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Gazas šiemet

droves norėjo gaut? leidimą, pa^

kos valstybės departamentas.
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tu Niksonu San Clemente, Ka- Į aiwanas - I . KOrCja

nėję 42doleriai; į, metus, t. y., 
tuotarpu42dol  erinis per metus 
bus mažesnės energijos sąskai
tos.' ’ ' '-.D' ■ :■ :

Federalinė’ energijos komisija’ 
atsisakė-tvirtinti gazo bendrovių 
prašymą, kuriąmę prašoma leis-

TRUMPA! IŠ VISUR

* prop?.-an^®s agentūr&s visam pasauliui išsiuntinėjo šias Krasnojarske
trauktas fotogrągijas. Sovietų valdžia rėdo, kaip sovietų kertamosios mašinos plau
na javus, bet jie nieko nesako, kad ir geriausios kertamosios nepripiauna pakanka
mai duonos rusams ir rusų pavergtų kraštų gyventojams. Rusai nerodo, kad dar ir 
šiandien daugelis kolchozininkų priversti pjauti pjautuvais. / Sovietų valdžia pri
versta pirkti mdi fonus ton v favj# Amerikoj, kad išmaitinty vaidyti norinčius žmones.

PALM SPRINGS, Kai. — Kai I 
naujai išrinktas prez. Carteris 
atostogauja St. Simons saloje, 
Atlanto pakraštyje, planuodamas

1 buvo mokoma gintis. Viskas bu
vo ruošiama apsaugai. Jeigu va
karai būtų puolę Sovietų Sąjun-

GEN. HAI
Library uf Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. C. 20540 Chicago jjj _Trečhldienįs. Lapkr.-November 10. 1976 m.

HALIFAX.—Trys Kubos žvejų laivai, ramiausiai įplaukę į 
Kanados vandenis 12-kos'mylių atstume nuo kranto, gaudė žu-l 
vis ir nesitikėjo, kad kanadiečiai juos suims

Kubos laivų kapitonai visiš
kai'nenorėjo klausyti, kai Kana
dos pakrančių -Sargybos ■- laivai 
juos apsupo ir įsakė-d plaukti į 
Halifakso uostą. Bet pagrasi
nus ginklais, vis dėlto nusileido 

■. ir pasidavė. Vienas Kubos žvejų
laivas dar bandė pabėgti, bet ir

■ tas buvo suimtas;
D Kubos.žvejų, laivų: kapitonai _ _ . ___

, yra patupdyti iki .teismo į įkžjpu^dąs, ’užimti Libano šostinę Bei- 
lėjimą. Jie Kanados teismO ga- 
li būti nubausti fkį.2 metų kalė
jimo-ir pinigine iki. 25,000 dol.

■ bausme; ■ -• < - i. . ..

Sirija’ užima Libano sostinę
ALEY, Libanas, šimtai 'Siri

jos kariuomenės pirmadienį pra
dėjo žygiuoti į kairiųjų teritori
ją ir.ruošiasi, kaip taiką saugo
jančių arabų pajėgų avąngar-

rutą. Vienas to avangardo ka
rininkas įspėjo, “jei bus paleis
tas j mus vienas šūvis, mes at
sakysime keliais šūviais nepai
sant muslimai ar krikščionys".
Derybos dėl Rodezijos Įklimpo

tinių Valstybių valst, sekreto
riaus KiSsingerio asistentas Af
rikos reikalams William Schau— 
felle Jr. grįžo iš Gėnevos į Wa- 
shingtoną pasįfnformuoti, ko-

B**“fc*/^iy““^»_i~^jžada imtžšlki5d pagreitinus kon- 
keliant gazo kainą, iš anksto su-'ferencijos eigą dėl valdžios Ro- 

dezijoje perdavimo juodžių dau
gumai. Britu delegacijos - pir- 
mininkas ir-.Genevos konferen
cijos pirmininkas Ivor Richard 
išskrido į Londoną pasitarti,'kaip 
apsaugoti k<mferęnciją nuo su
griuvimo, kas tikrai iššauktų 
partizanini karą Rodezijoje; :

j • Indija ■ giniGšavo diktatūrą 
'NEW DELHL —■ Indijos mi- 

ništerė pirmininkė Indira’ Gan
dhi: pareiškė, kąd ji nęįyedė dik
tatūros ir ;gynė--pariamehto pri
imtą konstitucijos; priedą, ku
riuo- jos-valdžiai suteikiamos di
delės .galids.f Be^tį-taskonstftu- 
cijos papildymas turi dar pereiti 
per parlamento aukštutinius rū
mus ir turi būti ratifikuotas vi
sų Indijos 22-yalstijų seimų.
Izraelio darbininkų neramumai.

TEL AVIVAS. — Izraelyje 
šiuo me|ū vyksta dideli darbi
ninkų neramumai, kokių nėra 
buVę nuo pat Izraelio valstybės 
pradžios 1948 metais. Apie 70,- 
000 darbininkų .šiuo įmetu strei
kuoja, kiti grasina streiku, dar 
kiti lėtina produkciją. Ministe- 
ris pirmininkas Yitchak Rabi
nas sutiko tartis su darbo vado
vybės Hitstadrut gen.’sekretoriu 
Yeruham Meshel ir visa vadovy-

.daryti kapitalą - naujai. stato
moms įmonėms bei vamzdžių tie
simui. h

Feder, energijos komisija taip
gi atmetė elektros bendrovių pa
našų kaip ir gazo kompanijų pra
šymą. Gazo bei elektros Varto-’

Kyla aukso kaina
—LONDON AS. — Baidomi atei
nančių metų būsimos didelės in
fliacijos, amerikiečiai pradėjo 
supirkinėti auksą, kurio viena 
uncija lapkričio 8' pabrango net 
5 doleriais. Vienkart Britani
jos svaras'stipriai atpigo, kuris 
dabar. vertas 1.61 dol. .

. Svaras atpigo Anglijosz kanc
leriui pranešus, kad valstybės 
iždas yra skolose ir turi dar dau
giau skolintis. Iš viso šiais niė^ 
tais Aglijos valstybės iždas tu-i 
rėš 18 bil. dol. nuostolio.

Lygiagrečiai infliacija Angli
joje padidėjo 1.5% vien tik spa
lio mėnesyje, o gaminių kainų 
indeksas pakilo 4.25%\

ČIA blogai Įvertinau'

Susirinko JAV meraij Artnasi kanalo krizei Carter galės mažinti 
gynybos samata

____   . - . - _ Irnc va 1 c+vriAe Hnnn'FTomo-n+a v-'* ■ * . - ■- ~C ’ ♦" f-
rikbs- didžiųjų miestų mėrai,. 
kiekvienas jų išdėstė savo bėdas 
ir nutarė, kad federalinės val
džios-pagalba miestams turi būti 
centralizuota; Dabar, esą, pa
galba išsiskirsto net į 1,800 dą- 
tiJJ- '■ .
.•Mėrai. mano, kad.-skubus dė- 
mešys.turi būti nukreiptas į mie
stų,, gyventojų. reikalus ir taip
gi į bedarbystę.. Miestų mėrai 
tūri teisėtą balsą tvarkant ;fede- 
ralinę pagal bos programą. Turi 
būti įsteigtas miestų išvystymo 
bankas, panašus į dabar esantį 
pasaulinį banką.

y Sušinnkę mėrai pasiuntė te
legramą naujai išrinktam prez.. 
•Carteriui, prašydami skubiai pri
imti mėrų sudarytą komitetą.

Vėl mūšiai* Angoloje •
JOHANNESBURG, Pietų Af- 

. rikos radijo pranešimu, pasie- 
W ASHINGTON  AS. Arne-'

rikos kongresui puolant CIA or
ganizaciją, susidarė sąlygos, kad 
CIA neįstengią teisingai ir tiks
liai įvertinti Maskvos ponų pin
kles ir jų kuriamą karinę galią. 
Washingtone todėl slaptai stu
dijuojama ir gal būt ruošiami 
planai sukūrti naują nepriklau
somą užsienio reikalams sekti 
įstaigą, tiesiogiai atsakomingą 
Amerikos prezidentui.

Maskva nepriima 
JAV ambasadoriaus

-WASHINGTONAS. — JAV 
ambasadorius Izraelyje Mal
colm Toon yra paskirtas amba
sadoriumi į Sovietų Rusiją, bet 
Maskvos ponai nenori jo pri
imti. Jie delsia ir tikisi, kad jis 
bus atšauktas, o jo vieton Wa- 
shingtonas paskirs kitą.,

M. Toon kalba rusiškai ir yra 
žinomas, kaip kietas “titnagas" 
komunizmo atžvilgiu.

Klausimas, ar Amerikos vais
nyjeprie Pietvakarių Afrikos i tybės departamentas norės pa-
(Namibijos) Angoloje vyksta 
smarkus mūšis tarp Kubos re
miamų Angolos pajėgų ir prieš 
valdžią kariaujančių partizanų. 
Tuose mūšiuose šimtai juodųjų 

, civilių užmušta. Radijo žinio
mis- pabėgėliai kalbą, kad Ango
los valdžios kareiviai, Kubos “sa
vanoriai" ir Pietvakarių Afrikos i bos žaliavoms ir augant darbi- 
Liaudies Organizacijos nariai įninku atlyginimams, Amerikos 
stengiasi išvaduoti kaimiečius. greitkelių tarnyba nebeturi rei- 
nuo partizanų sauvalės.

TEL AVIVAS. — Izraelio val
stybėj e infliarij a, lyginant su 
kitais kraštais, yra labai didelė. 
Paraitai* metais, infliacija pėdi« 
dėjo 40< o«aU metais 80-86%.'
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PASKUTINIU DEŠIMTMEČIU RUSAI

Rusai sustiprino atominius ginklus, 
aviaciją, laivyną ir pėstininkus

NEW YORKAS, N. Y.— Gen. Alexander Haig, šiaurės Atlan
to valstybių karo jėgų viršipinkas, .pirmadienio vakarą pareiškė 
New Yorko ekonominio klubo nariams, kad sonetų imperializmas 
sudaro dideli pavojų taikais ir laisvajam pasauliui. Paskutiniu 
dešimtmečiu sovietų karo jėgos tiek padidėjo, kad kiekvienam 
Amerikos gyventojui ir laisvoj pasaulio piliečiams reikia rimtai 
susirūpinti.3^

Amerika ir kitos Vakaru vals
tybės paskutiniu dešimtmečiu 
nesirūpino savo karo jėgoms, tuo 
tarpu Sovietų Sąjungos karo ir 
ūkio vadai gerokai padidino vi
sas ginklų rūšis ir ruošiasi puo
lamajam karui. Sovietu valdžia 
pasiruošė ne-tik atominius sa
vo ginklus, bet ji gerokai sustip- 

būsto, vyriausybę , ir jos laivynu ir pėstinin-
bus, tai senasis prez. Fordas ato-, ., ..., ' ? v .. Iki šio meto sovietu aviacijastogoms pasirinko priešinga , . . TJ. ,1 niivn mnknma onnhc hn.
Amerikos pus. Jis atostogauja 
Palm Springs vasarvietėje, la

imiausiai lošdamas golfa ir plau-1 t ,; Was»s fetaosa irSnėralais at- '

mieštuose-vandenyse.
kos valstybės departamente 
bręsta naują (Panamos kanalo 
krizė, kuri, Panamos valstybės 
prez. gen. Omar Torn jos Herre
ra sutikus, buvo atidėta iki Ame
rikos prezidentinių rinkimų pa
baigos; -Yra "davinių, kad Pana
mos valstybės prezidento kan
trybė baigia išsekti. ;

Pentagonas, mano, jog neati- 
davus Panamos kanalo suvere
nines teises. Panamos valstybei, 
Amerika susilauksianti naujo. 
Vietnamo, bet Aj kartą jau Ame-, 
rikos žemynų ^sąsmaukoje.

. Carteris paskirs
100 teisėju

WASHINGTONAS. — Ameri
kos kongreso dauguma yra už
saldžiusi-į federalinius teisėjus 
per 100 vietų. Tuo būdu demo
kratų partijos prezidentui Car
teriui suteikiama galimybė pa
rinkti teisininkus į vakuojančias 
federalinio teismo vietas.

WASHINGTONAS/ —; Jei 
gynybos sekr. Rumsfeldas pano
rės suteikti gražią inauguraci
jos proga dovaną Jimmy Carte
riui, jis turėtų pasiūlyti didžiau
sią gynybos sąmatą, kokią kada 
nors bus amerikiečiai matę, — 
rašo’ Čikago Sun-Times; / L

Pentagono sferose manoma, 
kad Amerikos gynybos sekretor 
rius u; prez. Fordas pasiūlys, kon
gresui priimti 125 bil. doi. g’juiy- 
bos samatą. - Tai <-būtų...l2 mfll 
dol. daugiau už pereitų metų 

"gynybos reikalams skirtą sumą.. 
Tuo būdų; kaip manoma, Car
teriui būtų .suteikta gera pro
ga išpildyti, rinkiminėje kam
panijoje duotą pažadą apkarpy
ti gynybos biudžetą. . .

prieš dešimt metų sovietu avia
cija pradėta keisti. Vietoj gy
nybos, sovietų lėktuvai ir lakū
nai ruošiami puolimams. Dabar
tiniu metu sovietų karo jėgos tu
ri pakankamai lėktuvų, kuriais 
galėtų pulti Vakarų Europoje 
esančias apsaugas. Rusai, aiš
ku, pirmon eilėn pultų Vokieti
joje esančias Amerikos karo jė
gas ir bandytų išmušti iš apy-

Sovietų žydų bėdos
WASHINGTONAS. — Sovie

tų Rusijoje' gyvena dar nema
žas skaičius žydų, kurie norėtų 
išvažiuoti; Beveik visi norėtų 
apsigyventi JAV. Dabar iš So
vietų' imperijos išvažiuoja apie 
1,000 žydų kiekvieną mėnesį. Ji Į vartos ten esančius atominius 
išvažiuoja vargais, Rusijos slap- ginklus. Bė to, sovietų aviacija 

ir net persekiojanti

’Izraelio vyriausybė stengiasi 
iš’ -„Sovietijos išvažiuojančius 
žydus apgyvendinti Izraelyje, bet 
beveik visi iš Rušijos išvykę žy
dai- pasuka Amerikos kryptimi. 
Izraelio’ vyriausybė net daro 
spaudimą į Amerikoje gyvenan
čius žydus, kad tie tokius žydus 
neremtų, kurie nevažiuoja į Izra
elį. Tokios politikos pasekmėje 
susidarė trintis tarp Izraelio ir 
Amerikos žydų.

