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Cook apskrities sveikatos ir 
ligoninių komisija nutarė atleis
ti ligoninių pagelbinius darbi

nę nugabenus prižadėjo sumokė
ti bet kokias sąskaitas.

vaduotojas Takeo Fukuda pra-J 
eitą penktadienį .atsisakė iš sa
vo pareigų, kaip spėjama, tikslu 
atimtį Įš Mikio Japonijos val
dančiąją liberalų demokratų par
tiją, kuriai jis ikišiol tebevado
vaują. Fukudą veda kampaniją 
gauti ko daugiau prięš Miki nu
sistačiusių kandidatų^riėįjau

tiems ; gruodžio • 5 d. parlamento 
rinkimams. Takeo Mikiui pri
kišamas netinkamas: tvarkymas 
Lockheed dt^lįkoę milijonųky
šiu-, doleriais.: ;

. Tern^tinės^ertorikiėČių gru
pės nariai yra atsakingi už 
sprogdinimus pastatu Chicago- 
je, New Yorke ir kitur. Jų va
das Ulinjaus universiteto stu
dentas. Carlos Alberto Torres da
bar paieškomas policijos.

NEWARK, N. J.‘Valstybės 
iždo sekretorius W. E. Simon 
paprašė teisėjo išduoti leidimą 
kulkosvaidžiui laikyti namuose. 
Pasak New Jersey laikraščių, se
kretoriaus prašymas yra toks 
netikėtas, kad teisėjas nežino 
kaip jį išspręsti. Vietos šerifas 
atsisako išduoti leidimą kulkos
vaidžiui laikyti.

Sekr. Simon yra ginklų kolek
torius. Jis nori kulkosvaidį tu
pėti tarp kitų savo kcJaWjm 
ginklų. v

Lenkais į, Austriją skriste 
atskrido

Penkiolikos metų moksleivis, 
kuris buvo pavarytas iš mokyk
los, nušovė savo miegantį tėvą 
Emmett Friemaną. Moksleivio 
tėvas, gyvr 101 S. Rodhes, bu
vo prieš tai stipriai išbaręs sū
nų, išvarius jį iš mokyklos.

Jaunuolis. policijos yra suim- 
?tM tr patupdytas į kalėjimą.

PLAINS, Ga. — Dr. E. P. 
Lochridge iš Atlantos,' pabaigęs 
Carterio sveikatos, stoyio tikri
nimą,, pareiškė, kad naujai iš
rinkto prezidento sveikata yra 
gerame stovyje.

Carteris dabar mano vykti'ato- 
stogauti į St. Simons salą, esan
čią Georgia valstijos pakraštyje. 
Slaptoji Amerikos tarnyba stip
riai dabar saugo Carterį ir jo 
šeimą. Carterio žiniai perduo
tas kulkų neperšaunamas limuzi
nas ir oro jėgų lėktuvas Boeing 
707.. r

čių, bet iki $68 tūkstančių dar 
labai toli. Trys daktarai spe
cialistai už dalyvavimą operaci
jose savo sąskaitas atsiėmė. Sū
nus, Hans Streckert, 42, dirbą

Dayan ragina Izraelį tartis su 
Arafatu

Kisingeris rūpinosi užsienio 
politika, ir prezidentas supažin
dino kabineto narius apie naują 
valstybės biudžetą. Jis patarė 
kiekvienam atsakingam parei
gūnui atidžiai pasudijuiti paruoš 
tą projektą, kad galėtų laiku pa
daryti savo pastabas apie gali
mas pakaitas. Prezidentas yra 
pasiruošęs tartis su naujai iš
rinkto prezidento atsiųstais pa
tarėjais, bet tuo tarpu jis tęsia 
'■pačius pagrindinius valstybės 
administracijos reikalus.

TEL AVTV. — Buvęs Izraelio 
krašto apsaugos ministeris Mošė 

I Dayan patarė, kad Izraelis pra
dėtų tartis su Palestinos-Išlais
vinimo Organizacijos vadu Ya
sir Arafatų, jei Izraelis tikrai 
nori taikos Viduriniuose Rytuo
se. Nesusitarus su Arafatu ne
būsią galima pasiekti jokio tai
kingo susitarimo.'

Pietų Korėjos moterų kariškas dalinys pilnoje kariškoje uniformoje maršuoja Seuolo gatvėmis. Anksčiau 
moterys netarnavo kariuomenėje, bet šiandien jos labai naudingos dabartinei vyriausybei tvarkai palaikyti ir vy- 
rausybės galiai sustiprinti.

Milijonai iš nikelių
Chicagos Tranzito Adminis

tracija (CTA) pranešė,kad važ
mos kainą rugsėjo 5 dieną pen
kiais centais pakėlus važinėto- 
jų CTA autobusais skaičius su
mažėjo 1.2 milijono žmonių.

Nors CTA pajamos, važmos 
kainas pakėlus, padidėjo 6.5 nuo
šimčiais, bet pakėlimas nebuvo 
pakankamas, pasakė CTA finan
sų menageris Paul Kole. Iki me
tų pabaigos CTA tikisi iš pakel
tos po nikelį (5 c.', 
pravažiavimą turėti pajamų apie 
$3 milijonus ekstra. Jei ne au
tobusais važiuojančių sumažėji
mas. CTA būtų šiemet surinku
si net $4.5 milijonus.

JAV atstovas Clayton Kirkpa
trick pranešė Jungtinių Tautų 
švietimo, mokslo ir kultūros or
ganizacijai (UNESCO), kad 
JAV neteiks paramos, jeigu ši 
organizacija ir toliau bandys iš
skirti Izraelį ir organizacijos 
programos. Kiekvieną metą JAV 
įmokėdavo į šią organizaciją 42 
milijonus dolerių. Tai buvo ket
virtadalis visų UNESCO paja
mų. Nairobi mieste posėdžiau
jantiems atstovams Kirkpatrick 
aiškiai pasakė, kad pinigų nebus, 
jeigu bus daroma diskriminacija 
vienų prieš kitus. Konferenci
jos nariai yra susirūpinę UNES
CO ateitimi. Be JAV padamos 
ji turės užsidaryti.

mėjo: Į kongresmanus visoje
j Amerikoj e su. vyrais lenktinis- skritięs: ir Oak Forest- ligoninių 
!vo 62 moterys' kandidatės. Galu- ‘ ligoniai ^perkeliami' f kitas ligo- 
tinėmis 'žiniomis į. Atstovų Rū-Į nines. ’ ' •
mūs iš.tų 62 išrinktos 18 moterų. 
Kandidatė į senatorius iš Con
necticut Gloria Shaffer pralai
mėjo. Didžiausią moterų džiaugs
mą sukėlė moters Dixie Lee Ray, 
61 metų amžiaus, išrinkimas 
Washington valstijos guberna
torių. Tai antra moteris guber
natorė. Pirmoji yra Connecti
cut gubernatorė Ella Grasso.

Vėsesni*

Prašo leidimo 
kulkosvaidžiui

CHICAGO. — Hermann-Strei- 
chert/72 metų amžiaus, praeitą 
vasarą atvyko iš Vokietijos sa
vo sūnaus aplankyti ir čia sun
kiai susirgo. Deguoniu gaivina
mas ir savo žmonos, slaugės iš 
profesijos, prižiūrimas, po 3 mė-1 
nešiu St. Elisabeth ligoninėje 
jis pagijęs buvo vokiečių oro li
nijos Luthhansa nemokamai 
parlakintas į Vokietiją, neapmo
kėta $68,000 ligoninės sąskaita 
nešinas. Tokia sąskaita susi
darė' iš ligoninei nesumokėtų su
mų po $5,000 kas savaitę ir už 
specialias mašinas, panaudotas 
Streicherto plaučių, inkstų ii 

kepenų operacijoms.

Sūn-Times pasiūlymu sudary
tas fondas per nepilnas 3 savai-

Posėdyje kiekvienas sekreto
rius padarė trumpus praneši
mus. Visų dėmesys buvo nu- 

CHICAGA, — Bombų įmonė-:kreiptas į sekretoriaus Kisinge- 
je, 2659 W. Haddon, policija su- ri<> pranešimą apie užsienio po- 
rado didelį kiekį sprogstamos dtiką. Jis trumpai palietė da- 
medžiagos, kurios pakaktų 4 mie- j bartiniu metu pačius svarbiau
sio kvartalams išsprogdinti ir 4 sius klausimus. Jis klauso prezi- 
tipų pirštų nuospaudas, kurie dento instrukcijų ir pranešė Iš
dirbo “Įmonėje”. Be to, policija (biau suinteresuotom valstybėm, 
rado sąrašą asmenų, kurie, ma- >kad tuo tarpu nebus jokių pakai
tyti, yra Puerto Ricos teroristų!tų dabartinėje šio krašto užsie- 
grupės nariai -— organizacijos, j uio politikoje. Sekretorius pa- 
pasivadinusios tautinė laisvini- Į reiškė įsitikinimą, kad ir atei- 
mojėgaFALN. ■ ;tyje didelių pakaitų negalės

‘ įvykti, nes ne tik? prezidentas, 
bet ir sekretorius yra įpareigoti 
ginti gyvybinius JAV interesus.

Valstybės sąmata
WASHINGTONAS. — Prez 

Fordas pažadėjo perduoti valsty
bės vairą būsimam prez. Carte- 
riui galimai palankiausiomis są
lygomis, tačiau valstybės biu
džetą prez. Fordas nori pateik
ti kongresui svarstyti nepasita
rus su Carteriu dar prieš inau
guraciją. Busimasis prez. Car
teris, jei norės, galės jį keisti jau 
po inauguracijos.

Akcijos išsigando 
prez. Carterio 

' NEW YORKAS. — Valstybė* 
popierių rinka išsigandusi nau
jai išrinkto prezidento Carterio 
ir dar prisidėjus blogoms eko
nominėms žinioms, stipriai su
šlubavo. Lapkričio -7 bendrovių 
akcijos ir kiti vertybės popieriai 
nukrito vertėje net 17,37 taškų.

Pr»zid«nta* Fordą* orsdtiojo i 
lijo i įvykti ii Washington©, m* 
rOt v»l«tybė* rolkoloi |1«iki jį Bal
tuose R0muo»«. Bot kai patyri, kad 
domokrata* Carter gali laimiti, f

Kisingeris pranešė spaudos 
atstovams, kad JAV yra pasiry- 
žusios teikti didelę paskolą da
bartinei Portugalijos vyriausy
bei. Perversmo metu gerokai nu
kentėjo Portugalijos ūkis. Savo 
laiku krašte aukštai galvas buvo 
pakėlę komunistai, bet šiandien 
jų galia gerokai palaužta, jie jau 
negali primesti krašto gyvento
joms savo valios. Praeitais me- 

J tais JAV buvo pasižadėjusios 
teikti ekonominę paramą Portu
galijai, jei ji nekryps į kairę ir 
bendradarbiaus su Vakarų kai
mynais. Premjeras Soares, pre
zidentas Enos ir Portugalijos 
karo vadovybė yra pasiryžusi 
leisti krašto gyventojams tvar
kyti ne tik ekonominius, bet ir 
politinius reikalus.

, Maskva. — Maskvos žinių 
agentūra Tass lapkričio 7 paskel
bė telegramos turinį, kuri buvo 
jpasiųsta Sovietų imperijos pre- 
(ridento Mikalojaus V. Podgorno 
,Amerikos naujai išrinktam pre- 
tidentui Garteriui. Telegramo- 
je tarp kitko sakoma: prez. Pod- 

pr»d4Įo važinėti po avarbawlu* c»n- gonjo tikisi, kad, Cartėrfui pėr- 
krattg ėmus valstybės vadovavimą, san-

■ - j >;piones -;
DETROITAS. — Automobilių 

gamybos bendrovės “Chrysler” 
pareigūnai derasi su darbininkų 
unija naujos darbo sutarties rei
kalu; Bet lapkričio -7 pritrūkę 
kantrybės , darbininkai staiga 
pradėjo stieikuoti. •• -

Iš; viso 9,T30' unijai priklau
sančių, darbininkų sustreikavo 4 
bendrovės Įmonėse, kSti 5,000 
darbininkų buvo įmonių vyriau
sybės paleisti vykti į namus;.

Auto darbininkų unija, derasi 
su Chrysler vadovybe, dėdama 
pagrindan su Fordo bendro
vės sudarytą darbo sutartį.

••••••••••••••••g************
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ATMETĖ SOVIETŲ SĄJUNGOS NORUS 
SUVARŽYTI SPAUDA

ČIKAGA. — Vienas Chicago Tribune redaktorių Clayton Kirk
patrick/visų vakarų laisvų tautų vardu, atmetė Sovietų impe
rijos vadų siūlomą ir palaikomą UNESCO organizacijoj rezoliuciją 
spaudos laisvei suvaržyti. Jis aiškiai Jungtinių Tautų organi
zacijos UNESCO nariams pasakė, kad vakarų laisvos tautos atme
ta spaudos laisvę varžančią rezoliuciją. .

■A

- kyšius
A Du Kalifornijos kongresmanai, 

abu demokratai, J. R. Waldis ir 
J. J. MacFall priėmė iš P. Korė
jos ambasadoriaus Jo Kim Par
ke kyšius 5,000 dol. sumoje, vie
nas 2,000 dol., kitas — 3,000.

Kirkpatrick rašo:’ “Jei spau
dos laisvė būtų supančiota UN
ESCO moraliniais pančiais,, tuo- 

: met _ mokslo | laisvė ir visų sri- 
. Čių kultūrinės laisvės būtų irgi 

į suvaržytos”;
. : = i ‘ Sovietų atstovai, gindami sa-

: vo spaųdos laisvę varžančią re
zoliuciją, tvirtino, kad tą jų siū-

- y: loma rezoliucija tik saugotu 
. 2; / . spaudos laisvę, nors' ji ir būtų 

.' . valstybės priežiūroje.
Kinijos atstovai, puldami tiek 

;■ rusus, tiek ir JAV, siūlė, kad re
zoliucijoje būtų įrašyti priedai, 
kurie pasmerktų imperializmą, 
kolonializmą, sionizmą ir didžių
jų i čgū hegeiįonij ą. Gi vakarų 
Europos. , bendrosios rinkos at-.

^---.--^ovas pabrėžė, kad, 
nepriitina: ji; paneigia laisvės 
principus-ir įstato į pavojų pa
čios • UNESCO organizacijos, 
ateitį. •• -į

Neskirs pinigy Jungtinių Tautu organizacijai, 
nutarusiai bausti dabartinį Izraelį

WASHINGTONAS. D. C. — Tuo tarpu JAV užsienio politi
koje nebus esminių pakaitų, — pareiškė sekretorius Henry Ki
singeris, išėjęs iš pirmo kabineto posėdžio, sušaukto po rinkimų.. 
Posėdyje dalyvavo visi sekretoriai, o jam vadovavo prezidentas 
Fordas. Rinkimus pralaimėjęs prezidentas pareiškė, kad jis nori 
galimai sklandžiau perleisti vyriausybę naujai išrinktam prezi
dentui. Jis tokias instrukcijas davė kiekvienam sekretoriui, var- 
kančiam departamentus.

Egipte .daimi; centro frakcija

- ‘CAIRO;1 ■ Penktadienį -pa
skelbtais , duomenimis, išrink- 
išrinktame Egipto parlamente 
iš 350 vietų Arabų Socialistų 
Unijos centro. frakcija laimėjo 
200 vietų. Prezidentas Anvar 
Šadat, kaip spėjama, pakvies tą 
pat’ ministerį pirmininką Mam- 
dough Salem sudaryti naują ka
binetą. Egipte legaliai leista tik 
ta viena partija — USA (Arabų 
Socialistų Unija), bet pasidali
nusi trimis frakcijomis vaidina 
kairę, centrinę ir dešinę.

Callaghan laikosi vienu balsu

LONDONNAS. — Anglijos 
ministeris pirmininkas James 
Callaghan pareiškė neturįs in
tencijos atsistatydinti, nepai
sant, kad jo Darbo partija’dve
juose rinkimuose turėjo dide
lius nuostolius ir dabar valdan
čioji partija žemutiniuose rū-| 
muose besilaiko vieno balso dau- i 
guma. Konservatyvų partijos 
vadė Margaret Thatcher pasakė 
esanti tikra, kad Darbo partija 
bus iš valdžios, pašalinta.
Nesiseka derybos dėl žvejybos

TOKIJO. — Jungtinės Vals
tybės, Japonija- ir Kanada bai
gė 5 dienų derybas dėl žvejybos 
teisių šiauriniame Pacifiko gale 
ir Beringo jūroje, tačiau paski
rose derybose tarp JAV ir Japo-1 
nijos tikimasi spėti susitarti 
iki kovo 1 dienos, kol pradės 
galioti Jungtinių Valstybių nuo
statai, kuriais svetimoms vals
tybėms draudiiama dvejoti Ame
rikos vandenyse.

Library of Congress ur.
Periodical Division
V<ashi”9ton< D- C- 2054c

Moteris diktatorė valdo 
500- milijonų

NEW DELHI. — Indijos par
lamento žemesnieji rūmai 366 
balsais prieš 4 nubalsavo leisti 
valdžiai keisti konstituciją ta 
prasme, kad buvusi nepriklau
soma valdžios teisingumo šaka 
susilninama, o vykdomoji val
džios šaka, ypač valdžios šefo 
(šefės) Indiros valdžia sustipri
nama.

Streikuoja 4 Chryfieri Valdžią gerimama Į Ligoninės atleis 
į moteriškas rankas 

WASHINGTONAS. — Ame
rikietės moterys antradienio, 
lapkričio 2 dienos rinkimuose 
kandidatavusios į senatorių ‘ir niūkus. Ligoninėse dabar vyks- 
kongresmanų vietas, dalinai lai- ta slaugių streikas.

StįįSktti-''tęsiantis,' -Cook ap

. VIENA — Andrzej Jaroslaw 
Karasinski, 20 metų amžiaus 
lenkas, netikra “bomba” (duo
nos kepaliuku) grasindamas pri
vertė Lenki joskeleivinį lėktuvą, - 
skridusj iš Kopenhagos į Var
šuvą, pasukti 
je, kur atskridęs, savo noru pa- 
sidayė austrų policijai.

