ambasadoriumi 
į Iraną buvo paskyręs prez. Nik- 
sonas.

Smith pasisakė, kad laiky
sis JAV valstybės sekretoriaus 
Kisingerio rugsėjo mėnesį pa
siūlytų taisyklių taikiu būdu dento pareigų. Sen. Mondale 
perleisti valdžią Rodezijos juo-;retų dalyvauti svarbesniuose pa- 
džįams dviejų metų bėgyje. Juo- ‘ 
džių nacionalistai sutinka ga
lutino formalaus valdžios perlei
dimo palaukti iki ateinančių me-' 
tų rugsėjo mėnesio, bet atmeta 
planą, kad per tuos metus baltie
ji liktų valdžioje.

NAIROBI, Kenija. — Jungti
nių Tautų organizacija UNES
CO atšventė 30 metų sukaktuves 
baimėje, kad pradeda išvirti į 
politinių kovų areną, bet viltį 
teikia kompromiso dvasia, besi
reiškianti blokams nepriklausan
čių tautų ypač Afrikos valstybių 
tarpe. “Atrodo, kad Sovietai yra 
per toli nuėję. Atrodo, kad to 
bus gana”, pasakė UNESCO pa
reigūnas. .

Rodezijos juodžiai nekantrauja

GENEVA. — Rodezijos juo
dųjų partizanų delegatų lyderis 
Mugabe, išgirdęs britų pasiūly
mą 1978 metų kovo mėnesį Ro
dezijos valdžios atidavimui juo
diesiems sušuko “Never! Arba 
dvylika mėnesių arba mes išei
name”. Juodžiai būtinai reika
lauja jiems perleisti valdžią 
vienerių metų bėgyje.

Per šiaurinę Indianos' dalį per
ėjusi audra La Porte ir St. Jo
seph apskričiuose privertė iki 
12‘inčų sniego. /La Porte dėl gi
laus sniego net- visos mokyklos 
uždarytos. South ’ Bend ir Mi- 
ehigan CitjT sniego -dangą, sre- 
kia.nuo 2 ilti 5 inčų. L

Darbininkams nusibodo; 
darbiečiai , '

nuomonėmis
WASHINGTONAS. _ Svei- 

katą tyrinėjantieji mokslininkai 
bei daktarai nėra vienos n uomo- 
nės dėl kafeino vartojimo ga
minant vaisvandenius.

VienL-znano, kad plačiai 
tojant kafainą Popsikbloj, Ko
kakoloj hr panašiuose gėrimuo
se, gali pakenkti vaikų nervus: 
Kiti gi mano, kad kafeinas vais
vandenius gaminant vartojamas 
dešimtimis metų, bet žalos nepa
stebėta.

Ragina pripažinti
; Kiniją

WASHINGTONAS. — JAV 
ambasadorius J. Tautose William 
Scranton lapkričio 4 lankėsi 
Amerikos prezidentūroje ir be
sikalbėdamas su prez. Fordu 
priminė, kad JAV turėtų nedel
siant pripažinti Kiniją de facto 
ir dejure ir pilnumoje užmegz
ti diplomatinius santykius.

Scrantonas mano, kad Ame
rikos užsienio politika nepasikei- 
sianti prie naujuju prezidento. 
Scrantonas gyrės sekr. Kisinge- 
rį ir mano, jis turėtų pasilikti ir 
toliau Amerikos užsieniu politi
kai vadovauti.

Vengrija “švenčia” savo 
pavergimo datą.

BUDAPEŠTAS.
tų valdininkai atžymėjo 20 metų 
sukaktį nuo 1956 metų sukili
mo prieš Sovietų Rusiją,’kuri 
sovietų tankais sukilimą kruvi
nai nuslopino. Ceremonijose bu
vo padėti vainikai tik ant kapų 
partijos narių, žuvusių kovoja 
prisš sovietų dominaciją.
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Mirė pirmasis 
Amerikos naujokas 

t ETLAN, Va. Sirijos vietovė
je, Madison apskrityje gimęs Ja
mes E. Gordon buvo pirmasis 
jpirmojo pasaulinio karo mobili
zuotas naujokas — įsakymo pa- 
;gal įstatymus paimtas į kariuo
menę kareivis. Jis mirė sulau
kęs 86 m. amžiaus veteranų ad
ministracijos išlaikomoje ligo
ninėje. / . .

Jo į kariuomenę šaukiančio la- pranešė parlamentui, kad Vokie- 
To pugi proc^fo uftdta, k*d HHn<*i« 'peli0 nUmeri ištraukė prez. Wood- tija negalės priimti darbo ieš- 

kančių jugoslavų.

WASHINGTONAS. Prez. 
<Fordui pasitraukus į pensiją,, 
jis gaus pensijos 63,000 dol. 

kandidatas kaip buvusis prezidentas ir 40,- 
500 dol. į metus už {mokėjimus 
įnašus į kongreso pensijų fon
dą ; kongrese jis išbuvo 25 me
tus. Be to, jis gaus metams 96,- 
000 dol. savo raštinės ir sekreto
rių išlaidoms padengti. Iki mir
ties. jį saugos slaptosios tarny
bos agentai.

WASHINGTONAS. — Amerikos ambasadorius J. Tautose pa
stebi užsienio atstovų tarpe nerimą ir nepasitikėjimą, reiškiamą 
naujoje Amerikos prezidento būsima politika. Ambasadorius Scran

tonas mano, kad tai tik niuansai, kurie su laiku praeis pastebėjus, 
jog Carterio politika nesiskiria nuo prez. Fordo.

Sekr. Kisingeris vis dėlto; ma
tyti, atsargumo dėlei, išsiuntinė
jo Amerikos pasiuntinybių am
basadoriams įspėjančius raštus, 
kuriuose prašo pasiuntimų ne
spekuliuoti su užsienio vyriau
sybėmis naujai išrinkto Ameri
kos prezidento busimąja politi
ka. Esą, prez Fordas ir toliau 
rems Amerikos sąjungininkus 
ir priešinsis nepalankiems Ame
rikai reiškiniams.. “Jokia vals
tybė negali abejoti Amerika ir 
jos pasižadėjimais”', — i^ašė 
sekr.Kisingeris. c L

Sekr. Kisingeris visdėlto pri
minė, kad naujas prez. Carteris, 
gal būt, po inauguracijos steng
sis savaip užsienio politiką, api
bendrinti, bet esmėje jo pasiliks 
^panaši į.dabar pfež.”Eordo ve-



RAŠO APIE SROVININKUS
Lietuvių Bendruomenės ofL darni kliaučių. Tokie niekadė- 

ciozas ‘Pasaulio lie tau v is”, šių jai yra “srovininkai”, kuriems 
metų rugsėjo mėnesio leidiny- nerūpi LB-nė, o tik jų srovės liamas balsas ir reikalaujama 
je rašo apie reikalą dalykinio 
pokalbio, šis rašinys yra ano
nimiškas, be parašo, bet jo au
torius nesunku atspėti iš sti
liaus ir pravardžiavimų tų, ku
rie ne taip galvoja, kaip jis.

Tai rašinys, iš kurio aiškiai 
matosi, kad Bendruomenės va
dai nėra rimtai susirūpinę vie 
nybėn vedančiu pokalbiu. Ra
šinys perkrautas kaltinimais. 
Anot šio autoriaus Bendruome 
nėję atsirado tokių, kurie j*_ 
esmės nesupranta, kurie vaiks-!JUS * sivvca- 
čioja apivarus paleidę, ieško-' Rašo, kad tie “srovininkai

nori susiaurinti Lietuvių Char h4 iŠ viso “Pasaulio lie tuvio*'prirašo Drauge ir

tos srovės, kas tie srovininkai, liktų “didelių* darbų, Bet tai 
kurie nori paglemžti LB-nę. tik tuščias miniai pasigyri- 
Toks įtaigojimas yra ne kas mas. Gi galvojantiems tokie 
kita, kaip netiesos skleidimas, pasigyrimai nieko nesako.

Bet jei jis rašo apie “srovi- ' 7
ninkus”, kurie yra užinteresa- apkaltinama tik frazėmis. Lšei 
vę; LB-nę, tai jokie kiti jo ter- tų kad ji kaltinama be pagrin- 
minu tariant srovininkai nėra do ar tie kaltinimai yra ina-

tį, jos tikslus, o uždavinius su-‘skaitytojams yra neaišku, kas ištisus lapus pasigyrimų del at
vesti tik į švietimo ir kultūros 
veiklą. Tai demagogiškas pa
saulio lietuvių klaidinimas. Jo 
kie “srovininkai”, jokie parti
jų žmonės nesikęsina susiau
rinti Lietuvių Chartos. Tik ke-

Rašėjas rašo, kad LB-nė yra

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje
'C KAZYS KARUŽA

Iš uosto aš pasukau į miesto savivaldybės rūmus, 
kuriuose įrengtas miesto muziejus- Nepaprastai gražūs 
ir įdomūs, meniški dideli paveikslai kabojo ant sienų, ir 
net lubos buvo išdekoruotos, kiekvienam turistui viliojo 
akį. Iš užrašų kai ką pažymėsiu svarbesnio, įdomesnio 
apie Norvegijos praeitį, bet suglaustai, neš neįmahoma 
daug rašyti. Noriu vakare palikti Oslo ir toliau vykti, 
nes esu pasiryžus aplankyti Bremeną. . 7. .

Norvegija — tai didėlis kraštas, turi apie 4 milijo
nus gyventojų. Klimatas malonus, švelnus. Golfo sfę- 
vė iš Meksikos įlankos atneša šiltą vandenį iki pat Nor
vegijos krantų.

Kraštas turtingas fiordais, giliais slėniais^ kriok
liais, kurortais, kalnais... Žmonės užsiima žemdirbys
te, žvejyba, miškininkyste, laivų statyba. Krašto pramo- f 
ningumas nėra aukšto laipsnio.

OSLO — Norvegijos sostinė su 500.000 gyventojų.
Čia yra gražus Gustavo Vigelando skulptūrų parkas.'7 

Bygody pusiasalyje, netoli Oslo, yra daug įdomių 
’ muziejų, tarp kurių, “Vikirig laivai”, — 9 — to šimtme

čio vežimas, vad. Oseberg Waggan”. Prie Oslo . fiordų 
yra vikingų laikų laivai, kaip “Oseberg” laivas, “Goks- 
tad” laivas ir “Tune” laivas- .

Norvegijos tautos muziejus užima 150 medinių pas
tatų/'kurių tarpe yra 12 šimtmečio Stove bažnyčia.; Ji 
padeda pažinti norvegų kultūrą. Ibseno studija irgi yra 
patalpintą muziejuje. Ten vasaros metu vyksta tauti
nių šokių šventės. Istoriniame muziejuje yra etnografi
nis muziejus, senovės iškasenų muziejus. Ten pastatytas 
brangenybių namas, kur sudėti vertingiausi aukso ir ' 
sidabro vikingų laikų išdirbiniai.