Manoma, kad tokia Izraelio vy-. 
riausybės- užimta pozija sovie
tuos žydų atžvilgiu gali dar dau-Y 
giau suvaržyti žydų ršvažiavi- tų, tai rusai galėtų sustabdyti 
mą. Įdomiausia, kad tokiam Iz-'lmvų plaukiojimą šiaurės Atlan- 
raelio vyriausybės norui, nors ir ti> vandenimis. Reikia neuzmirš- 
patyliukais, priešinasi Ameri-. ti ir sovietų narlaivių, kurie 

- * ■ ■ plaukioja įvairaus gylio vande
nimis.

Gen. Haig tvirtina, kad sovie
tų imperializmas sudaro pavo
jų ne tik šiaurės Atlanto Sąjun
gos valstybėms, bet ir visam 
laisva”’ pasauliui. Padėti dar 
pasunkina tas faktas, kad kažku
rios laisvos valstybės ieško bū
du bendradarbiauti su Maskva 
ir padėti rusams dar geriau su
stiprinti savo karo jėgas. Gen. 
Haig pareiškė įsitikinimą, kad 

Į šiaurės Atlanto valstybės priva
lo sustiprinti savo apsaugos ir 
sudaryti tokią karo galybę, kad 
sovietų valdžia nedrįstų’ pradė
ti karo veiksmų prieš laisvąjį pa
saulį. Jeigu laiku nebus pasi
imta reikalingų apsaugos prie
monių, tai sovietų karo vadai 
gali bet kuriuo momentu pra
dėti puolimą ir keliais smarkiais 
Smūgiais sunaikinti visą Vaka
rų pAsaclfo armaugą.

.tajai .policijai stipriai trukdant • padvigubėjo visame Rytų fron- 
? .- : ‘ te. Turint galvoje, kad tuo pa

čiu metu sovietų inžinieriai pa
didino puolimų lėktuvų galią tri
gubai, sovietų pajėgumas šian
dien yra daug didesnis, negu bu
vo prieš 10 metų.

Be sovietų aviacijos ir atomi
nių ginklų, sovietų laivynas pa
didintas keliariopai. Sovietų ka
ro laivai gali prasiveržti i Va
karų Europos vandenis ir sustab
dyti trafiką jūromis. Jeigu so
vietų laivai galėtų prasiveržti 
iš Baltijos jūros, arba .jeigu 
jiems niekas nepastotų kelio iš 
Murmansko ar kitų šiaurės uos-

BBC TV perduos 
pokalbius su Niksonu

LONDONAS. — BBC Brita
nijos TV agentūros atstovas 
David Frost kalbėsis su Niksonu, 
darys nuotraukas ir tai visa bus 
perduota TV ekrane ateinantį ge
gužės mėnesį. -

Esą, TV pasirodys keturios 
programos, sudarytos. 2 valan
das pasikalbėjus su ėkšpreziden-

WASHINGTONAS. — Lnflia 
cijai didėjant, brangstant ątaty

tenkinti rusų kaprizus, paskir
damas kitą ambasadoriumi i 
Maskvą ?

kiamų lėšų naujiems greitkeliam 
statyti. Greitkelių. administra
cija sako, kad ji greit pristigs 
lėšų net esamiems keliama tai
syti.* Jie, esą, pradės gesti ir 
jpąsldarya mcUhkami naudoji
mui. K' !

lif orui joje. ir .
- atominės SaWs 

ekrane, . išstūmus jį iš prezi-[ > Yra-davinių, kad-Taiwanas 
dento kėdės 1974 m, rugpiūčio ir Pietų. Korėja netrukus įsira- 
mėn., iškilus Watergate skan-J-šys į atominių galybių sąrašą, 
dalui

Žymiai pagyvėjo 
namų statyba

'■Juos j'au ruošiasi greitu laiku iš- 
Isprogdinti- atomines savo darbo 
bombas, t

Draudimo b-vės
siai« metais dirba su nuostoliais

je namų statyba padidėjo net ‘ 
192%, lyginant tai su pereitų Allstate bendrovės draudimų

Buvh -storiu. Bulone Mec«n Įtuo pat laiku. Skaitant pa- /grupė dirba su nuostoliais. Pere-i 
»hy \n«p«t*nidnta% kad aurin-1 skutimų trijų metų namų sta- tais metais ji turėjo nuostolio 

pradedant 1974 rn. hn'mif dol.. o šiemet 126.9 mil. 
baltum «fucfenti|a ir Iv draugai Ut namų statyba vidutiniškai rug-ldbl.'iBdndrOvė mano, kad turės 

iii HM m*wie- tubrti^us [būti ^tas draudimų premijų
Mb flRaifa W*us»-aa wSMtm FrrMr.' w***rig pednftjo ' ;; *' ■ mOkėtifeJ

. *■’ "TC'S- * X*- - -

palyginu*, vfo lataf mažai 
batey. Jli buvo kad ui H
f ‘ —— - • -
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LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

d r esąs: 7120 S. Rockwell SL, Chicago, ILL 60629

F
lt

siutindami mirusiuosius ir pa- kuriais pirmą kartą aš, būdamas į 
likdami gėlių.

t
- DI.ViOMA

tik skautas — virėjas, savo *bo-. 
sėmifi” turėjau iŠ karto net pen
kias skautjninkes: Gr. Reškevi- 
čienė, I. Lileikienė, R. Arienė, 
D. Antanėlytė ir L. Antanėlienė. 
Ir ką pasakysit, jei per choro 
gegužinę ir nesigirdėjo lietuviš
kos dainos, tai per šias mano iš
leistuves, ne tik Ijetuviška, bet 
ir skautiška daina drebino di
džiulę Antanėlių rezidenciją.

Atsisveikindamas omahiškius, 
tegaliu £& skautiškai padėkoti 
ir pasakyti iki pasimatymo Tau- 
inėje Skautų Stovykloje Aus

tralijoje' 1978 m.”

Kelionės įspūdžiai Vakarą Europoje
KAZYS KARUŽA

PASKIRTA FAUSTUI STROLIAI
Ak etninio Skautu Sąjūdžio iškimės Chicagoje

Z

Šve-t' 
rŲjŲ U 
Akaderu 
vės aet ■- 
vė įžodį, 
nariai . -

eminis Skautų Sąjūdis Chicago j e spalio 15-17 dienomis 
savo 52 metu sukaktį.
‘ š. akarėmis Įvyko tik- 
sueiga, kurios metu

ių Skaučių Draugo-
i ;s tikrosios narės da- 
o trys Korp. “Vytis” 
..ii senjorais. .

Sukakties minėjimas įvyko 
spalio 16 d. Jaunimo Centre;

Sueigą — vakarą pradėjo No
ra Sugintaitė. Paskaityti gauti 
sveikinimai ir pristatyti ASS

z—•

Freskos tapybaBang&sco'Gbya Y. Lučientes

~$r .

Chicagos skyriaus rėmėjai. Fil. 
Vytenis Statkus, ASS Vadi jos 
Pirmininkas, savo žodyje apta
rė ASS veiklą, jos tikslus, pami
nėdamas svarbiausius atliktus 
ir numatomus uždavinius.

Toliau vyko Vydūno Fondo 
garbės žymenio ir premijos įtei
kimas, šiais metais skiriant ži
nomam Chicagos muzikui Faus
tui Stroliai už jo pavyzdingą 
darbą su jaunimu, vadovaujant 
chorams, supažindinant jaunimą 
su lietuviška muzika ir daina, 

j mokant tų dalykų lituanistinė
se mokyklose ir stovyklose.

Kaip ir kasmet, taip ir šiais 
metais, riša eilė ASS narių bai- 

j gė aukštuosius mokslus. Naujuo- 
i sius filisterius šiltu žodžiu pa
sveikino Filisteriu Skautų Są
jungos pirmininkas Jonas Dai- 
nauskas.' Taip pat buvo prista
tyti šventėje dalyvavusieji sve
čiai iš kitų rietuvių: iš Los An
geles, Clevelando ir Detroito.

Antrojoje programos dalyje 
susirinkusieji turėjo progos pą- 

! sigėrėti Antrojo Kaimo teatro 
aktorių s u vaidintais humoristi
niais vaizdeliais, šioji šventės 
dalis baigta vakariene ir pasi
linksminimu.

Sekmadieni, spalio 17 d.,,
. akademikai skautąi-ės daly- 

1 vavo šv.. Mišiose Jaunimo Gen- 
'tre. Jas laikė ASS Chicagos sky
riaus dvasios vadovas kun. A. 
Kezys. Po šv. Mišių, didelis da
lyvių būrj’s nuvyko Į Liet. šv. 
Kazimiero kapines, kur aplankė 
savo mirusiųjų narių kapus, sų- 

| stodami prie kiekvieno kapo, pro-

maturity of 5 years (4X% th* first year). 
Bond* arę ranUcrd W kwt, * *Sen or deatnd** 
When t»e-drd, they on be <naJ ?rf at your 
benk. interest is not subject to state or loo*

makes it easy. Because an

R
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■kin the Payroll Saving* Pia<?

Why should you join the 
j toll Savings Plan now? 
Mbe you’ll find out later.

Įspūdžiai ir mintys iš 
'Rudnosiuko" stovyklos
Dažnai pagalvojame, kokia 

ateitis bus mūsų vaikų Ameri
koje? Ar pasiseks jiems įskie
pyti meilę Tėvynei Lietuvai?

Šią vasarą aš su Rita Matiene 
ir savo dukrelėmis aplankėme 
“Rudnosiuko” mergaičių skau
čių stovyklą, kuri buvo Clay 
Park, Canal Fulton, Ohio.-Tik 
įvažiavus į stovyklą, tuojau pa
jutom lietuviškai skautišką dva
sią. Pasipylė būrys mergaičių, 
kalbančių lietuviškai. Koks 
džiaugsmas buvo mano mažai 
dukrelei (dviejų su puse me
tų), kai ji galėjo suprast ir pa- 
draugaut, jautėsi kaip savo, šei
moje; mergaitės ją nusivedė prie 

skautiškai gražiai papuoštų 
palapinių. Apžiūrėjom jų “dar
belius”, kurie buvo gan meniš
kai padaryti iš akmenukų ir me
džių šakelių. Kai kurios sakė 
veš savo “darbelius” tėveliams 
lauktuvių.

Skautiški pietūs draugiška 
nuotaika buvo skanūs ir šilti. 
Po to vyko žaidimai, kur nebuvo 
aplenkta nei mažųjų svečių'. 
Už poros valandų maudymasis 
ir plaukimas. Dalyvavome vi
sos; mažąsias skąūtukes prižiū
rėjo. Renė Motiejūnaitė, Dalė 
Miškinytė ir Ramunė Jonaitytė.

Vadovė Rauda Geleži enė pa
vyzdingai tvarkė stovyklą. Tai 
sunkus darbas, reikalaujantis 
supratimo ir daug kantrybės. 
Rūpinosi, kad skautukės praleis
tų laiką linksmai ir naudingai, 
tad nebuvo užmirštas --elgesys, 
darbštumas ir tvarkingumas. Vi; 
si turėtų būti dėkingi tokiai va
dovei. Jai talkino Julija Ignata- 
vieiūtė ir Rūta Giedraitytė. Ku-. 
linarijos pareigas ėjo Birutė Ve- 
degienė, jos priežiūroje valgis 
buvo skanus, maistingas ir nie
kad jo-netrūko.

Grįžom namo pavargusios, bet 
pilnos gerų Įspūdžių. Mus džiu
gino tie Įspūdžiai, bet tai yra 
šiandien, šiandien gyvenant, 
reikia galvoti apie rytojų. Tad

pestis yra neapvilti, perduoti 
savo vaikams tai, ką’ mes iš sa
vo tėvų paveldėjom meilę Lie
tuvai, o su ja viskas yra įmano
ma. Gražina Kudūkienė

^•aęs-
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The future can be too late 
for saving. So if you want 
security, you’d better start 
today.

The Payroll Savings Plar 
i 

amount you choose is aute 
matically set aside from 
each pay check to buy U. $ 
Savings Bonds.That wa$ 
your savings builcįyear 
after year.

So start today. Beca && 
tomorrow, today will be 
yesterday.

? KĄ 
r KITI 

RAŠO
Antanas Laukaitis tarp 

penkių skautininkių »
“Dirvos” nuolatinis korespon

dentas Australijoj Antanas Lau
kaitis šiais metais keliavo aplink 
pasaulį. Aplankė daug kraštų 
ir visus sultingai “Dirvoje” ap
rašė. Amerikoje ,,jis sve
čiavosi daugelyje lietuvių gy
venamų vietovių. Jas ir sutik
tus žmones mini su didžia meile.

