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Būsimuose Paryžiaus pasita
rimuose JAV stengsis išaiškinti 
dingusių Vietname karo metu 
kareivių likimą, o Vietnamo at
stovai

įjos komisijai, kad seka bylos 
prieš 20 unijos lyderių už teis

imo paniekinimą nevykdant ori- 
' ginalaus potvarkio, draudžian
čio streikuoti.

įstojimą j Jungtines 
Tautas, šiuos du klausimus Pary 
žiuje teigiamai išsprendus, ne
bebus kliūčių abipusiam šalių 
atstovų pasikeitimui.

Tačiau INA (Ulinojaus Slau
gių Draugijos) Cook Apskrities 
ligoninės slaugių skyriaus vado
vybė'atsakė, kad ji netiki, kad 
jos paklus teisėjo įsakymui baig
ti streiką. Antradienį streikas 
jau buvo nusitęsęs pilną savai-

1977. m. gynybos reikalams 
prez. Fordas yra kongresui pa
siūlęs patvirtinti 120 bil. dol., 
iš kurio tikriausiai kongreso bus 
išbraukta keli bilijonai.

— Vakaruose yra galingų ir 
gerai organizuotų jėgų, besiprie
šinančių detentei, — pareiškė 
Brežnevas.

Amerikos Liet. Tarybos 
tinis suvažiavimas įvyks lapkri
čio 13 d. Sheraton Tower vieš
butyje 9333 S. Cicero Avę., Či
kagoje Pradžia 9 vai. ryto. 
Kviečiami visi lietuviai daly
vauti.

Turto savininkai gali'IŠgelbė- 
.ti savb tuT^pūb ^aržy^yjiių, su 
mokėdami mokesčius. Net tur
tą pardavus iš varžytynių, bu
vęs savininkas turi teise laike 
2 metų sumokėti mokesčius ir 
atgauti teisę Į turėtą turtą.

Brežnevas turėjo galvoje ne 
tik Carterio pareiškimus, bet jis 
matė ir JAV krašto gyventojų 
rinkimines nuotaikas * Sovietų 
spauda neiŠdėstė Carterio pareiš- 
kifnų, bet Brežnevas rinkimines 
kampanijos metu, pasakytas ir 
rinkėjų valią skaito Rusijai pa
vojingom!*.

Administracinės komisijos 
vykdomasis direktorius Dr. la
imes G Haughton pakartotinai 
pareiškė, kad jis yra priešingas 
’baudimui kalėjimu Tos komi
sijos advokatas James Franczek 
patarė pašalinti iš tarnybos dvi
dešimtį streiko lyderių, bet Dr. 
Haughton ir tam pasiūlymui pa-
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turėsime susidurti su nuodingo
mis dujomis. Sovietai niekad 
nėra išsižadėję dujų ir biologi
nio karo, užkariaujant ir pa
vergiant likusią laisvą pasaulio

Margaret Morris, skyriaus 
pirmininkė, pasakė, kad ji asme
niškai į darbą negrįš ir jei to
liau slaugės bus priverstinai ver
čiamos grįžti į darbą, ji atsisa
kys iš pareigų. Paklausta, kaip 
slaugių unija mano išmokėti 
teismo pabaudą, ji atsakė “Ne-f 
žinau”. Cook Apskrities Sveika-- 

ttos ir Ligoninių Administracijos 
/Komisijos pirmininkas taip pat 

Amerikos komunistų partijos * įteikė formalų pareiškimą, kad 
vadovybė, žinoma, tai paneigia (jjs atsisako savo pareigų. Teisė- 
ir neprisipažjsta prie kalčių, kaip Dahl pareiškė administraci-
pas juos priimta.

reivių reikalu pasikalbėjimai 
Paryžiuje prasidės lapkričio 12. 
Tai pirmas toks tiesioginis Ame
rikos.-Vietnamo iotstovų ’pasi
kalbėjimas Vietnamo karui, pasi
baigus, pasirašius Paryžiuje 
prieš metus taikos sutartį, su
lig kuria Amerikos .valstybės 
sekr. Kisingeris gavo Nobelio 
taikos premiją, o Pietų Vietna
mo, Kombodijos ir dalinai Lao
so gyventojai buvo atiduoti ko
munistu terorui. 1

Savo kalboje Brežnevas nepa
minėjo naujai išrinkto Ameri
kos prezidento vardo, bet kiek
vienam buvo aišku, kad jam ne
patiko naujai išrinkto Amerikos 
prezidento pareiškimai apie de
tante ir pasaulio taikos proble
mas. Jimmy Carter pareiškė, 
kad jis dabartinės detentės po
litikos nepripažįsta, nes nuolai
das tiktai Amerika darė. Car
ter pasako, kad jau atėjo metas 
ir Sovietų Sąjungai nuolaidas 
daryti.