Ką matai pravažiuodamas, neįmanoma visko apra
šyti. O antra, aš nesu istorikas, kad perdaug galėčiau 
gvildenti Norvegijos praeitį, nes galiu suklysti, todėl ne
sileidžiu plačiau kalbėti apie muziejus ir kitas istorines 1 
vietas, kurias prabėgomis aplankiau Oslo mieste ir ki- 
tur. . ' . f - i . ■ i h

. . i - ■ - - ' - v

Slankiodamas mieste, nė nepajutau, kai priartėjo 
vakaras ir tuo metu nuskubėjau į geležinkelio stotį, nes 
traukinys išeina 8 vai. vakare Į Daniją. Sėdau Į ekspre
są ir— sudiev Oslo ! Traukinys puikus ir geresnis negu 
važiavau Į Švediją, gretai bėga, tartum į pakalnę. Atlan
to pajūriu, pro gražiais įlankas, kur matėsi vietomis 
uostai, braukėme toliau nakties metu. - < 77 . > . r

Grįžtu. Mane nustebino, kad Norvegijoje,’-4aip ir 
[Danijoje viskas1 brangu: rūbai, maistas ir pragyveni
mas. Norėjau nusipirkti filmų 35 milimetų skaidrėms,

interesai. Po tokio neteisingo laikytis susitarimo, kuris buvo 
kaltinimo vargu ar galima ti-’ padarytas, steigiant Lietuvių taip pasigvėšę paimti LB-nę į žos reikšmės. Tai netiesa, 
kėtis apie galimvbe rimto pa-i Bendruomenę JAV-se. Buvo savo rankas, kaip frontininkų 
kalbio. Juk šis rašėjas nekrei- susitarta pasiskirstyti veiklos srovė. Mano nuomone, kad baį 
pia dėmesio į tai, kas Bendruo barais. Altai — politinė veikla so kėlimas LB-nę JAV-se gra- 
menėje yra taisytino bet jis jo Ralfui — labdara ir LB-nei zinti į jai paskirtus darbo ba- 
je mato kažkokius “sroviniu- — lietuvybės išlaikymas. Bet rus, tai dar nereiškia, kad kaž
kas”, kuriems tik jų interesai ar toks pasiskirstymas yra blo- kokie niekadėjai nori ją lai- 
rūpi. Tiesa, jis ankščiau kalti-1 gas ir ne logiškas? Deja, B-nės kyti savo glėby.. Matyt, rašėjas 
no partijas ir partijų žmones,1 vadai šį susitarimą ėmė laužyJ mano, kad bus geriausiai mira 
kuriems tik partijų krūmelis te H J°$ veikėjai vis dažniau ėmė minti nepasitenkinimus dėl 

LB-je įsigalėjusių negerovių, 
apšaukti juos pasikesintojais 
— srovininkais. Bet tie, kurie 
kelia balsą del LBendruome- 
nės nukdydimų nuo jos tiesiogi 
nių tikslų ir uždavinių 
jos skaldytojai, nei ją nori 
įjungti savo interesams. Jie 
reikalauja ją praplėsti, kad ji 
apjungtų kuo daugiausiai lie
tuvių ir kad ji nebūtų vienos 
siauros grupės glėby.

Reformų reikalautojai, ne
reikalauja, kad būtų sąsiauriu 
ta Lietuvių Chartą, kad ji vi
same laisvame pasaulyje tevei 
ktų tik švietimo ir kultūros 
veiklą. Jau daug kartų spau
doje buvo rašyta ir aiškinta, 
ko šiandien reikalaujama iš 
LB-nės JAV-se. Matyt, kad šio 
“Pasaulio lietuvyje” straipsnio 
autorius neskaito Naujienų, o 
gal ir jis jas laiko baisesnėmis 
už “Vilnį”, kaip yra neseniai 
pareiškęs Kazys Barzdukas. To 
dėl jis ir plūduriuoja savo ra
šiny paviršium, bijodamas pa
sinerti į dalyko gelmes ir gie
da seną giesmę. Jis nesigilina 
iš esmės į tas keliamas negero 
ves, kurios šiandien JAV-se 
Bendruomenę skaido. Jis tik 
kaltina tuos, kurie įpirštu pri
kišamai parodo B-nės nukrypi 
mus.

Bet tai nėra ieškojimas išei
ties tik kurstymas žarijų, o ne 
jų gesinimas ir klaiditiimas pa 
šaulio lietuvių. Jei šis rąšėjas 
sektų spaudą ir joje keliamus 
klausimus objektyviai komen
tuotų, tai kilę LB-je nesusipra
timai seniai būtų išlyginti su
sėdus pokalbiui prie-- bendro 
stalo.

Kiekvienam blaiviai galvo
jančiam yra labai aišku, kad 
JAV veiklos barais pasiskirsty 
mas yra pozityvus dalykas. O 
LB-nės siuntimas savo “agen
tų” į Valstybės aukštąsias įs
taigas, šalia Altos yra nenau
dingas. Kodėl LB-nės vadai ne 
galėtų savo atstovais papildy
ti Altos sąstatą ? O dabar toks

rūpi, o dabar jis juos pakrikš-1 skardentis politinės veiklos 
, tijo į “srovininkus”, o parti- nuveiktais darbais. O labai ma 

v°S| jas į sroves. žai yra spaudoje rašoma apie
lietuvybės išlaikvmą. Tai su- 
kėlė trintį tarp Altos ir B-nės 

' veikėjų, nes šie šalia Altos ati 
darė antrą politinį veiklos vei 
ksnį.

Taip pat šio rašinio autorius 
neteisingai apkaltina Altą, gir 
di, ji nori atriboti bendruome- 
ninkus nuo politinės veiklos. 
Bet del šio kaltinimo norėčiau 

. jo paklausti, kas gi yra tie Al
tos veikėjai? Ar jie ne bedruo- 
meninkai? Juk Altos veikėjų 
tarpe yra buvusių net LB-nės 

į Tarybos nariais. Net gi, pats 
Alios pirmininkas dr. K. Bobe
lis.

Taigi, pavergtosios Lietuvos 
laisvinimo darbą JAV_§e vei
kia LB-nės nariai, tik jie yra 
apsijungę Altos institucijoje. 
Kam gi, klaidinti pasaulio lie
tuvius, kad JAV-se lyg veiktų 
laisvinimo veiklą ne bendruo- 
meninkai. Ko siekia LB-nės va 
dai tokiu neteisingu kaltini
mu? Kodėl apie tai nutylima? 
Altihinkai nėra kažkokie sve
timi žmonės LB-nei, ar kokie 
srovininkai, kurie pasišovę LB- 
nę nugramzdinti savo srovėn.

i Įrodo, kad darbščioji Diane Heilman yra aplipdyta 
i' a-$ bučiniais, bet tikrovė .yra kitokia. Illinois
; Tfi,,. Freeport miestelyje Honeywell dirbtuvėse
ga-t'aa mažus neriančius magnetinius pretaisus,, • var- 

• i kompiuteriams, biznio mašinoms ir kifems 
Š-'.iio skaičiavimo prietaisams. Be šios magnetinės 
2. .i'/fčs, modernios mašinos neveiks, Diane tūri pa- 
r .. .. . Kiekvieną, kad ji visą laiką gerai veikty,;

f/ Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

WHILE YOU EARN 6V2 % to 7% % X« 
' . A ' ’IN OUR SPECIAL ACCOUNT

■ČgA;

17’* Diagonal COLOR

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

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

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

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

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

Daromi LB.nei kaltinimai 
yra pagrįsti. Ar tai tik frazė, 
kai Tarybon rinkimų metu bu
vo platinami lapeliai, kad Al
ta yra atgyvenusi, pasenusi. 
Kas šiuos lapelius spausdino, 
finansavo ar platino, ar ne ben 
druomeninkai? Ar tai tik fra
zė, kai sakoma, kad LB_nės 
veikėjai graibsto aukas Vasa
rio 16-sios šventė metu renka
mas, kurios yra skirtos laisvi
nimo veiklai ir tai jie skelbia 
kad daroma pasiremiant de- 

nera mokratiškumu.

Niekad neteko patirti, kad 
Altą būtų atsisakiusi rimto po 
kalbio, kaip skelbia šio rasi
nio autorius. Tik ji niekad ne
kalbės su tais, kurie ateina pas 
jų su siūlymais, kuriuos priė
mus, ji turėtų pati save palai
doti. Alios veikėjai negali tar 
tis su tais, nes jie neša atsako
mybę prieš išeivijos visuome
nę, kuri Altą įsteigė ir ją re
mia.

, Minėto LB-nės oficiozo rašė- 
, jas kelia iš kapų ir Bačiūną. 
Būk jis ka kada pareiškęs ne- 
pasitenikinimą del renkamų 
Vasario 16-sios šventės proga 
aukų. Bet čia norėčiau tik tiek 
šiam rasėj iri pasakyti: jei Ra
čiūnas ką nors neteisingai kai 
bėjo apie Altą, tai jis kalbėjo 
blogai. Ir jį kelti iš kapų ir jo 
pasisakymais remtis nėra jo
kio reikalo. Ypač, kai teko nu
girsti, kad jo skaitomas kalbas 
Bendruomenės suvažiavimuo
se, rašė ne jis pats,, o kiti. To
dėl toks Bačiūno, pasisakymas 
afera LB-nei pagrindu. Vasario 
16-sios šventės proga raginti 
visuomenę aukoti bendruome
nei, ypač žinant, kad Altą su
rinktomis aukomis remia Vil
ką-

Bendra šio mano kritinių pa 
stabų išvada yra tokia: LB-nės 
vadai tenekaltina “srovini n- 
kų”, nes tokių nėra. Bet tegu 
jie spaudoje komentuoja tuos 
faktus, kurie LB-je sukelia trin 
tį ir veda prie suskilimo, tegu 
pagalvoja, kad tiems nesusipra 
ūmams išlyginti reikia asme
nybių, turinčių autoritetą ir iš 
kilią dvasią, o nesiremtų, tuš 
čiomis ambicijomis ir tai pri
dengiant veidmainyste.

koje kainuoja $2.45. Todėl nesidaviau apiplėšiamas if -iš
keliavau be fihnos. Privažiavome kažkokią didelę gele
žinkelio stotį, bet visai neprivažiavę sustojimo vietos, 
sustojom. Keletas keleivę iš mano vagono ir iš kitų išli
po ir nuėjo pirmyn.. Mūsų vagonai stovėjo vietoje,-ant 
jų buvo užrašas-Oslo — Hamburg. (

Garvežys nudundėjo pirmyn vienas, atkabino kai 
kuriuos vagonus. Gal 10 miri. taip pamanevravo, ^bet 
mes sėdėjome savo vagone, nereikėjo perlipti i kitus. . 
Stuktelėjo garvežys mūsų vagonus ir pradėjau nerimau
ti, nes, iš Oslo išvažiavus, važiavau pirmyn, o dabar rie
da mano vagonas atgal j Oslo. Bet nenusiminiau, sėdžiu 
svajodamas apie savo kelionę, apie matytus Švedijoje

LOS ANGėLES. — Televiži- 
irtianiškas veikimas ne tik jOs KTTV pranešimu, amerikie- 
maudingas bet išaukia trini- tis Jack Kolberg iš New Yorko 
ąsi tarp šių divejų- instituci- pabėgo iš Meksikos kalėjimo, bei Norvegijoje žmones, galvoju kad neatsiekiau savo 
. LB-nės politiniai veikėjai, kurs buvo skaitomas, kad is jo fikslo- 
įsilankę Valdžios - įsfaigose, joks žmogus nedali pabėgti..

C - L Th

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

Or With SIQ’QOQ
And your money grows to $10,691.09 
1% years.

o-wnb $20,000
And your money grows to k $21,024.81 in T year.

Or With $5,000 
And your money grows to $5,408.95 in 
214 years.