Mums šiuo kartu užkliuvo An
tano Laukaičio apsilankymas 
ir nekasdieniniai jo žodžiai (Dir- 

' va”. Nr. 43): ''
“Be vieno kito statybininko, 

kontratoriaus, garsaus Pr. Ko
vo baro, kuris atstoja ir vietos 
lietuvių klubui, tur būt, pats ge
riausias šiame mieste iškilus lie
tuvis yra tas mano* prietelius 
Alg. Antanėlis. »■

Jis turi marmuro apdirbimo 
ir stiklinių durų dirbtuves. Pa
dedamas visos savo šeimos ir 
puikios 80-ties metų uošvienės, 
kurios jis jokiu būdu negali ap
lošti kortomis, jis yra tikrai la
bai gražiai čia įsikūręs, kai žrno- 
'ni Laimutė yra tikrds šio miešto 
lietuvjškojp gyvenimo’’ variklis, 
priklausydama visur ir dirbdama 
sj išore.

i Puikiame jų name irAMp bu
vo padarytos labai -linksmos ir 
nuotaikingos išleistuvės, per

i

VEIDAI 
IR

DARBAI
■Ar Jungtinis Toronto skautų- 

čių tėvų komitetas. “Šatrijos” 
ir “Rambynb” tuntų tėvų susi
rinkime išrinktas tėvų komite
tas: Aseyičius, Karosas, Joni
kas, Mačiulis, Šapočkinas, Gapu 
tis, Stanulienė, Murauskienė, 
.Narbutienė, Laurinavičienė, 
Trinkūnienė, Stabienė, Lukošie 
nė ir Sukauskienė; kontrolės ko 
misijom — V. Sendžikas. Tėvų 
k-to rengiamas bazaras ir šokiai 
— lapkričio 20 d. Prisikėlimo 
salėse.

Vienos šeimos paroda. Spa
lio 22-24 Chicagoje, Jaunimo 
Centro žemutinėje salėje, Įvyko 
omahiečių Gaidelių šeimos trijų 
narių meno kūrimų paroda, ku
rią aplankė arti 300 lankytojų.

Parodos rengėjas menininkas 
Vitalis Gaidelės dominavo pa-- 
rodą savo įspūdingais medžio 
drožiniais. Įdomios buvo Vita
lių Gaidelio, Jr. fotografijos. 
Jaunoji Omąros skaučių vadovė 
Teresė Gaidelytė šioje parodoje 
išstatė 35 paveikslus, daugumo
je grafiką, ir 7 skulptūras.

Sesė Gaidelytė antri metai stu
dijuoja meną.OmahosSaint Ma
rie kolegijoje.. Savo darbais yra 
dalyvavusi meno mėgėjų. paro
dose, vykusiose Chicagos Jau
nimo Centre. Sesė Teresė yra 
veikli skaučių vadovė.. Jaunajai 
menininkei linkime sėkmės.

Chicagos Lituanicos tunto 
veiklą vaizdžiai liudijo įdomi 300 
nuotraukų paroda, suruošta LSS 
Tarybos 'Chicagoje suvažiavimo 
proga. Paroda vyko sekmadie
nį, spalio 24 d., erdvioje Jauni
mo Centro pirmo aukšto klasėje, 
nuotraukų, plačią tunto veiklą 
liudijo gausūs tunto laikraštė
lio “Skiltis” sąsiuviniai, stovyk
lų rirhpilai, tunto skydas ir kt.

Paroda buvo gausiai lankoma. 
Jos rengimo darbus atliko j. ps., 
Leopold. Kupcikeričius, v. s. Jo
nas Paronis, ps. Jonas Tamulai- 
tis j. b. v, v. Kazys Miecevičius, 
s. Antanas Pąužųolis.

Chicagos Lituanicos tunto 
iškilminga sueiga įvyks lapkri
čio 21 d. ryte, Jaunimo Centre. 
Visi skautai ir tėvai prašomi iš 
anksto šį įvykį pasižymėti ka
lendoriuose.

Dėmesio studentėms, gyve
nančioms Chicagoje. Kandida
čių į akademikių skaučių draugo
vę sueiga įvyks sekmadienį, lap
kričio 14 d., .4 vai. p. p. t. n.' 
Astos Ramanauskaitės namuose, 
7143 So. Troy Street. Visos stu
dijuojančios vyr. skautės, o taip 
pat ir visos akademinei skaučių 
draugovei norinčios priklausyti 
studentės kviečiamos apsilan
kyti.

-į- Baltijos puota su šaunia 
programa. Prez. A. Smetonos 
įgulos jūrų budžiai lapkričio 13 
d. Jaunimo Centro didž. salėje 
rengia Baltijos puotą su šau
nia programa, vakariene ir &o-( 
kiais. Pelnas skiriamas jūrų 
skautų veiklai /aremti. Visi

Iš ten vėliau persikėlėme su šeima į Meerbe- 
eko stovyklą, 1945 m. užgesus II pas, karui. Namuose ma
ne supažindino su p. Bruszauskiene-Kalniškyte, kuri bu
vo pašto tarnautoja Šilutėje. Tuo metu tarnavo kariuo
menėje 67me pėstininkų pulko Klaipėdoje kpt Brusząus- 
kas, kurį bolševikmečiu buvo išvežę j Sibirą, daug išken
tėjo, išvargo ir grįžo po 12 metų pas žmoną ir vėliau 1962 
metais su visa šeima išemigravo į Vokietiją. Dabar jie 
yra gerai įsikūrę. Turi nusipirkę dviejų aukštų namuką 
ir gražų įrengę Kerne vaismedžių sodelį. Jų sūnus apgy
nė universitete statybos inžinerijos diplomą ir dirba sa
vo profesijoje. Vedė vokietaitę, kuri dirba kaip mokytoja 
gimnazijoje.

Vokietijos valdžia užskaitė kpt. Bruszauskui Lietu
vos kariuomenės tarnybą ir už tai gauna didesnę pensi
ją. Jis yra susipratęs lietuvis patrijotas ir domisi Lietuva . 
ir bendrai pasauline politika, dar svajoja sulaukti nepri
klausomos Lietuvos. Jis sako, kad anksčiau ar vėliau kils . 
karas ir subyrės komunistinė Rusija. .

Jaučiau spinduliuojantį nuoširdumą ir atvirumą. '. 
Taip nuėjome gulti Ramiai numigau, kaip savp namuose 
Kalifornijoje. Iš ryto vėl važiavome į Bremeną, man rū-_ - 
pėjo pamatyti naujojo miesto muziejus, bažnyčias, archi
tektūrines grožybes ir kt. Diena buvo debesuota ir vėsi. 
Ramiai vaikštinėjome gražiomis gatvėmis, kur buvo, pilni 
šaligatviai ir krautuvės žmonių. Visi buvo dailiai apsi
rengę, bet visų rankose kabojo skėčiai- Taip kaip Zuri- 
che, Innsbrucke, Muenchene, Londone;- -Paryžiuje.,: - :

Įeiname i vieną muziejų, bet- del remonto uždaiytas. 
Tuomet pasukome siaura, gatvike tarp aukštų senų rū- ' 
mų, kur pirmutiniame aukšte įrengta muziejus: įvairių 
senų, mažų paveikslų ir daugiausia keramikos. Vėliau pa
sukau į banką, bet buvo vėlu, ir durys uždarytos. Einame 
gatve. Užklupo audra su dideliu lietumi. Skubame, nes 
visą dangų žmonės parėmė lietsargiais ir p. Bruszauskas

žiūriu skubėdamas per lietu, kad ant'šaligatvio sto
vi būrys kiaulių. Net štabtelėjau ir nustebau, buvo dide- ; 
lių kiaulių ir mažesnių paršų. PpnaS; B.raszauskas pąaiš; ^ < 
kino jų istorinę reikšmę man.' Jis š£ko, kadj^.yąižŽųęja,*.- 
tims senus laikus, kai ta gatve skerdžia! varydavo kiaulės’ 
į skerdyklą. Todėl jos simbolizuoja ’ praeitį. Skubant .rei
kia žiūrėti, kad neužkliuvus ant minėtų kiaulių. Visi, kas 
-tik eina, atkreipia į jas dėmesį p turistai net stebisi, nes ’ 
nežino, kodėl kaulės stovi būryje ant šaligatvio, žinoma, ;• 
kaip kas pasiteirauja, bet dauguma nesidomi ir-švilpia 
pro šalį. Tai nėra gyvos, o skulptūrinės kiaulės- Taip ei
name toliau, mūsų vadovas parodė man universitetą. Di- i 
delis modemus pastatas, .o už jo dar keletas gražiausių g 
ir juos supa parkas- Vokietija rūpinasi ^urbanistika. Ne-' 
buvo laiko plačiau ir giliau susipažinti su naujuoju uni
versitetu, kuris turi gražius architektūrinius įrengimus. < 
Vos spėjome .apžiūrėia iš tolp, jau pyle lietus, ir pakilo di 
dėlė audra. Tąį jiėrėine į ^augesnę vietą.. Visi skubėjo. ’ 
Daugumas žmonių suėjo į kraųtirvęs, restoranus,; alines. * 
Kpt. Bruszauskas parodė man Luo metu dvi dideles ir 
modernias krautuves, kuriose vaikštinėjome, apžiūrinė- 
jome prekes jr rūbų kainas, panašiai kaip Amerikoje. Vis
kas labai brangu, ypač pagal europiečių uždarbius. 
Krautuvės modernios, kelių aukštų, su elektriniais pakė
limo laiptais, amerikoninip stiliaus. Einame toliau. Žiū- -, 
riu prie vieno namo kampo, prie medžio stovi, lyg laiptais 
aukštyn 4 figūros, kur užrašyta: Bremen Stadtmusikan—; 
ten, ant cementinio aukšto pedestalo stovi vienas ant 
antro: asilas, šuo, katė ir virš jų' gaidys. Tai vaizduoja 
populiarią miesto pasaką, visa tai keliautojams primena 
tą Bremeno padavimą, kuris randamas kiekvienoje Bre
meno legendoj. • / 2

Vėliau einame toliau, o lietus pila, tai pasukame į se
niausią miesto pastatą, t y. “Rathaus”, ten nusileidžiame 
žemyn senoviškais laiptais į salę, kurios kairėje pusėje 

.prie sienos stovi visa eilė, nuo grindų iki lubų didelių 
ąžuolinių statinių, iš galo žiūrint, -gal 3 metrų aukščio.' 
Jose yra supiltas seniausias vynuogių plantacijų vynas, 
— Reino, Wiesbadeno ir Wirsburgo. Kuo senesnis, tuo 
brangesnis, ir ne visi pajėgia jį pirkti.

Vienas butelis kainuoja net virš šimto vokiškų mar- 
kviečiami. Informacijoms kreip-' kių ir daugiau. Atsisėdome ir mudu, prie staliuko. Atnešė 
tis į j. b. v. v. K. Miecevičių, tei..(kelneris vyno kainorąštį, kurį peržiūrėję tik patraukėme 
RE 7-5408. Kviečiami visi j. bu- {pečiais .Tai delikatesas ir didžiausia prabanga! Bet p. . 
tižiai ir jūrų skautų tėvai.

•į

f Bruszauskas užsakė vieną butelį. Neatsimenu gerai, bet 
galvoju kad sumokėjo virš 100 DM. Išgėrę vyną, tuoj pa
sijutome šilčiau, ir net užkaito mudviejų veidai, atsiu
vome nuo vėsumos ir drėgmės. Po to, keliavome per lietų į 
i geležinkelio stotį ir parkūrėme vakare namo į-Verde- 
,na. Pasikalbėjome namuose ir nuėjome poilsiui, nes se
kančios dienos rytą turėjau važiuoti į Belgiją,

(BUs dąugiąu)
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JONAS KAIRYS

. SVAIGALŲ PROBLEMOS
Buvo karalius, sako indijo-i' —Tai yra įstatymų jr bar

nų padariniai, kurs turėjo la-'kos stoka. Reikia išleisti griež- 
bai galingą dramblį. Vieną1 tus įstatymus ir atsakančius 
kartą jis atjojo į miestą su vi- potvarkius Įstatymams įvykdy 
sa armija,, kurio gv'ventojaj bu ti, — sako policininkas, 
vo visrakti: Karalius su tuo ša Reikia didesnės apšvietos 
vo dramblių galėjo Įbauginti ir tinkamesnės programos, aiš 
priešą kovos' lauke tiek, kad kinančios kas blQgą ir kas ge- 
priešas nedrįsdavo stoti Į kovą, ra, — sako mokytojas. 
Būrelis aklųjų vyrų panoro - — Tai yra medicinos proble 
sužinoti kaip tas dramblys ai- ma. Reikia ąurasli cheminės for 
rodo ir nutarė, patirti pirštų pa mulės lygtis, pagal kuria bu- 
lytėjimu. tų* galima išaiškinti žmonėms

svaigalų Įtekmę j organizmą. 
Tada bus galinai sudaryti ir 
planas kas darytina, kas ne, 
sai>p • gj'dytoj as.
—čia yra tėvų proble

ma. Vaikai turi gerbti tėvus.
Jis yra tiesus ir kiauras kaip 1 ėvai turi disciplinoli vaikus, 

sako socialogas. -
Kaip akliesiems nepasisekė 

Įsivaizduoti kaip atrodė indijo 
nų karaliaus dramblys, taip 
šiandien dar niekam nepasise
kė išspręsti svaigalų proble
mos. " ' .