Kyšiai Mikiui neduoda 
. .‘.u- ' ramybės, u? ..
TOKIO. —-Japonijos minis--



ARGENTINOS VEIKĖJO ALEKSANDRO blemas tvarkomės patys be jo- 

MICIUDO ŽODIS
NEPAVYKĘS SIMPOZIUMAS /

L. T. S-gos Chieagos sky- pravestą simpoziumą.
sus irinkimas

Yj«ų pirmiausia sveikinu ir mui”, posėdžiui.
dėkoju “Naujienų” red. ožpa-f Šio posėdžio metu prabilo 
talpinimą žinių iš Argentinos jau iš anksto paruošta provo- 
lietuviu gyvenimo, ypač pas-'kacija ALOST-ai ir staiga, lyg 
kutiniu laiku, kada mus pra- j nemigėlis, J. K. išdrįso pašiū
rėje lankyti Pasaulio Lietuvių lyti: “Tai apsispręskite, ar 
Bendruomenės siunčiami sve- ALOS Taryba yra reikalinga 
čiai su dviprasmiškais tikslais. J ar ne” Tur būt išgirdęs iš J, K.

tokią nesąmonę, vienos organi
zacijos atstovas jį pavadino 
“idiotu”.

Buvo ir daugiau nesąmonių, 
pvz. bandymas pakeisti ALOST

P. L. B-nės pirm. B. Nainio 
įgaliotas atvyko pas mus P. J. 
Kavaliūnas, sakęs stengsiąsis 
padėti švietimui. Už tą mes bu 
tumėm patenkinti ir dėkingi, - - -
bet pasirodo aiškiai, kad tas stat^> nore reikėi° pasakyti 

(tiesiai: Norime likviduoti AL- 
jOST, o jos vietoj sukurti L. B- 
Inę! (tokią, kokią jau perša P. 

ALOS Tarybos vidaus reika- B-nė, sulig R. Kasparo laiž
ius, parodant stoką apdairumo ko> rašyto 1976-Y11-20). 
ir tean tikrą nachališkumą. Po Sunku suprasti J. K. elgesį, 
nas J. K., apeidamas šį veiks- Jis buvo iš anksto įspėtas to po 
nį ir 'os santvarką, pakvietė sėdžio nešaukti del sekančio: 
organizacijų atstovus “pasitari 1. Argentinos lietuvių pro- praranda, a) Kas kenkia lietu-

“švietimas” f ak tinai buvo pri-‘ 
dengimas savotiško-nepagei- 
dautino tikslo: brovimasis i

Sunku suprasti J. K. elgesį.

L VIRŠ BALTU DEBESŲ
Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje 

KAZYS KARUŽA

Taip pajūriu važiuojame toliau. Retai kur sustoja,

2. Nėra J. K., atseit PLB-nės
kompetencijoj ALOST vidaus riaus metinis susirinkimas Pirmiausiai reikia pasakyti,* 
reikalai. įvyko spalio 10 d. ir tuo pačiu kad LTS-gos Chicagps skyriaus

3. ALOST statutas buvo sa- laiku buvo suruoštas simpoziu vadovybė yra sumani ir išra-’
vo laiku beveik du metu išstu
dijuotas, kuopščiai išdirbtas, . _ ___ _
priimtas visų organizacijų, api nės. Nors reportažas netenden- sugalvojo suruošti simpoziumą ekspresas juk neprivalo Stovinėti mažose stotyse, 0 tik 
ma visas ALOST veiklos sritis, 
tinka šių dienų reikalams ir ne 
reikalingas esminio į 
mo. inesnis pasiskaityti. Tai įpras organizacinę santvarką... Ar
4. Mes iš viso J. K. nekvietėm. ta žurnalistų taktika. 

Aplamai, kai kuriems P. L. 1

mas, kuris spaudoje išsamiai dingą, nes norėdama susirinki-1 
jau buvo aprašytas A. Beržie- me padidinti dalyvių skaičių,

cingas, bet vis dėlto vienus pa- gražiu ir patraukliu pavadini- didelėse-ticiitrinėsg. Taip privažiavome didesnį miestą ir 
, ■ f kihJs ..p’peitta-ga'ir ,nu\T avytėje pa. uostą. Halmstad ir Helsingborg?. Didelis uostas, kuris

r . buvo pažabotas visokiais geležiniais stulpais ir laivuui^duiAavMi^ oauivainų. . . rvi * *

L. ~ begali būti kas patrauklesnio keltuvais- Per trumpą laiką perkėlė į antrą Heisinborgo 
Nežiūrint gero noro simpo- ir reikalingesnio dabartiniu uosto pusę, kur sustojo traukinys Kipenagene, ir mūsų 

B-nės žmonėms, kuriems per- ziumą išdailinti rašo, kad de- metu?! Pranešėjai irgi parink vagonai subraškėjo, sudundėjo ir vėl nešasi toliau: Dar 
daug rūpi kitų kraštų lietuvių batuose buvo gana taiklių ir ti ne bet kokie, būtent: po vie- kartą kėlė per platų UOStą-Lollando antrojoje pusėje ma- 
organizacijų statutai, neišven- aštrių pasisakymų, bet kultu- ną atstovą ‘mūsų ir jūsų” ]— 
giamai reikia priminti P.L. B- ringą forma buvo išlaikyta iki 
nės nuostatus, kurie sako:... 
“Bendruomenės nariai yra vi
si lietuviai. Tačiau teisinė pa
dėtis bendruomenėje ne visų 
lietuvių yra vienoda. Tuo atž
vilgiu jie dalijasi į pilnateisius 
ir nepilnateisius. 
sav

< , . j , pu” tesi daug laivų, geležinių stulpų milžiniškų keltų bei 
nų ir prieš o pals moderato- ‘ys butU ? gyvenimas ne sios žemes zmo-
rius lyg ir ‘Nepartinis”, kas sa &aus Pr°to sukurtas. Mažai matėsi žemyno, tik tiltai ir 
vaime priduoda didesnį orutiią geležis, kai kur ant vandens plaukiojo žiburiai Taip mū- 
svarstyboms. ,sų traukinys nuriedėjo nuo laivo ant geležinio tilto,

Moderatorius v. Kasniūnas’ traukiniui kiek pavažiavus, pasitiko mus vokiečių poli- 
, prieš atidarydamas simpoziu- cija ir muitinės valdininkai. Patikrino pasus, bet muiti- 

. ... J mą, paskelbė ir tam tikras taL'ninkai tik pasisveikino ir nuėjo vagonais toliau. Jau buvo
,° teises gali prarasti. Labai gaila, kad buvusieji Rykles: trumpai kalbėti, kalbo brėkštantis rytas, bet apsiniaukęs visas dangus, ir pylė 

j - v. , v. . 5 Je neue!>u asmeuų nei orgam .]ietus Traukinys eme važiuoti visu greičiu per lygius ir 
dar iki šiol neparase savo įs- zacijų, vengti bet kokių uzgau „v. , , r< i • i j - <£- •
pūdži? iš vienintelio tos rūšies'žodžiu, niekam neuž- graZ1US laukuS’ mlSkUS' Galv0Ju. kad geltai busime 
simpoziumo. Todėl norint ne- minti ant “mazolio” ir pana- Hambm’Se- Dar norėčiau ten sustoti ir aplankyti savo 

; norint mėginsiu pasidalyti sa-,.šiai. Taip ir kilo dalyviuose senų laikų gerą bičiulį Juozą Žaleduonį, bet vėliau pakęi- 
' vo asmeniškais spūdžiais apie klausimas, tai apie ką bus kai Čiau, savo 'huomonę. Sustojus traukiniui Hamburge, lie- 
taįp vykusiai ir sklandžiai bama ir kas kalinama? Esant pos 20 d. 9 vai. ryto, turėjau apie valanda laiko pasi- 

■anot A. Beržienės parašymo, neaiškumui pakilo įtampa ir vaikščioti. Galėčiau kur nors pasukti, žinoma nuvažiuo- 
■ —----- • ■  ........ ——— ■■ -■ — ■ salė musčiūvo lyg oras
vių tautai, b) Kas priešingas audrą, nes visi laukė kažko 
Lietuvos Nepriklausomybei, c). įdomaus, 

j Kas pritaria bolševikinei oku-
• pacijai (1Q str.).

Vadinasi, prie tų nepilnatei 
šių priklauso tie, kurie priklau
so komunistų partijai, 
giria dabartinę Lietuvos pade

• tį, kurie giria Sovietų Sąjungą 
j ir jos'tvarką ir kitokie svetimų
valstybių pagelbininkai ar pri 
tarėjai Lietuvos naikinimo dar 
bo. Tokie nariai nustoja lietu
vio teisių”.

Ogi toks yra P- Ožinskas, 
“A. L. Balso” redaktorius ir 
leidėjas? Del to yra pašalintas 

. iš ALOS Tarybos. Bet <. daly- 
vo J. K. sušauktame posėdyje. 
Be komentaru. - - 

Iš kitos pusės, atrodo kad 
kaikurie P.L. B-nės V-bos žmo
nės turi pakankamai laiko rū
pintis kitų kraštų lietuvių rei
kalais, bet keista suderinti, kad 
praėjus daugiau pusei metų, 
(dabar jau apie 10 mėnesių) 
dar nėra III PLJK aiškios ga
lutinos apyskaitos. Tik žino
me, kad buvo daug tūkstančių 
doleriu surinkta. (Iš turistų gė 
rokai perdaug paimta, ką gali
ma įrodyti) ? bet kiek jų liko 
ir kaip bus panaudoti?. 

Apyvarta labai didelė tačiau, 
apyskaita turėjo būti pristaty
ta savo laiku. Delsimas patei
sina tuos lietuvius, kurie kal
ba arba rašo nepalankiai finan 
su atžvilgiu.

Yra ir daugiau įdomios in
formacijos, bet paliksime ki
tam kartui. Prašau patalpinti 
“Naujienuose”, labai ačiū.

Su geriausiais linkėjimais ir 
gilia pagarba.

Aleksandras A. Jličiudas 
A.L.O. S. Tarvbos Pirmininkas V

galo. Reikia manyti, kad ir ne
visai taip buvo, nesAspaudoje 
jau pirmieji ‘‘šūviai*’ pasirodė. 
Todėl reikėtų iš šalies gal kiek 
objektyviau pasisakyti, tai vis 
bus įnešta 'daugiau šviesos sim 

Pilnateisiai ipoziumui įvertinti.

Gubos vidurdienyjeAntanas Rakštelė

PtzKu &au su pas kun. V. Šarką, bet tas prieš dvi dienas 
išvažiavo į Romą. Tuomet apsisprendžiau eiti į stoties

- Pirmasis buvo pranešėjas-^— bufetą. Pąsilsėjus. einu į peroną, kuriame jau laukė ėks- 
| kalbėtojas A. Juodvalkis, kuris presas, pasiruošęs dumti į Bremeną, važiuojant per 

•/‘ pasisakė laikysis moderato- Hanhoverį. Sėdžiu vagone- Pajudėjo ekspresas ir netru- 
riaus nurodymų ir savo asme- įys prispaudė savo juodus padus Hannoverio’ geležinke- 

, kurie komentanj nedarysiąs, j-Q stotyje. Galvoju, šis miestas, Stadhagenas ir Meėr- 
ir Citatas U spaudos. Netikėta becko hetaTnJ stovyklose yra mano atminties punktai, 
staigmena — teko pasiklaus,- “s &a vargo dienomis, kada beveik pri_eš 30 metų gyve- 
ti beveik atmintinai visiems 
jau žinomą chartą, o skaitan
tiems spaudą su rašytoms ci
tatoms yra ganėtinai susipa
žinta, kurios gražiomis savo 
“filosofijomis” nieko neišspren

nome Meerbecko lietuvių stovykloje, šimtas kartų te
ko ten keliauti ir vaikštinėti su vaikais, žmona Jadvyga 
ir vienam. O antra, aš čia atkeliaudavau ir nuvykdavau 
j Hannoverio lietuvių stovyklą, kur aplankydavau s^vo 
dukros Giedrės krikšto tėvą, lituanistą Juozą Kašelionį, 
dzūką, kuris savo laiku buvo Šakių pradžios mokyklų

Tai va iš didelio debesio išė- inspektorius, jo žmoną Reginą, mažą sūnų Antanuką: ir 
jo mažas lietus, ties_ paaiškėjo jo žmonos tėvus p]>.-Ahdrukaičius. Be -ir mokytoją 
kad tik -bus kalbama apie L. Antaną Petrauską, kuri 1975 Šventaisiais Metais įšven- 
B-nes negalavimus. Vis tik A. tino j kunigus pats Popiežius, 100.900: žmbnių‘‘ir mano 

akivaizdoje. Vien? kart? gaunu iš p. Regiuos Kaselio- 
nepakomentavęs ir nurodė telegramą ksd skubini sXvykci&ll J J* .Kaselio-
sus L. B-nės gražius nuveik tuščio laidotuves, kurį laidos Hannoverio kapinėse. Dalyva- 
darbus. Kvietė visus vienybei vau. Taigi, Hannoveris, Stadhagenas ir Meerbecko- sto- 
ir susitarti bendrai veikti Lie-i vykios liko mano širdy, giliai prisimenant, kur -ten gy- 
tuvos labui. Bet tuo pačiu, prol 
kurmiškai apkaltino visus tuos 
kąs kliudo L. B-nei dirbti nu-

venome ir vargome 5 metus... - <
Taip besvajojant, ekspresas neša nesustodamas ma- 

matytiems dideliems darbams?ne vis tolyn j Vakarus prie Bremeno. Nustoja lietusrii- 
Gi tie darbai, kurie nori žino-j j§s- Pro juodus debesis prasikalė saulutė ir nušvito' gra
li, visiems gerai žinomi. Gerai žios laukų apylinkės, auksinės saulės spinduliais, kurijio- 
sakoma, kad iŠ darbų galima se lingavo derlingi, brandūs javai. Visur lygumos, o ląu- 
žmogų pažinti, ypatingai orga-^ai kaip pasaka. Visur pavyzdingas žemės ūkis- Kaimai 
nizacija tik iš darbų save at->
estuoja.

(Bus daugiau)

tik raudonuoja, mat, visi namai iš raudonų plytų staty

gėriuosi ūkininkų laukais, sodybomis ir gražiais gamtos 
vaizdais. Rodos, keliaučiau Vilkaviškio apskrities lau
kais nuo geležinkelio stoties ar plentu į Šv. Onos atlai
dus Alvite arba traukiniu j 'Kybartus, tai jokio skirtu-

MONDALE .PRALAIMĖJO
PATS SAVO GIMTINĖJE

AFTON, Minn. — Carterio
pasirinktasis į viceprezidentus-mo' nebūtų, išskyras sodybų suskirstymas. Mūsų- ūki- 
vV alter Mondale savo gimtąją- njnkaį gyveno vienkiemiuose, tai buvo lyg dvarukai, ap- 
me miestelyje Afton, Minn., nn- J '
kimus pralaimėjo; Jimmy Car- supti sodais, o Čia Vokietijoje daugiausia raudonuoja 
terio ir Walter Mondale bend- kaimai, pastatyti 1S raudonų plytų; O namų stogai už- 
ras tikėtas gavo 580, o Fordo- dengti raudonomis čerpėmis. ..(Apie tokią plytinę sody- 
Dole tikėtas gavo 650 balsus. bų Lietuvą rašė rašytojas Vytautas Alantas).'

Bet ir Lietuvos pasienio pusėje buvo daug kur pas-

,ii. is mate 
S Savings 

kg to make 
tor years. 
!#>s8 than

■ > r dreams 
-r before. 
,.ir parti-

— Payroll
4, or the 
•u bank.
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SERVING CHO&) AND SMBS SINCE 1905

tatyta panašūs ūkininkų namai su raudonais stogais. 
Tokia statyba atnešta iš Rytprūsių Vokietijos pusės į 
Vilkaviškio apskritį, kur daugumas ūkininkų gyveno ar
ti Vokietijos sienos. - |

Begalvodamas apie šią praeitį net nepajutau, kaip 
atsidūriau Bremene. Laikas prabėgo greit, buvo sekma
dienis, 1975 m. liepos 20 d. 2 vai. po pietų, buvau Breme
ne. - ..

Bremenas — didelis miestas ir geležinkelio stotis. 
Čia susikerta geležinkelių mazgas, iš kur traukiniai įvai
riomis kryptimis rieda J Skandinaviją, Lenkiją, Austri
ją, Šveicariją, Italiją, Belgiją, Olandiją, Prancūziją ir kt.

Švaistausi po gražią ir didelę stotį. Einu ir saugau 
Į savo lagaminus, kaip deimantų prikrautus, surinktos 
1 muziejinės literatūros. Pirmiausia pasidedu į apsaugą 
lagaminus stotyj’e- Einu į bufetą užkąsti. Pavalgęs einu 
į telefonų būdelę skambinti kpt Bruszauskui, su kuriuo 
susipažinau Romoje. Jis man davė.ąavo adresą ir tele
fono numerį, prašė, kad, važiuodamas pro Bremeįą, 
paskambinčiau jam ir būtinai aplankyčiau jį namuose 
— Verdeno apylinkėje. ■ . <

• p
(Bus daugiau) ’ ’ >* w -'4*
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Kanados naujienos
ST. CATHARINES, Ont. — •— burmistras savo kalboje pa- 

Niagaros Pusiasalio vengrai pra- 1 reiškė, kad Wellande yra 34 tau- 
ėjusio spalio 24 d. Wellande pa- tų žmonių ir gana palankia? at
minėjo 20 metų sukaktį nuo su- siliepė apie naujus kanadiečius, 
kilimo prieš okupantą — Sbvie-

,tų Rusiją. Tame minėjime or
ganizuotai dalyvavo St. Catha
rines Lietuvių B-nės valdyba,' 
LVS “Ramovė” ir Povilo Lukšio1 
šaulių kuopa su vėliavomis. jų 20 metų, prieš Sovietų Ritsi-

St. Catharinėje prieš kelis »» okupantą sukilimo ciemons- 
metus susiorganizavus Rytų Eu- tratyviniame minėjime ir lietu- 
ropos pavergtų tautų išlaišyi- 'iams pasiruošus su vėliavomis 
nimo k-tui, visuose svarbesniuo
se minėjimuose, kurie liečia So
vietų okupacijas, yra talkina vi-

' si šiai organizacijai priklausan
tieji: lietuviai, latviai, estai, če
kai, vengrai, ukrainiečiai ir len
kai.