Or With $1 0,000
And your money grows to $10,551.990 
in I7t years. Jf

Or With $20,000 jAt
And your money grows to 
$20,890.22 in 1 year.
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Naktiš. Tamsu. Bet vis pamatau vandenį, upes ir til
tus, traukinys nešasi atgal. Bet vėliau paaiškėjo iš kelėi- 

Ivių, kad traukinys pakeitė kryptį -Goteborgo geležinke
lio stotyje. Taip pajūriu traukėme toliau. Nors naktis, 
nesijaučiu pavargęs, bet kupinas stiprybės, ryžto, akių 
nesumerkiu, vis kai gyvas sidabras judu, dairausi, o. ma
no beveik visi kaimynai knarkia, miega, kaip kūdikiai 
prie motinos krūtinės. Rodos, jie tokie nerūpestingi, ne
įdomi nė vaizdais, nei gyvenimu, nors ir dienos metu 
važiuodami per gražiausias gamtos sukurtas vietoves. 
Pik kai kurie kur-nekur, kai sustoja traukinys išeina 
vagono koridorių, praveria langą ir kyšteli galvą, 

traukia oro, pakvėpuoja, pasižvalgo, o pajudėjus trau
mini, vėl grįžta į kupė ir atsisėdę vėl miega ir sapnuo- 
a — taip daugiausiai elgiasi amerikiečiai. Europiečiai 
isuomet linksmi ir, jeigu važiuoj'a kartu svetimšaliai, 
pač amerikietis, jie bancįo jį užkalbinti ir ko nors pa- 

( klausti, žodžiu, nori pokalbį užmegsti. Amerikiečiai ke
lionėje nelabai kalbūs Daugiausia tylūs, santūrūs, bet, 
jeigu sutiksi čikagietį ar niujorkieti, tai šie plepūs, kaip 
europiečiai. Ir su jais galima kalbėtis įvairiomis temo
mis; pajuokauti Aišku, tokie pokalbiai lengvai užsimez
ga, jeigu abu moka tą pačią katyą. Bet kitų reikia ke
liaujant saugotis, nės jų

Keramika

liaujant saugotis, nės jų tarpe yra pavojingų žmonių — 
plėšikų ir saugumiečių, kurie specialiai keliauja ir seka 
žmonių nuomones, ypač politiniuose pokalbiuose. -i

, ...... (Bus daaglan)
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BRAŽINSKŲ ATSIŠAUKIMAS
Mes, Lietuvos laisvės kovotojai, Pranas ir Algirdas 

Bražinskai, savo prasiveržimo pro geležinę , uždangą še
šerių metų sukakties proga kreipiamės į viso laisvojo pa
saulio lietuviu visuomenę, į visas lietuviškas organizaci
jas ir j kiekvieną brolį bei sesę lietuvį, paaiškindami sa
vo dabartinę padėtį ir prašydami visokeriopos paramos-

Mūsų prasiveržimas lėktuvu pro geležinę uždangą 
1970 m. spalio 15 d. buvo akivaizdus išreiškimas visos lie
tuvių tautos protesto prieš sovietų okupaciją, plačiai iš
garsinęs Lietuvos vardą bei vargą Turkijoje, o taip pat 
ir visame pasaulyje. Sovietų imperija dėjo didžiausias 
pastangas mus susigrąžinti ir sunaikinti kaip pavargtų 
žmonių laisvės siekimo simbolį. Tačiau turkų patriotų ir 
laisvojo Pasaulio Lietuvių broliškos paramos dėka mums 
pavyko ištverti šešerių metų kovą Turkijoje ir š. m. nig- 
piūčio -24 d. pasiekti laisvus Amerikos krantus.

Mes esame pateikę JAV politinio prieglobsčio prašy-. 
mus, norėdami likti laisvoje Amerikoje, kol tėvynė Lietu
vą yra okupuota, ir kaip galima našiau bei prasmingiau 
prisidėti prie demokratijos gynimo, lietuvybės išlaikymo 
ir Lietuvos laisvinimo pastangų. Tačiau sovietiniai oku
pantai neatsisakė savo kėslų susigrąžinti ir-sunaikinti du 
lietuvius politinius pabėgėlius. Maskva jau pateikė Va- 
šingtonui kelis oficialius protestus ir vysto didžiulį spau
dimą dėl'mūsų ekstradicijęs.

Pranas and Algirdas Bražinskas, two political escapees 
from* Soviet occupied Lithuania will be greatly apprecia
ted by all Lithuanian Americans. . .

Respectfully yours,
■ (parašas)

Pagerbkime vertus pagarbos vyrus
Prieš 12 mėty mirė vienas 

iš paskutiniųjų Vasario 16 ak 
to signatarų Steponas Kairys 
Po metų jau mirė jo artimiau, 

įsias draugas Kipras Bielinis. Jų 
’jaunystes keliai buvo skirtingi, 
bet valstybės kūrinio metu jie 
ėjo tuo pačiu laisvos Lietuvos 
demokratijos keliu.

į Kairys dar euristinėje Rusi
joje baigė aukštuosius inziiue 
riaus mokslus. Bielinis nuėjo okupacijl/ nieUų juodu dirba 
savo tėvo, didžiojo knygnešio rezistencijoje ir Vlike. Atvv- 
Jurgio Bielinio keliu. Dar bū- kę j JAV abndu apsistojo New 
nant gimnazijoje už lietuvišką Yor‘ke čia vėĮ dirba J ie 
veiklą buvo suimtas, keturis, tuvos laisvės komi[ete. B’e to 
metus kalintas, o po to - Si->abudu rašo savo atsiininimils. 
biras.

švintant Lietuvos laisvės auš
rai, abudu stojo laisvės kovon 1 dar parašė porų mažesnių kny 
ir valstybės kūrybos darbui, gučių apie komunistų terorą. 
Kairys su kitais to meto pat- Pašlijus prof. Kairio sveika. 
riotais Vilniuje pasirašė nepri 
klausomybės aktą ir rūpinosi 
demokratinės Lietuvos valsty
bės pagrindais. Bielinis grįžęs 
iš Sibiro tremties, Šiauliuose

1920 m. šie abu vyrai jau 
susitiko Steigiamajam seime, 
kur per visas tris demokrati
nių seimų kadencijas kartu dil
bų. Ji.i visuomeninė veikla ir 
asmeninė draugystė nenutrū
ko ligi mirties. Juos kartu ma
lėme Lietuvos valstybės kūry
biniame darbe, politinėje ir vi 
suomeninėjc veikloje.

Užėjus Lietuvos nelaimėms

Kairys parašė du, o . Bielinis 
/tris stambius veikalus, Bielinis

____ ______ __________ . Dear Mr. President, .
Mes prašome visus lietuvius telegramomis ir laiškais ' 1 wholeheartedly support the request of two Lithua-

kreiptis Į prezidentą Fordą, Valstybės departamentą, nian political refugees, Pranas Bražinskas and Algirdas 
kongresmenus ir senatorius, kad Bražinskams būtų su- Bražinskas, for.political asylum in the United States. Ple- 
teiktąs politinis prieglobstis Amerikdje.Lietuvių akcija ase grant them political asylum and save them from the 

. Soviet threat or execution.
kankina netikrumas dėl savo

' ateities, kadangi Maskvos spaudimas- yra labai didelis, o ■
taip pat negalime niekur dirbti, kol Valstybės departa- Dear Mr. President, 
mentas išspręs mūsų politinio prieglobsčio klausimą. __ ‘_____ __________ _______

Prašome lietuvių visuomenę, įvertinant mūsų dabar- to-two escapees from Soviet occupied Lithuania, Pranas 
tinę keblią padėtį, paremti mus aukomis, kas padėtų an(j Algirdas Bražinskas, will truly show that the Uni
mums sėkmingiau tęsti laisvės žygi ir vykdyti patrioti- ted States is still defending its principles of liberty and 
niūs įsipareigojimus lietuvybėsišlaikymo ir Lietuvos justice for all in this Bicentennial year.

Respectfully yours,
(parašas)

rinkiminiais metais gali būti labai efektinga. Mūsų padė
tis dabar yra labai sunki

laisvinimo darbuose. Aukos įgalintų mus artimiausiu lai-
ku išleis knygą apie lietuvių kovas prieš okupantus nuo 
1941 m. iki 1970 m., konclagerius Sibire, pirmą pasaulio 
istorijoje sėkmingą sovietų lėktuvo nukreipimą ir šešerių

■' metų odisėją Turkijoje. Knyga, išleista lietuvių ir anglų 
kalbomis, plačiai pasitarnautų Lietuvos laisvės siekimu 
garsinimu- Mes taipgi norime kaip galima greičiau ap- 

.; lankyti, visas lietuvių kolonijas, tiek daug padėjusias 
.mums per tuos šešerius kovų ir išbandymų metus Turki
joje. Mes tvirtai tikime, kad su visų lietuvių pagalba, bus 
laimėtas ir šis naujas kovos tarpsnis visos lietuvių tau- 
tOSlabllL

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi i
Pranas Bražinskas

Algirdas Bražinskas
P. S. Aukas ir’laiškus Bražinskams prašome siųsti 

šiuo adresu: P. A. Bražinskas, 54 Coral Street, Worces- 
ter, Mass.01604. |

LAIŠKŲ PAVYZDŽIAI
President Gerald R. Ford
The White' House
Washington, D. C. 20500 ' ~ ~ ;
Dear Mr. President, p

Please grant political asylum to political refugees ; 
from Lithuania, Pranas and Algirdas Bražinskas, now J 
living the-United States of America. i

r- - Sincerely yours, . S
- - ’ (parašas)

Dear Mr. President,
Your’granting political asylum to father and son,

Išėjusi iŠ spaudos if galima gauti knygų rinkoje

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

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

NAUJIENOS,
' 1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Jan kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chieagos lietuvių gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 psL Kaina 
810. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

' ■ 17S9 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Sincerely yours, 
(parašas)

Your honorable action of granting political asylum

Atsargiai su alyvos 
kainomis

Šiais metais gruodžio mėne
syje susirinkę žemės alyvos ga
mintojų trusto atstovai greičiau- ' 
šiai padidins žemės alyvos kaipą. tuoj stojo dirbti partizanų štai 
Irano šachas nori alyvos kainą be kur tuo metu ėjo kovos su 
pakelti 15%, bet Saudi Arabija 
nelinkusi tiek kelti kainą. Mano
ma, kad bus susitarta pakelti 
alyvos kainą 10%.

Išvežančios alyvą šalys turi 
savo trustą, kurio advokatai ir 
patarėjai įspėja trusto vadovus, 
kad pakėlus išvežamos alyvos 
20%, pasaulyje atsiras sąmyšis, 
pakils bedarbių skaičius ir su
stiprės infliacija. Be to, padi
dės paskolų nuošimčiai ir pa
brangs gaminiai.

bermontininkais ir buvo rusiš 
kų komunistų gręsmė.

gaunančiųjų skaičius buvo “tik” 
11,247,679. Tokio sumažėjimo 
priežastys aiškinamos: mažes
nės šelpiamųjų šeimos, pagerė
jusi ekonominė padėtis, išvaly
mas neteisėtai šalpas gaunan
čiųjų ir privertimas išlaikyti sa
vo vaikus tų tėvų, kurie šeimas 
metė, kad valdžia jų vaikus mai
tintų.

tai. Bielinis rūpinosi ir jo kny
gų išleidimu. Be to rūpinosi ir 
jo asmenine globa. Jų gyveni
mo kelias baigėsi vienas po ki 
to. Kairys mirė 1964 m. gruo
džio 16 d., o Bielinis 1975 m. 
gruodžio. 7 d. Taip užsibaigė 
šių šviesių lietuvių gyvenimas 
ir darbai, j r "

Dabar yra susidaręs platus 
komitetas jiem abiem pastaty
ti jungtinį paminklą. Komite
to pirmininkas dr. Jonas Valai 
tis sekretorius Gražvydas La
zauskas, vajaus pirmininkas 
Juozas Skorubskas ir kasinin
kai J. Krutulis ir Mykolas Pra 
nevičius. Dabar vykdomas pa
minklo statymui aukų rinki
mo vajus. P. Venclova

oficialiai praneša savo gausiems klijentams, kad

SIUNTIMAS MUITO APMOKĖTŲ PAKETŲ

Į SSSR
giminėms yra tęsiamas, kaip buvo laike paskutinių 

45 metu. y

Kiekvienas paketas yra apdraustas.

Gavėjams nieko nereikia mokėti. Pasiuntimas siun
tinių duoda didžiausią švenčių džiaugsmą jūsų giminėms.

Paketai yra priimami sekančiose mūsų Įstaigose ir 
skyriuose:GLOBE PARCEL SERVICE, INC.

723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 19106 
TEL. (215) 925-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE:
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001

TEL. (212) 725-2449 ' -

arba j bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių

BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

(301) DI 2-2374
CHICAGO, ILL. 60632 
4065 Archer Ave. 
(312) YA 7-5980
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 W. Chicano Ave.