Pasakė teisybę
“Dauguma mūsų nesako tei Qarzja 

sybės publikai, kad policija 
mažai ką. gali padaryti. Nelei-j /• Marijuana 
dži.a publikai skelbti tų mūsų ; Marijuana yra , modernusis__
eros purvinų paslapčių, kad užgintas vaisius. Anksčiau./ar nia 
tie prasikaltėliai, kurie šian- vėliau veik visos diskusijos bai Ba 
dien kelia tas nuožmias riau- ‘ ‘ ~
šes gatvėse ir visuomenės bai svaigalas, kuriuo tenka jaunuo žiedų viršūnių su 1% THC svai 
ją1? del- nesaugaus būvio, yra tėvams ir visuomenei dau.'galo;

galų problemoms ištirti, bet iki Padūktas nedarbo, ■ neturtogiaūsiai susirūpinti, 
šiol nė autoritetams, nė eksper=§e™^ ižardos, supuvusio auk na yra ir daugiausia ginčytinas 
tams nepasisekė sudaryti For- Įėjimo, svaigalų, alkoholizmo jr 
mulės svaigalų problemoms iš-(5ds,i kitokių-ekonominių ir psychoaktyvis svaigalas 
spręsti ir nė jokios priemonės sdciaIinių_-3^^. Ką gali poli ei- kotas.
dar nėra surastos kaip kovoti ja A1UO atvejų padaryti? 
su prasikaltimais, kurie susi-t - “Vietoj atvirai pasakyti ar 
daro išeinant iš svaigalų pasek protesto balsą pakelti, mūsų 
mių. Svaigalų bangose skęsta diduma tyli ir leidžia politikie 
jaunimas, keldamas rūpestį tė riams, apeinant įstatymus, gra 
vams ir visuomenei.
ro ryžto ir noro ir išvadoje ma žinti jau įsigyvenusiai klaidin 
tosi pasekmes tolerancijos. Vie gai nuomonei, kad policija’ga- v& ,^ugaias (žojė), žinomą ir.

— Aš žinau! Jis vra didelis 
ir labai šiurkštus pabaisa erd
vus ir platus kaip paklodė, — 
aiškino pirmasis vyras, paly
tėjęs dramblio ausį.

— Aš žinau kaip jis atrodo.

vamzdis, — sakė antrasis, pa
lytėjęs kūną. ~ '

— Jis yra nepaprastai dide
lis' ir labai tvirtas kaip piĮio- 
ris, — pasakė tretysis,, palytė
jęs dramblio koją.

Nežiūrint visų tų aklųjų pa
siryžėlių . pastangų, nė vienam 
iš jų nepasisekė patirti dramb 
lio vaizdą, gal del to, kad nė 
vienam neatėjo mintis nė gali 
mybės palytėti darmblio gal
vos nė uodegos.
Svaigalų problemą daugybė

Daug laiko jau sunaudota ir 
dar daugiau lėšų išleista svai-

v Lėlė (tapyba)

turtėti, .neturtėlis daugiau nūs nampji . 
kursti, — baigė Bostono polL canninol, 

1 cijos komisionierius Robert J. vėptis ar
pasikeisdavo, j 
ir galima kept 
ryti arbatą? ar

— tetrohydro- mų pinkles. Jiems kūrėsi visu
al TH C, ją ik- kios galinmybės galvose kaip 

Jausmai greit asmenybes išugdymas, revoliu 
Iš kanapės buvo ei jos, idealai — ir kas tik j u 
’’ pyragus, pada- intelektualiniam bagaže bega- 

prieskonius. Gi le tilpti.
jga vra daro- -b&du- ! Deja, jų sapnams, susikuri!

— silpnasis būdas

visa sveikata. Dr. Jacob Fox. A 4-
St. Lukes ligoninė*, Čikagoje, 
yra pasakęs, kad geriant alko
holi sugadinsi smegenis, kepe 
nis ir k i Uis gyvybinius orga
nus.

daug vynu, net pu 111 litrų per 
metus. Kiekvienas italas geria 
vynų, bei retasis geria ne na
muose ir tik prie valgio ir šei
mos būrelyje. $einia.turi labai 
didelę įtakų. Italas gerbia sei
mą ir šeimos įtaka į jį tiek pa
veikia, kad kaip alunlo* nėni 
jam sunkumų ir susilaikyti ir 
nuo girluoklia.imu. Kaip AeL 
ma, taip ir bažnyčia smerkia 
girtuokliavimą.

Alkoholis ir smegenys

2) daugiau išgeriant, gauna

Apskaičiuota, kad vien per 
1975 metus JAW alkoholiu bu
vo išgerta per kapita po 10 lit 
rų, Kanados S1/-* titrų, o 
Prancūzijoje —.net 22. 6 litrų. 
JA*V. yra apie apie 10.000.000 
alkoholikų ar probleniatinių 
vartotojų. Skaičiai nemalonūs, ‘
bet prasikaltimų skaičiai sąry-į Tikroji alkoboljo akhemioė 
šy su svaigalų problemomis, vcikla j žinogaus kūną ir pn). 
dar nemalonesni. Per 1973 me_ nK)ksIininku nertuslatvta, bet-’ 
lūs įvygdyta 1^1.000 areštų už gi yra ;Jnp;na kad; 
prasikaltimus narkotų kontro
lės įstatymams; apie 654.000 O alkoholis pirmiausiai pa- 
nusikalto alkohoŲo kontrolės . veikia smegenis ■— nervų cent 
įstatymams 'ir 154.000 areštų r5b gadina kepenis ir kitus gy_ 
už vairavimą auto mašinų gir vybinius organus; 
tam stovyje kas sudaro apie 
2.000.000 arba ketnrius kartus,
daugiau prasikaltimų alkoho- s* J°leranc,ja sistema ima 
lio Įstatymams negu narkotų., ie*kalauti be saiko daugiau; 
Taigi alkoholis ir šiuo atveju< , . . ...3) kenkia visai sveikatai ir, blogesnis kaltininkas negu Dar' , , ,., . t manymas kad galint išgertkot<u i “ >į daugiau yra ženklas tvirtumo 

Dviejų kultūrų sėkmė ar “syriškumo"’ (Prancūzų pa_ 
Kiekvienas, pažvelgęs į krei sididMavirao pažiba) yra ap- 

vą alkoholiko, gyvenimą, nesu-i galėtina klaida;
si valdymą, gali višar teisingai išgėręs porą stiklelių vie 
pamatyti, kad alkoholis yra pik nos valandos laiku, žymiai pa 
tadarys, nuožmus žmogaus syei kejįja būdas, darosi berūpes-

! čiu, kalba pradeda krikti, gi 
išgėrus dar daugiau imą šliti
nėti, šaukti, pykti ir net verk
ti. Kaip matosi, alkoholis ir 
yra piktadarys, bet, visai ki
taip žiūri D r. Morris E Cha- 
fetz. Jis pareiškė kongresui, 
kad kukliai geriantieji mažiau 
gauna širdies priepuolių, kai 
kuriais atvejais fiziškai, ,psi- 
chilogiškai ir soči alogiškai 
esą naudingesni ir ilgiau gy

viems iš narkotų, nepasisekė iš.^a^os audikas, jo turtų naikin-^ 
., , . - ctnitdvH mpilp” kn_' tojas, visų nelaimių kaltinin-

giasi svaigalais. Marijuana tai daromas-iš džiovintu lapu ir . , ' ' .. . ■ .. .’ tkas kaj. tikrovėje matosi ka• ‘ ri buvo tiek pagarsėjusi pra- Kd iiKiu\eje, luettusi *<£
džioje 1967 metais San Fran- kit%- Tikriausiai būtų galima

Į cisko apylinkėse, virto šaltos pakaltinti patį asmenįMarijua-I o. . . .v.2) Ganga — stipresnis misi- žiemos meile, kai jų vadai 
mažiausiai s u p rantamas °ysJdedant THC 2% ir net iki. skelbė naujas filosofijas, gero 

4% ir n ar 3) Chara — labai stiprus, su 
rezinos ir THC nuo 5% iki 

i., Dr. Frank Miller kartą pa- 12%, žinoma kaip hašiš. Gau- 
raše Si. Petersburg Times skil narna ir gaminama Japonijoje 
tyse> kad rūkant marijuana ga ir. Meksikoje.
Įima gauti psvchologinių kom _r .. y. \... .. . . Maniuaną. vartojantis as-„ plikaciju ir kas svarbiau,-..—Į- J , J .. ..

vams ir visuomenei, nesant tik žiai nukalbėti ir leistT įsiam- plaučiui vėžį ”** T'oc”
ro ryžto ir noro ir išvadoje ma žinti jau įsigyvenusiai klaidin Marijuana v^a Cannabis štai 
tosi pasekmes tolerancijos. Vie' gai nuopaonei, kad policija ga
nu žodžiu, galima tvirtinti, Ii viską sutvarkyti. Taip, tad, kaip indijonų. kanapė. Tuo var 
kad ..visi flirtuoją siį žmogaus ir‘įsitvirtiną .. ta sistema, kad du yra .vadinamas visas auga- 
likuno'pavojuini. ' turtingasis gali dar labiau pra Ias>. n— tikriaU5 turėtų būti

vadinama tik lapų ir žiedų vir-

gyvenimo ideologijas, masės 
tik tenkinosi paprastu hedonis 
mu — kreivas jų gyvenimas,

— žmo
gų, kurs per savo neapdairu
mą ir bejėgišką nesusilaikymą 
pats sau kilpą užsineria, ką 
patvirtina ir dviejų kultūrin
gų tautii alkoholio, vartojimo

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS ■

Dr. Juozas Da u pa ras. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1968 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lią: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. II dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. .

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo, ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimu, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms’Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaitytį kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (8842%} buvo ūkininkai ir po na- 
šaulį išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma^yra arba patys buvę ūki
ninkai, . arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuviu daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

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

čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:
NAUJIENOS

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

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos Dėtuvių pastan
gas daiyti įtakos į krašto politiką. 102 psL Kaina $1.50.

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

1739 So. Halsted SU Chicago, Ill. 60608

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekno Aferose knyga aprašanti paskutinių 90 (1860-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir ju atliktus darbus 684 psl. Kaina 
810. ffieklo Amerikos Lietuvių latorijoa Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos šaipo* draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso* buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socaillstlnių. laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai tr kt ** ’-

Norintieji šia knygą įsigyti, prašomi parašyti čakj arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS ►
vardu Ir pasiųsti) .

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

laisva meilė juos privedė prie pavyzdžiai,' būtent prancūzai
i ir italai.

Prancūzai geria vyną kaip vena, negu abstinentai ar buvę 
kai kas iš mūsų .vandenį, dar- gėrėjai. Kaip matome, dar nė- 
bininkai sriūbią per dienų die ra nusistovėjusios nuomonės 
nas be socialės ' kritikos, be nei nuodugnių davinių, patvir 
elekto. Nestebėtina, Prancūzija 
pasaulyjes anksčiausiu kepe
nų cirrhosis mirties skaičium, 

—miršta 329 • iš. miliono kas 
metai, jų alkoholikų skaičius

netikėtinumų.
A Ikoholis

muo pasidaro bevalis-silpna- ■ Mėgiami ausis-mūsų daugu- 
būdis, netenka atminties, kaip mos svečias yra alkoholis. Jis 
ir nuo alkoholio, nustoja ko- mus palinksmina nuliūdimo 
ordinacijos, v netenka logiškos valandoje, dar labiau palinks- 
galvosenos. Kartą .pradėjęs var mina džiaugsmo dienoje. Bet- 
toti, netenka pajėgų atsisaky- gi, nereikia pamiršti, kad al- 
t i.Daug kas yra mėginę atsi- koholis yra psychoaktyvus svai 
kratyti nelaimingo to įpročio, galas, nervų centrą slopinan- 
bet jų visos pastangos baigėsi' tis ir marinantis potencilas ir, 
mirtimi. j todėl, yra skaitomas visais at-

Marijuaną labiausiai painė- žvilgiais visų blogybių proble
t romą ta rūkomoji medžiaga
5 merijuana cigaretėms.

Kanapė buvo žinoma labai go jaunimas'. Blogų tikslų ^va- ma —narkotu. Asmuo, užgėręs 'bai žemą — tik 0.4%. 
seniai ir buvo auginama plau
šui, iš ko padarydavo drobes, 
kanvą ir virves sukdavo. Ne-

: buvo paslaptimi ir jos svaigL

dų sugundyti svaigte svaigo alkoholio, žaloja smegenis ir Italai nors ir išgeria labai 
“naujo gyvenimo' naujo 
lio” svajonėmis apkvaišę, nuo 
svaigalų Įsivėlę ir i prasikalti-

■' - ~ ; 'v

tinančių, kad alkoholis -yra jau 
toks nevidonas. Kukliai ge
riant, prisilaikant sveiko pro
to nustatytų taisyklių,. sseijęa- 
tos nesunaikinsi. Atseit, lėčiau 

aukščiausis — ■ net 9.4%. Tuo važiuojant — toliau nuvažiuo 
tarpu kai kitoje pusėje italai, si. Mažiau išgersi, ilgiau pasi- 
irgi, didžiausi alkoholio, mėgė džiaugsi savo sveikata ir vi
jai, alkoholikų skaičių turi la suomenei būsi naudingesnis.

(Bus daugiau)

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas. Knygos 
kaina S6.00, minkšti 'viršeliai.

Persiuntimui pąštu reikia pridėti dar 30 centų.

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

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

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

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

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 į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Ilgamečio B ALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Rieti viršeliai 34.00, minkšti — $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

si (e čekĮ arba Money Orderi tokiu adresu:

173S So. Ralsled Street, Chicago, Hlhiots 66488

UNIVERSAL

- _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.*— W«4n*»d«y, N*v*mb«r 10, 197A

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-

pas mus
i dabar

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

51/4%

■ SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St. Chicago, HL 60608
VDCNA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

prteigta 1923 metai*. TEL. 421-3070
JirtalgM pietuose kitimu automobiliams pvtatytL

%25e2%2580%2594.net
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Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadientoa. nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Gėda prisipažinti prie klaidos
Gausius Chicagos gyventojus gerokai sukrėtė trum

pas televizijos reportažas apie pikietuotojus, piktos poli
tikos plakatais pasveikinusius Ponią Betty Fordienę, at- 
vukusią į Lietuvių Tautinių Šokių Šventę- Ponia preziden 
tienė iš anksto atskrido į šiaurės Chicagą, ten praleido! 
naktį, o ryte, dalyvavusi Waukegano juodžių bažnytėlės 
iškilmėse; paskubomis atvyko į Chicagą, kad galėtų laiku1 
pradėti Lietuvių Tautinių-Šokių Šventę.