Gen. Graham išėjo į atsargą, 
išvarius iš tarnybos gynybos 
sękr. Schlesingerį. Jis dabar yra 
Miami, universiteto tyrimų in
stituto tarnyboje. :

Gen. Graham iškelti kaltini
mai Sovietų imperijos ponams 
yra patikrinti ir patvirtinti ki
tų slaptosios Amerikos tarnybos 
agentų. ■ 1

CHICAGA. — Amerikos Ko
vai- su Cukralige - (Diabetes) 
Draugija, susitarusi su ligoninė
mis ir sveikatos centrais, be at- 
lyginimo- aukoja visą savaitę pa
tikrinimams. Daugelis žmonių 
patys nežino, kad tą ligą turi, 
dėlto laiku patikrinus galima to
limesnę tos. ligos raidą sustabdy
ti. Cukraligės tikrinimo savaitė 
bus nuo šio lapkričio 14 iki 20 
dienos, imtinai. Plačiau infor- 
macijų teikiar paskambinus 
American Diabetes Association, 
620 N- Michigan, tel. 943-8668 
arba-943-8786

kurną. Į seminarijas įstojančių 
ešą, sumažėjo pusiau. Kai 1969 Į 
m. Amerikoje buvo 37,000 ku-. 
nigu, tai 1985 m. jų bus tik 25,t I

WASHINGTONAS. — Vy
riausias Amerikos valstybės pro
kuroras nutarė ir toliau leisti 
FBI agentams sekti komunistų 
partijos bei jos narių veiklą.

Amerikos komunistų partija 
turi apie 4,000 tikrų bei akty
vių narių, kuriuos jau 38 m. 
kaip seka Amerikos saugumo 
tarnyba FBI.. Yra žinoma, kad 
komunistų partijos atitinkamai 
asmenys susitinka su Sovietų 
agentais ir su * teroristinių or
ganizacijų žmonėmis- Vyr. pro
kuroras E.' H. Levi todėl ir įsa
kė FBI agentams ir toliau sek-

US tvarko santykius 
su Vietnamu

. BEIRUTAS. ■— Apie pusant
ro’ tūkstančio ginkluotų dešinių
jų kovotojų (krikščionių) praė
jusį ' antradienį atžygiavo prie 
prezidento Šarkio rūmų protes
tuodami prieš arabų., saugumo 
jėgų pastatymą krikščionių kon
troliuojamoje teritorijoje. To 
protesto, rezultate taikai saugo
ti pajėgų paskirstymas suyėlin- 

WASHlNGTONAS. — Santy-.tas ^r dięiai Mtai. - Dešiniųjų 
•kin sutvarkymo klausimais jy/lyderiai, po jasifnątymo su pre- 
dincmsin Užmins izidehtu, patarė maršuotojams

Prašo sušaudyti
Salt Lake City, 

more ;
lio tarnautoją Provo. Užmušė
jas yra suimtas ir nuteistas. Bet 
nusikaltėlis, nepatenkintas teis
mo sprendimu, prašo teismo leis
ti garbingai žūti, jis prašo, kad 
sušaudytų.

Advokatai ir civilinė laisvės 
unija į reikalą kitaip žvelgia. 
Teismas taipgi nenori patenkinti 
nusikaltėlio Gilmore prašymo.

TEGUSIGALPA. — Kai JAV 
jaučiasi sausas ruduo, tai vidu
rio P. Amerikoje siaučia gau
sios ir stiprios liūtys. Lapkričio 
9 Hondūre liūtys tiek pripylė 
vandens, kad prigėrė 5 asme
nys ir 4.000 liko be pastogės -

G Karališkoji švedu pora. 30 mėty Įsvedy karalius Carl 
XVI Gustavas ir jo vokiečiu ir braziliečiy kilmės karalie
nė. Jiedu vedė praeitą birželi. Tai oficiali karališkos po
ros fotografija.

Egipto prezidentas Anwar Sadata* 
buvo labai nepatenkintas Sirijos pre
zidentu Asadu kad pastarasis prieši
nosi Egipto ir Izraelio paliauboms. 
Jiedu nutraukė diplomatinius santy- 
kus. Saudi Arabijos sostinėj įvykusia
me' pasitarime jie nutarė atnaujinti 
diplomatinius, santykius . ir nutarė

The First and Greatest \
Lithuanian Daily in America 

e šeeeu tttmtsiet

kietija. Nacių pogromo prieš 
žydus, įvykusio 1938 metų lap
kričio 9 dieną, 38 metų sukaktu
vių proga iš nakties viename 
aukštame fabriko kamine iškel
ta nacių .vėliava ir mieste iškli
juoti nacių šūkiai su skelbimu : 
“štai mes vėl. Tepražūsta Rau
donasis Frontas. Nepirkite iš 
žydų”. Berlyno žydų bendruo
menės pirmininkas Hans Ga- 
linski pareiškė: .“Vyriausybė ir 
demokratinės partijos turėtų 
rimčiau susirūpinti, negu iki šio,l 
ned-nacių provokacine veikla”.