(312) 235-7788
CLEVELAND, OHIO 44109 
3491 West 25 St. 
(216) 741-8082
DETROIT, MICH. 48210 
6720 Michiaan Avenue

(313) 894-5350
ELIZABETH. N. J. 07201 

956 A Eleribeth Avenue 
(201) 354-7608

HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jot - C»i"mu Avenue 

(313) 365-6350
LOS ANGELES, CXLIF. 90026 
2841 Sunset Blvd.

(213) 413-0177
MIAMI, FLA. 33138 
7612 N. E. 2 Ave. 

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

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

(203) 224-0829
NEW YORK, N. Y, 10003 
101 First Avenue 

(212) OR 4-3930
CLEVELAND, OHIO 44184 
5432 State Rd. 

(216) 749-3033

PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street

(215) 925-8878

ROCHESTER, N. Y. 14621 
681-683 Hudson Ave. 

(716) 544-2151
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Avenue 

(415) 564-7981

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

(216) EM 3-5556

SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whiteheed Ave.

(201) 257-2113

VINELAND, N. J. 08360
Parish Hall 
West Landis Ave. 
(609) 696-9796

WOC ESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

(617) 798-3347

BROOKLYN, N. Y. 11222 
72 Nassau Ave. / 
(212) 389-6747

BROOKLYN, N. Y. 11222 
72 Nassau Avenue 

(212) 389-6747 z

WHEAT RIDGE, COLO. 80033 
4330 Quay St.

(303) 422-4330

SYRACUSE, N. Y. 13204 
318 So. Wilbur Avenue 

(315) 476-6958

Request ouy DutyllM

CAIRO. — Egipto parlamen
to rinkimuose balsuotojai už mi- 
nisterio pirmininko Mamdouh 
Salem centristų partijos kandi
datus atidavė 90 nuošimčių bal
sų. Centristų frakcija laimėjo 
4 naujas vietas, kairioji dvi vie
tas, nepriklausomieji 16 vietų. 
Viso Egipto parlamente yra 350 
narių, iš kurių centristai dabar 
turi 112 atstovų.

J . . . .

. WASHINGTONAS. — Sveika
tos, švietimo ir gerovės (HEW) 
departamento pranešimu, labda- 
ros-šalpos gaunančiųjų sąrašai 
per praėjusius 18 mėnesių yra 
žymiai sumažėję ir per praeitos 
vasaros birželio mėnesį šalpą

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

- ‘ 254-8590 .
MEMBER MES TAIP PAT PARDUODAME VI-
ED r j Qsus CHICAGOS PRIEMIESČIUS IR

„ *""7^7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E LX)
ater-Gity Relocatioa bemce *■ < --r ,

> TaupyKite dabar
pas mus

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

prUiKta 1923 metalą. TEL. 421-3070

Įetalgoe pietuose kiem&c antomobfltanu pastatyti.

fe
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metams _________ $30.00
pusei metu -------i_________ $16.00
trims mėnesiams$8.00
vienam mėnesiui .1.—i. $3.00

Kitose JAV vietose:
metams _
pusei metu

Subscription Rates:
(n Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
dx month. $8.00 per 3 months. In 
3ther USA localities $26.00 per year. 
SU.00 per six montas. $7.00 per 
three months. Canatįa >30.0Q per year; 
>ther countries $31.00 per year.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 173$ So. Halted St. Chicago 
HI. 60608. Telęf. HAymarkęt 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu. *
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Kas skaldo Bendruomenę?

pro duris, padarė kelias pikie

~Beaptariaut tokį elgesį, pri- nes “progresivių” ir bendra
darbiavimo šalininkų “storo-

Karalienės šeima iš Burckingham 
rūmy praneša, jcad 25 mėty amžiaus 
sulaukęs princas neves paveiksle ma
tomos Davinos Sheffield, bet princas 
labai dažnai su ja susitinka ir vaka
rus kartus praleidžia v •? *

Šiomis dienomis paaiškėjo naujas dalykas. Nei An
driui Juškevičiui, nei Dr. Danilevičiui jokios skaldymą 
įrodomosios medžiagos nebuvo. Tuo tarpu šiandien mūsų 
priešakyje gali oficialus dokumentas, kuris apie skaldy
mą daugiau pasako, negu iki šio' meto leidžiami gandai ir 
šmeižtai.

Visi žinome, kad iki šio meto Lietuvių Tautinių Šokių 
ir Dainų šventes organizuodavo JAV Lietuvių Bendruo
menė. Tos šventės buvo skaitomos kultūriniu .renginiu ir 
visi Amerikos lietuviai jas rėmė. Visas, įskaitant ir pas
kutinę Tautinių šokių šventę, rėmė ir Naujienos. Jos skel
bė žinias apie šokių šventę ir ragino visus lietuvius eiti į 
Tautinių šokių šventes. Naujienos taip elgėsi pagal susi
tarimą, padarytą prieš 20 su viršum metų. Bendruome
nės pareigūnai ir .nariai buvo pasižadėję remti Amerikos 
Lietuvių Tarybos politinį darbą, o Amerikos Lietuvių 
Tasyba buvo pasižadėjusi remti Bendruomenės vedamą 
kultūrinį darbą.

Jau praeitais metais buvo paskelbta, kad 1976 metų 
penktąją Lietuvių Tautinių šokių šventę organizuoja, 
Juozo Gailos vadovaujama Bendruomenė. Atsakingi pa
reigūnai paruošė propagandos lapelius, siuntinėjo laik
raščiams ir organizacijoms, gyrėsi apie ruošiamą šokių 
šventę ir kvietė visus lietuvius padėti tą šventę suorgani
zuoti. Visi žinojome, kad bendruomenininkų. tarpe yra 

: didelė trintis, bet dėl šventos ramybės ir vienybės niekas 
nesiryžo klausimo kelti ir spręsti iš pagrindų. Bendruo
menė suruošė keturias šventes, tegu ji ruošia, ir penktą
ją, galvojo- Naujienoms tas sprendimas neatrodė tikslus. 
Daug geriau, kai klausimus iš anksto išaiškini, tai kyla 
mažiau nesusipratimų ir išvengiama bereikalingo pyk
čio. Bet klausimo nekėlė tie, kurie privalėjo kelti, tai Nau
jienos manė, kad šis klausimas gali padėti kylantiems vai
dams išaiškinti. Didelė Amerikos lietuvių dauguma paro- 

I dys mažai grupelei, kad lietuviai gali ir moka bendrą dar
bą dirbti. • t ‘

Didele lietuvių dauguma panašiai galvoją, bet visai 
kitos nuomonės buvo tos šventės kai kurie organizatoriai. 
Jie seklbė ir kitiems aiškino kad Tautinių Šokių .šventę 
organizuoja JAV Lietuvių Bendruomenė, bet jau praei
tais metais patylomis nutarė' sudaryti naują Organizaci
ją šokių šventei ruošti. Jau 1975 mėtų spalio 2 dieną jie, 
pasisamdė advokatus, užregistravo Illinois valstijoje nau
ją organizaciją, kuri vadinasi “Lithuanian Folk Dance

“PROGRESIVIEjr
■* (Tęsinys)

Staiga viena plakatų nešėja poli trukau pasidrąsinęs, išėjęs

’ Šiandien niekam jau nepaslaptis, kad JAV Lietuvių! 
Bendruomenė yra suskaldyta. Šiandien jau veikia dvi! 
Bendruomenės. Viena registruota Illinois ir kitose vals
tijose Įstaigose, o antroji Illinois valstijoje visai nere
gistruota. Viena turi savo statutą, kuriame yra surašy
tos pagrindinės organizacinio gyvenimo taisyklės, o 
antroji savo statutą kaitalioja prieš kiekvienus “rinki
mus”.

Įdomiausia, kad ilgus mėnesius tikrieji Bendruome- '
- nės skaldytojai kaltindavo kitus. Visi atsimename, kad 

Andrius Juškevičius, Cicero apylinkės pirmininkas, il
gus mėnesius buvo su purvais maišomas. Žmogus, paš
ventęs tiek daug laiko Bendruomenės veiklai, dalyvavęs 
kiekviename svarbesniame susirinkime, bandęs klausimus 
išaiškinti su Bendruomenės priešakyje stovėjusiais žmo
nėmis, sutraukęs veik visus Cicero lietuvius Į organizaci
ją, mokėjęs susikalbėti ne tik su naujai atvykusiais, bet 
ir su seniai Ciceroje gyvenusiais lietuviais, Iš visų Bend
ruomenės organizatorių, Juškevičius sėkmingiausiai sten
gėsi Įtraukti Į šią organizaciją visus lietuvius. Reikalai 
buvo taip nukreipti, kad jis buvo paskelbtas pačiu di-1 Festivals, Inc.” Toks yra naujai sudarytos organizacijos 
džiausiuoju Bendruomenės skaldytoju.

Viši Amerikos lietuviai gana gerai pažįsta Dr. Zeno
ną Danilevičių. Daugelis ji pažino- Lietuvoje, didokam 
lietuvių skaičiui teko su juo bendradarbiauti Vokietijo
je, dar didesniam senų ir nauja? atvykusių lietuvių tarpe 
jis buvo žinomas Amerikoje. JĮ pažino ne vien, kaip ge
rą gydytoją, bet kaip jautrų ir Į svarbesnius Lietuvos rei
kalus atsiliepianti patriotą. Pamatęs mažos grupelės po
litikų pastangas ardyti senų Amerikos lietuvių vestą dar
bą, Dr. Danilevičius pasipriešino. Jis nurodė, kur lietu
vių skaldymas nuves ir kvietė visus vienybėm Už Įspėjimą 
jis buvo paskelbtas ir net amerikiečiams skųstas Įvairiau
siais kaltinimais- Jis taip pat buvo paskelbtas Amerikos ganizuoti JAV Lietuvių Bendruomenė, tuo tarpu ją su- 
Lietuvių Bendruomenės skaldytoju. Siekė vienybės, o pa- organizavo ne Bendruomenė, bet tų pačių bendruonąenin-Į 
skelbtas skaldytoju. Praėjus pusmečiui, kai jau paaiškė- kų sudalyta “Lithuanian Folk Dance Festivals, Inc.” šios' 
jo, kad praskelbtas plyšys vargu susiglaus, kaltinimai naujos organizacijos direktoriai leido Amerikos' Jiety-. 
buvo mesti kitiems. ŠĮ kartą skaldytoju buvo paskelbta vi viams manyti, kad šokių šventę organizuoja JAV Lietuvių, 
sa organizacija, o didžiausi kaltinimai teko josios pir- Bendruomenė, bet ją organizavo kiti žmonės ir kita or-' 
mininkui. Jokių Įrodymų nebuvo, bet paleistas šmeižtas ganizacija. Jie ir šokių šventes pelną pasiskirstys.^ Kų- 
ėjo, nuotaiką gadino ir lietuvių vienybei kenkė. riam galui buvo reikalinga nauja organizacija? Kuriam

sušuko: Žiūrėkit, žiūrėkit, Ci
cero daktarai ateina, bet pas-’tuoj ančių nuotraukas, o grįžęs 
tarasis išgirdęs minint jo var- hotelio vidun, darė kitas nuot- 
dą ir matomai atpažinęs plaka raukas per. durų stiklus. Tik-( 
tų nešėjus, smuko į'kotelį pro; riaųsiai, tos nuotraukos ne-j 
šonines neapšviestas duris. Ta tilps “Gimtajam krašte”, bet 
da ta,pati pikietuotoja pasL’ras vietą KGB archyve, 
apsirėdžiusios lietuvaitės, oi šalia hotelio stovėja viduti- 
juos visus lydėjo okupantams nio amžiaus ir ūgio vyryškis ir, 
daug pasitarnavęs Vyt Zalato- rodos, su nieku nekalbėjo, tiki 
rius. Tos lietuvaitės, pamariu-> žiūrėjo į ateinančius. Tas ma-j 
sios iškeltas plakatus, klausi- ne labai suįdomino, ir priėjęs; 
nėjo palydovų tų plakatų reikš, prakalbinau lietuviškai: Atro-| 
piktinus paaiškino sakydama: do, esi lietuvis, tai kodėl neei- 
Koks begėdis tas daktaras, pe- ni į salę, neužilgo prasidės kon 
reitą ketvirtadienį jis ragino certas. Ir visai nelauktai pasta 
Cicero Šaulius, kad eitų pikie rasis piktokai atšovė: Aš neatė^ 
tuoti tuos atvykėlius iš Lietu- jau į koncertą, aš tik atėjau 
yos, o šiandiena jis pats eina į pasižiūrėti kas į jį ateina ir 
tą koncertą. Koks begėdis! . dabar, jau nebeeina tiek daug, 

siartino prie hotelio dvi ma
šinos, iš jų išlipo keli vyrai* ir sio»žuvys” jau prieš trejetą va’ 
dvi gražiais tautiniais rūbais-landų šiame kotelyje susirinko 
mes, tai vienas jų atsakė, kad pabendrauti su atvykusiais iŠ 
■jais .sveikina mūsų- atvykyųią...Į.Lietuvos, (suprast iš Maskvos).