_ Valdas Adamkus, rūpestingai sutikęs , atvykusią po- ’ 
ma prezidentienę, turėjo pūti nustebęs^ kai atsirado gru-1 
pė jaunų šokėjų, įlindusių į tautinius drabužius ir iškėlu-|

sampratą ir nekaltai poniai primetė nesamus josios vyro 
nusikaltimus. Blogiausia, kad tie patys jaunuoliai, biau- 
rų darbą atlikę gatvėje, nejučiomis sulindo pro tyčia pra
vertas duris j salę, susimaišė didelėje šokėjų minioje ir, 
tarytum nieko dėti, kartu su kitais šoko ir lankstėsi ta: 
pačiai prezidentienei.

Žinia apie poniai prezidentienei organizuotą įžeidi
mą aplėkė visą salę. Pasipiktinimas buvo didelis, bet nie
kas nieko tuo reikalu nedarė. Nei šokių šventės pirminin
kas nesistengė prezidentienę įžeidusios grupės išskirti 
ir iš salės išmesti, nei joks kitas šventės organizatorius 
nesiėmė priemonių tokiems siaurapročiams, politikams 
kelio užkirsti. Šventės vyriausieji organizatoriai bandė 
sudaryti įspūdį, kad jie patys buvo nustebę protestuoto
jais, nors jiems iš vakaro buvo žinoma apie ruošiamą 
nešvankią išdaigą. Jie net nieko dėtų pareigūnų, besiruv 
pinusių galimai gražesniu ponios Fordienes priėmimu, 
iš anksto neįspėjo apie ruošiamą gėdos žygį.

Vienas kitas storžievis bandė teisinti nepateisinamą 
pikietavimą, suktas politikas, bandė abejoti tokio pikię- 
tavimo tikslingumu, bet didelė lietuvių dauguma pikie- 
tuotbjus pasmerkė. Iki šio meto šios Lietuvių Tautinės 
Šventės organizatoriai pikietavimo reikalu nepadarė jo
kio pareiškimo, bet Barzduko principus priėmęs ir šian
dien jau Broniaus Nainio redaguojamas Pasaulio Lie
tuvis šiuo klausimu rado reikalo įdėti labai jau nevyku
sį pasiteisinimą. Norėdami nustumhti pikietavimo kal
tę nuo vyriausių šios šventės organizatorių, jie sugalvo
jo stebuklingą dalyką. Jie savo biuletenyje paskelbė, kad 
protesto organizatoriai šokių šventės dieną ^atsirado, o 

i po 24 valandų kaip kamparas išgaravo. Čia jie. buvo, lie
tuviams gėdą padarė, čia dingo, visai nesusigėdiję. Barz-

Č. Jonušas Saulėlaidis

šių plakatus, kuriais buvo metamas nepagrįstas kaltini
mas ne tik atvykusiai gerbiamai , poniai, bet ir visai nekal
tam josios vyrui. Neilgai iš amfiteatro išlindę šokėjai 
vaikščiojo šaligatviu, bet užteko, kad televizijos kameros 
galėtų' juos nufotografuoti' ir parodyti čikagiečiams, kaip 
lietuviai, vietoj džiaugtis atvažiavusia ponia, gali visiems 
lietuviams gėda padaryti.

Paaiškėjo, kad protesto demonstracijai buvo ruo
šiamasi iš anksto. Protestuotojai iš anksto ne tik susior- į 
ganizavo, aptarė visas lietuvių šokių šventės mokinimo 
darbo smulkmenas, pasigamino net 50 plakatų,, kurie vie
nas už kitų giliau kando visai Fordų šeimai ir mazgote j 
veidą tėškė kiekvienam lietuviui, kuris šventės* pradžioje 
skubėjo p salę ir norėjo pamatyti savo tautinę šventę.

Bet smarkiausias smūgis buvo trenktas šią Lietuvių 
Tautinių šokiu šventė organizavusiai grupei- Jie patys 
stengėsi sutraukti, galimai daugiau žmonių, jie. mėnesiais 
dirbo, kad galėtų sklandžiau viską paruošti, jie keliais 
atvejais prašyte prašė, kad ne vien krašto prezidentas, 
bet ir pati ponia prezidentienė atvyktų i Lietuvių Tauti- 
nių Šokių šventę, o dabar, kai ji atvažiavo, tai ją reikėjo 
pasveikinti Brežnevo gandą garsinančiais principais ro
dančiais visišką lietuvių nenusivokimą tarptautinėje 
politikoje ir dideli pajėgumą pačiam storžieviškiausiam 
nemandagumiu.

Tie patys šokėjai, kurie savo mitrumu ir puikiais dra
bužiais ruošėsi nustebinti susirinkusius lietuvius ir lietu
vių laisvės draugus, tautinu drabužiu neišsivilkę ir ne
nusidažę, visų akivaizdoje pažemino lietuvių mandagumo gyvenime.

rašęs daug straipsnią apie Sū
duvą, savo išleistose -brošiūro- • 
se, kaip tai 1958 m. išleistoje: 
“Šešupė ir jos upynas”, arba 
knygose, paimkim, kad ir 1964 
m. atspaustoje 136 puslapių 
“Sūduvos Praeitis”, vis ir vėl 
palietė daugybę Mažosios Lie 

_ . , . T. . ;tavos problemą. Bet visą gi-
Kuomet po Antrojo Pašau- kuname Lietuvos vaka; Hausiai jis kabina Maž. Lietuvį

lio karo Ameriką pasiekė nuo sienos sieke Vytauto pries savQ ^agyptoje gražioje kny- 
maskolių pasitraukusių lietu- 5a0 metų minėtą Osos upę. Dėl “Pietinė Lietuva.” 
vią banga, ji kartu atnešė du tokios ekspansijos jiA susilau-j origįna_
publicistu, kurie dažnai Nau- ke mažai pagristoj o daugviau Bbs puslapius GHgp Valavi- 
jienose tilpusiais straipsniais ^lau nepagestos 
parodė ypatingą, dėmesį Maža- Gust^tis, išeinant is laiko ap-j kaU>a parągyfos į. jo, -y; 
jai Lietuvai. Tai yra Algis Gus lenž^Į hutlJ galeięs žemaičio išverstos ir-įvairiai
taitis ir Vincas žemaitis. it paaiškintos bei komentuotossake polemikos ir pasirinko ^ .. - -

Su Gustaičiu, kurio iki šian- kultūringą tylėjimą. Deja, jo“’eik,ale. _ V 1
dien asmeniškai nesus matęs, tyla jau tęsiasi lyg-ir per ilgai.^Un’^lkstys.tes- . R^V1Z1'

- -■ - - J°* iNors pirmoje eileje apra-
Vliko patalpose, kur turėjau kiečiu Rytą Europos tyrinėto- ^y^rjs

sienoje kabantį Lietuvos žemė- seit, dėl Mažosios Lietuvos, dės'J^ls P617515*11^® *abai 
lapį Ta proga vienas Vliką be- to pasauliui savo koncepcijas, var ?me mo 
lankančią svečią mane paakį- kuomet dešimčiai, lyg: grybai irvOs apgyven mimo.

i didelius žemėlapius piešti, bet mo institutai leidžia leidinį po nimas ėjo lygiu laiku su Maž. 
kaip “Lietuvių Vardyne” pa J leidinio, kuriuose šaukte ša,u- ‘Lietuvos apgyvendinimu, Pa
rašyta, ir. balandžius perinti kiama, kad Rytprūsiai nuoTavičiaus 16 šimtmečio parody-' 
bei auginti. Nežinau,-ar kalbė- 1525 — IV — 8 d. Krokuvos'sudaro labai svarbą doku 
tojas norėjo Gustaitį pašiepti taikos iki >1657 —IX —19 Jd.j mentą, kuris leidžia neįtik spe : ’ 
ar pagirti, bet man Gustaitis; Vėliavos susitarimo, reiškia, 132 ti ir spręsti, bet ir giliai įžvelg- 
iš karto tapo šiltai — artimes- metus, priklausė Lenkijos ka
ilis. Mat, balandžių auginimas runai ir Lenkijos karalius bu- 
buvo Mažosios Lietuvos kaimo' vo Rytprūsią (Mažosios Lietu- 
jaunimo vienas pagrindinią vos) leno ponas. = 
laisvalaikio užsiėmimu. Reta 
buvo šeima, kurios 1023) me- mėlapis, primenantis aną kraš 
tą amžiaus sūnūs nebūtą peri- tą lietuvišką etniškumą, būtą 
nę ir porinę balandžiu, nebūtą (labai laiku ir labai vietoje. Gus 
taisę ir statę balandinią, nebū-, taitis, į pradėtą žemėlapį'įdė
tu pardavinėję, pirkę ir matai jęs daug darbo ir pinigą, dėl 
kavę balandžiais. Balandžią'' kritiką neturėtą būkštauti, bet 
kultas, paremtas meile tokiam su nauja energija baigti nau- 
mielam gyvuliui, buvo viena 
pagrindiniu Mažosios Lietuvos 
kaimo kultūros šaką. Toks kul 

šitokius veiksmus priemonių, jų nepasmerks, tai galime, turinis jaunimo pasmesimas jį 
r j -z r- j o aukštai pastato virs šią dieną

marijudnos rūkorius, mokyk- tintas dipl. mišką inž^į mišką 
las naikinančius vandalus, plė- ūrėdąs Vincas žemaitis, pa-

JĖ GELŽINIS.

MAŽOIJ LIETUVA - KETVIRTOJI 
PABALTIJO VALSTYBĖ?

1) Kur dingo Algirdo Gustai- šikus ir peiliais besibadančius , 
•gengių narius.

Į Gustaitis ruošė Lietuvos že
čio žemėlapis?

> ■«. ‘ r- t ’ ■' i • >. į “ C
• * Y ‘ t f* > ’ , ' r : •

. “Lietuvių Studentų Akcijos Koalicija (angliškai
■— Lithuanian Student Action Coalition) gimė šeš
tadieni, rugsėjo 4 dieną. Maždaug po 24 valandų, Pre- -.v „„f,,, • J- i . ’ .-J • • ’ J°~ ° , < ■ ..v -. -r Prie$ kells metus susipažinau šiandien, kuomet ne tikvisi vo-,zidento Fordo žmonai Įžengus pro Stock’Yards Inn ~ ~ ----- _ ■ -
duris, Koalicija susilikvidavo. Pei* savo trumpą,..bet t progos apžiūrėti’"jo parengtą’.ir jai dėlbuvusių-Rytpriisią,at- 
veiksmingą gyvenimą Koalicija suspėjo, paruošti at- .
sišaukimą JAV spaudai, tą atsišaukimą asmeniškai 
nuvežti. į devynias televizijų, laikraščių bei spaudosnuvezu. i uevviuas ueievizitų, laiKrascių uei spauuvs , , g- . ... , - --------- ■-------- ■■ °*-“"* , „ , . ~
aJ&mtiirn hūstinos Čikagos anvlinkėie ir na?am^t; lno’kad Gustalfas moka ne vien po lietaus išdygę lenkiški tyri-. Kadangi, Sūduvos apgyventi! 
a,&enturą Duetines Čikagos apyi Kej P g tl didelius Žemėlapius piešti, bet. m n 'mstitafai tai/Hnt r>n nimas ėid Ivsiu laiku su Maž.

50 plakatų. Šokių šventės dieną gal trečdalį tų pla
katų teko pusvalandį panešioti šaligatvyje, priešais 
Tarptautinį Amfiteatrą.” (Pasaulio Lietuvis, Nr- 
26, spalis, 657 psl.) /<•-.-• -
Ta nusikaltimui sudaryta “lietuvių studentų akcijos 

koalicija” veikė, kol nusikaltimui pasiruošė ir nusikalti
mą padarė. Nusikaltimui atlikus, koalicija iširo ir din
go. Jeigu vyriausieji to protesto organizatoriai ir tylūs 
pritarėjai nebūtų paskelbę tos koalicijos nekrologo, tai 
mes šiandien ir nežinotume, kas'tą gėdą lietuviams už
traukė. 'Pro praviras amfiteatro duris iiųsikaltėliai iš
lindo, mandagiai poniai parodė, kokias gilias šaknis lie
tuvių jaunime dar turi įleidęs praeitų šimtmečių stor
žievis, ir vėl į vidų sulindo į nieko nekaltų žmonių tarpą.

Klystų tie, kurie mano, kad “koalicija” po 24 valan
dų išsiskirstė. Ta koalicija įnešė į Amerikos lietuvių ne
tikėtų naujovių. Jeigu Amerikos lietuviai nesiims prieš

7^7 F-,—r, — -aukštai pastato virš šią dieną
sulaukti dar didesnių stebuklų visuomeniniame musų

Todėl naujas lietuviškas že-

dingą ir reikalingą darbą.
2) Vinco Žemaičio dovana 

Mažąjai Lietuvai

Iš Sūduvos j Chicagą pervie-

ti ir išvesti Maž. Lietuvos apgy . 
vendinimo eigą. Vokiečių isto
rikai ponia ir?ponas Mortense- 
nai, savo veiklos pradžioje - 
įkandžiai tvirtinę, kad Šūdu- | 
va, rusu ir prūsą pusėje, buvu- 

I si tuščia, be žmonių, vėliau bet 
sutiko, kad žmonių ten buvę, 
bet jie tik nebuvę apgyvendin 
ti (angesiedelt).

Ponia Mortensenienė savo 
straipsnyje'“Bėitrage zur Ren
atais dęs nordostlichen Mitte- ” 
Livland um 1400 (Įnašai į 1400 
gen zur Karte: Preussen und 
ridanti um 1400 '(Įnašai įl400 
m. šiaurės rytų vidurinės Euro- | 
pos pažinimą. ■ ■ , 

(Bus daugiau) 1

Andrius Mironas

Kontraversiškasis Jack Londonas
(1876—1916)

Šimto metą gimimo ir šešiasdešimties metu 

mirties sukaktis
(Tęsinys)

Pasirinkimas
Bene kritiškiausiu materialiniu momentu Londo

nas gavo pranešimą kad jam siūlomas laiškanešio 
darbas nes iš Alaskos sugrįžęs jis tarp kitą pastangą 
rasti darbo, buvo atlikęs Civil Service egzaminus laiš
kanešio tarnybai. Dabar pasirodė, jog jam siūloma 
viena iš pirmąją tarnybos vakanciją.