Pasikalbėjimas su Federalinės' 
valdžios parlamentaru 

W. Mj Andres

Dalyvaudamas pas vengrus, t

žygiuoti į salę priėjo vienąs ne
pažįstamas ašmuo ir paklausė," 
kokios tautybės yra ši grupė ? , 
Pasakiau, kad esame lietuviaf.!

J ‘ ■ t
Nepažįstamas^ ašmuo pasakė, 
kad šiomis dienomis iš Sovietų ‘ 
Sąjungos lankosi Kanadoje 12 
asmenų - delegacija susipažini
mui su Kanados pramonę ir ūki- ' 
ninkystę. Pranešė, kad toje gru-Į 
pėje yra ir Lietuvos atstovas.

šiais metais Rytų Europos pa
vergtųjų tautų komiteto pirmi
ninkas yra inž. Steponas šetkuš. _ _  _______ ______
Be to, šetkus yra vienas pir- Paklausiau, ar žinote jo pavardę, 
mųjų šio komiteto aktyvus or- Atsakė, kad Zimanas. Kadangi 
ganizatprius. Inz. Steponas šet- buvau, asistentas prie ramove- 
kus vengrų minėjime Rytų Ęu- nų . vėliavos, negalėjau dauginu 
ropos pavergtų tautųyardu paša- išsikalbėti apie tą Sovietų de-

Jackson Parko tiltas (aliejus)

Prezidentiniams rinkimams pasibaigus
Ar prezidentiniai rinkimai pa- jojo prezidento priemdhės ėio- 

i yibaigę lapkričio 2- sugebės už-dominėję krašto srityje išdirbs 
‘baigti prekybininkų ir gamin-į prekybos ir pramonės ateities 
i tojų, o taipgi ir vartotojų rūpės-; planus.
į čius ir rodomą nepasitikėjimą j 
-krašto ūkiu? Ar sugėlus pas!-1 
įjudinti tvirtu žingsniu teigia- .
i ma krašto gerovės linkme visa Į K ™ priemonių, gal būt su- 
i krašto ekonomija? i . z>« • * T TIstorija sako, kad pagrindinės į \

Teisybė, kad nauja Ameri 
kos i'rinktoii administrac:

’ąma mokesčius; pagyvįn- 
iybą ir išplėsti pramonę, 

ekonominės jėgos, bet ne publi- > nor®uama sumažinti bedarbių
kos reakcija pasibaigus prezi-

1 dentiniams rinkimams bei nau-

šiiiiis su žmona iš Kalifornijos. 
Vilkas iš Detroito, Osvaldas Na 
gėlė ir Stasys Gečas abu iš Chi- 
eagos.

M. 'Šileikis.

W. M. Andres atstovą, kad Lie
tuva yra Šbvietų okupuota, kad 
G. Zimanas yra senas komunis
tas ir žmogus, kurs, Sovietams

1 Neseniai čia lankėsi Bronė 
j Kazlauskienė. Ema Hartmanie- 
' nė, V-Vijiūnienė, Kiztauskai,pre- 
Į ialas Mozeris, kun. Katauskas 
ir daug kitų.

skaičių. Trylika bilijonų dolerių, 
kuriuos prez. Fordo administra
cija dėl vienų ar kitų priežasčių 
suvėlino išleisti, bus pagreitin
tai eikvojami ateinančių mėne
sių bėgyje. Bet sumažintų mo
kesčių įtaka, padidintas varto
tojų išlaidumas, — jei iš viso 
kongresas panorės veiksmingai 
mažinti mokesčius, — tik palaip
sniui, lėtu tempu tepasireikę

atsako- partizanų ir nesutiko. būti jų 
j šnipais.

Sovietams antrą kartą okupa-

Spaliu mėli. 1 0 dieną Hot 
Springs pradėjo veikti

Lietuvos saldainiai ir 
bulvienė- -

Kapitonas Petrauskas taip
- . ,. ir liko kapitonu, nors kiti ben privati j , _ . _. ,

» . - . i- i •*! oraiaist>nįsi kilo. Turiiut kamkultūrine /lietuviška radio va- j 
landėlė SPA, kurios molto yra!
— "Leiskit į tėvynę”. Progra
mas ruošia ir pranešinėja Sa
lomėja Šmaižienė. Sekanti jos 
programa bus girdima lapkri-

tas Maskvos “Tiesos” 
minguoju redaktorium.

.1941 m. kilus sovietų-vokiečių 
karui pabėgo į Sovietų Sąjungą vus Lietuvą G. Zimanas jau bu-

m. LKPČK propagandos ir agi- i redaktorium nuo 1945-70 m. 
Nuo 1971 m. žurnalo “Komunis
tas” redaktorium.

Vargiai G. Zimanas būtų su 
Kremliaus pagelba įkopęs į pa
čią viršūnę, jei Kremlius būtų 

j, v,r . ~ , .. „ turėjęs žinių, kad G. Zimanas
atvykę, Į Baltarusių Kozėnų , atsilanltydav0 ; OžęSkienės gat- 
miskuose, Naročiaus ez. apylm-ĮTėje visiems saugumiečiams H. 

^kese su sovietu partizanais už- z?K wt- anc;Painformavau W. M. Andres,1 nnidinėio vokiečiui 194^ m X nom4 6-tą kambarį, kur susi- puiamejo vokiečius. 194J m. X. tikdavo su p Spiridonovu-Lasu, 
,m Rųdmnkų ginoje, Alytaus kuris suteiktas prie§valsty- 
apS. partizanavo . 194, Neblogai sumokė
tu. d. Rūdninkų girios par- {davo p. ‘spiridonovas-Lašas jau 
tizanm pne .Pirčiupio apšaudė -i bet jo 
vokiečių važiuojamas automa- si laigvame pasaulyje ir reikalui 
smas inkeli vokiečiai buvo nu-1 esant apie tokius dviveidžius su. 
kauti.. Tą pačią dieną vokiečiai teikia j šarapnickas
pasiuntė į Pirčiupio kaimą bau-į , - ■- -• %
džiamąjį būrį, apsupo kaimą ir 
išžudė 114 Lietuvos žmonių. Už 
rPirčiupio kaimo tragediją yra 
atsakingi iš Sovietų Sąjungos 
pasiusti .partizanai, ju tarpe ir . _ . ,
buvęs sovietu partizanas G. Zi- VLS palrauM^ms ir patraųkles- 
manas. ,Jei Rūdninkų giriose ru- - nis- DauS lietuvių atvažiuoja 
sų partizanai nebūtų užpuolę vo
kiečių važiuojančias automaši
nas ir nukovę kelis vokiečius, 
Pirčiupio kaimo gyventojai ne
būtų 'nukentėję. Rūdninkų gi
rios partizanai sovietų rusai taip 
pat šaudė lietuvius ūkininkus ir 
plėšikavo.. Nuo jų rankos žuvo 

viecuuis m. ux^.uy<avu3 j-uc-1 ramus ūkininkas Stasauskas, ir 
tuvą. G. Zimanas buvo paskir-l kiti, kurie nerėmė komunistų

kė griežtą kalbą prieš Sovietų legačiją, reikėjo .su vėliavomis į okupavus Lietuvą, tano laikraš- J. ... TZT,^-„ ,, , . - i . • . (<m. »...  — • ■ * ' - - km. : 1SM2;vo Patartas "Tiesos” vyriausiuRusijos okupaciją Vengrijoje ir žygiuoti į minėjimo salę.
1.1, šetkui baigus kalbą vengrai i ,,....
ir W Sovietu pavergtų kraS-1 P®*™*"
tų dalyviai audringai plojo. pasisekė surasti tą nepažįsta

mąjį. asmenį. Prisistačiau jam 
. Vengrų minėjime lietuviai at- kaip laikraščio korespondentas 

kreikė visų dalyvių dėmesį: Lie- ir paklausiau, iš kur žinote, kad 
tuvos yehava,“Elamoves“ ir šau- iš Sovietų Sąjungos yra atvy- 

’ lių vėliavos. Lietuvos vėliavai kusi delegacija į Kanadą. Atsa- 
asistavo ponios- apsirengusios 
tautiniais rūbais, šauliai unifor
muoti. Ramovėnai juodais kos
tiumais. Už tai vykstant minė
jimui lietuvių grupė buvo su
sodinta pirmose kėdėse.

Buvo, valdžios atstovų kalbė-
. tojų, kurie pripažino, kad čia___ __________ v .. . ---------

atvykę nepamiršta savo tautinių ’ atstovo W. -M. Andrės’ūkį ša- 
tradicijų, aprangos, .ir rankų lia Niagard. Falls' -—Niagara 
mostumurodė kaipo pavyzdį lie- on-the Lake. Parlamento atsto
tu vių ’grupę. vas W. i\L Andrės pasisakė čsąs

Kreditas priklauso ponioms:{.vokiečių kilmės, iš Ukrainos at
vykę į Kanadą, ir kadangi tė
vas kalba rusiškai, .tai Andres 
M. P. sudarė sąlygas “Lietuvos 
atstovui-’ G« -Zimanui,plačiau iš
sikalbėti apie Kanados ūkį.

Paklausiau W. M. Andrės, ko
dėl apie Sovietų Sąjungos dele-

A. Ališauskienei, V. Alonderie- 
riei, P. Kalainienei ir F. Janųšo- 
nienei, dalyvavusioms minėjime 
su tautiniais rūbais. Taip pat ir

kė, kad yra parlamento atstovas 
W. M. Andres ir būnant Otta- 
voje jam teko su šia delegaci
ja susipažinti.1 Pareiškė, kad ta 
delegacija spalio 23 d. dieną lan
kėsi-Niagara Falls. Ta proga 
pakviečiau “Lietuvos atstovą”. 
Zimaną apsilankyti į parlamento

čio redaktorium, kuris redaguo
jamame laikraštyje garbina So
vietų komunizmą, kuris yra at- 
sakintgas už išžudymą 96 mil 
žmonių"ir kelių šimtų tūkstan
čių lietuvių.

Genrikas Zimanas kaip “Lietu
vos atstovas’ kažkokioje Sovietų 

Rusijos delegacijoje

tacijos skyriaus vedėjo pavaduo
tojas; .1942 m. X1.26 d. paskir

, nors jo pažiūros nepatiko... 
Persi tardavo m mielu žodžiu, 
jam esant Kaune, (jis buvo 
Šančiuose). Man važiuojant 
1933 metais Amerikon, klausė

į tas LKPCK ir Lietuvoje Sovie
tinio ^partizaninio judėjimo šta
bo operatyvinės grupės virši
ninko pavaduotojas. 1943 m. IV ■ 
atvykęs Į 
miškuose, Naročiaus ež. apylin-

kad G. Zimanas yra žydų kilmės, 
ištikimas .žiauriajam Sovietų Ru
sijos komunizmui, *, kerštingas 

(lietuviams. Kaip-nusipelnęs’ so- 
\ vietiniam komunizmui ir patiki
mas' Maskvai, todėl ir atvyko su 
Sovietų delegacija kaip “Lietu
vos delegatas”.

Pagal komunistų išleistą 
enciklopediją

Genrikas Zimanas gimė 1910 
m. Kurdimakščiuose,-Lazdijų ra
jone. Jo tėvai buvo dvaro nuo
mininkai. 1939 m. jis užmezgė 
ryšius su LKP. Nuo'.1934 m. 
komunistų partijos narys. Jo

.bute 1934-35 m. buvo daromos 
. LKP Kauno raj. k-to organo “Re-

ųui ir J. Girevičiui šauliu uni
formose. Vengrų minėjime bu _ ......
vo keletas valdžios atstovų, ku-'gaciją'nieko nerašoma spaudoje.
rie pasisakė esą. gimę ne Kana- Atsakė, kad tas priklauso : nuo ____________ ___________
doje. Wellando miesto majoras Otavos. Ta proga painformavau yoiiucinis darbininkas” ^'matri-

nomą 6-tą" kambarį, kur susi-

HOT SPRINGS, ARK.
Trumpai

Hot Springs lietuviams darosi

čioHd. išKBHS stoties 590 k;* galėtų įduoti dovanų jo se-
AM banga, sekmadienį, 2:10 
P- P-

SODYBŲ PIEVELES
Nieko, nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai ’Žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
risur galima gražias sodybų pieveles išaugintu Reikia patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapiu agronomo A. šeštoko-knygele, 
kuri vadinasi ?

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
padavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu- adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, HL. 6060S

uos. 1937 in. padėjo organizuos 
ti LKPCK pogrindžio ryšius. 
Kaip nusipelnęs komunistas. So
vietams -1940 m. okupavus Lie-

nis.
ieškodami geresnės ir sauges
nės vietos apsigyventi, kiti lan
ko gimines ir pažįstamus, treti 
pasimaudyti karštose voniose: 
sveikatą pataisyti, šiomis die
nomis čia atsikėlė nuolatiniam 
apsigyvenimui Vytautas Tarno

Hot Springs, Ark., širdies 
smūgio ištiktas mirė kun. Bo
leslavas. Liubaūskas. Tai buvo 
nepaprastas žmogus, pavyzdin
gas kunigas,. gilus -lietuvis pat
riotas, kuris nesigirdamas ir 
nesireklamuodamas yra nuvei
kęs didelius darbus. Turėjo sa
vo draugų tarpe daug garsių as
menų amerikiečų, per kuriuos 
yra daug nuveikęs dėl Lietu
vos.

Visiems j lietuviams yra gar
bė, kad jį, kaip lietuvį-kunigą 
taip garbngai palaidojo. Daly
vavo vyskupas ir 10kunigų. 
Net pamoksle atsisveikindamas 
jo draugas kun. Otto Pisom,’at
vykęs iš tolimos Pensilvanijos, 
pabrėžė, kad Father Boles bu
vo nepaprastai doras kunigas, 
garbingas lietuvis... Yra nepa
prastai liūdna, kad vos persiri 
tęs per 71 metų slenkstį, turėjo
mus apleisti... St. Alius j

šeriai, (gyvenančiai arti Čika
gos). Sakau — Lietuvos saldai 
nių! (Mūsų saldainiai buvo 
100% natūralūs — Šiauliuose 
“Birutės” savininkas Vaitkus 
pats turguje rinko ir pirko 
jiems, uogas ir vaisius). Atve
žus seseriai dovaną — ji nus
tebo: juk-Amerikoj saldainių 
krautuvių' neatsimuš! (Man 
buvo nejauku išgirsti.,.).

- Bet judrioji čikagietė Ona 
Aleliūnienė sumanė importuoti 
Lietuvos saldainius ir platinti 
per piknikus žir' visokius “pa
rengimus”^Jai sekėsi. Su sū
numi, virvėj keldavo dėžes Į 
aukštą, ątsiėmus iš muitinės.

O su- Petrausku daug bulvie
nės su pienu esu išvalgęs: jam, 
ir jo broliui, landant Šiauliuo
se mokyklą, tėvas atveždavo 
bulvių ir pieno i išnuomuotą 
tuščią namelį miesto pakrašty, 
vaikai išvirdavo pilną dideli 
katilą, visai dienai — ir ma
ne, svečią, visuomet vaišino.

, Arėjas Vitkauskas

^1 Ĵ V—W MWwm II. IF/

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

N A U JIE NO S.
1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

Jra kuria laikas atspausdintą ir galima gauti knygą rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 00 

Chicago* lietuvių gyvenimą ir Ju atliktus darbus 
S10. išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęs

(1869-1959) metų
664. psL Kaina

Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuviu 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 biografl- 
loa Duoti dokumentai katalikišku, socailistinių, laisvamanišku ir 
kltq organizacijų atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt ' «

Norintieji Ha knyga įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halstad St, Chicago, DL 60608

<■ni .................. . ■' . . 1. — . ■ <

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
lietuviškąjį pamarį

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų. v

naujienos
1739 So. Halsted St., Chicago, UI. 60608

v___________ ;_______ _________ r

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmtnas, A KISS IN THE DARK. Pikantiški; ir intymiu nuotykiu 

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

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius Į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę* perlaidą. * '

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, DL 60608

Ilgamečio BALFO pirmininko,
prelato J. B. KONČIAUS knyga '

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
401 dideli poslapiai, daug nuotrauką
Rieti viršeliai $4.00, minkšti — $100.

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

siu čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1738 So, Halsted Street, Chicago, Dlinots 60008

pas mus
T aupy Kited ab ar

J—~ ~ ’ į-

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

73/4%

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos, išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

įsteigi* 1928 mNa.1*. TEL. 421-3070

JMalgof pietųom kiemu automobflianu paMatytL

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— AUntUy, November 8. 1976



ARGENTINOS VEIKĖJO ALEKSANDRO J!'“1“ ‘’"f“*fatys be io’jkio tarpininko.
I 2. Nėra J. K., atseit PLB-nės 
kompetencijoj ALOST vidaus 
reikalai. •- _. -

Šio posėdžio metu prabilo ALOST statutas buvo sa
vo laiku beveik du metu išstu
dijuotas, kuopščiai išdirbtas, 
priimtas visų organizacijųr api 
ma visas ALOST veiklos sritis, 
tinka šių dienu reikalams ir ne 
reikalingas esminio pakeiti
mo.

4. Mes iš viso J. K. nekvietėm. 
Aplamai, kai kuriems P. L.

MIČIUDO ŽODIS
Yhų pirmiausia sveikinu ir mui”, posėdžiui, 

dėkoju “Naujienų” red. užpa-( Į 
talpinimą žinių iš Argentinos jau iš anksto paruošta provo- 
lietuviu gyvenimo, ypač pas- Ikacija ALOST-ai ir staiga, lyg 
kutiniu laiku, kada mus pra-lnemigėlis, J. K. išdrįso pašiū
rėje lankyti Pasaulio Lietuvių lyti: “Tai apsispręskite, ar 
Bendruomenės siunčiami sve- ALOS Taryba yra reikalinga 
čiai su dviprasmiškais tikslais. Į ar ne” Tur būt išgirdęs iš J. K.