Susidomėjusios lietuvaitės ir J Aš juos labai gerai žinau, ir 
kai kurie palydovai steųgėsi vietinius ir, importuotus. Visi .. . .. .
perskaityti plakatų įrašus, bet-gerai apsirėdę^ gerai .-paėdę J ^etl hepa^yz imse o ą._ 
pasigirdo įsakymas eiti kote-> nutukę kaip buožės. į zoąe, en , yp . a mano, sę-
lio vidun, pasiragindami vie-l Tie mūsų “progresvvieji”, • su°’“° 2.°^’ ?

. , ..i metu Sibire; buvo gražinta*,nas kitą, lyg nusigandę, suėjo apsvaigę nuo pertekliaus ir sva ‘ - . ’ . &
i hoteų. įėję vidun dar susto-i lojantys apie proletarines tvar- „ v , . , ® ,s 
jo už stiklinių durų ir domė- kos rojų bei"tegu nu-! dart? kolchoze, bet ne
josi pikietuotojais, net vienas! vyksta nors porai ūietų padir-”!?0 ^ ’ Sau atpa y1, ?’

. L r - - - * •- • simts rublius į menesį. ..Ji lik
rąi netari gaĮunybį. p^^tyti 

tisklui atskirti šokių jr' dainų šventes iš didelės organiza-bei išgirsti tokių menininkų,
I ei jos? Kur nueis Lietuvių Tautinių Šokių šventei lietu- kaip kad į čia atvykusių propa 
' vių sudėtos aukos? Kuriam galui jau gerokai apskaldytą. Sanclos tikslu-.^

Bendruomenę reikėjo dar kartą skaldyti?
■»'

vardas, o jos veiklos laikas yra amžinas. Šios naujos or
ganizacijos mokesčiai buvo sumokėti 1975 m. spalio .6 
dieną ir Illinois valstijos sekretorius davė leidimą jai 
veikti. >

Šios organizacijos direktoriais pasiskelbė Doyners 
Grove Bronius Juodelis, Cicagos Sofia Džiugas, West- 
monto Vytautas Kamantas, Western Springs Gene Rim
kus ir Hickory Hills gyventoja Aldona Rauchas. šie žino 
nės suruošė Chicagoje buvusią šokių šventę, jie tvarkė 
visas pajamas, jie tvarkys ir nuo šokių šventęs likusį di
doką pelną.

Penktąją Lietuvių Tautinių šokių šventė turėjo or-

47 and
f ■*. - .V, • Ay

j B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

Mokama 4 mėty
.Cęrtifikitams.

Mažiausia $5,OOC
ar daugiau.

Tel. lAfayetJe 3-ĮO83
AUTOMOBILIAMS - ■

61 A O/ 4 metu
Certįfikatągis. .

Mažiausia $1.000 
ar daugiau.

ON INVESTMENT ■
ACCOUNTS

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

DIVIDENDAI /ftOKAMJ KAS 3 MĖNESIAI

VALANDOS: Pirmad. jr ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadienį’ 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:Q0 ,dienos. Ite&ądįeniais pž-

iKSOKO

Kodėl jis laike "pabendravi-- 
mo” su kapitalizmo vergais, 
nepasisako, kelių tarybinio “ro 
jaus” vergų, prakaito reikėjo, 
kad apmokėtų tų “palydovu” 
paruošimą komunizmo apaš
talavimui ir kiek vergų tari. 
sunkiai dirbti ir gyv^rij nepri •

sięnp.

čian Atokiems 'jpenltiem.- Tjiytam

nu plėšti, iš ten sugrįžę, vargu 
jie būtų tokie “nuoširdūs” ko
munistinės vergijos apaštalais, 
p gal Dievas duos; kad už savo 
apaštalavimą • užsidirbs “atos
togas” kur nors Vorkutoje,

Taip pasikalbėję? ' kiekvie
nas grįžome į savo kasdieny
bę. Vyt. Butėnas

(Pabaiga)

ROMA, fta£ja. — Lotynų kąį- t 
ba, kuri skaitoma mi ruki, vadi
nama iqotiąa,daugeUo^^įį, (fir
moje eilėje italų, prancųzy,' is
panų, portugalų ir rumunų. ■

Ana’rius Mironas
Kontraversiškasis Jack Londonas 'vo stalius, daužęsis Pietų Amerikoje ir turėjęs suprati-Į 

mą apie buriavimą, o pats Londonas mokėjo valdyti bet 
kokio tipo ar didumo laivą. Vienas antru pasitikėjimas 
sulydė visus į tamprios draugystės grupę. Tačiau Shep-. 
pard, vos pamatęs neapmatomus ledo kalnus ir apžvel
gęs savo sunkų krovinį, kurį tektų nešti ant nugaros, 
sugrįžo tuo pačiu “Umatilla” laivu į San Francisco, tuo 
patikėdamas visos šeimos viltis rasti auksą vienam Lon 
donui.

Alaskos karščiai bekopiant vasarą į ChiJkoot kal
nus privertė šimtus žmonių sugrįžti namo. Ligi Linder
man ežero Londonas, su 150 svarų kroviniu ant savo nu 
garos. padarydavo 24 mylių kelionę į dieną ten ir at_

žiaus jaunuoliais. Fred Thompson Jim Goodman turėjo 
šiek tiek žinių apie kasyklų darbus, Merritt Sloper bu-

koti aukso žiemos metu. Juoda rado pėužšąlusios srau 
nios upės vagą ir ėmė skalauti joję iškasamą spiėlį, 
atrasdami jame blizgančio m,etąlo gabalėlių. Sugrįžę 
juodu Įvertino atrastą lobį apie ketvirtį milijono do
lerių vertės ir paskelbė visiems žiemotojams. AtVyko 
daug žmonių, kurių tarpe ir patyrusių aukso ieškoto
jų. Jie ištyrinėjo radinį ir nustatė kadetai tik blizgą 
geležies rūdos gabalėliai, vadinamieji"' “kvailių auk
su”, ir yra visiškai beverčiai. \ : *

Nuo šio įvykio Londonas nustojo domėtis aukso 
suradimu. Jis suprato, kad jam daugiau kaip auksas 
verta visa Alaskos gamta, žmonės,* jų tipai, aplinky
bės ir įvykiai bei žmogaus su laukine gamta sąlytis. Vi
są šią ilgą žiemą, kitiems galvojant, jog Londonas 
praleido ją be reikalo, jis gyveno savo sumanymais, 
kraudamasis įspūdžius ir vaizdus, sukurdamas perso
nažus, kurie vėliau liko nemirtingi.

Savo knygose sukūręs Klondike, kuris egzistavo tik 
tai jo vaizduotėje Londonas pateikė tokį stiprų mitą, 
kad jis buvo skaitytojų ir kritikų, priimtas kaip Alas
kos žiauri tikrovė, o taip pat net ir tokių žmonių, ku- 

•r rie patys čia yra gyvenę. Pats to nežinodamąę, jis Iš
gyveno patį vaisingiausią ir kūrybingiausią savo lai
kotarpį

ir suskaitė savo uždarbį, kiekvienam teko negirdėta 
$750 suma.

/’ > 14 - .

Sunku buvo šiai trijulei atsispirti pagundai pasi
likti čia ir uždarbiauti po $200-į dieną laivų perkėli- 
mais, bet jie turėjo pasiekti Dawsoną dar prieš žiemą. 
Tačiau susitrukdymas White Horse perkeliant kitų 
žmonių laivus buvo lemiamas ir jie pespėjo nuvykti į 
Dawsoną prieš speigams prasidėdaųt

Londono grupei pasisekė surasti apleistą trobelę 
ir joje įsikurti. Žiemos metu niekas čia negalėjo ieško
ti aukso todėl teko žiemoti lyg kokiems lokiams. Tai 
buvo proga rašytojui užfiksuoti vaizdas įvykius ir min
tis nes visas Yukonas miegojo po storu, trijų pėdų le
do sluoksniu. .

Taip pat buvo dabar laiko apsvarstyti padėtį ir pra
matyti ateitį. Londonas atrodo čia pats save. Tačiau, 
ne visą laiką jų grupelės namely btidgvo tylima — 
Londonas rado dėkingą auditoriją savo kalboms, o 
.dažnai jie ^ąsidąiydavo ir įvairių pramogų-^

“Kvailių aukSfls>'

žiemojančių aukso ieškotojų ;tarp.e atsirado 
aukštesnio mentaliteto žmonių
rius, gydytojas ir inžinierius — jie sudarė gerą grupę; 
diskusijoms. Vienas iš žiemotojų vėliau, atsiminimuo
se .aprašė Londoną kaip svajotoją ir kalbėtoją, bet

teisėjas, profeso-

(Bus daugiau) •
1

per Į London: Sfflforon Horseback”, r^ė- jog Londonas bu

nusikamavę arkliai, jų savininkams net kulkos pagai
lint

kotojų laivų pergabentoja. Buvo suderėta $25 suma lat skairiayęs savo busimuosius tartus...
Kartų Loųdo.nąs, Jltoiūpsono įkalbėtas, leidosi ieš- <

nelinkusį pagejbėti ruošos ar aprūpinimo i darbupse.1

I SKAITi KirE iR rLATIMOTF 
ĮHĘNBMH "M1’W

- «4AUJ|£NOS, CHICAGO I, FLU— Saturday, Nevamber 6. 1976

(1876—1916)

Šimto metu gimimo ir šešiasdešimties metu

mirties sukaktis
(Tęsinys)

Ano melo natūralistas John Muir. puikiai pažinęs 
Klondike gyvenimo sąlygas. įspėjo visuomenę, kad su
sisiekimo kompanijos, pervežančios žmones į Alaska, 
daro dideli nusikaltimą, o spauda neprivalo skatinti 
vynus vykti į Klondike. Bet šį pesimizmą blaškė grįž
tantieji aukso ieškotojai su pilnais maišais aukso smė- gal, kol pergabeno 1000 svarų maisto, šiose kelionėse 
lio ir gabalų. Jie tapo jau aukso atradėjais, o be to, žiauriausi jo matytieji vaizdai buvo paliktieji mirčiai 
spauda ėmė pranašauti artinantis depresijos pabaigą.

Londonas nesunkiai įkalbėjo puseserę Elizą She
pard paskolinti jam $500. nes ir jos vyras pats nutarė 
vykti su juo į Alaską. Su pirmąja aukso ieškotojų ban
ga juodu išplaukė laivu “Umatilla’’, iš anksto atitin
kamai apsirengę ir apsirūpinę.

Be Jack Londono dar in keletas kitų literatūros as
menybių išvyko ieškoti aukso. Jo pavyzdžiu pasekė 
poetas Joaquin Miller, Rex Beach ir Wilson Mizncr.