Anais laikais ši laiškanešio tarnyba buvo gerai ap
mokama $65 į mėnesį, apsirūpinant uždarbiu visam 
gyvenimui, kas labai viliojo, nes Londonas juto parei
gą padėti vargstančiai šeimai, kurios jauniausią narį, 
Jonuką, Flora pamilo net labiau, kaip savo sūną, o 
proga pasidaryti nerūpestingą gyvenimą buvo -lyg ir 
paskutinė.

Tačiau Flora pirmoji patarė sūnui pamiršti laiška
nešio karjerą ir tęsti rašymą. Tuo metu jos pensija, 
gaunama po vyro mirties, kaip Civilinio Karo vetera
no. apmokėjo buto išlaidas, o maistui jie visada užsi
dirbdavo kokiais nors darbais. Keisčiausia tai kad iki 
šiolei buvusi abejinga beveik viskam, kas lietė jos sū
ną ar jo karjerą, ji dabar tikėte tikėjo į Londono suge
bėjimus pasidaryti rašytoju. Iki šiol jis negalėjo pri
tapti nė prie vienos profesijos, bet visada rašydavo ką

nors sau. šiuo patarimu Flora labai rizikavo, bet tvir
tai laikėsi jo.

žinoma, nors sunkiai, bet Londonas atsisakė nuo 
, siūlotao laiškanešio darbo. Nuo šiol jis galutinai pas
kyrė visą savo laiką rašymui. Nors ir nerasdamas sa
vo rašiniams rinkos, jis be novelių ėmė kurti dar trum
pesnius, pritaikytus laikraščiams, rašinius: lengvus ei
lėraščius, anekdotus, sonetus, trioletas, balades ir trum 
pus straipsnelius. Už sutaupytus centus pirkdavosi 
pašto ženklu ir siuntinėdavo redakcijoms. Tačiau vis
kas,vėl sugrįždavo...

Politinė veikla
Priklausydamas Oaklando socialistų partijos sky

riui, Londonas 1899 m. skaitė kelias paskaitas, po ku
rią karštai diskutuodavo su klausytojais. Jis aštriai 
kritikuodavo JAV-bią politiką dėl Ispanijos imperijos 
likučią. Po Amerikos-Ispanijos karo Kubos sala buvo 
amerikiečią užimta, kaip ir Filipinai.

Londonas buvo labai karštas Filipiną nepri
klausomybės šalininkas, bet tuo pat metu smarkus an 
ti-orientalistas, matyti, paveldėjęs kaliforniečių neapy
kantą kiniečiams ir japonams. Šiuo atveju jo pažiū
ros sutiko su William R Hearsta, kuris norėjo sunai 
kinti “geltonąjį pavoją".

Izmdonas priklausė ir Ruskin Klubui, kurio visi 
nariai buvo intelektualai, universitetą profesoriai. 
Klubo susirinkimai praeidavo prie pietą stalo ir ciga
ru dūmų debesyse, čia Londonas susipažino su Irons 
Bamfordu, klubo steigėju, ir su rašytoju Upton Sinc
lair. retkarčiais atsilankančiu susirinkimuose.

Socialistai Lewis ir Whitaker stengėsi įkalbėti Lon
doną studijuoti ekonomiją, tikslu. įsigyti laipsnį. Ypa

tingai Whitaker, su kuriuo Lęndonas kurį laiką drau
gavo, patarinėjo jam kreipti dėmesį į gramatiką ir 
sintakę bei į sakiniu struktūrą. Jis atkreipė Londo
no dėmesį į tam tikrą pasakojimo ritmą. Pabandęs tai 
pritaikyti savo kūriniuose, Londonas patyrė, kad jo 
knygą pardavimas pradėjo didėti. Tačiau pats Whita
ker nesugebėjo parašyti ką nors iškilesnio. ;

Nathan L. Greist ir Ben Reitman skelbė žmogaus, 
ypatingai vyro, visišką laisvę Londonas rado jų pažiū
rose savo įsitikinimų patvirtinimą, nes jis pats metų 
metais buvo nihilistas ir egoistas. Antroji“jo žmona 
Charmian sakydavo, jog žmonės, norintieji su juo su
sikalbėti, turį pataikauti jo “princiškajam” aš. Savo 
veikale “The Cruise of the Snark” Londonas išreiškė 
savojo,aš svarbą, kurio raktas esąs “aš noriu.”

Frank Strawn-Hamilton ilgą laiką bendradarbia
vęs su Londonu, davė jam geriausią filosofijos išsimok 
slinimą. Iki pat paskutiniųjų gyvenimo dienų. Londo
nas galėjo klausytis Franko kalbą, tačiau abejojama, 
kad šis žymus socialistas galėtų suteikti rašytojui ko 
nors vertingesnio stiklini pagerinti.

Norss ir klausydamasis kitą autoritetų, Londonas 
visada norėtavo “groti pirmuoju smuiku”, todėl gin
čiuose dažnai būdavo per smarkus ir net neteisus, 
kas atgrasindavo net ir jo-gerbėjus. Gal tai dėl to, kad 
jis perdaug skubiai bandė krauti savin visokias ži
nias ir .pažiūras, nespėdamas tinkamai jas sugromu- 
luoti. L, •

< Apsisprendime valanda •' • a >

Grįžęs iš Alaskos, Londonas atnaujino savo drau
gystę su Mabel Applegarth, vis dar norėdamas ją vesti, 
tačiau tik tinkamai finansiškai susitvarkęs ateičiai^

Dėl ateities abu turėjo tam tikrą abejonių. Londono 
staigus būdas baugino ją, o Mabel trapumas ir gyveni
mo realybės baimė kėlė jam klausimą, ar ji būtą tin
kama žmona, juoba, kad dėl jo Mabeb neketino nut
raukti ryšių su savo šeima.. ' . . x

i Didžiausia kliūtimi ją vedyboms buvo Mabel mo
tina. Likusi po vyro mirties našlę ji buvo nuolat rei
kalinga dukters globos. Motina norėjo, kad busimasis 
žentas rūpintųsi ir ja, kaip tos pat šeimos nare. Būda
mas priešingos jai klasės atstovas, Londonas kaip žen
tas liko nepageidaujamas ir, vengdama dukters vedy
bų su Londonu, motina su dukterim išsikėlė gyventi į 
San Jose. Tačiau Londonas ir ten nuvykdavo dviračiu.

1899 m. rudenį Londonas, pagaliau, pralaužė le
dus į spaudą, nes “Atlantic” literatūrinis žurnalas, lai
komas įtakingiausiu periodiniu leidiniu, pasiūlė spaus 

’dinti jo iki šiol ilgiausią apysaką apie Jukoną, “An O- 
dyssey of the North” už $120. žinoma, jaunasis auto
rius pasiūlymą priėmė ir 1900 m. sausio mėnesį apy
saka šiame žurnale buvo atspausdinta.

Houghton Miffin, stambi Bostono leidykla, sužino
jusi apie tai, gavo “Overland” ir “Atlantic” žurnaluo
se .spausdintą rašinių atspaudus ir pasiūlė autoriui iš
leisti jo pirmąjį apsakymą rinkinį, žurnalo kritikai 
rašė, jog Londono stilius esąs žargoninis ir jam slin- 
gą elegancijos, nes anais laikais tai buvo madinga. Ta
čiau žurnalą skaitytojai buvo įtikinti, kad visus apra
šytuosius įvykius Londonas pats buvo pergyvenęs. Tų 
pat metų gruodžio mėnesį ši leidykla pasiūlė Londo- •' 
ntri kontraktą išleisti apysakų rinkinį “The Son of the 
Wolf”.

(Bus daugiau)
(NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL.— NovewttM»r TO.



Nuliūdę lieka: ,
Duktė, sūnūs, žentas, marčios ir anūkai

Laidotuvių Direktoriai Evans ir Sūnūs. Tel. RE 7-8600.

"Ji* 9*«dojo Di.vo tarno Mozės giesmę ir Avinėlio gie*mf"< Apr. 15:3.
Mes, kurie turime vilties, būti su Kristumi kaip bendratėvoniai su įio 

jojo garbingoje karalystėje, turime išmokti giedoti Mozės ir Dievo Sūnaus

HVAS IR SONUS

Te L: 5ox-z/Z7 aroa 3ox.-xz.aq

Telef. BE 3-5893

AKUŠERIJA IR MOTERŲ 
GINEKOLOGINĖ CHiHUk^u^ 

6132 So, Kedzie Ave.z WA
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti M 3-uvui.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš• WOPA, ?

1490 kil. A. M. <

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Frank Borman, sėkmingas astro, ■ 
na irtas, įpareigotas vadovauti grupei 
žmoru'v, kurie privalo ištirti Amen- ' 
Ros karo mokykloje buvusį sukčia
vimą egzaminu metu. Manoma, kad 
astronomo Bormano vadovaujama ko
misija galės viską ištirti ir dar prieš 
mėty pabaigą paruošti raportą kraš
to apsaugos sekretoriui ir preziden
tui.

DR. ANNA BALIUNAS
. AKIU. AUSŲ, NOSIES, 

IR GtKXLES LIGOS
2858 W. 63rd StrMt

Valandos pagal susitarimą

Parking Facilities.

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.

ekonominė recesija
• WASHINGTONAS. — Pasau- 
j lio privačių ekonomistų grupė 
lapkričio 7 pareiškė, jog nežiū- 

: rint JAV,. Japonijos ir Vakarų 
< Vokietijos pastangų keisti eko- 
įnominę politiką greitos ekspan- 
: sijos linkme, pasaulis gali susi
laukti naujo ekonominio nuo
smukio.

tencialo tobulinant savo karines 
i pajėgas”.

Kitas didelis militarinis pa
radas buvo surengtas Leningra-

Japonai grąžina sovietų lėktuvą

TOJCUQ. —Japonijos užsienių 
reikalų ministerijos pranešimu, 
Japonija šiomis dienomis grą- 

j žiną Sovietų Rysi jai naujoviš-

I

GC'.i2^ lakūnas ir iki šiol 
Jaoonijos ir JAV-bių specialia-1 
tai ekspertai ištyrė visas to lėk-. 
tuvo paslaptis,.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI » PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

TeleL. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

- 850 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
.PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid. 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 
antrad.. penktaieni nuo 1—5. 

ir šeštad. ūktai susitarus.

Įspėjančių ekonomistų grupė
je randame tokius ekonomijos 
žinovus, kaip Mičigano universi
teto prof. P. W. McCracken, 
kuris buvo prez. Niksono laikais 

' ekonomistų patarėjų tarybos 
pirmininkas ir kitus Kanados, 
Japonijos, Vokietijos, Britani
jos, Prancūzijos ir Italijos žy
mius ekonomistus.

Pereitą birželio mėnesį Pu
erto Picoje įvykusioje ekono
mistų konferencijoje prez. For
das ir kiti šešių valstybių vy-

vaL jriausybių galvos sutiko su eko-j 
tre^’ nomistų nuomonėmis pagreitinti!,*?’

Našliu, našliuku ir pavieniu įdubo 
eilinis susirinkimas bus lapkričio 12 
d. 7 vai. vakaro Vyčiu salėje, 2455 
W. 47 St Į susirinkimą yra kvieda- 

. mi visi nariai ir norintieji įstoti į 
kajį kariška lėktuvą, kuriuo iš j klubo narius. Po susirinkimo įvyks 

; sonetų rūgėjo 6 d. pabėgo vie-

jis lėto krutančią kraštų ekono-j -j05 ekobonainiu tyrinėjimų-cen- 
_ miją. Tuo metu gąsdino žmones j f1**-

DR. PAUL V. DAK61S infliacija ir stingstantis krašr] 
GYDYTOJAS ir CHiKUKGMS & ūkis visose -ekonomiškai įšsi- 

jofestenesrer N.oir.mun.iy xumkos - . vysčiusiose valstybėse.
AMsaicmos a.reK.Oiius. ! Ekonominis sustingimąs taip 

4933 ^.,w«ICn«lcr, 1.1. spargiai pasaulyje reiškiasi, jog ' ‘
ValAi\tj<j6: 3—dai’tžo (ūeįiOLms ir

Bsi-; Cartęris nešvarys 
sparčiai pasaulyje reiškiasi, jog taiTiailtOjlj

u jis rimtai -visus ima gąsdinti, - Naujai išrinktas preziden- 
pareiškė vienas ekonomistų, sif- tas Jimmy Cartęris nori pasi- 

~ sirinkusių .dabar ■ sušauktame likti lojalius respublikonus savo 
REZ.: Gi 8-G8/3 > Brookings. .institute suruoštojo

i_7Xi. VV.JEAlOiiN-JidL^ix’iA^ konferencijoje. Konferencija 
lapkričio pirmomis dienomis fak- 
tinai buvo sušaukta Brookings 
instituto, Kiel instit; ir-Japoni-

administracijoje. Jis tikisi, kad 
ji$ parems jo vidaus ir užsienio 
paimtą politikos-liniją.
: - Pasak Carterio, respublikonai 
atstovauja milijonus amerikie
čių ir todėl - jie negali būti iš- 

j stumti, ’ bet palikti administra-
1 joje: ; ■

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po sunkios 
ligos 1976 m. lapkričio 8 dieną, mirė mūsų mylimas tėvas, senelis jr 
uošvis

SUSIRINKIMUPRANEŠIMAI > giesmę, kurioje sakoma: “Vertas yra Avinėlis (kuris atima pasaulio nuodė- 
; , _ __  „ _ _ ( mę), kuris buvo nukryžiuotas, imti jėga turtus, išmintį, stiprybę, pagarbą,

garbę jr palaiminimą-’. Žinodami, kad šita naujoji giesmė yra 1 riksmo j i žinia. 
Evangelija, žadanti palaiminti visas žemės gimines, mes norime stingti kiek 
išmokome anos puikios giesmės, sutartino Evangelijos skelbimo. Mes džiau
giamės ir dėkojame Pięvuj už suteiktąsias progas skelbti gerąsias žinias 
tiems, kurie turi gu įčias ausis. Taip tarnaujant Viešpačiui, Teikia daug 
kantrybės ir tikėjimo, kolei sulauksime pilno Dievo karalystės įsteigimo.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusi e | i? f tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. RašykKe:

K ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 6C629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

ALOYZAS PUNIšKA ’
Gyv. 3251 W. 66th St^ Chicago, 111.

Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 27 metus. ' - ,
Pasiliko dideliame nuliūdime: duktė Aldona, žentas Dr. Motie

jus Rimas, sūnūs — Jonas ir Gabrielius, marčios — Katje ir Genutė, 
8 anūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami

^Priklausė Liet. Kat. S-gai, Amerikos Lietuviu .Fondui, Ameri
kos Bendruomenei ir BalfuĮ. f

? Kūnas pašarvotas Mažeiko-Evans koplyčioj, 6845 S. Western Ave. 
šeštadienį, lapkričio 13 dieną, 10:00 vai. ryto bus lydimas iš kop

lyčios į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu 
pamaldų bUs laidojamas šv, Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. ALOYZO PUNIŠKOS giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI ,

LIŪDĖSI© VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS H
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Ave. A>r Conditioned Chapel and

GYDYTOJAS IR CHIRUKb^o 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
pa^al susitarimą 

DR. X: a7vT JUČAS 
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
iuV2 N. WESTERN AVfe. 
5ZI4 N. WESTERN AVE. 

Telefonas- atsakomas 12 vai.

DR. FRANK PLECKA5
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 7Ut Si. — TeL 737-5149 
iLtnna akis. Pritaiko akinius ir 

‘'contact lenses”. 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— l:0(J vai. popetr.— šeštadieni 

f ir sekmadieni nuo 8;30 iki 9:30 
vai. ryto. . '. 4

Telef.— HEmlock 4-2413 k !
7159 So. MAPLEWOOD AVE. ‘

CHICAGO, ILL. 60629

4F 
r

Cartęris, esą, tarsis sd respu- t 
blikonų biznieriais, lyderiais ir j 

(kongreso nariais, tikėdamasis su- j 
. silaukti respublikonų paramos f 

savo numatytoms programoms, j 
Jis sakė,- kad krašte' didžiausia I 
bėda yra ekonominės negerovės j 
ir'todėl jis stengsis balansuotai; | 
su saikų kovoti su infliacija, ma
žindamas, bedarbystę. ..

j (Užsienio politikos reikalus 
I Cartęris stengsis perduoti žmo- 
niii žiniai, jei jie bus reikalin
gi amerikiečių paramos. - *

PERKRAUSTYMAl

Leidimai .— Pilna :apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. Š E R Ė N A 5 
Tel. WA 5-8063

ŠOVIETAI RODO GINKLUS, 
PALAIKOMA VERGIJA L

į jMASKVA.— Sovietų Sąjun
ga “celebfavo" ‘ bolševikų revo
liucijos 59 sukaktuves, suruoš- 
dama Maskvoje eiseną paradą 
ir atominių ginklų procesiją— 
parodą. SSSR karo ministeris

jSTANLEY RUPERT SR.
- Gyv. 3412 W. M Place

Mirė 1976 nif/iapkričio 8 d., 1:00 vai. popiet, sulaukęs 83 metų
7 amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Laukuvos parap., Belonių km.

Amerikoje išgyveno 62 metus.
f Paliko nuliūdę: žmona Uršulė (Gudjonaitė), brolio dukros — Ber

nice Butkus, jos vyras Alphonse ir jų šeima, taip pat Dolores Rup- 
šlakis, švogerkos — Mary Rupšlakis ir Anna Dambrauskas bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Trečiadieni 4 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus Marųuet- . 
te koplyčioje, 2533 W. 71 St.

Penktadienį, lapkričio 12 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 

pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
_ Visi a. a. STANLEY RUPERTO Sr. giminės, draugai ir pažįstami 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
' patarnavimą ir atsisveikinimą.

f > Nuliūdę lieka:
Žmona, 'brolio dukros, svogerxos, giminės

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-23

f REpublic 7-8600-8601
®™». 44UT* »iwlme vfiv; mra •«">

4805-07 So. HERMITAGE AViCNGh
TeL: YArds 7-1741 - 1742

*
MODERNIUOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOSOfiso talrf.: 774-2880

Naujas rtz. tele f.: 448-5545

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, pūsles ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL; ąn««ad. nuo 1—4 po pietų.
(Dimitri] Ustinov savo kalboje j.

. i

ALBERTUI OŠLAI’UI

L, V. Liaudininku S-gos Prez'diumas P. J. RIDIKAS
ir Taryba X3M «o. HALSTED STREET Phone: YAM. MH1

* •tS-sltXPL m

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

1 IS

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

BEMKTTB TUOS BiZNTERIUS.
KURTE GARSINASI

VTTH SW7FTTNG KING 
2 raps diced cooked turkey 
lean (10% ox.) condensed 

erca m of rrmbro^m ffowp
2 table^pooviv ptniienio stripe
2 Uhlcspoom cherry 

arirater

Anything than a 20-pound turkey irould be an insult to 
your mother’s holiday feast. With two favorite couples comtnę 
for dinner this weekend, be grateful for her gift package of left
over turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a ring 
mold and creamy turkey a la king surrounds IL Birds Eye S- 
minute sweet green peas and a bottle of chilled wine are all jm 
x^eed for a post-holiday party.

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

flavor staflBng mix

J __ NAUJIENOS, CHICAGO 8 ILL— Wednesday, November TO, 1976

BUTKUS - VASAITIS '
1446 So/ SUth Avė., Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

X packac^s (M oz. each)
♦ S-r^lnntA—eonk frozen

rweet grrccsi pene

Prepare stuffing nobr directed ou package* 1’4 etspa 
water. Gently press Into a greased 4-cup ring keep wamx, 
Meanwhfle, prepare peas as directed on package: keep warm. 
Combine turkey, soup, pimlento. wine, and % cup of the pea* tn 
a sancepan. Cook and stir until mixture Just comes to a sc£L

Kvst; and fntn center ~*rar- with renvuiking peoa. Makna

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-044C

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bandr* praktika/ spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

TtL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antracL. trečiad. 
tr penkt, 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šestadie- 
oiais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

’ . pagal susitarimą.

Apdraustas perkraustyma* 
iš jvairiy atstumu 5 

\NTANAS VILIMAS
123 West 34 Place 

/el.: FRontier 6-1882

parado metu Maskvoje, taikyda
mas Vakarams,-pasakė "... ko
munistų partija ir sovietų val
džia turi be paliovos .rūpintis

P. ŠILEIKIS, 0. P
MRTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

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

2850 Wed 63rd St., Chicego- Iii. 6062$ 
Telef.: PRospect 6-5084

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausiem gėlės Ir z:

piy papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT« f >S)
DAUBARŲ SŪNUS

£525 šo Av< - 1220

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

<44J WEST Med STREET
Yi>k-“W»«E; PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Orishiy krautuvė 

THE DAISY STORE
9$ 18 Southwest Hwy, Oaajt L«wn, 

Tel.z49R-l3M
V || ~----------------------------B----------- Jli

< f 
I

Pulkininkas MYKOLAS KALMANTAS
Buvęs šaulių Sąjungos Viršininkas

Mirė 1976 m. birželio mėn. 6 dieną. Jo palaikai iš St. 
Mary and Joseph Itapinių, Chebanse, Illinois, bus parvežti j 
Chicagą.

Šeštadienį, lapkričio 13 dieną, 9:30 vai. ryto už velio- 
Jiies sielą bus laikomos šv. Mišios švč. M. Marijos, Gimimo 
parapijos bažnyčioje, o 12:00 vai. įvyks laidotuvės šv. Ka
zimiero Lietuvių kapinėse.

Visi šauliai  ̂karia i ir visuomenė prašomi pamaldose 
ir laidotuvėse dalyvauti. •

-Vytauto Didžiojo šaulių Rinktinė, 
LKVS Ramovė

Mtetenn iHČHrfhn ir 4AL S-gos Tarybos nariu'

mirus, sūnus RAIMUNDĄ ir ALGIMANTĄ su Seiihomis, ir

artimuosius giliai užjaučiame jr kariu liūdime.

NARIAI:> 
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Mrektorių

A asociacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

. PETRAS BIELIŪNAS
434S So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetu 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3.319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1J38-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWTCZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY Palos Hills, III. 974-4410
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MAGDUT£S MARGUMYNAI
Naudingi patarimai ir Įdomus brangios, Įiagal mėsos ir kilų 

dalykai į jose esanč ų produktų kainas.
• • Ihtugeiis stebisi, kodėl ne-

> ledeliu kiaušmiu tuzinas, .. / . , ._ * r • • sveikos kojos, kurių tarpupirs-t ■ * j t iinciįus, \id u lm*u _ , »•' • ■*. ... cniosc auga grybeliai arba vei-
t ir mažu 21 uac ia. Kiausi- . / .. .. .; siasi fugus bakterijos, vadinasi
u kūniniai ant ipakavnnoi . o v-1 -' 1 . . . atletų kojomis? los ligos pava-

i>ia» neteismaa uzrasoi dinimas yra sukurtas ne medi
kų, bet garsinimų agentūros, 
llKiO m. garsinusios 
prieš minimą kojų ligą.

* Šiemetinė vasaros

nHienė Marija Antoinette pra- Unkėjiutus atlydėjo 10 dol. du*’ 
dėjo puošti sijvo plaukus bul- varia už kalendorių. Dėkfii už] 
vių žiedais. Tokiu būdu bulvė mkstyvų pratę-Park springs, Ark 1
tapo lame knisto dekoratyviniu į Jnihą. Mviuš 1 nktJ4mus ii už inkai Albertas ir Kastutė Rožė-j

kivanų* . [na^ spalvoto TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel.: 
501-62X9814.

PERRY PLAZA MOTEL

didumu, pradėdami nuo ekstra 
large, dvdžio, tokiu būdu atro
do. kad mažų kiaušinių visai 
nėra rinkoje...

• Tinkamos Inngu užuolaidos 
žiemos metu sumažina apie 8% 
šddvmo išlaidų, o vasara suma
žinu nei iki 21 < kambariu vė
sinimo išlaidų.

« Prijaukintus kalakutus at
vežė Europon iš Meksikos ispa
nai 1519 m- Į Anglija jie pate
ko 152’1 m., o pilgriinai jy at- 
sivežė Amerikon 1629 m. Ka
lakutų kiaušiniai yra dvigubai 
didesni už didžiuosius vištų 
kiaušinius.

mostį

sausra 
Europoje pakenkė daugeliui 
augalų, lik ne vynuogėms! 
Champagne. Bordeaux, Bur
gundy ir kitos vyno daryklos 
apveiktos geriausiomis vynuo
gėmis. Prisimintina, kad 1976 
m. vynas bus 
šių.

Adomas 
niai valgė tik
gal istorikus mėsos kepimas Įvy
ko labai senai ir atsitiktinai^ 
Urvinis žmogus užmušė gyvulį,;

augalu.
Tuo tarpu žinomos asmeny

bės—botanikas (leraixlas, l'ran 
eis Bakon ir Sir Francis Drake 
bei Walter Ralegh patarė jas. vai 
gyti. Jie tvirtino, kad bulvės 
yra gerai ne tik suaugusiems, 
bet ir kūdikiams. Tokiu būdu 
prancūzai ne tik patys valgė ir 
gyrė, bet davė ir savo kūdi
kiams bei vaikams. Taip ir at
sirado dar vienas patiekalas —< 
bulvinė košė. M. Miškinytė

SPAUDOS LAISVĖS PRIEŠŲ 
VAKARUOSE DAUGĖJA

WnXIAMĘURG, Va, — Tąrp- 
amerikinė Spaudos Asociacija 
(I AP A), savo’metinę konvenci
ją baigdama pavaizdavo nedžiu-

vienas iš geriau-

ir Ievą bei jų ai- 
žalią mėsą. Pa-

kepenys yra ne tiki kuris atsitiktinai pateko i kūrė-
skanūs. i>et ir maistingi, turtin
gi mineralais, ypatingai turi 
daug geležies ir vitamino

® Daugiausiai sūrio pagami
na Wisconsin valstijoje, iš eilės 
seka Minnesota, New York, ir

* Modern Maturity žurnalas 
rugsėjo nr. duoda tokią idėją: 
“Sekanti kartą, kai pirksite ra
dijo. TV aparatą, oro vėsintu
vą arba kitą brangų apyvokos 
daiktą, bandykite pasinaudoti 
knygos How to Live Rich When 
You’re Not,.. Išsirinkus daiktą, 
pasiūlyti kredito kortelę ir po 
to klausti, ar duos nuolaidos 
mokant grynais. Krautuvė duos 
nuolaida, nes vjstiek turės mo- 
keti aukštoką procentą kredito 
bendrovei.

3 Pabrangus maisto produk
tams. mėsai malti mašinėlės 
vėl yra reikalingos, ypatingai 
didesnėse šeimose sumalti ne 
tik mėsos likučius naujiems pa
tiekalams, bet ir dešrų gamy
bai, nes jos rinkoje yra per-

namą laužą ir gerai apdegė. 
Apgesus liepsnai, žmogus trau
kė tą gyvulį ir nudegė rankas, 
kurias belaižydamas pajuto 
puikų barbekue skonį. Tik vi
rimas ir kepimas ilgokai nepri
gijo, kol buvo atrasta druska, 
o vėliau ir kiti prieskoniai.