* tokią nesąmonę, vienos organi
zacijos atstovas jį pavadino 
“idiotu”.

Buvo ir daugiau nesąmonių, 
pvz. bandymas pakeisti ALOST

P. L. B-nės pirm. B. Nainio 
įgaliotas atvyko pas mus P. J. 
Kavaliūnas, sakęs stengsiąsis 
padėti švietimui. Už tą mes bu 
tumėm patenkinti ir dėkingi.lUlUVUI U. 11 *

bet pasirodo aiškiai, kad tas nors reikėjo pasakyti
“švietimas” faktinai buvo pri
dengimas savotiško-nepagei- 
dautino tikslo: brovimasis į 
ALOS Tarybos vidaus reika
lus, parodant štokų apdairumo 
ir tean tikrą nachališkumą. Po 
na« J. K., apeidamas šį veiks
nį ir ios santvarką, pakvietė 
organizacijų atstovus “pasitari

ntanaš Rūkštelė

NEPAVYKĘS SIMPOZIUMAS
L. T. S-gos Chicagos sky- pravestą simpoziumą. !

riaus metinis sus irinkiinas Pirmiausiai reikia pasakyti, 
įvyko spalio 10 d. ir tuo pačiu kad LTS-gos Chicagps skyriaus 
laiku buvo suruoštas simpotziu vadovybė yra sumani ir išra-' 
mas, kuris spaudoje išsamiai dingą, nes norėdama susirinkL* 
jau buvo aprašytas A. Beržie- me padidinti dalyvių skaičių, 
nės. Nors reportažas netenden- sugalvojo suruošti simpoziumą 
ringas, bet vis dėlto vienus pa- gražiu ir patraukliu pavadini- 
giria, o kitus papeikia, gal ir inu, — siekimas savybėje pa- 
dėlto, kad skaitytojui būtų įdo siaiškinti Amerikos lietuvių 
mešms pasiskaityti. Tai įpras organizacinę santvarką... Ar 
ta žurnalistų taktika. begali būti kas patrauklesnio , - . . - „ - - . ......... .. , _

Nežiūrint gero noro simpo- ir reikalingesnio dabartiniu uosto pusę, kur sustojo traukinys Kipenagone, ir mūsų 
B-nės žmonėms, kuriems per- ziumą išdailinti rašo, kad de- metu?! Pranešėjai irgi parink vagonai subraškėjo, sudundėjo ir vėl nešasi toliau; Dar 

batuose buvo gana taiklių ir ti ne bet kokie, būtent: po vie- kartą kėlė per platų uostą-Lollando antrojoje pusėje ina- 
aitriu pasisakymų, bet kultu, n, atstovų ‘mūsų ir jūsų” pu.. ]aj leHni stulpų; milžiniškų keltų bei
ringą forma buvo išlaikyta iki sės, atseit, nz bendradarbiavi- . , , • * * • — - - *
galo. Reikia manyti, kad ir ne- m9 ir prieš, o pats moderato- but« valzdas ir gyvenimas ne SIŪS Žemes ZTno-
visai taip bpvo, cteaAspaudoje rius lyg ir “bepartinis”, kas sa proto sukurtas. Mažai matėsi žemyno, tik tiltai ir 
jau pirmieji “šūviui* pasirodė, vaimė priduoda didesnį orumą geležis, kai kur ant vandens plaukiojo žiburiai. Taip mū- 
Todėl reikėtų iš šalies gal kiek svarstybonis. , sų traukinys nuriedėjo nuo laivo ant geležinio tilto,
objektyviau pasisakyti, tai vis Moderatorius V. Kasniūnas traukiniui kiek pavažiavus, pasitiko mus vokiečių poli- 
bus įnešta daugiau sviesos sim prieš atidarydamas simpoziu- cija ir muitinės valdininkai. PatikrinoA pasus, bet muiti- 
poziumui Įve n paskelbė ir tam tikras tai.'mnkai tik pasisveikino ir nuėjo vagonais toliau. Jau buvo

Labai gaila, kad buvusieji Rykles: trumpai kalbėti, kalbo brėkštantis rytas, bet apsiniaukęs visas dangus, ir pylė 
da^ flri žSr nelara^Tavo S “ehesti or^am"įlietus. Traukinys ėmė važiuoti visu greičiu per lygius ir
dar iki šiol neparase saw įs- zacijų, vengti bet kokių uzgau „ , ...
pūdžių iš vienintelio tos rūšies' liojimų, žodžiu, niekam neuž- graZ1US laukuS’ imskus’ GalvoJu> kad Sreitai 
simpoziumo. Todėl norint ne- minti ant “mazolio” ir pana-' Hamburge. Dar norėčiau ten sustoti ir aplankyti savo 
norint mėginsiu pasidalyti sakiai. Taip ir kilo dalyviuose'semi laikų gerą bičiulį Juozą Žaleduonį, bet vėliau pakęi- 
vo asmeniškais spūdžiais apie klausimas, tai apie ką bus kai Čiau, savo 'huomonę. Sustojus traukiniui Hamburge, lie- 
taip vykusiai ir sklandžiai bama ir kas kalmama? Esant pos 20 d. 9 vai. ryto, turėjau apie valandą laiko: pasi- 
anot A. Beržienės parašymo, neaiškumui, pakilo įtampa ir^ vaikščioti. Galėčiau kur nors pasukti. Žinoma
7 \ °i ^S &au su taksi pas kun. V. šarką, bet tas prieš dvi dienas

idomaus- ’ "Sl *U * 9 išvažiavo į Romą. Tuomet apsisprendžiau eiti j stoties
Pirmasis buvo pranešėjas— buietą. Pasilsėjus emu į peroną, kuriame jau lauke eks- 

į kalbėtojas A. Juodvalkis, kuris presas, pasiruošęs dumti į Bremeną, važiuojant per 
Vadinasi, prie tų nepilnatei i pasisakė laikysis moderato- Hannovęrį. Sėdžiu vagone- Pajudėjo ekspresas ir netru- 

ių priklauso tie, kurie priklau riaus nurodymų ir savo asme- kus prispaudė savo juodus padus Hannoverio-geležinke-

VIRŠ BALTU DEBESŲ * # 
y Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje

KAZYS KARUŽA

Taip pajūriu važiuojame toliau. Retai kur sustoja, 
►resas juk neprivalo stovinėti mažose stotyse, o tikekspresas juk neprivalo

didelėse-eentrinėse. Taip privažiavome cnaesnj miestą ir 
uostą: Halmstadą ir Helsingborgą. Didelis uostas, kuris 
buvo “pažabotas” visokiais geležiniais stulpais ir laivų 
keltuvais- Per trumpą laiką perkėlė į antrą Helsinborgo

daug rūpi kitų kraštų lietuvių 
organizacijų statutai, neišven
giamai reikia priminti P.L. li
nes nuostatus, kurie sako:... 
“Bendruomenės nariai yra vi
si lietuviai. Tačiau teisinė pa
dėtis bendruomenėje ne visų 
lietuvių yra vienoda. Tuo atž
vilgiu jie dalijasi į pilnateisius 
ir nepilnateisius. Pilnateisiai 
savo teises gali prarasti. Teisę

tiesia!: Norime likviduoti AL- 
OST, o jos vietoj sukurti L. B- 
nę! (tokią, kokią jau perša P. 
L. B-nė, sulig R. Kasparo laiš
ko, rašyto 1976-VII-20).

Sunku suprasti J. K. elgesį.
Jis buvo iš anksto įspėtas to po 
sėdžio nešaukti del sekančio:

1. Argentinos lietuvių pro- praranda, a) Kas kenkia lietu-'

Gubos vidurdienyje

n • : -0. is TDP-ie
’ S Savings 

tx> make .
* •< • < ’ lor years.

V’* than
- ir dreams

'-r before.
' »r parti'

- HayroD 
x, or the 
’U bank.

’ i^erlcan

vįu

Kas pritaria bolševikinei oku
pacijai (10 str.).

so komunistų partijai, kurie 
giria dabartinę Lietuvos pade 
tį, kurie giria Sovietų Sąjungą 
ir jos’tvarką ir kitokie svetimų, 
valstybių pagelbininkai ar pri 
tarėjai Lietuvos naikinimo dar 
bo. Tokie nariai nustoja lietu
vio teisių”.

Ogi toks yra P. Ožinskas, 
“A. L. Balso” redaktorius ir 
leidėjas? Del to yra pašalintas 
iš ALOS Tarybos. B&L .. daly
ve J. K. sušauktame posėdyje. 
Be komentarų. Ą

Iš kitos pusės, atrodo kad 
kaikurie P.L. B-nės V-bos žmo
nės turi pakankamai laiko rū
pintis kitų kraštų lietuvių rei
kalais, bet keista suderinti, kad 
praėjus daugiau pusei metų, 
('dabar jau apie 10 mėnesių) 
dar nėra III PLJK aiškios ga
lutinos apyskaitos. Tik žino
me, kad buvo 'daug tūkstančių 
doleriu surinkta. (Iš turistų ge 
rokai perdaug paimta, ką gali
ma Įrodyti), bet kiek jų liko 
ir kaip bus panaudoti?!

Apyvarta labai didelė tačiau, 
apyskaita turėjo būti pristaty
ta savo laiku. Delsimas patei
sina tuos lietuvius, kurie kal
ba arba rašo nepalankiai finan 
su atžvilgiu. '

Yra ir daugiau įdomios in
formacijos, bet palikrime ki
tam kartui. Prašau patalpinti 
“Naujienuose”, labai ačiū.

Su geriausiais linkėjimais ir 
gilia pagarba.

Aleksandras A. ^[itiudas 
A.L.O. S. Tarybos Pirmininkas

i

niskų komentarų nedarysiąs, į-q s^yje. Galvoju, šis miestas, Stadhagenas ir Meer- 
ir citatas g spaudos. Netikėta becko stovyklose yra mano atminties punktai,
staigmena — teko pasiklausy. nes čia vargo dienomis, kada beveik prieš 30.metų gyve- 
ti beveik atmintinai visiems 
jau žinomą chartą, o skaitan
tiems spaudą su rašytoms ci
tatoms yra ganėtinai susipa
žinta, kurios gražiomis savo 
“filosofijomis” nieko neišspren 
džia.

Tai va iš didelių debesio išė
jo mažas lietus, hes paaiškėjo 
kad lik.bus kalbama apie L. Antaną Petrauską, kurį 1975 Šventaisiais Metais įšven- 
?"nT ^aIavlmus- ,V1S A: tino į kunigus pats Popiežius, 100.000 žmėnių ir mano 

neiškentė-aklvaiz^oje* ^ien^ karią gaunu iš p. Reginos Kašelio- 
___ _ .jnienės telegramą, kad skubiai atvykčiau į J. Kašelio- 

sus L. B-nės gražins m veiktus nio laidotuves, kurį laidos Hannoverio kapinėse. Dalyva- 
darbus. Kvietė visus vienybėn'vau. Taigi, Hannoveris, Stadhagenas ir-Meerbecko^sto- 
ir susitarti bendrai veikti Lie-;vykios liko mano širdy, giliai prisimenant, kur ten gy

venomeir vargome 5.metus.«. - ’ u
jlxluuu uvi no - ^esvai0Jan^ ekspresas neša nesustodamas ma-

mat^iX" didėlėms^arbamTĮne tolJm > Vakarus prie Bremeno. Nustoja lietusHi- 
Gi tiė darbai, kurie nori žinojęs. Pro juodus debesis prasikalė saulute ir nušvito gra- 
ti, visiems gerai žinomi. Gerai žios laukų apylinkės, auksinės saulės spinduliais, kurijio- 
sakoma, kad iš, darbų galima §e lingavo derlingi, brandūs javai. Visur lygumos, o lau- 
žm°gų pažinti, ypatingai oisa-'įai'kaip pasaka. Visur pavyzdingas žemės ūkis- Kaimai 
mzacija tik iš darbų save at-! 
estuoja.

(Bus daugiau)

nome Meerbecko lietuvių stovykloje, šimtas kartų te
ko ten keliauti ir vaikštinėti su vaikais, žmona Jadvyga 
ir vienam. O antra, aš čia atkeliaudavau ir nuvykdavau 
j Hannoverio lietuvių stovyklą, kur aplankydavau saVo 
dukros Giedrės krikšto tėvą, lituanistą Juozą Kašėlionį, 
dzūką, kuris savo laiku buvo Šakių pradžios: mokyklų 
inspektorius, jo žmoną Reginą, mažą sūnų Antanuką: ir 
jo žmonos tėvus pp. Amįrukaičiuš. Be jų, ir mokytoją

Juodvalkis, perskaitęs chartą1 
ir spaudos citatas, 
nepakomentavęs ir nurodė vi-

"--------- .------—
tuvos labui. Bet tuo pačiu, prolVf 
kuroriškai apkaltino visus tuos 
kąs kliudo L. B-nei dirbti nu

MONDALE PRALAIMĖJO 
PATS SAVO GIMTINĖJE

AFTON,. Minn. — Carterio

tik raudonuoja, mat, visi namai S raudonų plytų staty
ti, senoviškas namų statybos stilius. Taip važiuoja ir 
gėriuosi ūkininkų laukais, sodybomis ir gražiais gamtos 
vaizdais. Rodos, keliaučiau Vilkaviškio apskrities lau
kais nuo geležinkelio stoties ar plentu į šv. Onos atlai
dus Alvite arba traukiniu į'Kybartus, tai jokio skirtu-

pasirinktasis į viceprezidentus-mo' nebūtų, išskyrus sodybų suskirstymas. Mūsų • ūki- 
Walter Mondale savo gimtąją-’ 
me miestelyje Afton, Minn., rin
kimus pralaimėjo; Jimmy Car
terio ir Walter Mondale bend
ras tikėtas gavo 580, o Fordo- 
Dole tikėtas gavo 650 balsus.

ninkai gyveno vienkiemiuose, tai buvo lyg dvarukai, ap
supti sodais, o čia Vokietijoje daugiausia raudonuoja 
kaimai, pastatyti iš raudonų plytų, o namų stogai už
dengti raudonomis čerpėmis. ,(.Apie tokių plytinę sody
bų Lietuvą rašė rašytojas Vytautas Alantas).

WITH RFPAVMFNT 
TO FIT YOUR INCOMC

see us for 

financing.

AT OUR 10W RATES

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best wty to lady!

Paid ua

OUR SAVINGS 
CERTtnCATEt 

EARN UP TO MSURED

Mutual Fem
’ KTT7 !

* f
i b

2212 WEST CERMaK'ROAD Y
FaIRM KAttar^Vw^mur

MGVftst Mon.tueirri.x
SERVING CHICRGO AND SUBURBS SINCE 1305

CHICAGO, ILUNOB 4MOS 

Pienei VTrgitl* 7-7747

Bet ir Lietuvos pasienio pusėje buvo daug kur pas
tatyta panašūs ūkininkų namai su raudonais stogais. 
Tokia statyba atnešta iš Rytprūsių Vokietijos pusės į 
Vilkaviškio apskritį, kur daugumas ūkininkų gyveno ar
ti Vokietijos sienos.

Begalvodamas apie šią praeitį net nepajutau, kaip 
atsidūriau Bremene. Laikas prabėgo greitu buvo sekma
dienis, 1975 m. liepos 20 d. 2 vaL po pietų, buvau Breme
ne. ' * ■

Bremenas — didelis miestas ir geležinkelio stotis, 
čia susikerta geležinkelių mazgas, iŠ kur traukiniai įvai
riomis kryptimis rieda J Skandinaviją, Lenkiją, Austri
ją, Šveicariją, Italiją, Belgiją, Olandiją, Prancūziją ir kt

Švaistausi po gražią ir didelę stotį. Einu ir saugau 
savo lagaminus, kaip deimantų prikrautus, surinktos 
muziejinės literatūros. Pirmiausia pasidedu j apsaugą 
lagaminus stotyje- Einu į bufetą užkąsti. Pavalgęs einu 
į telefonų būdelę skambinti kpt Bruszauskui, su kuriuo 
susipažinau Romoje. Jis man davė.savo adresą jr. tele
fono numerį, prašė, kad, važiuodamas pro Bremeną, 
paskambinčiau jam ir būtinai aplankyčiau jį namuose 
— Verdeno apylinkėje. _ <

(Bus daugiau) • '-v-- .
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Genrikas Zimanas gimė 1910

pas mus

1739 So. Halsted St., Chicago, DI. 60608

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

UNIVERSA

MMB

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, Monday, Novambar 8. 1976

išdirbs 
ateities

šaitis su žmona iš Kalifornijos. 
Vilkas iš Detroito, Osvaldas Na 
gėlė ir Stasys Gečas abu iš Chi- 
cagos-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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-

šiliepė apie naujus kanadiečius
Pasikalbėjimas su Federalinės 

valdžios parlamentaru
W. Mj Andrės .. ;

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.
\

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Įsteigta 1923 mrixl*.
Įstalcoe pietųom kiemą* automobiliam* pastatyti.

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 103 psl. Kaina S1.50, 

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

N AU JIE N O S.
1739 So. Halsted SL. Chicago, HL 60608

Painformavau W. M. Andres, 
kad G. Zimanas yra žydų kilmės, 
ištikimas žiauriajam Sovietų Ru
sijos komunizmui, ji kerštingas 
lietuviams. Kaip nusipelnęs so
vietiniam komunizmui ir patiki
mas' Maskvai, todėl ir atvyko su 
Sovietų delegacija kaip “Lietu
vos delegatas”.