Pakeliui į savęs atradimą
Londono grupė pasistatė Linderman ežero pakran

tėje du plokščiadugnius laivus ir tęsė kelionę upėmis 
link Dawson miestelio, Yukono teritorijos šiaurėje. 
Prieš kelionę į Dawson, jis parašė poemą apie šiuos lai 

su
kak

....... . . , j , . . . * . . ,‘lvus. didžiam draugu nepasitenkinimui, nes juosvisi jie kone mirė badu arba nuo speigo, kol pasiekei ... „ . J.gaišino— Po to visi leidosi per ežerus, sraunias
nų upes ir jų pavojinguosius slenksčius.

Rašytojas pasižymėjo kaip puikus vadovas

namus, net neįkėlę kojos į aukso šalį, žymus romanis
tas Robert W. Service nuvyko į Klondike jau -kcliefhs
metams po aukso karštligės praūžus ir nedaug ką pešė.

Suprantama. Londonas pakabino rašytojo karjerą krioklius ir slenksčius ir jo gnipė tapo kitų aukso ieš-’vo draugiškas ir pasirehgęa padėti kitiems, bet nuo- 
ant vinies, nes dabar visu realumu siekė tiktai pralobi- I ‘ —
mo. Pačioje pradžioje jis susidėjo su trimis savo am- už laivą. Kai jie perkėlė ties White Horse 120 laivų
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V!O!>ERN1ŠI\OS AJR-CONBITIONED KOPLYČIOS
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AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKT|.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
rtOEfeDA^-PROTEZiSTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban 
aazai. Speciali pagalba kojenų 
(Arch Supports) ir L L

PETRAS BIELIŪNAS
444w So. CALIFUKMA AVĖ. I’honė: LAfayetie 3-3572

f

GY D Y I uJAS IR UrfiKUKurti 
Wesrcn&arer vomniunuy Knnj^os 

meilesnes Q*rvK*Qi iw, 
1734 *XM., rYC»IC«ICdlčr,
VxkUAiNUuo: b—y aai’oo cuenoxius 

Kas antrą sesiaoieių c—o vai.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LiTUANICA A VE. Tel.: YArds 7-1133-1139

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO [STAIGA

2424 WEST 69th STREEJ REpuhlic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY Palos Hills, III. 971-4410

' ANTANAS M. PHILLIPS
rVMAo IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITLAN'ICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAiliS
1446 So. .ivih Cicero. III. t’hune: LiLjtnpic 2-1003

RbZ.: Gi C-U9/4
Lrjrt. W .JCjLOilN -UjIOILN Ab 

IR MOTEKŲ uiwwo | 
GINEKOLOGINĖ CHihuavua 

6132 So. Kedzie Avė., Wx 
balandos pagal susitarimą, vci įieai-

siliepia, skambinti Ml

i

1
DR. ANNA baliukas nuo tremtinio Duoblio mirties

AKIŲ. AUSŲ, NOSIES, 
IR Gba^LĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos "pagal susitarimą

Prisimename taurų ir kilnų aplankydavo ir sušelpdavo. To 
.Žemaitijos sūnų. Juozą Duo-'dėl Juozas, buvo gerbiamas, 
blį, gimusį 1904 m. spalio mėn. j mylimas ir visur laukiamas. 
15 d. Papievių km., Kretingos Tuo metu, aš gyvenau VilkaviŠ 

į valsčiuje ir apskrity, ūkininkų kio aps. ir dirbau V, R. M-joje, 
šeimoje. tai gerai pažinojau a. a. Juozą

Juozas dar mažas būdamas ir žinoia«L j° veiklą, nes daz- 
pasižymėjo savo gabumais irjnai tekdavo jį susitikti.
drąsa, gerai mokėsi, mėgo spocj 1940 m. užpuolus Maskvos 

i tų ir gyvulius. Būdamas gim- Raudonąjam imp erializmui 
nazijoje, 4-5 klasėj jau prik-'mūsų Tėvynę Lietuvą, Juozas

i lausė LšS-gai ir dalyvavo, kaip liepos mėn. 12 d. buvo suim- 
savanoris Klaipėdos atvadavL tas KGB. agentų ir pa talpintas 
me ir gavo apdovanojimą. ' Marijampolės kalėjime. Tais 

Lankydamas gimnaziją, A. “f“8 ra®5®?°
... . - , 30 d. ir as buvau KGB. agentųsą laiką galvojo bub agrono- . , . , , . .! suimtas ir patalpintas Mari

jampolės kalėjime 42 kometo
je, kurioje sutikau ir Juozą 
Duoblį tarp kitų 81 suimtų
jų lietuvių. Nežiūrint griežto 
kalėjimo rėžimo ir nepapras
tai, sunkių sąlygų, žiaurių nak 
tinių tardymų ir kankinimų, 
Juozas ir čia nepalūžta savo 
stiprioje dvasijoje. Nežiūrint, 

vah,įVVUVJU* f kad kameros nelaimės draugai
tree, j Dirbdamas Zarasų apskrity- aplinkui blaškėsi ir puolė j pa

1 j e suorganizavo ūkininkų ir niką, neviltį: Vieni verkė-de- 
ą jaunųjų ūkininkų . ratelius, javo, kiti plaukus sau nuo gal- 

k'AkJLi Y. LAivUlb įsteigė privatų savo medelyną, vos rovėsi, o treti muša galvom 
aktyviai dalyvavo Zarasų baž- sienas ir prisimetė bepročiais.

: nyčios atiietuvinime ir bend- 0 Juozas laikėsi tvartai kaip 
rai buvo aktyvus visuomenini a uola. Jis ramino puolusius į 
me gyvenime ir darbe. Suor-\neviltį. A. A. Juozas ramina

■ ganizavo grybų supirkimą is pasakoja juokingus anekdo- 
- ūkininkų, tik per kooperaty- tus-pasakas ir įvairius gyveni- 
“ vus, įsteigė Zarasuose arklių mo įvykius, kad tik pakeltų 
.. žiemos sporto lenktynes, ku-kritusią kameros draugų nuo- 

rios ir dabar egzistuoja. taiką. Juozas, savo tvirtu ir ge
! 1934 m. perkeltas į Vilkaviš- ru būdu įgijo visos kameros 

k kį apskrities agronomu. Čia jis gyventojų simpatiją ir tapo 
atliko nemažai naujo ir kultu kameros pilnu šeimininku ir 
rinio darbo; įsteigė ūkininkų draugu, nes jis dalinosi ką tu- 

—, ir jaunųjų ūkininkų ratelius, o rėjo su visais lygiai. Po 9 mėn. 
Telef. BE 3-5b93 7 Vilkaviškio mieste, a. a. Juo- bendro mūsų gyvenimo vieno

DR. A. B. GLEVĘUKAS žas, daug prisidėjo prie įsteigi je kameroje, 1941 m. gegužės 
GYDYTOJAS IR CHIRUKv^j 
SPECIALYBĖ AKIŲ UWa 

3907 West IQ3rd Street 
Vcisedos pasai susitarimą

DR. K. G. BALUKAS 
akušerijra ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rdz (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef, 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

850 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
• Ofisas: HEmiock 4-584$ 

Rezid. 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 
antrad.. penktaierų nuo 1-rO. 

ir sesta d. užtai susitarus.

1 . ~ .....mu, nes mėgo žemes ūkį ir gam 
tą. 1926 m. baigęs Plungės gim 

! naziją, įstojo į Dotnavos Že- 
“ m ės Ūkio Akademiją, agrono

mijos skyrių. Sėkmingai bai- 
* gęs 1931 metais akademiją, jau 
1932 m. buvo paskyrtas į Zara- 

- sų apskritį agronomo parei
gom ir Žemės Ūkio mokyklos 
vedėju.

DR. K. A V. JOCAS 
4»y-4441 56I-4OUS 

- ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
ivU2 PL WESTERN AV6. 
3X14 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

"DR. FRANK PJfCKAS
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
W. 71st St. — Tit 737-5149 

iixrina akis. Pritaiko akinius ir 
•'contact lenses ’.

Vįd, pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
inkstų, pūsles ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL; ^n»rad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai, vak.

< Ofiso tekfu 776-2880 
N«uj*s rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS ir chirurgas

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAJU: pirm., antrad.. trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak.. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

mo kultūringų poilsio namų mėn. pabaigoje, kalėjimo ad- 
' (klūbelių), kuriuose miesto gy ministracij a' paskelbė man ir 
I venlojai galėjo kultūringai pra a. a. Juozui, Maskvos “Troikos” 
į leisti poilsio laiką. Ten buvo nutarimą,- kad esame nubausti 
Į įsteigti knygynėliai kuriuose po 8 metus sunkių darbu ko- 
i galėjai rasti kultūringą knygą nčlagerio.
ar žarnai, ten pašislai^b- ar- fija ir įraugįs
stalo tems, palošto zr kitas za, tė ir ^.enimo Mai. A. A. Juo 
dimus. Dažnai tuose klubeliuo „„ oš a s

se buvo skaitomos Juozo nau
dingos ir kultūringos paskai
tos, ruošiami įvairūs buities ir 
ūkio reikalais naudingi kursai, 
o moterims ir mergaitėms — 
kulinarijos kursai. zas atlikęs bausmę, sugrįžo į

, .... T f Lietuva, bet'jau palūžęs svei-Aktyviai dalyvavo LsS-os , , ■ ■ , . . ~ .TT.„ "... . . , . ... . katoje ir dvasioje. O ypatingaiV ilkaviškio rinktines veikloje - '
ir 1939 m. baigė šauliams'kari- : 
nio apmokymo kursus. Priklau 
sė Tautininkų s-gai Vilkaviš
kio apylinkėj, kurioje ir ėjo sek 
retoriaus pareigas. Dirbo ir su 
kitomis kultūringomis organi
zacijomis, pravesdavo visuoti
nus parengimus ir susirinki
mus.

A. A. Juozas buvo kilnios 
dvasios žmogus, jis buvo jaut 
rus vargšams ir ligoniams, juos 
užjausdavo ir ^šelpdavo, kiek 
leisdavo jo ištekliai. Visuomet 
metinių švenčių proga, juos

Vladivostoko sritį, Savestlan- 
go rajoną, o mane į šiaurės 
Pečioros lagerius.

1947 metais rudenyje Juo-

z*50 West 63rd St., Chicago. HL 60629 
FeleL: PRospect 8-5084

Linksmumu arba liūdesio valandom 
£raZiau»lC^ gėlss Ir fmumėu 

pm papuošimui ir sezonines 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT?<¥31?AS)

DAUBARŲ SONUS
^1720

Į SOPHiE BARČUS I
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS k

Visos programos iš W0PA,
; * 1490 kll. A. M.

’ Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaj. popet/— šeštadieni j 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 Sa. MAPLEWOOD AVE 

CHICAGO, ILL. 60629

sukrėstas 
tėvynę ae- 
žmonos ir

kuriuos

uėles visoms progoms 
BEvERLY HILLS GĖLINYČIA 

.444 WEST hard S TREE I
PR 8-0833 ir PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishig krautuvė

THE DAISY STORE 
9913 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318

PERKSAUSVYMAi 

fit 0 W I N G 
L.irfrrrXI — Pilna apdrauda

TEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

T«l. WA 5-8063

1EMKITE TUOS BiZNIERIUS.
KURTE GARSINASI

MOVING
Apdrausta* pcrkravatyma. 

R (vairiu atstumų. 
VNTANAS VILIMAS 

*23 W*«t 34 Plac. 
ftlu FRontiar 6-1832

kuomet sugrįžęs į 
rado savo mylimos 
dviejų savo sūnelių, 
paliko tik 2-3 metų amžiaus. 
Jo šeima buvo karo metu iš- 
evakuota į Vakarus, o vėliau 
apsigyveno JAV. kur gyvena 
ir dabartiniu metu.

A. A. Duoblys, sugrįžęs iš 
tremties, apsigyveno Plungėje, 
Telšių rajone ir įsidarbino 
Plungės Selekcijos vedėju. Kad 
ir palūzusis savo sveikata, a. a. 
Juozas dirbo salekcijos vedėju 
iki pensijos amžiaus. 1975 m. 
lapkričio mėn. 2 d. mirė Plun
gėje. Palaidotas giminių ir ar
timų rūpesčiu Šateikių kapuo
se, šalia savo tėviškės, greta 
palaidoto savo tėvo, brolio ir 
sesers, su visomis bažnytinėmis 
apeigomis.