Šimtmečio pabaigoje 
šiluma iš dangaus?

WASHINGTONAS.

padėtis gerokai susilpnėjo. Jis 
net pareiškė, kad dėl didelio nuo
vargio ir dėl ligos jis anksčiai 
planuojąs išeiti į pensiją, nes 
Lenkiją valdyti jam darosi vis 
sunkiau. Jis pasižadėjo Lenki
jos darbininkams nekelti mais- 

i to produktų kainų, bet dabar jis 
1 mato, kad lenkų ūkis eina prie 
i didelės krizės. Jis stengėsi pa
stoti tai krizei kelią, bet nepa
jėgė. Gierekas buvo iškviestas 
į Maskvą, kur jam buvo suruoš
tas cįidelis banketas, kuriame pa- 

; grindinę kalbą pasakė, pats Brež
nevas. Jis' yra-įsitikinęs, kad 
-Maskvos banketas sustiprins 
Gieteko autoritetą pačioje Len
kijoje. Maskva nenori gražinti 
Lenkijai okupaciją, bet Giere
kas galės lenkams pasakyti, kad 
rusai okupuos Lenkiją, jei jam 
nebus leista pakelti maisto kai
nas ir padaryti kelias pakaitas 
krašto ūkyje.

- Brežnevas pareiškė, kad So- 
WASHINGTONAS. —>Penta- vietų Sąjunga laukia efektyves- 

gonas kažkokiais sumetimais 
metai iš metų vis perkelia neiš
leistus bilijonus dolerių .į kitų 
metų sąmatą. Paprastai Penta
gono sąmatos metai baigiasi bir
želio 30 d. 1976 birželio 30 Pen
tagonas manė turėsiąs neišleis
tų sąmatos pinigų 22.9 bilijo
nus, bet faktiniai jų atsirado

Apskrities ir Oqk Forest Rgoniniy 
slaugių streikas tęsiasi visa savaitę

CHICAGA. — Unija, kuri atstovauja Cook apskrities ir 
Oak Forest ligoninių streikuojančias slauges, Apygardos teismo 
teisėjo Walter: Dahl už teismo paniekinimą (contempt)- -nubausta 
mokėti poT 310,000 pabaudos už kiekvieną dieną, kol streikas baig
sis ir pasitarimai bus :atnaujinti.
•į/ Teisėjas Dahl įsakė unijai ir=
Hgonfoių pareigūnams lapkri

čio 18 dieną grįžti į teismą nu
spręsti. ar derybos pradėtos ir 
daužau, kaip 1,000 slaugių strei
ką baigė. ‘

The LMboafiiM Daily News 
PubIBbed by The Udwxuoxi w loc.
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Occr One Million Lithuanian 
In The United States *_ ff

Rusai kare pavartos 
nuodingas dujas

WASHINGTONAS. — Mask
vos ponai, nesiskaitydami su jo
kiomis priemonėmis bei žmoniš
kumu. ruošiasi, karui, -pritaiky
dami jo reikalams Ženevos kon
vencijos sutartimi draudžiamas 
dujas.

Amerikos gynybos slaptoji 
tarnyba* yra išaiškinusi, kad ru
sai gamina karo reikalams ne tik 
raketas su atomo bombų gal
vutėmis, bet jie prie raketų pri
taiso bombas ir su nuodingomis 
dujomis- Tokios raketos, esą, 
yra išstatytos rytų Europos va
kariniais pakraščiais. Jos yra 
nukreiptos prieš vakarų Europos 
mieštus ir strateginius taškus.

Lto. gen. D, O. Graham, da
bar pensininkas, bet anksčiau 
buvęs Pentagono slaptosios žval
gybos viršininkas, sako.: “Mes 
žinome, kad didelė dalis raketų, 
išdėstytų ..Varšuvos pakto sa
telitinių kraštų teritorijose, turi 
nuodingomis dujomis pripildytas 
bombas”. Pasak geneęolo, jei

Pentagonas neišpildo 
sąmatos

Nuosavybių ■ 
varžytynės

Pasak Cook apskrities iždi
ninko E. J. Rosewell, apskrity
je yra apie 50,000 nesumokėtų 
nuosavybės mokesčių. Tokių as
menų turtas bus parduodamas j 
iš varžytynių, kurios prasidės 
lapkričio 15 ir tęsis 3 mėnesius. 
Varžytynės įvyks apskrities rū
muose 118 N. Clark.