Pagal komunistų išleistą 
enciklopediją

$3.00.
Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Kanados naujienos 
burmistras savo kalboje pa-

Ugamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli poslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4.00, minkšti

Vargiai G. Zimanas būtų su 
Kremliaus pagelba įkopęs i pa
čią viršūnę, jei Kremlius būtų 
turėjęs žinių, kad G. Zimanas 

i atsilankydavo : Ožeškienės gat- 
■vėje visiems saugumiečiams ži- 
į nomą 6-tą* kambarį, kur susi
tikdavo su P. Spiridonovu-Lašu, 
kuris už suteiktas priešvalsty
bines žinias /neblogai sumokė
davo. P. Spiridonovas-Lašas jau 
miręs, bet jo pavaldiniai lanko
si laisvame pasaulyje ir reikalui 
esant apie tokius dviveidžius su
teikia žinių. J. šarapnickas

ST; CATHARINES, Ont,
Niagaros Pusiasalio vengrai pra-1 reiškė, kad Wellande yra.34 tau- 
ėjusio spalio 24 d. Wellande pa- tų žmonių ir gana palankiai at
minėjo 20 metų sukaktį nuo su
kilimo prieš okupantą — Sbvie
tų Rusiją. Tame minėjime or
ganizuotai dalyvavo St. Catha- 
rinės Lietuvių B-nės valdyba, 
LVS “Ramovė” ir Povilo Lukšio 
šaulių kuopa su vėliavomis.

St. Catharinėje prieš kelis 
metus susiorganizavus Rytų Eu
ropos pavergtų tautų išlaisvi
nimo k-tui, visuose svarbesniuo
se minėjimuose, kurie liečia So
vietų okupacijas, yra talkina vi
si šiai organizacijai priklausan
tieji: lietuviai, latviai, estai, če
kai, vengrai, ukrainiečiai ir len
kai.

jone. Jo tėvai buvo dvaro nuo
mininkai. 1933 m. jis užmezgė 
ryšius'su LKP. Nuo'1934 m. 
komunistų partijos narys. Jo 
bute 1934-35 m. buvo daromos 
LKP Kauno raj. k-to organo “Re- 
.yoliucinis darbininkas” „matri
cos. 1937 in. padėjo organizuo
ti LKPČK pogrindžio ryšius. 
Kaip nusipelnęs komunistas. So
vietams -1940 m. okupavus Lie
tuvą. G. Zimanas buvo paskir-i

< Neseniai čia lankėsi Bronė 
j Kazlauskienė. Ema Harfinanie- 
■ nė. V-Viliūnienė, Kiztauskai.pre- 
Į ialas Mozeris, kun. Katauskas 
ir daug kitų.

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygą rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metą 

Chicago* lietuvių gyvenimą ir ju atliktus darbus 664. psL Kaina 
110. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijoj statytos baž- 
nyHoa. įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
nasaulleuški chorai, 9 bažnvtiniai Ir 314 veiklesnių žmonių biografl- 
UT Duoti dokumentai katalikiškų, socaillstinrų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų attikti darbai, įstrigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt '

Norintieji šia knyga įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti: ' ,r

1739 So. Halted SL, Chicago, BL 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmrnas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina S2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psl., kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos {vairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą. - *

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H; TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336* puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

tacijos skyriaus vedėjo pavaduo
to jas;,. 1942 m. X1.26 d. paskir
tas LKPCK ir Lietuvoje Sovie- 
tinio partizaninio judėjimo šta
bo operatyvinės grupės virši
ninko pavaduotojas. 1943 m.IV 
atvykęs i Baltarusiją Kozėnų 
miškuose, Naročiaus ež. apylin
kėse-su sovietų partizanais už
puldinėjo vokiečius. 1943 m. X. 
m. Rūdninkų girioje, Alytaus: 
apskrityje “partizanavo”. 1944 
m. VI 3 d. Rūdninkų girios par
tizanai prie Pirčiupio apšaudė 
vokiečių važiuojamas automa- 1 
šinas ir keli vokiečiai buvo nu-! 
kauti, . Tą pačią dieną vokiečiai 
pasiuntė į Pirčiupio kaimą bau
džiamąjį būrį, apsupo kaimą ir 
išžudė 114 Lietuvos žmonių. Už 
Pirčiupio kaimo tragediją yra 
atsakingi iš Sovietų Sąjungos 
pasiųsti partizanai, jų tarpe ir 
buvęs sovietų partizanas G. Zi
manas^-Jei Rūdninkų giriose ru- 
sų partizanai nebūtų užpuolę vo
kiečių važiuojančias automaši
nas ir nukovę kelis vokiečius, 
Pirčiupio kaimo gyventojai ne
būtų nukentėję. Rūdninkų gi
rios partizanai sovietų rusai taip 
pat šaudė lietuvius ūkininkus ir 
plėšikavo. Nuo jų rankos žuvo 
ramus ūkininkas Stašauskas, ir 
kiti, kurie nerėmė komunistų

HOT SPRINGS, ARK.
Trumpai

Hot Springs lietuviams darosi 
vls patrauklesnis ir patraukles
nis. Daug lietuvių atvažiuoja 
ieškodami geresnės ir sauges
nės vietos apsigyventi, kiti lan
ko gimines ir pažįstamus, treti 
pasimaudyti karštose voniose: 
sveikatą pataisyti, šiomis 'die
nomis čia atsikėlė nuolatiniam 
apsigyvenimui Vytautas Tarno

Lietuvos saldainiai ir 
i bulvienė- ~f

Kapitonas Petrauskas taip 
ir liko kapitonu, nors kiti ben 
dralaispniai kilo. Turbūt kam 

i nors jo pažiūros nepatiko...
Persi tardavo m mielu žodžiu, 
jam esant Kaune, (jis buvo 
Šančiuose). Man važiuojant 
1933 metais Amerikon, klausė 
ką galėtų įduoti dovanų jo sc- 

1 šeriai, (gyvenančiai arti Čika
gos). Sakau — Lietuvos saldai 
nių! (Mūsų saldainiai buvo 
100% natūralūs — Šiauliuose 
“Birutės” savininkas Vaitkus 
pats turguje rinko ir pirko 

ijiems uogas ir vaisius). Atve
žus seseriai dovaną — ji nus
tebo: juk-Amerikoj saldainių 
krautuvių* nėatsimuši(Man 
buvo nejauku išgirsti...).

- t- - >

Bet judrioji čikagietė Ona 
Aleliūnien ė sumanė importuoti 
Lietuvos saldainius ir platinti 
per piknikus ir’visokius “pa
rengimus”., Jai sekėsi. Su sū
numi, virve keldavo dėžes i 
aukštą, ątsiėmus iš muitinės.

O su-Petrausku daug bulvie
nės su pienu esu išvalgęs: jam, 
ir jo broliui, lankant Šiauliuo
se mokyklą, tėvas atveždavo 
bulvių ir pieno į išnuomuotą 
tuščią namelį miesto pakrašty, 
vaikai išvirdavo pilną didelį 
katila visai dienai — ir ma- 
ne, svečią, visuomet vaišino.

Arėjas Vitkauskas

šiais metais Rytų Europos pa
vergtųjų tautų komiteto pirmi
ninkas yra inž. Steponas Šetku’s 
Be to, 
mųjų šio komiteto aktyvus or
ganizatorius, Inž. Steponas šet- 
kus vengrų minėjime Rytų Ęu- 
ropos pavergtų tautųvardų pasa
kė griežtą kalbą prieš Sovietų 
Rusijos okupaciją Vengrijoje ir 
1.1, šetkui baigus kalbą vengrai s 
ir kitų- Sc-yietų pavergtų kraš-1 
tų dalyviai audringai plojo.

. Vengrų minėjime lietuviai at
kreipė visų dalyvių dėmesį: Lie
tuvos yėliava,“Ramovės“ ir šau
lių vėliavos 
asistavo 
tautiniais rūbais, šauliai unifor
muoti.
tiumais. - Už tai: vykstant minė
jimui lietuvių grupė buvo su
sodinta pirmose kėdėse. ■

Buvo, valdžios atstovų kalbė
tojų, kurie pripažino, kad čia

Spalio mėn. 1 0 dieną Hot 
Springs pradėjo veikti privati 
kultūrinė /lietuviška radio va
landėlė SPA, kurios molto yra 
— "Leiskit į tėvynę”. Progra
mas ruošia ir pranešinėja Sa
lomėja šmaižienė. Sekanti jos 
programa bus girdima lapkri
čio 14 d. iš KBHS stoties 590 
AM banga, sekmadienį, 2:10 
P- P-

Amėri- 
admiiiistraci- 
, gal būt su- 
ius, pagyvįn- 

T. r.ręKyLą ir išplėsti pramonę, 
norėdama sumažinti bedarbių 
skaičių. Trylika bilijonų dolerių, 
kuriuos prez. Fordo administra
cija dėl vienu ar kitų priežasčių 
suvėlino išleisti, bus pagreitin
tai eikvojami ateinančių mėne
sių bėgyje^ liet sumažintų mo
kesčių Įtaka, padidintas varto
tojų išlaidumas, — jei iš viso 
kongresas panorės veiksmingai 
mažinti mokesčius, — tik palaip
sniui, lėtu tempu tepasireiks.

tas Maskvos “Tiesos” atsako- partizanų ir nesutiko būti jų 
minguoju redaktorium. j šnipais.

Sovietams antrą kartą okupa-

Hot Springs, Ark., širdies 
smūgio ištiktas mirė kun. Bo
leslavas, Liubauskas. Tai buvo 
nepaprastas žmogus, pavyzdin
gas kunigas,. gilus-lietuvis pat
riotas, kuris nesigirdamas ir 
nesireklamuodamas yra nuvei
kęs didelius darbus. Turėjo sa
vo draugų tarpe daug garsių as
menų amerikiečų, per kuriuos 
yra daug nuveikęs dėl Lietu
vos.

VisiemSj lietuviams yra gar
bė, kad jį, kaip lietuvį-kunigą 
taip garbngai palaidojo. Daly
vavo vyskupas ir 10 -kunigų. 
Net pamoksle atsisveikindamas 
jo draugas kun. Otto Pisom, at
vykęs iš tolimos Pensilvanijos, 
pabrėžė, kad Father Bolės bu
vo nepaprastai doras kunigas, 
garbingas lietuvis... Yra nepa
prastai liūdna, kad vos persiri 
tęs per 71 metų slenkstį, turėjo 
mus apleisti... St. Alius,

Kadangi W. M. Andres atstovą, kad Lie
tuva yra Sovietų okupuota, kad 
G. Zimanas yra senas komunis
tas ir žmogus, kurs, Sovietams 
okupavus Lietuvą: tapo laikraš
čio redaktorium, kuris redaguo
jamame laikraštyje garbina So
vietų komunizmą, kuris yra at- 
sakintgas už išžudymą 96 mil. 
žmonių "ir kelių šimtų t ūkstan
čių lietuvių. ■
Genrikas Zimanas kaip “Lietu
vos atstovas’ kažkokioje Sovietų 

Rusijos delegacijoje

Ar prezidentiniai rinkimai pa- jojo prezidento priemonės ČRt 
j si baigę lapkričio 2-sugebės už-1 nominėje krašto 
1 baigti prekybininkų ir gamin-; prekybo 
; tojų, o taipgi ir vartotojų rūpes
nius ir rodomą nepasitikėjimą 
! krašto ūkiu? Ar sugėlus pasi- 
■ judinti tvirtu žingsniu teigia- 
i ma krašto gerovės linkme visa 1 lnis^ pnemo 

, , .. ., maž:.... una mok
į krašto ekonomija :

Istorija sako, kad pagrindinės 
j ekonominės jėgos, bet ne publi- 
| kos reakcija pasibaigus prezi- 
1 dentiniams rinkimams bei nau-

tradicijų, aprangos, ir rankų 
mostu nurodė kaipo pavyzdį lie
tuvių 'grupę.

Kreditas priklauso ponioms: 
A. Ališauskienei, V. Alonderie- 
riei, P. Kalafnienei ir F. Janušo- 
nienėi, dalyvavusioms minėjime 
sų tautiniais rūbais. Taip pat ir 
šauliams — A. šetikui, P. Baro
nui ir J. Girevičiui šaulių uni- - -- '..v'*-’* : ‘ — ' • - -
formose. Vengrų minėjime bu
vo keletas valdžios atstovų, ku
riepasisakė esą gimę ne Kana- Atsakė, kad tas priklauso, nuo 
doje. Wellando miesto majoras Otavos. Ta proga painformavai!

1941 m. kilus sovietų-vokiečių
karui pabėgo į Sovietų Sąjungą vus Lietuvą G. Zimanas jau bu- 
ir dirbo LKPCK Maskvoje. 1942 ! vo paskirtas “Tiesos” vyriausiu 
m. LKPCK propagandos ir agi- [redaktorium nuo 1945-70 m.

Nuo 1971 m. žurnalo “Komunis
tas” redaktorium.

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TEL. 421-3070

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai ’ Žaliuojanti pie- 
relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybp pieveles išauginti. Reikia patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A šeštoko knygele, 
kuri vadinasi '

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę nfauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiusti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu' adresu:

Dalyvaudamas pas vengrui, 
jų 20 metų prieš Sovietų Pasi
jos okupantą sukilimo Semons- 
tratyviniame minėjime ir lietu
viams pasiruošus su vėliavomis 
žygiuoti f salę priėjo vienas ne? 
pažįstamas ašmuo ir paklausė/ 
kokios tautybės yra šį-grupė? 
Pasakiau, kad esame lietuviai. 
Nepažįstamasis ašmuo pasakė, 
kad šiomis dienomis iš Sovietų 
Sąjungos lankosi Kanadoje 12 
asmenų ■ delegacija susipažini
mui su Kanados pramonę ir ūki- 
ninkystę. Pranešė, kad toje gru< 
pėje yra ir Lietuvos atstovas, 

šetkus yra vienas pir- .Paklausiau, ar žinote jo pavardę.
Atsakė, kad Zimanas 
■.buvau asistentas prie ramovė- 
nų vėliavos, negalėjau daugiau 
išsikalbėti apie tą Sovietų de
legaciją, reikėjo, su vėliavomis 
žygiuoti į minėjimo salę.

Minėjimo pertraukos metu 
pasisekė surasti tą nepažįsta
mąjį asmenį. Prisistačiau jam 
kaip laikraščio korespondentas 
ir paklausiau, iš kur žinote, kad 
iš Sovietų Sąjungos y.ra atvy- 

Lietuvos vėliavai kusi delegacija į Kanadą. Atsa- 
ponios- apsirengusios kė, kad yra parlamento atstovas 

W. M. Andres ir būnant Otta- 
Ramovėnai juodais kos-} vo j e jam teko su šia delegaci

ja susipažinti. Pareiškė, kad ta 
delegacija spalio 23 d. dieną lan
kėsi. Niagara Falls. Ta proga 
pakviečiau “Lietuvos atstovą”^ 
Zimaną apsilankyti į parlamento 

atvykę nepamiršta savo tautinių atstovo W. M. Andres *ūkį ša-' 
lia Niagaro Falls — Niagara 
on-the Lake. Parlamento atsto
vas W. MĮ. Andrės pasisakė* ėsąs 
vokiečių kilmes, iš Ukrainos at
vykę į Kanadą, ir kadangi tė
vas kalba rusiškai, .tai Andres 
M. P. sudarė sąlygas “Lietuvos Į Kurdimakščiuose,-Lazdijų ra
atstovui” G.-Zimanui plačiau iš
sikalbėti apie Kanados ūkį.

Paklausiau W. M. Andrės, ko
dėl apie Sovietų Sąjungos dele
gaciją* nieko nerašoma spaudoje.
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drove. 1739 So. Halsted St, Chicago 
Hl. 60608. Telęf. HAymarket 1-6100.

Pinigu* reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

z Matome trapius, sūrius, sausainius, kramtomus prie 
alaus (pretzeliai), bet tikrovė yra kitokia. Tai yra 
3,000 karty elektroninio mikroskopo padidinti stiklo 
siūlai. Jie yra trapūs, bet* nesūrūs ir nemaistingi. Ohio 
valstijoje, Granvill miestelyje yra Owens-Corning Fi
berglass centras, kuriame daromi įvairiausi bandy
mai, o tiktai vėliau pradedami gaminti reikalingi pro
duktai. -

NAUJIENŲ raštinė .atdart kasdien, išskyrus sekmadieniu*, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Subscription Ratas:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
iix month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$ 14.00 per six mon Lis. $7.00 per 
three months. Canada >30.00 per year; 
other countries $31.0C* per year.

15 cents per copy.
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THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams___________________ $30.00
pusei metu_______________ $16.00
trims mėnesiams ____ $8.00 sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-
vienarn mėnesiui ---------  $3.00 drove. 1739 So. Halsted St. Chicago

Kitose JAV vietose: 
metams--------

pusei metu ____

trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams______
pusei metu ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams  ______________  $31.00
pusei metu______________ $18.00
vienam mėnesiui ._ .. $4,00

Naujienos eina kasdien, išskiriant

tarimą, pabržiantį, kad JAV nepripažino ir nepripažįsta 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos įjungimo į Sovietų Sąjungą. 
Tiktai tarptautinės teisės žinovai supranta tokio nutari
mo pilną reikšmę Jie stebisi kaip nedidelė Amerikos gru
pelė, veikdama vieningai, galėjo įtikinti įstatymų leidė
jus pravesti tokį svarbų nutarimą. Lietuviai jiems atsa
kė, kad vienybėje ir pasiryžime yra galybė-

I Ne visi lietuviai, pritarė Amerikos Lietuvių Tarybos 
! vedamam darbut Vieni norėjo patys imtis politinės veik

los, kitus sūkurin -stūmė garbės troškimas, bet jie iki Šio 
meto dar nepajėgė sugalvoti nei vieno politinio žingsnio, 
kuris būtų naudingas pavergtai tauta. Jie turėjo vieną 
kitą pasiūlymą, bet neturėjo pakankamos patirties tam pa 
siūlymui realizuoti. Be to, jie nenorėjo pramokti dirbti 
su kitais lietuviais. Jie nenorėjo pasinaudoti kitų patirti
mi Jie buvo taip įsitikinę dideliais savo gabumais ir aiš
kia vizija, kad kitiems jie tikėjosi lengvai nosį nušluosty
ti Jie nesuprato, kad laisvės kovoje neužtenka “nosį paš
luostyti”, bet reikia būti tolerantu ir išmokti dirbti su 
kitais, galinčiais tiek pat ir daugiau padaryti, negu, nosis 
užrietusieji . -

Amerikos Lietuvių Tarybos darban susijungė ne no
sis kitiems lietuviams “šluostyti” norintieji, bet gimti
niam kraštui naudingą darbą atlikti -pasiryžusieji. Jų 
neišmuša iš vėžių pašaliniai dalykai, nes kiekvienas turi. 
galvoje patį svarbiausiąjį — pagalbą pavergtiesiems. To
kia yra didelė Amerikos lietuvių dauguma. Jie nesiekia . 
asmeninės garbės, neturi noro pasirodyti, bet atlieka sa- , 
vo pareigą ir tyli. . 'į:

- Amerikos Lietuvių Tarybos atstovai suvažiuos į Čhi- 
cagą šios savaitės pabaigoje, spalio 13 dieną,. Jie išklau
sys valdybos pranešimus, pagirs arba papeiks atliktus ar

gal per M Myli
si vokiančius mūsų žmones.