Mielas Juozai, ilsėkis Lietu 
vos-žemaičių žemėje, kurią , 
tu taip karštai mylėjai, dėl jos( 
kentėjai! Tegul būna tau per f 
amžius lengva žemaičių žemė!

.7. Kreivėnas

M

i
79-tus metus einantis popiežius 

Paulius šeštasis neša sunkiausią di
deles organizacijos naštą. Jam derin
ti skirtingas politikas propaguojančiu 

SUSIRINKIMŲ I p45^1‘ PRANEŠIMAI priešai skelbia, kad dalį savo naštos 
; jis peri eisiąs kitiems, bet pats popie- 

• , ----- —■■■_< r i iius griežčiausiai paneigė tuos gan-
- Lietuvi y Žagarės Klubas rengia d"?;. ^^4. našt, jis yra pasiryžęs 

žaidimu pobūvį bunco party sekma- nestl |Gk,y 
dienį lapkričio 7 d., 1:00 vaL po pie
tų, Greea Clover salėj, 4346 S. Cali- 
fornia Avė. Nariai ir svečiai kviečia- 
mi'atsilankyti. Bus geru dovanų ir DAR VIENAS VULKANAS 
kavutė po žaidimų. j

Kviečia Rengimo Komisija ir Vai- i PARYŽIUS. — Vulkanas Fo- 
dyba * 7 's , ,

; •'s// į urnaise, 9,750 pėdų aukščio Re-
’ union saloje, Indijos okeane štai-j 

NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ ir pavienių ga nakties metu “atsiduso” spiau . 
klubas ruošia linksmą šokių vakarą dydamas i padanges pelenus, 
lapkričio 6 dieną 7 vai. vakaro Bataan , . , .
salėje, 4046 So. Western Ave. Veiks akmenis ir lavos sroves, kuno- 
bufetąs su įvairiais,gėrmais, virtuvė. mįs paplūdo 900 pėdų ilgumo 
šilti ir šalti užkandžiai turtingą lote- , v. . , . w .rija. Įėjimas asmeniui $2.00, Visi na- plyšiui kalno šone atseiverus. 
rai ir svečiai kviečiami atsilankyti. Bet sekančia diena vulkanas pra 
Šokiams gros puikusis J, x—-1- “
kestras.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAlSKINL'nA) 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Kalnai bus pajudinti ir kauburiai drebės, bet mano gailestingu

mas neatstos nuo tavęs ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, sako 
tavfs pasigaiNntls Viešpats". — Iza. 54:10.
Matome kokius brangius ir palinksminančius pažadus Dievas yra da

vęs savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino ko 
jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir, kolei buvo paklusnūs, visi 
dalykai tarnavo jų gerovei. Iš tikrųjų nei vienas iš visų jo gerųjų pažadų 
neliko neįvykdytas. (Joz. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin
gas. E tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai geroveL

Vtsf žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvfoną. Bet kur yru mi
rusieji? J tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gaudts 
nemokamai. Rašykite:

F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL, 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TIVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Ttiefl: GRavehiU 6-2345-6

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

• t • - -

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

J^Cinka dėJ° aprimti.

Ilgamečiu! musų kolonijos lietuviškos veik
lios patrijotui

.. £ ■ . ' - - •

A. A. MARTINUI KASPARAIČIUI
mirus, jo žmoną Veroniką, dukras Danutę ir 
Mildą su šeimomis, seseris ir broli nuoširdžiai. 

' užjaučia ir kartu liūdi
Amerikos Lietuvių Taryba

L - Racine Wisconsin skyrius

JEI JŪS NORITE siySti

SIUNTINĮ - DOVANA Į LIETUVĄ IR USSR DALIS 
NAITDOKITeS I’ATARNAVIMV PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
^LICENSED 8* v*» F4POF*LTOPG> 

VYRIAUSIA IŠTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — Tel.: 581-6590
Siunliriiaij siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vielą pasiekia trumpiausiu lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi tnu.’tai apmokami mūsų įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA. 7 y

Prie firmos, skyrių yra Tarautu vės, jose rasik* žemiausiomis kainomis pasirinkithtli 
įvairiausių audinių,4aip pal t isto'produkItpodos avalynei ir kitų daiktų.

Alitlarvla kasdien nuo 9 valandos rvlo iki (i valandos vakaro, šeštadieniais ir sek-*■ ■ ' \ . - • - 
madienkus nuo !) valandos ryto i 4 valandos popiet.

MC^V SKYRIAI 

A 
ALLENTOWN. PA. _ 176 Tilghman Street v.u.
B ALTIMORE 31, M.D. — 1828 Fleet Street . 
BROOKLYN. N Y 11218 — 485 McDonald Avenue' 
BUFFALO 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue 
CHICAGO n, 1H. — 1241 No. AsMentt Avenue ... -■SC.-A 
CHICAGO, ILL. 60679 — 76C8 Weit 69 Street ..... r.------
CHICAGO, ILL. 60609 — 1855 West 47 Street 
CLEVELAND 13, Ohio — 1038 Kenttjeorth Avenue —2 
DETROIT 17, Mich. _ 11601 Jos Cempeu Avenue i.—. 
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 Jss Cempau Avenue 
HARTFORD i. Conn — 177-176 Hillside Avenue 
LAKEWOOD, N. J. 68701 — 234 Second St................................
LOS ANGFLES 4. C»lff — 159 So. Vermont Arenu, L, . 
HERKIMER, N. Y. McKENNAN RD. - -------------------------
MIAMI BEACH, Fl*. 33139 1201-17 St. --------------- ------
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue------ -----
NEW YORK 3, N. Y. 324 E. 9.St.   — -—-O, 
PHILADELPHIA 23, Pa. — 631 W. Girard Xvehue 
PHOENIX, Aril. 8S027 — 22047 N. Blaek Canyon Hwy _ 
RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue -------------- -
SOUTH RIVER, N. J — 41 Whitehead Avenue____ ____ .
SILVER SPRING, Md. J- 1002 Kennebec Ave.----------------
SYRACUSE, N. Y, 13204 515 Marcellus Street----- - -----
WOODHAVEN, Queens, N. Y. 11421 — 80-14 Jamaica Ave.

— *35-1654
— 347-4740
— 633-0090
— 895-0700
— ’486-2818 

7:5-7787
-7176-6755
— 771-0496
— 365-6780 

365^740
— 246-23^8

— 363-0494....
— 3854550

— 315-866-393$
— 305-673-8220

— 674-1540 
_ 475-7430
— 769-4507

— 602-942-8770
-i 381-8800
— 257-6320
— 589-4464
— 475-9746
— 296-5250

111(15-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: IArd« 7-1741- 1742

1330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayefte 2-044ft

Chi cages

Lietuvių

Laidotuvių 

hrek torių 

Asseciacijo**

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAVVICZ)

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phon^: Y 4 rd* 7-1<H 1

■**
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2951 W. 63rd St TeL 436-7878

SU SAVAIS APLINKUI

REAL ESTATE

41PRIEŠSEZ0NINIS IŠPARDAVIMAS

PAVARDE IR VARDAS

2022 W. 69 STm CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209ADRESAS

RANGE
FIRE IS

$3.00
$2.00

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

and profit 
you are ex-

UILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyk* ir Ramentas

Erdvus 4 miegamųjų Georgian. 1% 
vonios. 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. $26,500,
....71-MOS ir Rockwell. 2 butų medi
nis. Pilnas rūsys. Garažas. $18,000.

BUDRAITIS REALTY CO.

NAUJIENOS, 
T 39 So. Halsted St, 
Chicago, Hl. 60608

Call Frank ZapoIU 
3208V1 W.95trh St. 

GA 4-8654

LAIKRODŽIAI IR BRANGENY3tS 
. PardivtaM ir Taiiymaa 
WA WEST 69lh STREET 

Tri.fj REpubllc 7-1941

STASE’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So.- Kedzie Avenue 

. Tel. 436-4184
Sav. Stasė Bacevičienė

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

■Jblcaxo. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glmlnly 
llkvletimal, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZIMFKAS, 4045 Archer Are
Chicago, IIL 40611 Tol. Y A M«K

RENTING IN GENERAL 
Nuo m o s

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
PifiVa ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai Ilgų metę patyrimas.

PERRY PLAZA MOTEL , 
1007 Park Ave., Hot 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.

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS I$S1MOK£JIMĄIS

DEL VISŲ INFORMACUV. ^RZEPKITES I

4243 W. 63 Street 
Tel.: 767-0600.

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

nai Austin
Tel. 421-6100.

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

g Siunčiu_________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Chicago  je - 

.NORMANĄ 
kBURŠTEINA 
gS^^TeL 263-5826 
i (įstaigos) ir 

677"S4SS 
(bisto)

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

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

Tel. (312) 248-2646

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

DĖMESIO 
rt—*0 M AMŽ’AUS VAIRUOTOJA! 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas penrfnlnkamt 

Kreintir
A. L A U R ’ T ’ S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
5234773

Kiti vėl kitaip bendradar
biauja. Nuvažiuoja, pamato ru 
su kolonistams pastatytą na
mų, dar aplanko teatrą ir dar 
kur nors, na ir pila tiradas ko 
kiems nors Laurinčikams, Rei 
meriams ar Mingeloms. Dar 
pasižada sugrįžę apie paverg 
tą tėvynę kalbėti ir rašyti tik puses.

AR JAU PASIDARĖTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

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

AL. IR I G N A S
TAISOME

- VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO

58-tos ir Western Avenue kampas

Banke sąskaita Bražinskams
R. L. Bendruomenės Centro 

Valdyba savo posėdyje 1976 m. 
rugsėjo mėn. 29 d. nutarė pa
remti daug iškentėjusius Pra
ną ir Algirdą Bražinskus. Ją 
paramai atidaryta sąskaita — 
Nr. 1681, Midland Savings and 

association, 2657 West 
69th Chicago, Ill. Posėdžio 
metu buvo surinkta graži pra
dinė. suma.

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

netr WANTED — MALE 
Dtrb./tinku R* Hr U

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETTNGIS, savininkas 
778-8165

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

REAL ESTAT€ *08 SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

— Terros prekyboje visos mū
sų pačių tiesioginiai importuotos 
prekės dabar- ir visada parduo
damos su žymiais nupiginimais. 
Tatai liečia mūsų , pačių impor
tuojamą kristalą, porcelaną, si
dabrą ir daugybę kitų prekių 
dovanoms ir namų išpuošimui. 
Kai kurie daiktai, kaip kristalo 
stiklai, porcelano indai ir figū
ros, visu trečdaliu pigiau už tuos 
pačius daiktus, randamus bet 
kur prekyboj'e. Pirksit - nepirk-1 
šit, Terroj pasižiūrėti visada ver
ta. Adresas — Terra, 3235-37 ■ 
W’est 63rd St., Chicago, Illinois 
60629, telef. (312) 434-4660).

(SkJnesigaili ir įžei
džiančių pravardžiavimų. Žy
mųjį mūs valstybininką Myko 
lą Krupavičių jis vadino Mikas 
Krupa žurnalistę Salomėją Nar 
keliūnaitę — Salemonas Nar- 
keliūnas. Dabar “Akiračiuose” 
savo isteriškame rašinyje Span 
dos klubą vadina Spjaudos 
klubu. Raila nė nepajuto kaip 
spjovė pats sau Į srėbtuvę. Da
bar jį daug kas ir vadina 
spjaudos žurnalistu. Ir teisin
gai nes jo visas tariamas patrio 
tizmas ir yra spjaudytis į visas

P. Venclova

ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow > 
vakarus nuo Californijos ir 62. Nau 
ji alum, langai, did. garažas.
į AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman.

PELNINGAS investavimas — tri
jų apartai, mėd. ir biznio patalpa. 
Žemi taksai. Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance, 'income Tax

4612 S. Paulina St 
(Town of Lako)

Dažo namus iš lauko ir H vidaus. 
Darbas garantuotas.