Ilga kelionė į stalą
Prancūzai davė gražiausią 

vardą mūsų maitintojai bulvei. 
Jiei ją pavadino pome de terre 
— žemės obuoliu. Nežiūrint šio. 
patrauklaus vardo jos kelionė 
i stala Prancūzijoje buvo sun
ki. ' ' ■

1593 m. Prancūzijos valdžia 
griežtai uždraudė savo pilie
čiams valgyti bulves, o ūkinin
kams neleido jų auginti. Įstaty
mas visus grązdino, kad bulvės 
susargdina nepagydoma biau- 
ria liga — raupais. Ištisą šimt
metį prancūzų gydytojai laikė 
bulvę nuodingu*, net pavojingu 
augalu.

Geresni laikai atėjo, kai ka-

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

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

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
rūpinimą. _____ __________________________ ___ $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir groži g
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik_________
Minkštais viršeliais tik_______________________ _

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

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

$3.00
$2.00

$2.00

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO,’iLL. 60608

JUBIIJEJINIŲ METU

NAUJIENOMS Hemet suėjo 60 metų. Minint tą mkakti. gerbiant pirmoj 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmi 
uos ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlH±nul zke 
biamai Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvu 
neldamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantai! ar Jų įgalio 
tfrdals

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes. Jų bendru instltr 
rijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu prog; 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryt 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet Ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie 
ruvisku reikalų renestSM.
KAINUOJA: Chlcago|a Ir Kanadoj* matarTH — $30.00, pus*! mafy — S1S.0C 

trims mėn. — $8.50, vienam mirt, $3.00. Kitose JAV vietose matam’ 
— $26.00, pusei metų — $14-00, vienam mėn. — $250. Užrienlue 
te — $31.00 metame. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

— Pranešame savo klientams, 
kad dabar yra laikas siųsti-oro' 
pašto siuntinius į Lietuvą ir 
maisto siuntinius iš Europe® 
sandėlių. Tuo pačiu primena
me, kad mielai priimame ir sa
vo atneštus naujus dalykus. 
GIFT PARCEL TO LITHUA-i 
NIA — M. Noreikienė, 2608 W. 
69th St., Chicago, III. 60629. 
Tel. WA 5-2787. (Pr.)'
— Atsilankę “Grafo Liuksem

burgo” operetėje pagerbsite mi 
rūsį muziką Kazį Steponavičių. 
Operetė statoma šį sekmadienį 
Marijos Aukštesniosios Mokyk
los salėj 3 vai. p. p. Bilietai gau 
narni “Marginiuose”. Jie taip 
pat bus gaunami prie įėjimo 
nuo 12< vai. vidudienio. (Pr.)
— Standard Federal Taupymo 

ir Skolinimo B-vė, 4192 Archer 
Avė., Veteranų Dienos proga, 
šį ketvirtadienį, lapkričio 12 d., 
bus uždaryta.

— Izdorius Radzevičius iš 
Marquette Parko apylinkės do
misi lietuvišku gyvenimu ir pa
sauliniais įvykiais, ypatingai su 
sijusiais su Lietuvos ir lietuvių 
ateitimi. Ilgą laiką jis stebėjo 
lietuvišką spaudą -ir joje esa
mą informaciją bei keliamas 
nuotaikas. To stebėjimo ir svar 
stymo išdavose jis telefonu už
sisakė Naujienas vieneriems 
metams, o šiandien jos jau bu
vo jo pašto dėžutėje. Naujasis 
mūsų skaitytojas p. I. Radzevi
čius yra demokratinio nusista-j 
tymo, priklauso Marquette Par 
ko Namų Savininkų organizaci
jai, ilgą laiką dirbo metalo fab
rike. Dėkui už dėmesį Naujie- ' 
noms. Platinimo vajaus proga 
Naujienos yra siunčiamos susi
pažinimui 2 savaites nemoka
mai pagal gautus pageidavimus 
arba skaitytojų atsiųstus gali
mų prenumeratorių adresus.

— Ponia Elena Stanewicz, 
Burbank, Cal., atsiuntė tokį lai
šką: :“Dėkui, kad siuntėte Nau ’ 
jienas susipažinimui. Jas aš ži- 1 
nojau jau anksčiau; bet dabar 
man jos labai gerai patiko.Nors 
esu jau 86 m. amžiaus, bet aš ' 
tą gerą laikraštį skaitysiu, kol 
tik galėsiu. Prie šio rasite $26 
čekį metinei prenumeratai. 
Tuom kartu sudiev, būkite visi 
sveiki”. Dėkui už prenumeratą 1 
ir už gerus linkėjimus bei kom į 
plimentus Naujienoms. •]

— Bronius Rinkevičius, Ham J 
den, Conn., atkreipė reikiamą j 
dėmesį į Naujienas ir jų platini- ' 
mo vajų užsisakydamas jas vie
neriems metams. Jis yra demo 
kratinio nusistatymo, priklauso 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje organizacijai. Dėkui už 
mesį Naujienoms, dėkui 
draugams, supažindinusiems 
Naujienomis ir padarusiems
giamą įtaką. Visi skaitytojai 
prašomi remti Naujienas ir jas 
platinti. Visi lietuviai kviečia
mi atkreipti savo asmenišką dė 
mesį į Naujienas, gerai su jo
mis susipažinti ir pareikšti sa
vo asmenišką nuomonę jas už
sakant.

— Ponia Helen Bučinskas iš 
Marquette Parko apylinkės kiek 
vieną proga- paremia Naujie
nų leidimą. Dėkui už dalyva
vimą rėmėjų vajuj ir už ta pro 
ga atsiųstą $5 auką. Taip pat 
dėžui tos apylinkės tautiečiui, 
užsakiusiam Naujienas 3 mėn. 
susipažinimui.

— S. Zavackia, Kelowna, BC, 
Canada be raginimo atsiuntė m 
vo pranumaratA. o mvo gama

qantį spaudos laisvės likimą Va
karų pusrutulyje, kur ta laisvė 
vis labiau yra atakuojama he
be tik autoritarinių, bet taip pat 
ir demokratinių kraštų vyriausy
bių. - ' '

Spaudos laisvė tvirtai tėbesi- 
laiko.Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse,,kur jai stiprėti daug pa-. 
dejo^Watergate skandalas.

IAFA ypač kritiškai laikosi 
dėl Jungtinių Tautų UNESCO 
(kvietimo, Mokslo ir Kultūros 
organizacijos) kėslų legalizuoti 
valdžios, priežiūrą spaudai va
dinamame “Trečiajame Pasau
lyje”..

“Spaudos padėtis Amerikoje h 
nėra padrąsinanti”, sakoma IA-lįr Argentinoj.

PA pareiškime. “Laisvo žurna- 
lizmo priešai seniau buvo tik 
diktatoriai, dabar didėja ir dau- 
gėja”.

IAPA pateikia'sąrašą kraštų, 
\ kur spauda, nors vietomis šiek 

tiek valdžios privąržoma; tebe
galioja^. būtent: Costa Rica, 
Honduras, El Salvador, Bolivia, 
Colombia, \ Venezuela, Mexico, 
Jungtinės Valstybės, Kanada, 
Ecuador, Domininkonų Respubli
ka/ Puerto Ricq, Britų ir JA 

v Virginijų salos, Olandų Antilo 
Jamaica, Barbados,7 Befmud 
Bahamas, Guyana, Št. Vincei 
St. Lucia, Grenada, Sųrinar 
Belize, Št. Kitts ir Trinidad-T< 
bago.- r* - .

/Nėra . spaudos • laisvės: Par 
moj, Nikarągųoj, Haiti, Kul 
je,’ Čilėj, Peru,"Urugvajuj, Par 

•gvajūj, Guatemaloj, Brazilij

O T A SUSIVIENIJIMAS 
X I . ZX LIETUVIU 
W -1—/X AMERIKOJE
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dan 

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
. tiems nariams •' ■

: .. ‘ 2-. U ? - ' ~ į- _" — ■ ■ • * . ' > - į -

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudė ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi. nes. SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. _ r-

SLA — jau ‘turi daugiau, kaip tris su.puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo "apd ra ūda tikra ir saugi. Kekviehaš lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdrauda$A nuo’ $I00.00 
iki $10,000,00. ■ . . . į- , ■

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją. Apdraudę • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus- aukštojo mokslo ’ studi- 

’■ joms ir gyvenimo pradžiai. <
SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai piiią TERM apdraudę: 

t- už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.
SLA — AKCroENTALŽAPDRATJDAnaudinga'Visoldoamžiausksme 

nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBU ir draugiiV na
riams. R Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
įmeįiis.c'5 ; ... : - ,

SLA — kuopos /yra daugumoje lietuvių kolonijn. . Kręipkites- į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

m. - ’ /.
Gausite spausdintas informacijas,’ jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

$ RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA D

Naujienose galimi gauti puikig knygg, kurio* papuos bet kokią n 
knygų spintą ar lentyną.

Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų-dienų 
atsiminimai ir Įvykių-bei vietų aprašymai, skaitomi, Jodp ior 
manas. 367 psl. Kaina $5. r

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

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

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais -- $2,00; H dalis, 225 psL,'Įrišta — $3,00. minky
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. Kestūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3J

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
170 psl.-------------------—----------—------- ;--------- — W.00

M. Gudelis, POVILAS MILERIS;, biografijos bruožai 232 
puslapiai ------ —_______ _____—1--------------- ------ $3.00

Knygas užsakant reikta pridėti 25 et. pašto išlaidoms.
N A U J IEN O S,

1739 S. Halsted SU Chicago, IIL 60608. — TeL HA 1-6100

Gra- 
$5.00

$3.00

NAUJIENOS, 
1**39 So. Halsted St, 

Chicago. HL 60608

Siunčiu  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuviJkų spaudų.

Vajaus proga pralau siųsti Naujienas vienų savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių jsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE _ 

Namai, Žemė — Pardavimai
REAL ESTATE MR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIĖMS TERMINAMS 
J£ ŽEMAIS. NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

•- DEL VISŲ INFORMACU?. KRZIPKITES I

< • < PETRAS KAZANAUSKAS, Preadentas
2212 V. Cermai. Roa< Chicapn Ė , Virgiui* 7-7747

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

1%‘ AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman.

PELNINGAS investavimas — tri
jų apartm. mėd. 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. $26,500:
.,V71-MOS* ir-Rockwell. 2 butų medi
nis. Pilnas rūsys. Garažas. $18,000.

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

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

dė 
jo 
su 
tei

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. «9th St, Chicago, III. 60629. — Tot WA 5-2737 

3333 So. H«l«t»<l Pt, Chicago, III. 60608. — Tai. 254-3320 
V. VALANTINAS

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, IIL 60629 • TeL WA 5-2787
Dlrf«IFt pavirinkime* g«rtx rOtle* |v«lrfy preldy.

MAISTAS II EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžininga* patarnavimai. Naujausi kraustymo .

Įrankiai Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. Tat WA 5-92OT

ELEKTROS ĮRENGIMAI. 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS _ 
\ 4358 So. Washtenaw Ave,

V Te!.: 927-3559

!C5 kailiu

NORMANĄ
KTeL 263-5826 
*i (jitaigoe) irir

677-8459

185 North Wabaxh Avenua 
2nd Floor Chicago, Hl. 6-06C1.

SU SAVAIS APLINKUI
ANT HICKORY KALNO prie ąžblyno 

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

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

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

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

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

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

GRAŽUS TVIRTAS 7 kambarių 
mūras ir mūro garažas. Arti mokyk
lų, Marquette Parke. Vyras keliamas 
po Naujų Metų kitur. Reikia pirkėjo 
šu $5,000 savo pinigu. i L ,

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ūgoninės Pigus.

BESTTHiNGSiNUI
REAL ESTATE

Call Frank Zapclis 
3208*/2 W.95trh St.

GA 4-8654 ...

Statę JĘaęmAif

AR JAU PASIDARĖTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

;Tuo'reikalu Jums gali daug 
i teisininko Prano šulo pa 
ę^eisėjb Alphonse vWeIk 
irėta, “Sūduvos”.išleista 

knyga —

t.

TESTAMENTAI
Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina $3.. §u legališko- 
mis formomis — $3.50. • _ •

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted Št., Chicago 111. 60608.

• 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 mylimų asmenį nė tik 
šventėse, bet ir kasdien. Užsa
kykite jas. Užsakymui rašyti: 
Naujienos, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, Bl. 60608 arba skam
bint telefonu 421-6100. (Pr.)

ONflJ 
1HV3H

9AU IIP* 9->oui oš 
•■•GAIŠ

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyte ir Ramenta*

SETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie''Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

- JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-8165 .

HEATING AND AlB 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 60609 Teel VI 7-3447

DIME SI O
SO M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 

Tiktai $74 pusmečiu! automobilio 
Liability apdraudimas pens! n inkams.

Sreiotūr
A. L A U R A * T ! S 

4445 So. ASHLAND AVB. 
52«77o

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYStS 
Pirdavtais ir Taisymui 

IM WEST STREET 
TaUfj REpublic 7-1941

M. ŠIMKUS 
Notary Public

I INCOME TAX SERVICE 
4259 S. MaplewoodL Tel. 254-7450 
Tatp pat daromi vertimai, glmlnly 
Iškvietimai, pildomi pilietybė! pra

šymai ir kitokį blankai.
— IU .. .................m......Bl IM—m—<

Siuntiniai | Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, Arrf»*r Art e
Chloso. IIL <0632. TtL Y A 7-5 W |

M/Y U. k UVTNOf KXW

6 NAUJltNOE, CHICAGO I, ILL. Nwvwntmr 1% fWg