Tad būkime atsargūs ir i®- 
kibkime prie ją meškerės. To
kius asmenis mes privalome vie
šai pasmerkti, išvilkę į dienos 

I šviesą. Tegul žino risi, kas yra 
1 mūsų tautos priešai ir parsidavė-, 
lliai. Jie visokiais būdais mūsų

Amerikoje yra daug lietuvių, turinčių įvairiausias 
politines pažiūras. Daugelis yra susiorganizavę į grupes 
ir stengiasi įtikinti savo pažįstamus turimais geresnėmis 
politinėmis, filosofinėmis ir dorovinėmis pažiūromis, bet 
yra ir pavienių asmenų, kurie nepriklauso jokiai politi
nei grupei, bet turi savo įsitikinimus, kuriais vadovaujasi 
kiekviename svarbesniame klausime. Pavieniai Ameri
koje labai mažai gali padaryti, nes kraštas nepaprastai 
didelis ir spaudos laisvė duoda progos kiekvienam kartas dar nebaigtus darbus; išklausys Amerikos Lietuvių Ta- 
nuo karto išdėstyti, jeigu ne visus, tai bent pagrindinius ’ rybos skyrių atstovų pranešimų, nustatys planus arti- 

'mesnei ir tolimesnei ateičiai ir išsirinks atsakingus pa
reigūnus tolimesniam darbui dirbti.

Amerikos Lietuvių Tarybos priešai įvairiomis prie
monėmis bando pakenkti Tarybos vedamam darbui. Jie 
stengiasi pakenkti TLTo atstovams Washingtone, jie kliu-

įsitikinimų dėsnius.
Politika ir visuomeniniais reikalais susirūpinę lietu 

viai įsitikino, kad jie gali daugiau padaryti susiorganiza- 
ąę. Jie sudarė savo įsitikinimų žmonių partijas, grupes, 
sąjungas ir kiekvienas turimomis priemonėmis bando įti
kinti kitus geresnėmis savo, pažiūromis. Bet kai Lietuvą 
ištiko didelė nelaimė, kai rusai atėmė kraštui nepriklau
somybę ir pavergė visą tautą, tai Amerikos - lietuviai, 
pamatę, kad paskiros grupės, net pačios gausiausios, didės 
nės pagalbos nepajėgs suteikti rusų vergi jon patekusiai 
lietuvių tautai, jie pradėjo planuoti ir tartis, kaip gali-l keltas ir sūfeliūškytas. 
ma būtų visų Amerikos lietuvių pastangas sukaupti Į vie-, 
ną jungtį, kad visi galėtų padaryti spaudimą Į galingos 
valstybės politikus. Jie įsitikino/kad galės daryti stipres
nės Įtakos tiktai tuo atveju, jeigu dirbs vieningai. Visos 
didesnės Amerikos lietuvių politinės grupės ir fratema-. 
lūs susivienijimai sudarė Amerikos Lietuvių Tarybą, nus
tatė jai gaires, išdėstė pagrindinius principus ir ryžosi 
didesniems arabams.

Šiandien Amerikos Lietuvių Taryba yra stipriausias 
Amerikos lietuvių politikos pagrindas. Laikai keitėsi ir 
žmonės keitėsi, bet Amerikos Lietuvių Taryba pasiliko 
ta pati. Ji ne tik atliko pačius didžiausius darbus; bet ji 
dar ir šiandien tuos darbus tęsia. Ji įtikino galingus Ame
rikos politikus nepripažinti sovietų pretenzijų į Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Iki šio meto ne tik JAV, bet ir visa eilė 
valstybių rusų pretenzijų nepripažįsta. Kai susidarė pa
vojus, kad vienas kitas mekleris, norėdamas padaryti dar 
didesnes detentės nuolaidas, nesutiktų jų padaryti pa
vergtų kraštų sąskaiton, ta pati Amerikos Lietuvių Ta
ryba įtikino kongreso ir senato atstovus, kad priimtų nu-

AR JO VERGAS? ‘
J. KREIVĖNAS, Sibiro tremtinys ' — ■

Prabėgo daugiau kaip 30 me- kad Maskvos raudonasis impe-
tų nuo tų baisių ir žiaurių mū- ,> rializmas okupavo mūsų tėvy- 
sų tautai dienų. O męs išeivi- inę Lietuvą, kad pirmais okupa- 
joje, jau nemaža, dalis iš mūsų! cijos metais, jau buvo prikimš- 
pamiršome tą siaubą, nuo kurio ti nieku nekaltų lietuvių pilni 
mes bėgonąe be kvapo, palikę bro- Lietuvos kalėjimai ir. požemiai,. 
liūs, gimines, draugus ir pačią ’kur tik buvo galima, ten grūdo 
tėvynę Lietuvą, gerai žmoda- lietuvį .ir visokiais būdais bei 
mi, kad nustoję Tėvynę nėra- priemonėmis juos kankino ir 

.Šime kitose O šiandien jau dalis, I naikino. T • ' ’ 
mūsų išeivijos blaškosi ir žiūrit * . „ (
atgal, kur patiko tg baisuj, sU- ^ude ir jjnggo Kau-
biua, nuo kurio nešė &vo kaili i ” A°rtwSį 

,ir nežinojo kur slėpti ir prie koim,ck““^ Pra^sklS 
glaustis. Labai.apgaiiėtįna, kad le .lr kltBr: faeį. Pasmaugta 
’ , x - -požemiuose ir uztroskmta gy-tokioj negausioje musų tautoj, • ef-. . , f, - i -zf • - vuhuos.e vagonuose, vežant į Si-atsirado tokiu, kunė_ jau* sian- . * -j . 1 . v i ,. . biro taigas ir konclagenus le-dien drįsta viešai garbinti ir , . . ,, . /. ,: - .. . tai, žiaunai alkio ir .šalčio mir-liaupsinti, musų amžinąjį prie- .. ! , . v.. v. , < ■ x t ZX ciai,' Kas ten nebuvo, tas nezi-sa, Lietuvos okupantą, kad ten . * x • • i • z- i f , .: , - . < no ir neturi jokio supratimo, kasokupantas jau yra . sukūręs ze-1 , ' , \ v /T - \ .-i •• « • y? • ti ’ten -lauke tu žmonių, ir kokias miskajj “rojų .. Tik vieno klau-1, • _ > n - ... .kančias jie nese iki mirties. Ar Simo negalima suprasti: Kooel - _ . į v j . '
.. . ,'. . j j L- musų tauta gali kada, nors ūžti e liaupsinto]ai—bendradarbiauja XT: . . > .. - .x . . • i - - x u - a miršti ir do vanoti musu amzi-tojai nepasinaudoja tuo “rojaus j . r . 7 .. .. ...... ..nanrpriešui okupantui, kuris irgyvenimu, etik persą ji kitiems K. ,5 ,\ f , * šiandien savo kruvinom bendra-Dar ne viskam Tie okupanto’; i- * j -•. ; ■ , , . ' . . • f. . darbių rankom žudo musu pa-bendradarbiautojai—frontinin- ... . .; . . ' : .: . , . . . : Jtnotus tėvynėj e ir smaugia visąkai ir akiratminkai jau pamir- . .t . .. . ;~ . -tautą, O mus išeivijoje, jo agen-so musų tautos pralieta kraują,. . . . _ , . .vx x‘ i .. a ‘ ^',-tai ir musų tautos-išgamos per-tautos kančias ir vargus; pa- . . . • i i j. n . . .. .. 4sekioja mus ir skaldo, kad mesmiršo tuos, kurie ir šiandien ne-- X’r .r ' " j x i /nebūtumėm stiprus kovoti priessa ant savo sprando ta nepake- , v , . c,. , ,.. . , \ s okupantą. Nepamirškime, kad

# ’ Ja Okupantas nemiega ir nesėdi ran-
sauliui dar nežinomas skriaudas / \... ’ T- • i j -v
ir žudynes

j Bet mūsų išeivi jos didėlė dau-i suomet stengėsi ir stengsis ar- 
GARSINKITjĖS N 4 U J I E N O S E* Suma nepamiršo.- mūsų taiitai dyti ir griauti mūsų politinę, ir 

f * padarytų skriaudų ir baisenybių, tjautinę laisvinimo veiklą per Sa- 
Nepamiršo ir visa mūsų tauta, vo papirktus agentus, o ypatin-

dyti lietuviškas politines, grupeles ir traukti jas kitais 
keliais, bet visos ju pastangos nuėjo niekais. Jie karta 
pasiuntė į Tarybos suvažiavimą atstovus, paruošusius ne-: 
tikslius pranešimus, bet ir šis klausimas buvo viešai iš-

Turime žinių, kad ALTO priešai, nepajėgę nieko 
padaryti visai organizacijai, bando ardyti Amerikos Lie
tuvių Tarybą sudarančias grupes. Jie mano, kad pajėgs 
pakenkti didelei Amerikos lietuvių daugumai tęsti giinti- 
tiniam kraštui naudingą darbą. Bet jiems nepasisekė sa
vo tikslo pasiekti anksčiau, jie negalės to padaryti. nei 
šios savaitės pabaigoje- Jie gali klasta apgauti vienos 
politinės grupės narius, bet' jie nepajėgs apgauti Ame
rikos lietuvių daugumos. Dauguma toliau mato, geriau 
supranta ir greičiau ryžtasi imtis priemonių garbėtroš
koms suvaldvti. \ C

Amerikos Lietuvių Tarybos vedamas darbas yra pas
tovus, rimtas ir kovojančiai lietuvių tautai naudingas. 
Kiekvienas gimtiniam kraštui laisvės' trokštąs lietuvis pri 
taria ALTo vedamam darbui .ir visomis jėgomis ji remia/

VIS1 LIETUVIAI BIZNIERIAi

okupantas nemiega ir nesėdi ran
kų sudėjęs. Jis niekad nesiliaus 
persekiojęs mus išeivijoje ir vi-

Andrius Mironas

Kontraversiškasis Jack Londonas

kenktą mūsą veiklai ir atski
riems asmenims. Kad ir toki 
faktai: Bražinskams dar tik vos 

įspėjus įkelti koją j JAV-es ga.tvė- 
d se ii- saliūnuose atskiri iš tą pa

čią lietuvią skleidžia propagan
dą, kad “esą Bražinskus reikia 
atiduoti rusams”.

Mes privalome paklausti ir 
klausimą pastatyti, o kas yra 
tie ir kaip juos vadinti, kurie iš
žudė mūsų tautos kelioliką šim
tų tūkstančių nieku nekaltų įr 
šiandien juos žudo iš pasalą ir ' 
naikina psichiatrinėse. Tai ko-, 
kios rūšies yra tie žmogžudžiai 
ir koks Tribunolas privalėtą to
kius žmogžudžius teisti, O mes 
apšaukiame savo tautietį — ver- 
gą/kuris; bėgo nuogtų žmogžu
džių, naikinančią pavergtas .tau
tas. Kas šiandien bendrauja 
su tuo pasauliniu.žmogžudžiu ir 
jo nusikaltimus ir paslėpti mę-. 
lais ' ir 'apgaulėmis.

Prieš keletą dienų Chicagoje, ’/ 
renkant parašus, kad Bražins
kams Amerikos vyriausybė’ lejs- į 
tų apsi^^tj/čiį^JAy/pą^į- 
liaų vienam: dypuk.ui, kąd jįs 
sirašytų. Tas žmogelis atsakė: 
“Nepasirašysiu, nes .Bražinskai 
yra žmogžudžiai ir juos reika
linga atiduoti rusams”.

Aš paklausiau, o kodėl ne ta
ve atiduoti rusams. Jis man at
sako--“Juk aš nieko nepadariau, 
tai kodėl mane” ? Buvo jam at
šakia, kad ir Bražinskai unieko 
nebuvo padarę, kaip įr -±u, įet . 
jie bėgo nuo to paties priešo 
okupanto, kaip ir tu. O .pabėgi
mas iš Sovietų S-gos yra laiko-. ■g 
mas dideliu . nusikaltimu ir vals
tybės išdavimu. Tad padarei .pa-. 
našų nusikaltimą, kaip ir-jie. /

kį klausimą -r-jiuėjo. Kaip vė-

žmogelis, kurio smegenys įąu 
agentų buvo išplautos, o gal 
pats tapo agentas? Neprikl. 
Lietuvos laikais jis buvęs dar 
nežemds kategorijos valdiniu- 
kas. Labai gaila, kad ir toki as- t 
menys nesavo protu gyvena. O 
tokių asmenų paskutiniu' lailtu -J* 
atsiranda ne vienas.

(Bus daugiau) §

,♦ Greičiausias vėžlys Tėp
lioja tik 5 y ardus per minutę. 
Mūsų saulė, kuri atrodo stovi 
vietoje, per metus nukeliauja 
600 milijonų mylių. '

Londonas jaudinosi dėl kritikų pastabų, išleidus 
nes, dino jo trioletų ir kitokių eilėraščių, o įfakingas litera-pirmąjį romaną “Martin Eden”. Jame jis .fiktyviais '

priimąs vieną iš jo apysakų “To €he Man bn. Trail”. Pačiame San Francisce žurnalas “Town Talk” atspaus- 
Kelias minutes Londonas nepaprastai džiaugėsi, 
žurnalas spausdindavo Mark Twaino ir Harte raštus,. 
o kaip periodinis literatūros leidinys turėjo didelio svo
rio. Dar kartą atidžiau perskaitęs raštą, Londonas įsi
tikino redaktorių rašant jog jie sumoka tiktai rašinį 
atspausdinus, o tatai galį būti ir keliems mėnesiams 
praslinkus, ir tiktai po $5 už atskirą rašinį. Jaunojo 
rašytojo apsivylimas vis kilo. Jo rašinys buvo 4000 žo
džių ilgumo ir jam perrašyti Londonas dirbo keturias 
dienas. Po velnių! Jam reikia pinigų, o ne prestižo!! Po 
centą už žodį!

Nespėjus jam apsispręsti, popietiniu paštu atėjo ki
tas laiškas — iš “Black Cat Magazine”, kjjrio redakto
rius buvo sužavėtas jo 4000 žodžių rašiniu ir siūlė jam 
$40 tuoj pat, dar nepradėjus spausdinti, bet atsiuntus 
savo sutikimą ir leidimą rašinį trumpinti redakcijos 
nuožiūra. Londonas tuojau parašė laišką, prašydamas 
atsiusti pinigus ir leisdamas trumpinti rašinį, čekis iš 
žurnalo netrukus atėjo ir Lobdonas sumokėjo buto nuo
mą, skolą maisto krautuvei ir išpįrko iš lombardo užs
tatytus daiktus.

Ta pačia nuotaika jis leido ir “Overland” žurnalui 
spausdinti jo rašinį, kuris vietos lieteratų tarpe sukėlė 
dėmesį, o kartu ir rytinių valstybių leidėjų susidomėji
mą nauju talentu. Nors už pirmąjį rašinį “Overland” 
žurnalas jam dar nebuvo sumokėjęs pažadėtųjų $5, bet

(1876—1916)

Šimto mėty gimimo ir šešiasdešimties mėty • 

mirties sukaktis
(Tęsinys)

Kelias algai

Margaspalvė aukso ieškotojų minia 1898 m. pava
sarį užplūdo Dawsono miestą ir Londonas žingsniavo 
purvinomis jo gatvėmis. Netrukus jis įsitikino, jog čia 
nėra prizų antrajai vietai, nes visiškai neverta atvykti 
kelis mėnesius po aukso atradimo: visos geresnės vie 
tos jau buvo nusavintos... Londono uždarbis perke-j 
liant laivus greit ištirpo, nes Dawsone pragyvenimas 
buvo nepaprastai brangus. Už pieno galioną mokama 
$30, už svarą painidorų $5 ir pjustvčius restoranuo-l 
se $3.50.

Užsispyrusiai jis vis rašė ir rašė, vis siuntinėjo ir 
siuntinėio. tikėdamas į lošėju galimybės teoriją, jog 
bent vieną karią kur nors ir kas nors užsikabins. Tuo 
laiku, desperacijos apimamas, jis kelis kartus buvo pa
galvojęs apie savižudybę. Jis net bandydavo rašyti at-Į 
sisveikinimo raštelius šeimos nariams.

Ūkimo posūkis
Staiga jo laimės ratas tikrai pasisuko, įrodydamas; 

tikimybės teorijos galimumą. “Overland Monthly” Ii-’ 
teratūrs žurnalas iš San Francisco pranešė Londonui šinėlių siuntinėjimą, tikėdamasis laimėti dolerį-kitą. tojų idėjomis.

tūros žurnalas “Wave” įdėjo trumpesniu apysakaičių, vardais aprašė savo paties .gyvenimų, todėl jį 
Taip pat ir straipsnius apie kalbos dalykus “American, šia pykindavo kritikų sarkastiški,pasakymai, esą ne- 
Journal of Education”, apysaką “Orange Judd Farmer” įmanoma iš pradinės mokyklos per trejus metus pa

šokti ligi žinomo rašytojo padėties. Spaudoje jis atsa
kinėjo kritikams, kad taip buvę su juo pačiu įvykę 
tikrajame gyvenime. Tarpe kitu įrodymų, jis minėjo 
ir savo atsisakymą tapti vienu iš “Cosmopolitan” žur
nalo redaktorium. \ .