Skambinti Y A 7-9107

MARQUETTE PARKE išnuomoja 
mas 5^ kambarių butas.

Skambinti 776-2845.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKTENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, EL 60629 • Tek WA 5-2787
Dld.fla pati rinkimu ę.rot rOil.s Įvairiu prvklu.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIU.

PETRAS KAZAN AUSKAS, Prezidentai
2212 tr. Cermak Roar Chicapo £ Virginia 7-7747

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

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės 
vadovaujama lietuviška įstaiga

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

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

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.

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

VIENINTELfi STILINGA 6 kamb. 
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 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas.. Radiant šildymas, 
Marquette ^arke. $38,000.

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

Erdvūs 2 butai. Senutė nepa
bėgi. turi pigiai parduoti. Marquette 
Parke.S32,00Q_________

GRAŽUS TVIRTAS 7 kambarių 
mūras ir mūro garažas. Arti mokyk
lų. Marauette Parke. Vvras keliamas 
no Nantu Metų kitur. Reikia pirkėjo 
su $5,000 savo pinigų.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
'igoninės Pigus.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted et„ Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

> Apie gerklinius patriotus.
šablonas. Gečys labai apsi- “Akiračiai” užsimena apie ger 

džiaugė tapęs frontininkų ben klinius patriotus, bet tik pa_ 
druomenės pirmininku. Jis pa-j vyzdžių nenurodo. Bene vie- 
sisakė. kad jis bus tik šablonas.; nas iš ryškiausių tų gerkliūgų 
Iniciatyvos ką nors bendruo- tai ‘’Akiračių’ bendradarbis 
menėje gerinti 
dabartim’ 
tos klampynės, tegul niekas sius 
nesitiki. Pagal šablonišką va 
da, ji bus tik šablonas.

gerai. I žiniršta ir ten vargstan,-----
čius savo gimines. Dar kita su
sikabinę su “Vilnies” “pažan-1 ,
giaisiais". pegali atsidžiaugti 
okupanto į čia atsiųstais pro- 
pogandislais. Tai irgi bendra
darbiavimas. Bet ir šiuos pas
taruosius šiurpas nukrečia tik 
nukrečia tik pagalvojus, jei 
jiems reikėtų gyventi po oku
panto letena, kaip dabar gyve 
na visa pavergta tauta, čia jau 
bendradarbiavimas atbuliniu 
bėgi u.

Organizual.tš kriminaliu.
Kolumbijos vyriausybėje

BOGOTA. — Kolubijos libe
ralų partijos senatoriai, dabar
tiniai Kolumbijos prezidento Lo
pez Y.ichelsono, parlamente ap
kaltino vyriausybę, kad joje yra 
įsigalėjęs organizuotas krimina-

Slasys Tiškei>iėius iš Mar 
? Parko apylinkės pratę- 
aiiksto be raginimo savo 

prenumeratą taip pat pasvei
kino su artėjančiomis šventė
mis. Dėkui už ta proga atsiųs 
tą dešimkę ir už nuolatinę pa
ramą. Gage parko gyventoja 
užsisakė Naujienas vieneriems 
metams, bet pavardės prašė ne 
minėti. Dėkui už dėmesį ir už 
penkinę Naujienų 
Ponia Kazė Brazas iš Oak 
wn 
numer 
už auką ir už ankstyvą prenn-r 
meratos pratęsimą.

— Petras Smaižys, Hot - Sp
rings, Ark., palaikydamas lie
tuvišką spaudą, atskiru laišku 
atsiuntė $10 Mašinų fondui. Dė 
kui už raštus bei koresponden
cijas ir už nuolatinę paramą 
Naujienoms ir lietuviškai spau

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik_________
Minkštais viršeliais tik________________________

AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik’_________

STRUCTURAL STEEL FABRICATOR 
TOP WAGES

Group hospitalization 
sharing are yours if 
perienced layout man.

No lay offs. ‘
7:00 A, M.. to 3:30

Call Mr. Pollick
499-0800

3:00 A. M. to 5:00 P. M

— “Pirmyn” choras lapkri
čio mėn. 14 <1. 3 vai- p. p. dar 
kartą stato^Grafo Liuksembur
go” operetę." Lietuviškoji visuo
menė kviečiama šią operetę pa

pūramai. matytį įr. tuo prisidėti prie muz.
Stęponąyčiaus pagerbimo, 

apylinkės, pratęsdama pre nes tik josgarbei yra ši opere- 
atą, atsiuntė «H. Dėkui tė kartojama. Operetei vado

mis muz. D. Lapinskas. Bilie- 
us galima gauti “Marginiuo- 
e”- ; C (Pr.)

ELEKTROS ĮRENGIMAI. 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel.: 927-3559

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

— M. Čepulionis iš Brigton 
Parko apylinkės lankėsi Nau-, 
jienose ir pratęsė prenumera-' 
tą 2 metams, beto? užsisakė žur, 
nalą “Karys”. Dėkui už malo
nų vizitą.

— Ilgametis Naujienų rėmė~ 
jas S. Batura iš rytinės Chica 
gos lankėsi Naujienose pasima 
tyti su senais pažįstamais. Ta 
proga jis pratęsė prenumera
tas savo artimiesiems-: V. But 
rimui iš 
iš Mississauga, Ont, ir poniai 
J. Havel iš California, Pensil
vanijos valstijoje. Beto, jis 
įteikė $10 auką} pageidau
damas, kad minimiems būtų iš 
siųsti kalendoriau Dėkodami 
p. S. Batūrai už vizitą, spren
džiame, kad minimos prenu
meratos yra jo kalėdinė dova
na, todėl kartu, su juo siunčia
me sveikinimus.

— J. Sucilla iš Marquette 
Parko apylinkės mus aplankė 
pratęsti savo prenumerata ir 
maloniai nustebino savo pui
kia orientacija laiko įvykiuose 
ir lietuvių padėtimi juose. Kai 
bantis paaiškėjo, kad jo tėvas 
skaitė Naujienas nuo pat pir
mojo numerio ir buvo sąmonin 
gas Amerikos lietuvis. Dėkui 
už vizitą ir už 15 doL auka 
Naujienų paramai. »

— Stasys Nutemtas iš Tabpr 
Farm, Mich., išvyko porai sa
vaičių į Miami Beach, Fla. Jo
nas Kran — Kranauskas iš Free 
Soil, Mich., išvyko žiemos me
tui į St. Petersburg, Fla, J. Bal 
tramonaitis iŠ Union Pier grį
žo į Brighton Parko apylinkę.

— Žurnalas “Lietuvių Die~ 
nos”, 4364 Sunset Blvd., Los 
Angeles, CA 90029, spalio nu
meryje vaizdžiai aprašė šieme 
tinę šokių šventę. Beto, pager
biama rašyt Birutė Pūkelevi- 
čiūtė, minimas poetas Pranas 
Vaičaitis, dail. A. Rūkštelė, re
cenzuojama A. Kairio “Sidab
rinė Diena”, aprašomi dr. P. 
Joniko darbai, Lietuvos Vyčių 
seimas ir kiti laiko įvykiai. 
Leidžia Antanas Skirias.

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderi, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

JUBEJEJINIŲ METU
NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS

RAUJIENOSS Šiemet suėjo 80 metą- Hlnlnt tą sukakti gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui zkel- 
biamaa Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neldamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju Įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Ju bendras Institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinip 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 Naujiena vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdŪais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesMM.
KAINUOJA: Chlcago|« Ir Kinadolt metami — $30.00, pusei metų — SK.OO, 

trims mėn. — $850, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vletoie metami 
— $26.00, pusei metv’ — $14-00, vienam mėn, — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama tavaltf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

— R. VILIAUS Poezijos kny
ga VAKARŲ VĖ.IAI, 110 psl. 
dar galima gauti Naujienose, 
prisiunčiant 5 dolerius.

(SkJ

Verta milijono. Ana fronti
ninkas Geėys ėmė ir pateko j 
nuotrauka salia prezidento. 
‘’Draugas” taip apsidžiaugė, 
kad ta nuotrauka įvertino mi
lijonu doleriu, eikėjo tik su
rasti pirkėją ir pinigą kaip 
šieno. Nereikėtą kėsintis ir j 
Alto renkamus pinigus Lietu
vos laisvės reikalui. Bet gaila, 
kiekvienas laikraščio skaityto
jas už ją turbūt ir kvoterio ne
duotą. Ką padarysi. Savus žino 
gelius per prievartą reikia kel 
Ii ant pjedestalo nors kitiems. * 7 !
tas sukeltų tik gardaus juoko.■

—Liucija ir Romas Maldūnai, 
g\’v. Marquette Parko apylin
kėje, nesenai grįžo iš povestu
vinės kelionės ir atostogų Ha
vajų salose. Romas jau senai 
turi gerą. tarnybą Illinois vals 
tijos- greitkeliuose.

— Amerikos Indėną centras 
Chicagoje ruošia išdirbinių ba 
žarą ir Powwaw programas 
Chicago Armony, 234 E. Chi
cago Ave. Lapkričio 26 d. mugė 
prasidės 4 vai. popiet, o 8 v. v.! — Kiekvienas lietuvis gali ap- 
bus tautiniai šokiai. Lapkr. 27 sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
d. mugės pradžia 10 vai. ryto, $10,000 Susivienijimo Lietu- 
o šokių seansai bus 2 ig 8 vai. vių Amerikoje (SLA) organi- 
Informacijai tel, 263-6480. Pro zacijoj. Vaikams ir jaunuo- 
gramose dalyvaus 6 Indėnų kil liams pigi TERM apdrauda: 

$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — Ed 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudą organizacijų . na
riams — tik $2 už $1,000 ap
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi-

Naujienoa 
(Pr).

Atvykęs į JAV megimo įsit
virtinti “Vienybėje”, bet iš ten 
išprašytas, atsisuko prieš. Pas 
kutinis jo isteriškas riksmas 

Kai 
kas mano, kad. Raila gabus žur 
nalistas. Jo visas gabumas, tai 

kad sumažintų jų skurdą. Kiti kad. sugeba imatriai išplūsti, 
išleidžia net po kelis tūkstan-i Plūsdamas 
čius norėdami aplankyti savo 
artimuosius ir tėvų kapus. 
Dauguma grįžta išsiverkę ir su 
suspausta širdimi. Tai bendra
darbiavimas su pavergtais tau
tiečiais.

Didžiausia kailių 
pasirinkimas

P®-8 vienintelį

185 North Wxbwh Av«aue 
2nd Floor Chicago, Hl. 60601

nors
ar ją išvesti iš Br. Raila. Ir ko tik jis neapger 

frontininkų sudary kloja. Apgerklojo savo buvu- 
Trečio fronto’’ draugus, 

vėliau Altą ir Vliką prie kurio 
savo laiku ir pats buvo prisiš
liejęs; ir visus, kas tik jam pa- 

r> .. . t • • -e- . v simaišė.Bendradarbiaujam. vieni uz 
bendradarbiavimą, kiti prieš 
Bet argi mes nebendradarbiau 
jame? Tik su kuo. Vieni kad 
ir plėšikiškus muitus okupan
tui mokėdami siunčia dovanų tai prieš spaudos klubą 
siuntinius priespaudoje gyve
nantiems savo artimiesiems.

dovana, išreiškianti daug no
rinčius sakyti jausmus. Jų taip 
neišreikš atvrutė, lajškas ar 
blizgantis .daiktas. Naujienos 
sveikins mylimą asmenį ne tik 
šventėse, bet ir kasdien. Užsa- 

Užsąkymui rašyti: 
Toronto, A. Butrimui Naujųjų Metų, šeimos ar asme-! Naujienos, 1739 S. Halsted SL, 

niškų švenčių -ir kitomis pro- Chicago, UI. 60608 arba skam- 
gomis Naujienos yra geriausia bint telefonu 421-6100. (Pr.)