Mokslo šuliniai . l

Dalyvaudamas Oaklande Dr. Jordano (Stanford© 
universiteto profesorius, žuvininkystės žinovas) pas
kaitoje, Londonas ne tik ginčijo diskusijose profeso
riaus teigimus, bet ir kalbėjo visą valandą, pasisaky
damas prelegentui visa, ką jis žinojo apie žuvis. Jis 
buvo studijavęs Darvino, Huxley ir S^aarerio moks 
lįnius veikalus, o ir praktikoje pats apie žuvininkystę 
žinojo. '

Iš tiesų,Londonas savo kūryboje ypatingai rėmėsi 
Spencerio išlikimo doktrinomis. Jo kūriniuose gkoųę 
visi personažai 'buvo šiurkštūs gamtos sūnūs jur duk
ros, o niekšeliai ir pagelbiniai z tipai būdavo tik civili
zacijos nusilpnintiej mietelėnai. Kitur, pvz. knygoje 
“Decline and Fall of the Roman Empire”, Londonas gi 
linosi į graikų filosofų mokslą, viduramžių laikus ir 
protestantizmą.. Jis skaitė ir vėlesniųjų filosofų kūri
nius, kaip Kanto, Spinozos, Hėgelio ir Leibnitzo, slu- 

Įgiau kaip galvoto j as, reformatorius ir praktiškasis fi-Įdijavo biologiją, antropologiją ir ryte rijo viską, kas 
•losofas. Jis pats teigė, kad net populiariausios jo fikci- lietė sociologiją, ypač klasių kovas ir vargšų gyveni-

\ ' 
(Bus daugiau)

ir kelionių aprašymus Buffalo “Express” ir “Home” 
žurnalams. Tą patį rudenį Londonas pardavė rankraš
čių žumalamas “Youth Companion” ir “Editor”. Visa 
tai’skatino, bet vargu ar besudarė apie $20 mėnesinių 
pajamų.

Kortfrontacija
Dar dvi apysakos nuėjo į “Overdand” žurnalą, ku

rio skaitytojai buvo labai patenkinti Londono kūri
niais. Iki šiol žurnalas dar nebuvo su autorium atsily
ginęs. Ilgainiui Londono pasitenkinimas, rašiniams vis 
pasirodant spaudos puslapiuose, dingo, pasvarsčius, jog 
žurnalo redaktoriai; greičiausia, jį išnaudoja ir apgau-. 
na. Jis nuskubėjo į redakciją ir prisistatė abiem “Over 
land” radakioriams —■ Roscoe Eames įr Edward Pay
ne. Nors atsargūs ir gudrūs leidėjai bandė jam įkalbė
ti jo nepatyrimą ir jog pradžioje reikia tenkintis uaa- 
žesniu atlyginimu, bet Londonas griežtai pareikalavo 
sumokėti jam bent $5'už pirmąjį rašinį.

Palengva jo pasitikėjimas savimi ėmė augti. Jis.pra 
dėjo rūpintis pirmosios savo raštų knygos išleidimu.

Savo nuosavu išsimokslinimu Londonas ypatingai
J <411L Udi HvUU'Vv ovil 1HIK Į L < - Į/d Aii vi v lllj U DVI \ • ’i >

sušvelnėjęs po pirmojo rašinio idejtao, Londonas jei-, J*“™- taftsu jo knygos opai., takais nelurųo per
do taip pat spausdinti novelę “The White SilenA",AI dWeli‘> & P«« «« žinomas <tan-
kurią žurnalas pažadėjo sumokėti $7.50.

i Paskatintas pasisekimu, Londonas tęsė smulkių ra- jos buvusios pagrįsto XIX šomtmečio didžiųjų minty- ma sąlygas.
f
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dr. anna bau UNAS' Lietuvio suilybvje
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES, 
ir gwules ligos
2858 W. 63rd Street

x Valandos pagal susitarimą

DR. K G. DALUKAS
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.

_ INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ
7 CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533
Fox Valley Medical Center 

850 SUMMIT STREET
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

Spalio 31 d. Vėlinių' dienos iš
vakarėse maldoje buvo prisimin
ti mirusieji. Anelė Kirvaitytė 
pradėjo giesme Apsaugok, Aukš
čiausias, tą mylimą šalį. Dr. Ado
mavičius pasveikinęs susirinku
sius, prašė tyloje- pasimelsti už 
mūsų karžygius žuvusius kovo
je, susideginusius, bei nukankin
tus lietuvius už tėvynės laisvę.-

Anelė Kirvaitytė giedojo “Kri
tusioms kariams” ir Nubudo ka
pai”. Dr. Adomavičius pareiškė, 
jog melstis už mirusius reikia 
ir darbais. Tat pasimeldę, dirb
kime tarnaudami Dievui ir arti
mui, gerbdami jų paliktą įnašą 
mūsų gerovei. Šiais laikais, ka
da esame aprūpinti visokiais 
darbo įrankiais, galime dirbti vi-- 
si — jauni ir seni prisitaikę dar
bus. i

gi šVINTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
M; KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Pasirenk pasitikti savo Dievą*. — Amoso 4:12.
Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimo apie 

amžinąjį žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pasi
nį rodyti gerais ir Šventais tik tada, kai žmogus pasensta arba suserga ir 
tiT pamato besiartinančią mirti arba kokią kitą nelaimę. Prisirengimas pa- 

sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusigręžėme nuo nuo
dėmės ir pasidarėme tikinčiais. Nes tuokart mes esame prašomi prista- 

K' tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas. 
f1 • Po to mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per visą li- 
4M kusį gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin- 
A; goję karalystėje.

I VH1 žme, ksd mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusiai i? J tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gaustta 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILU 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

PHYSICIAN AND SURGEON 
2434 WEST 71st STREET 

Ofisas: HEmlock 4-5849 
Rezid. 388-2233 

OFISO VALANDOS: 
l’irmadieniais ir ketvirtai, 1—7 
antrai, penktaienį nuo 1—5, 
7 ir šeštad. tiktai susitarus.

vaL, 
tree.

DR. PAUL V. DAKG1S 
GYDYTOJAS 1R CHtRUKGxS 

Westcnester Community khnixos 
Meaictnos direktorius.

<938 Suvianneim kq., Westcnester, hi.

VALAixDub: 3—9 durno dienomis ir 
Kas antrą sesiauienr 8—3 vau 

i ei.: doA-z/-z/ a r oš Soa-z/as

Balys Brazdžionis pateikė 
“naujas žinias Amerikos politi-; 
koje”. Jose palietė visuomenės 
nuomonę apie prezidentinius kan 
didatus, apie renkamus guber
natorius ir jų pareigas. Kalbėjo 
apie pinigų infliaciją ir kt.

Anelė Kirvaitytė padainavo: 
Linko lieknos liepos. Jonas Sin- 
cinas padeklamavo savo jautrų 
eilėraštį tremtis”, kaip pats t i ____ ______
pasisakė, sukurtą išeivystės pra- palinkėjo visiems linksmai

Murinas “Gėlės” TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME

. RcZ.: GI 8-08/3 t
Vr .ikioiiN -HiLbLiN Ab

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LloOi 
GINEKOLOGINĖ CHIHUkv13a

6132 -So. Kedzie Avė., Wa o J 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia; skambinti Ml 3-uvut.

rę ir korespondentę Victoriją 
Cinką, finansų raštininkę Rožę 
Didžgalvlis, kasinnkę Anną Ca- 
say, kasos saugotoją Kasperą 
Krikščiūną. Visi valdybos na
riai pasveikino pokylio daly
vius, padėkojo už atsilankymą

džioje. Dr. Adomavičius padė- praleisti laiką.
kojęs Sincinui, džiaugėsi, kad šokiams grojo puikusis Jur-
mūsų lietuviai kuria ir dirba. jopjįo orkestras. V. Cinką 
Apgailestavo gatvių jaunus kri- i 
minalistus, dėl stokos išmintin- i 
go auklėjimo iš mažens, nepažis- i 
tančius darbo palaimos del sto-' 
kos išmintingo auklėjimo iš ma- 
žens nepažįstančius darbo palai-:

CICERO Sutikti Naujus Metus ruošia- 
, si Cicero šauliai šv. Antano pa 
■ rapijos salėje.

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

Telef. BE 3-5893

GYDYTOJAS-LR CH1RUkw«S 
SPECIALYBĖ AKIŲ LlGvš 

3907 West 103rd Street 
VeįSBdos pasai susitarimą

DR. K. A. WJUCAS
4«y-444) 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
<u02 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVĖ.

Telefonas atsakomas 12 vai.

Rapolo Kisieliaus Įpėdiniams

1972 m. spalio mėn., Janiai-. sįas, jr Stepas Paulauskas.

Trūmpąi
Cicero jūrų šaulių kuopos į Lietuvos Nepriklausomybės 

Klaipėdos moterų vadovė Regi- šventė Ciceroje, šv. Antano pa
na Latožienė gavd iš Lietuvos rapijos salėje, bus minima 1977 i 
liūdną žinią, kad mirė jos vie- m. vasario mėn. 6 d. 
nin telis brolis -Ferdinandas Gin-1 ♦
kus# j ; I Vincas Bigelis,

Į suvažiavimą lapkričio 13 d. 
iš Cicero ALTes skyriaus išrink 
ti: Dr. Petras Atkočiūnas, Pra
nas Kašuba, Jonas Šiaučiūnas,

j Viktoras Motasis, Vincas Kačin

J mos. Dar pakalbėjo ir sveika- Ca, N. Y., pasimirė Rapolas KI- Į 
tos klausimais apie žarnų ir virš- • SIELIUS, Amerikoje žinomas 1 
kinimo ligas, daugelį valgytojų kajp Raphael A. Kisielius. Jis 
kaltindamas nepildant maitini- nepaliko testamento, bet ban- 1 lapkričio mėn. 14 d. 2 vai. 

kuose paliko netoli keturiasde- Antano parapijos salėje.

Lietuvių bendruomenės.

Js Visuotinis Cicero, jūrų šaulių 
kuopos narių susirinkimas

tel. 863-3538, 
yra pirkęs prie Union Pier,Mieli, 
obuolių sodų ir aprūpina cice- 
riškius. obuoliais ir natūralia 
obuolių sunka. Toje apylinkėje 
yra anksčiau įsikūrę ir ūkinin
kauja Uždavinys ir Bumelis, o 
dabar prie Michigan City pirko 
ūkį ir persikėlė gyventi iš Cice- 
Petras Baužys.

Steponas Paulauskas-

Telef.: TOwnhall 3-2108-3

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

mosi medicinos nuostatų.
Programą baigė An. Kirvai- Šimts tūkstančių dolerių santau 

tytė daina Stoviu aš parimus, pų- Pretenzijas į. palikimą pa-
užkandžiavo reiškė Lietuvos okupantų inte- ĮĮus įvyks šv.'Antano parapijos 

Gotceitienės aptarnaujami. Pa- resus atstovaujantys advokatai saĮeje, la'pkričio Yn£n. 27 d. 
geidavusiems buvo matuojamas New Yorke neva Lietuvoje gy-

Pavieniai svečiai

kraujo' spaudimas
Ona Algminienė

ba- -MEKSIKOJE LIJO LEDAIS '

DR. FRANK PULKAS 
0PT0METR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
261B W. 71st St. — Tel. 737-5149 
TiVnns akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
V’al. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, pūsles ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

YaL: nuo 1—4 po pietų,
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso telefu 776-2880 
Naujas rrz. telef.: 448-5545

~DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59Th STREET 

Teta PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir peak t. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Našlių Klubo veikla
Našliu klubo veikla 

šiais metais spalio mėnesį įvy
ko klubo tradicinis banketas..

Pačiame bankete, prie gero, 
maisto ir malonaus bei manda- i 
gaus patarnavimo, gera vakaro 
nuotaika gėrėjosi gausiai atsi
lankę nariai įr svečiai.

Prieš pradedant pokylį buvo 
sugiedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Vėliau tarė žodį garbės į 
svečias Naujienų laikraščio re
daktorius p. Gudelis, kuris pa
sveikino puotos dalyvius, ir pa
brėžė, kad našlių klubas labai 
senai veikia yra labai gerai ad
ministruojamas dabartinių klu- 
bos valdybos narių ir palinkėjo 
visiems maloniai praleisti lai
ką.

Vėliau pristatė klubo valdybą 
Leoną Vaicekauską, vicepirmi
ninkę Julę Sadauskas, sekreto-

venančių Įpėdinių vardu, I 
iki šiol jokių įpėdinystės įrody- 
inų nepristatė.'

Vienintelis žinomas įpėdinis 
yra Laurynas KISIELIUS; ka
ram velionis paliko taupomąją, 
sąskaitą (in trust fofj virš vie 
nuolikos tūkstančių dolerių. Ne 
tiesioginiai, gautoms žiniomis 
Laurynas Kisielius pasimirė Lie 
tuvoje anksčiau negu sąskaitos 
savininkas Rapolas, kuriuo at
veju Laurynui skirtoji dalis pri 

V" į jungiama prie bendro paliki- 
^mo.
| Rapolo Kisieliaus giminės ar
ba apie juos žinantieji malonė
kite rašyt Lietuvos Generali
niam Konsulatai New Yorke:

Consulate General of 
Lithuania 

41 West 82nd Street, 
New York, N." Y. 10024

Uet Visuotinis metinis ŠIA kuo
pos narių susirinkimas įvyks 
gruodžio mėn. 1 d. 7 vai. vak. 
Teresės ir Jurgio Pečkių svetai
nėje, 1500 Sb. 49 Avė.

CHIHUAHUA. — Paskutinė- J 
mis spalio dienomis Meksikos , S 
šiaurės rytinėje dalyje lijo le- j 
dais, taip ilgai ir taip stipriai,' S 
kad išmušė laukuose pupelių ir į 
kukuruzų derlių. Maždaug tree-j | 
dalis Meksikos teritorijos buvo 
nuniokota ledu.

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DAIMID

P. ŠILEIKIS, 0. P,-
, < uRTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban- IjJ dažai. Speciali pagalba kojenų 
(Arch Supports) ir t t.

Z850 West 63rd St,, Chicago. Iii. 60629 
Telefj PRospect 8-5084

Linksni ūmo arba liūdesio valandom 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R- PETRO f *AS)

DAUBARŲ SŪNUS
^575 So. MEfleVo Av». — 586-1320

SOPHIE BARČUS
: RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 

1490 ktl. A. M.

, Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet. — Šeštadieni 

: ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
J vai. ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
' 715? So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Teisėjas jsakė 
nutraukti streiką fe

Apylinkės teisėjas W. P. 
Dahl įsakė visoms streikuojan
čioms slaugėms nutraukti strei 
ką ir grįžti prie darbo į Cook, 
apskrities ir OAK Forest ligo
ninėse. Teisėjas tokį sprendi
mą padarė gavęs iš Cook aps
krities sveikatos ir ligoninių ta- 

. rybos bei komisijos skundą. 
Viso streikuoja 1,200 slaugių 
kurios, manoma, nepaklausys 
teisėjo įsakymo laike 10-14 die
nų grįžti prie darbo. Vos tik 
keletas baimingesnių slaugių 
pradėjo dirbti.

SLA
i’" ~ u.

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

Gėtės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

.4*1 WESI Wrd STRfeEI
Telefonai: PR 8-0833 ir PR ft-0834 

Tarp pat naojoji BarBaros Ir 
Gena Drishiu krautuvė 

THS DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Owfe Lawn, 

Tai. 499-1318

PERKRAUSTYMAt '

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdr»ud»

ŽEMA KAINA 
_ R. I E R t N A $ 

Tel. W6 5-8063

5LEMK1TE TUOS UiZNTERIUS.
KURTE GARSINASI

, "N A U J IENOSE"

*li ■■■■' ■iwnie^

MOVING Į
Apdraustai parkravstymx 

H hnlriy afstvmp, 
ANTANAS VILIMAS 

123 Wait 34 Placa 
^•L: FRontUr 6-1882

Izraeli į UNESCO 
pagaliau priims?

NAIROBI, Kenija. Jungtinių 
Tautų švietimo, mokslo ir kul
tūros organizacijos (UNESCO) 
čia vykstančioje konferencijoje 
Izraelio priėmimas į UNESCO 
dar. vienu žingsniu priartėjo. 
Special, komitetui nutarus, kad 
sritinės grupės gali priimti nau
ją narį be visuotinės konferen
cijos ratifikavimo, kaip stebė
tojai pastebi, 'sudarė sąlygas, 
kad Izraelis galės būti priimtas 
j UNESCO europiečių grupę.

susivienijimas

LIETUVIU
A M ERIKOJ E

SLA — jau 80 r«/ tarnauja lietuvių visuomenei n išmokėjo <1h'j
giaū kaip SEKrY^FUS VirtjJONUS dnj^rio <avo < apdraus 
tiems narianliSų x

SLA - didžiausia lietuvių fraternaline organizacija duoda gyvy 
apdraudė Tr Irmoje pašalpa, kuri yra pigi, nes. SUSIV1E 

NUIMA S neieške pelne, o teikia tratarnavirfrtf* ^vitarpirėa 
oagaUx>s pagrindu

SLA, - jaū tun daugiau kaip tris š<j pvse doi*r»v
tad Jg apdrauda tikra ir sau^i. Kiekviena? lietuvis čia gab 
gauti įvairiu klasių reikalinoiausias <5Ddr*tM-fas nuo StOOXXi 
iki $10.000.00.

SLA jatinimm duoda gerą Taupoma|ą Apdraudę Endowment In
surance, kad jaunuolis gautu pinigus mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai

SLA duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai oigia TERM anrirwnda 
už $1.000 00 apdraudns tik S3 0b

cj.A -i- ąKCTDFvTO# APnpAurpĄ f.:. 
nims. rekorrietniuojama HMoviskv Ki U&V r

: m^tus

s* kfmnos vra <0ttgnmore volonitu KreinkUe* i knopv
tFeikėinc ir iL- niqA»n>! npj»ickinc r»n’c Ct T^r\’7t?\Fi -44rho*

Gaubite spausdinta.* informacija* jeirv nara4v«tf'

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
30? WEST 30 STREET. NEW YORK. V Y 10001

PUIRI-KNYGA. PARADYTI SU MEU F 
IfETVVM IR ŽEMDFHRIAM^

Dr luertAs žemes ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija
»e Chicagoje 1966 metais paties t*»»roriilus lėnomis dviejų da
liU ūkio kvietimo ūkirnnkn
ūkio kvietimas Lietuvoje

Autorius savo todyje ra£o Met liūdnas hoiuviii tautos likimą' 
nebūtu sutrukdęs lietuvos nepuikiagyvenimo ir nebūtu tu 
griovė* gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu l/ietuvos politiniu eko«omi 
niu ir kultūrinio laimėiimu. šiandiena drąsiai galima sakvti lietimu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės 6kio kuttfrms vaisiai* 
h- prilygti pačioms iškiliosioms Europos tantoms*’

Knygos apie žemės ūki atrodo tik Žemdirbiams skaityti, kadantfl 
absoliuti lietuvių tautos dattgvma (88 12%' bore ūHninkat Ir no r»a 
vurli i4Mafkvin lietuviu absoliuti dangums yra >rba patys buvę ūM- 
ninkai. arba ūkininku* vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi ahso 
nykiai tiet»»v<n daugumai <ma<* kadangi kwvea tėkla meile I MuvIm 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebenori pertraukti Knv^ 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Tėkingas «ūnus —• myli
mai Tėvynei Lietuvai”,

Knygos 300 puslapiu $u daug ir l*ntebu kaina tik <5 00
Gaunama Naujienoj x

čeki arba Money Orderi siusti tokiu adn^sv

1739 So. BAIGSI ED STREET. CHICAGO. IUJN01S 60608 
Gave pinigus, tuojau knyga patinsima.

$ _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL — Monday. November S, 1976

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayėtte 3-044^

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chiėagos
Lietuvių
Laftfutuvių
^rektorių

Asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR 1QAKTI.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So, 50th Avė., Cicero, 111. Phone: ULympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
U48 So, CAIJFORMA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINaS
TH9 So. L1TUAMCA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

• STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpuhlic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY Palos Hills, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: VArrf. 7.1011

i

»sb^-
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MAGDUTĖS MARGUMYNAI
Naudhigi patarimai ir Įdomūs yra arba turėtų būti naudoja

mos kiekvieną dient,
• Jei balų raiščiai yra be me- 

:>er diena turi suvaigvti bent I (alinu viršūnių ir sunkiai su- i 4. j u
švara sauso maisto vien tik pa-: varstomi, reikia atspurusius ga 
L.ikvmui energijos darbu
i u (l(isi a 111 s. I ai |\airaus . .-»<*. >j/m

svoris sausame stovy, kurį \ar-l Lakui 
twjame su vandeniu, pienu ar-j batus, ypatingai mažamečių vai 
La turinčiais savyje vandens ku, varstyti.
produktais. Jokia didelė arba 
svarinę piliulė ar maisto kon
centratas negali pakeisti natų- j 
raktus maisto. Kasgi. pagaliau, 
galėtų suryti svarą piliulių?

€ Vidutinė mėsos porcija yra 
3 uncijų svorio, vaisių sunkos 
— pusė puoduko, daržovių — 
pilnas puodukas. Raugintas 
agurkas turėtų būti 4 colių il
gumo, apie 135 gramų svorio.

6 Salotai ir salierai ilgiau iš
silaiko švieži, būdami nė celo- 
loido, bet popieriniuose maže
liuose ir nesuspausti.

® Tokį pat kieki proteino tu
ri: 2 uncijos mėsos, žuvies, ar
ba paukštienos, 3 kiaušiniai, 2 
uncijos sūrio arba 4 uncijos pa
ruoštos valgymui varškės.

® Jei šiais laikais gyventų 
smaguriavimo dievaitis Epikū
ras, tai jis valgytų Louisiąnos 
šrimsus. Jie pavadinti graikišku 
žodžiu “plaukti”. Tai niekas ki
tas, tik kitokie lietuviški, atbu
lai vaikščioja vėželiai. Jie turi 
jodo, kalcijaus, fosforo, vario, 
fosfatų, šrimsai buvo žinomi ir 
laikomi delikatesais senovės 
graikų ir romėnų. Atžagarei
viai šrimšai patiko ir Kruščio- 
vui: jie ne tik atbuli plauko po 
kapitalistinius vandenis, bet ne
išleidžia nė mažiausio balso 
prieš tuose vandenyse juos gau
dančius komunistus.

dalykai

Išn.tudojąs kolorijų
dieną turi suvalgyti

irba'lus pamirkyti nagams* lake ir 
maisto į suspausti palaidus siūlų galus.

i s akie tėjus, bus lengva

kiniečio, bet šiaip ne- 
kilmės amerikiečio ar 
Betgi tikrovė yra visai

• Pagrindinis maistas ir už
kandžiai susideda iš 4 dalių: 
mėsos, pieno, javainių ir vaisių 
bei daržovių, šios maisto rūšys 
atitinkamomis proporcijomis

Kinietiška mišrainė
Visokių pasakų pasakojama 

apie kiniečių tautinį valgį Chop 
Suey. Sakoma, kad jį išrado ne 
Kinijoje, bet New Yorke ir net 
San Francisco mieste ir ne A- 
merikos 
žinomos 
graiko, 
kitokia.

Jau mongolų vadas Džingis 
Kanas, nugalėjęs mandarinų 
valdomą Kiniją, mėgo kinietiš- 
ką maistą, ypatingai mišrainę, 
pagamintą iš ryžių, mėsos ir 
daržovių.šiandieninį Chop Suey 
kiniečiai vadino Tsa-sui, kas 
reiškia — Įvairūs gabalėliai.

Kinų istorikai tvirtina, kad 
Chop Suey pirmasis valgė auk
štas Kinijos urėdas Li-Hung- 
Čiang Kuang-Tung restorane. 
Taip pat minima, kad jį paga
mino Čiango virėjas ir patarė
jas Lo-Feng-Luh. Vėliau buvo 
paskirtas atstovu Anglijos ka
ralystės St. James dvare.. Be 
abejo, jis ši savo delikatesą pro
pagavo. Jis tapo žinomu ne tik 
Anglijoje, bet ir 19-me šimtm- 
tyje atsirado Amerikoje.

1896 m. Kinijos ambasado
rius iškėlė puotą New Yorko 
mieste. Nuo to laiko Chop 
Suey tapo labai populiarus A- 
merikoje, bet daugiausia jį ga
mindavo Kinijos amerikiečiai 
savo restoranuose.

Amerikos vakaruose Chop 
Suey išgarsino graikas John 
Metaxa, laikęs restoraną San’ 
Francisco mieste.

M. Miškinytė

REAL ESTATC SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow i 
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 Talman.

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

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. S26.500.
....71-MOS ir Rockwell. 2 butų medi
nis. Pilnas rūsys. Garažas. $18,000.

BUDRAITIS REALTY CO.
4243 W. 63 Street

Tel.: 767-0600.
135-TA IR ARCHER AVĖ.

LEMONT.. ILL 
tel. 257-5861.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Rio de Žaneiro greitasis traukinys visuomet yra kimšte prikimštas keleivi?. Situa 
ciją šiek tiek palengvina keleviai, pasiryžusieji kaboti lauko pusėje, kad vidun sulin- 
dusiej galėtu atsikvėpti. Bet lauke esantiems susidaro pavojus, kai traukinys lenda 
į tunelius arba turi staigiai paimti kitą kryptį.

REAL ESTATE FOR SALE 
Žemė — Pardavimui

H.

K

kyklos salėje, lapkričio 14 d., 3
~ vai. popiet. Operetei diriguos

TRUM P Ax jinuz. D. Lapinskas. Bilietus ga-
Lįa gauti “Marginuose”. (Pr.).

—Dr. Jokūbo J. Stuko įsteig
ta ir vadovaujama “Lietuvos 
Atsiminimų” radijo programa 
švenčia 35 m. veiklos sukaktį. 
Nuotaikingas minėjmas ruošia
mas spalio 13 d. z vai. vak-.

Pabrango prekės
Vidutiniškai visų, prekiij kai 

nos žymiai pašoko spalio mė
nesyje. Tai antras mėnuo iš 
eilės kai pabrangsta prekės.

MARQUETTE PARKE išnuomoja- 
mas 5% kambarių butas.

Skambinti 776-2845.

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS. 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LŠSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, VRSIPKITES I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vr. Cermak Roac Chicagq IL Virginia 7-7747

Brooklyno lietuvių Kultūros Ži pabrango dėl padi-
dinyje. Programoje bus 3 vei ’ < <JejUSiiT gamybos išlaidų.

DR. ANTANO X 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- 
______ rupinimą.  $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 orderį, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

$2.00

$2.00

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

JUBILIEJINIU SIETU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS Hemet suėjo 80 metą. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuvttkos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės iŽIikimul skel
biamas Naujieną platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtą Uetavią laisvę, 
neidamas ir nesidėdamas i sandėrius su okupantais ar ją Igalio- 
ttni&ls.

NAUJIENOS palaiko risaa lietuviu demokratines grupei, Ju bendru iMUtu- 
djaa ir remia yIsų lietuviu bendruosius darbus bei tikslui.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesw**_
KAINUOJA: Chicago]* Ir K*n*<fo|* — $30.00, pus*! metų   $18.00,

, trims m ė n. — $850, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metami
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metami. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
—mm m mm m n » M ,«m ■—» m> m m* m m —m mm m* *mm m* m m mm m mm

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

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

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

PAVARDE IR VARDAS_________________________

ADRESAS__________________________________ _

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

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

' KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave, 

TeL: 927-3559

SU SAVAIS APLINKUI
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas* Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700.

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

MŪRINIS ___ _ . , -
mas. 2 būtai. Pirkėjui' tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant Šildymas. 
Marquette Parke. $38,000,

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

Erdvūs 2 butai. Senutė nepa
jėgi, turi, pigiai parduoti. Marquette 
Parke. $32,000 -

GRAŽUS TVIRTAS 7 kambarių 
mūras ir mūro garažas. Arti mokyk
lų, Marquette Parke. Vyras, keliamas 
po Naujų Metų kitur. Reikia pirkėjo 
su $5.000 savo pinigu.

PLATUS tOTAS arti §v. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

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

smų muzikinė pjesė “Rugia-
giūtė”, kurioje pasireikš daino
mis, šokiais, muzika ir vaidy-
ba Baltimorės studentų sambū- žaliavot pabrango vidų- laik? tik 18>°°0 per tuos du P6’

1977 m. auto modeliai, me
džio gaminiai ,ir statybos me
džiagos, taipgi kuras bei ener-

ris ’’Malūnas”. Veikalas repre
zentuoja lietuviško kaimo buitį 
ir papročius bei tradicijas.

tiniškai O, 1%. Per ištisus me
dus prekių kainų indeksas bei 
rodyklė pakilo 12,7%.

— Dtinois valstijos loterijoje Bendrai paėmus, žemės ūkio 
lapkričio 4 d. traukime laimėjo gaminiai turi tendencijos atpi- 
58 ir 551, spalva — raudona, gjti, kas ir prilaikė didėti bend 
Car-a-Day Pinto.

— Salomėja šmaižienė, Hot 
Springs, Ark., pradėjo kultūri
nę radijo valandėlę per KBHS 
stotį banga 590—AM. Pirmoji 
transliacija spalio 10 d. buvo 
skirta paminėti kompoz. J. Zda- 
niaus ir poeto Oskaro Milašiaus 
sukaktis.

— Sol. Lilija šukytė šį sezoną 
dainuos Miuncheno, Vienos ir 
Zalzbucgo miestų Operos teat
ruose, taip pat pakviesta daly
vauti Miuncheno Operos festi
valyje.

— Poetas A. Gustaitis iš Bos
tono dalyvaus Spaudos baliaus 
programoje lapkričio 13 d. To
ronto Lietuvių namuose. Pel
nas skiriamas Montrealio sa
vaitraščiui “Nepriklausoma Lie 
tuva” paremt.

— Liet. Tautinės Sąjungos 
Sandaros centrinio skyriaus na
rių susirnkimas šaukiamas š.m. 
lapkričio 10 d. 6:30 vai. vak. 
pirm.Vyto Uznio namuose, 3752 
West 69 Place, Chicago, Ill. Die
notvarkėje: atstovų rinkimai į 
LTS Sandaros seimą, įvykstan
tį š. m. lapkričio 14 d. Oak 
Lawn, Ill. šio centrinio skyriaus 
inž. Bruno Klemka, sekr. Pra
nas šulas.

— Cicero Medžiotojų ir Meš
keriotojų klubas Ešerys ruošia 
rųetini ir Įkurtuvinį balių š. m. 
lapkričio 13 d., ^šeštadienį, p. 
Pečkių svetainėj.1500 S.49 Avė., 
Cicero,III. Virtuvė p. Pečkių ne
pamainomose rankose. Stirnie
na, žuvis ir kiti valgiai — bufe
tas. Gros Ramonio orkestras. 
Įėjimas auka -$7. Dėl vietos 
skambinti 656-2977. (Pr.)

(Pr.)

• 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 atvrutė, 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, Ill. 60608 arba skarn-- 
bint telefonu 421-6100. (Pr.)

— Gražią ir melodingą opere
tę “Grafas Liuksemburgas” sta
tomą pagerbiant mirusį muz. 
K. Steponavičių, galėsite išgir
sti Marijos Aukšta*nio«o« Mo-

rą metinį kainų indeksą.

riodus negrų proporcija. JAV 
ginkluotose pajėgose padaugėjo 
nuo 16 iki 20 nuošimčių. ,

Slaugės ruošiasi streikuoti
Cook apskrities Oak Forest 

ligoninių komisija pareiškė, kad 
ji prašys teismo sustabdyti li
goninių slaugių streiką, kuris 
gali visiškai paraližuoti ligoni
niu darba.- V

Ligoninių slaugių darbo. su
tartis yra pasibaigusi birželio 
30 d., bet tikimasi, jog pavyks 
susitarti. Slaugės kariauja dėl 
ligoninių administracijos noro 
sumažinti 3% algų didinimą,

Juodžių savanorių 
padaugėjo 30 nuoš.
WASHINGTONAS. — Paša

linus rasių kvotos sistemą, neg
rų savanorių nuošimtis padau
gėjo 30 nuošimčiais. Per 3 mė
nesius, nuo liepos iki rugsėjo im
tinai Į Amerikos Armiją, Lai
vyną, Aviaciją ir Marinų kor-' šventų dienų skaičių ir nemokė- 
posą užsirašė. 23,700 negrų sa- ti vienos dienos atlyginimo slau- 
vanorių, kai pernai per tą patį gei susirgus.

n

Didžiausios kailių 
pasi r ink i m as 

; pe.e vienintelį
lietuvį kailininku ^7 

Chicagoje -

NORMANĄ
URŠTEiNĄ
JeL 263-5826 

(įstaigos) ir 
677-8439 -

185 North W*bt*h Arėme 
2nd FloorCbicągo, HL 60601

‘ ----------U.

MEDINIS pajamų na

BESTTHINGSMl REAL ESTATE

ŠTAI r FARMCall Frank Zapolis 

3208’/a W.95trh St.
' GA 4-8654 insurance

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

BUILDERS AND CONTRACTOR?
Nsmy Statyba ir R®mont*x

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA |
Naujienos* galima gauti puikių knygp, kurioj papuoš bet kokią į 

knygų spintą ar l*ntyną. *
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų J 

r 
manas^367 .pslf Kaina $5. * £

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

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomas. Gra
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — ”
tais viršeliais_____ _____ $2.00

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
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. *

Janiną Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima i 
170 psL $3.00

M. Gudelis, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232 
puslapiai$3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

naujienos, .

g 
ra^oiiiRMa, vnįaimme. įuumus jaunų menų zį

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- «

$2,00; U dalis, 225 pst, įrišta — $3,00. minki-

<

1739 S. Halsted SL, Chicago, UI. 60608. — TeL HA 1-6190

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

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

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

Dideli* patrinkima* gere* rOile* Įvairiu preklv.
MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimai. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

J

r

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FEITNGIS. savininkas 
778-8165

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

HEATING AND AIR 
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609 TeeL VI 7-3447

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.

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie* 
tijos ir iš kitų kraštu, pilietybės popie
riai. įvairių valstybės formų pildy
mas. Interesantų reikalais lankosi 
valdžios ir savivaldybės Įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. .Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitų Įstai
gų įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymio, nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir iškvied- 
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū
pina metrikus ar jų pakaitalus. KreipJ 
tis asmeniškai arba laiškais.

P. S. Užpildomos formas IL-1363 
Tax Relief Claim for Grant for 
Senior Citizens and Disabled Persons, 
už 1972-trus, 3-čiu% 4-tus ir 5-tus me
tus.
A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC 

Income Tax Service
3548 SOUTH EMERALD AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 6O6O0
(Pirmas aukštas. įėjimas iš kiemo) 

Tel LA 3 -1387

SKAITYK IX KITAS4 PATARI* 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ -NAUJIENkS’

D tMESIO 
19—90 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas penttninkama.

Krelotit:

4645 So. ASHLAND AVB.
523-87/0

LAIKRODŽIAI IR BRANGEMYBM 
Pardaviro** Ir Taikymu 

J446 WEST 6r.h STREET 
T«Mj REpvMIc 7-1941 

............................ ................. ....... —/

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
<259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
.^kvietimai, pildomi pti.etybėt pea- 

>5 žyrnal ir kitokį blankai.
Iškvietimai

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4045 AM*mt Ar« g 
Chloro, IR. 8063X T»L YA 7-5WI

MJY U. K MVTMG5

4 _ NAUJIENOS, CHICAGO t, IU,-i MeMay, Nov»mU, % Ifyį'’