VATIKANAS BARA VYSKUPUS, 
NEATSIŽVELGIANČIUS MAŽUMŲ

WASHINGTONAS. — Vatikaną atstovaująs arkivyskupas 
Amerikoje Jean Jadot metinėje katalikų vyskupų konferencijoje 
beveik išbarė dalyvius už aroganciją ir nesiskaitymą su mažumų 
katalikais J. A. Valstybėse;

Pasak arkivyskupo, mažumos 
Amerikoje nesijaučia kaip na
mie, ypač europiečiai turį savo 
garbinimo būdą ir viešą bend
ruomenių gyvenimą; -jie neprii
ma ir nenori priimti amerikie
tiško gyvenimo papročių bei bū
do. Tai priminęs, arkivyskupas 
sakė, kad jis galvoja apie tin
kamą ir priimtiną pastoracinį’ 
būdą - juodiesiems, įgimtiems 
amerikiečiams ir mūsų broliams 
—. seserims, kurie turi šaknis 
Rytų Europoje, taipgi katali

kams, kurie, priklauso rytų 
orientalinėms apeigoms. Kaip 
mes, kunigai,-galime išlaikyti ir 
išryškinti jų geriausias tautines 
tradicijas? — klausė arkivys
kupas Jadot susirinkusių vys
kupu. . ' ■ 'v?-; '

Jis taipgi priminė, kad katali-

- Library of Congress G r.
« Periodical Division 

rrice i Washington, c. 2054C

Vyriau
sybė išleidžia beveik milijoną 
dolerių už išradimą geriausio 
metodo kaip pastatyti orbitoje |ti komunistuš ir jų partiją 

’. — Gary Gil-)330^ energijos stotis, iš kuriui 
yra užmušęs Utoje mote- j būtų galima siųsti žemėn dide-l 

les elektros jėgas. Kontraktą! 
pasirašiusi Boeing Aerospace 
kompanija visu rimtumu studi
juoja kaip 23,-000 mylių aukštu
moje surinkti saulės energiją, 
mikrobangomis persiųsti žemėn 
ir ją panaudoti elektrai. Viena 
tokia stotis turėtų devynias my
lias skersmens ir gamintų elek
tros tiek, kiek pagamina kelios, 
atominės jėgainės. Tokių sto-' 
čių erdvėje turėtų būti iki 30. 
Visa tai kaštuotų daug bilijonų, 
bet naktimis švintančių satelitų 
konsteliacija būtų miela —- ma
lonu matyti. Planas esą galimas 
įvykdyti iki šio šimtmėčid pa
baigos.

Sovietu valdžia nekalba apie pasižadėj 
bet reikalauja dar didesnių nuolaidu

MASKVA, Rusija. — Kaip sovietų valdžia rėmė iki šio meto, 
taip ji rems ir ateityje tautinio išsilaisvinimo judėjimą, — Krem- 
'iuje suruoštame bankete viešai pareiškė sorietų Rusijos komu
nistų partijos pirmasis sekretorius Leonidas Brežnevas. - Iš 
komunistų partijos vado kalbos aiškiai matyti, kad Sovietų Są
junga yra pasiryžusi ir toliau tęsti dabaitinę detentės politiką 
— naudotis visomis Vakarų daromomis nuolaidomis, bet pati 
visai nesirengia daryti jokių nuolaidų“.

Egipto pastangos gerinti 
ekonomiją

CAIRO. — Įsigalėjusiam val
džioje biurokratizmui, kurs truk
dė ir vilkino bet kokią pažangą, 
nugalėti prezidentas Anvar Sa
dat su penkiais vicepremjerais 
škubint ėmėsi užvilkintus ad
ministracijos darbus ir įvesti 
griežto taupumo ekonomiją 
Daugumas ekonomistų yra nuo
monės, kad Egiptui nuo finansi
nio bankroto išgelbėti teks smar
kiai diržus paveržti.

nės detentės politikos, negu bu
vo iki šio meto. “Dabar, kada 
jau praėjo Vakarų Vokietijos ir 
Amerikos rinkimai”, — pareiš
kė Brežnevas, — “mes turime 
teisės laukti didesnio lankstumo 
didelėms problemoms spręsti, 
kurios tvarko tarptautinį gyve
nimą, stiprina taiką ir žmonių 

34.5, kurie buvo perkelti į 1977 į saugumą”. Brežnevui atrodė, 
m. j kad jo paminėtų didelių valsty

bių rinkimai labai ilgai užsitęsė, 
rusų keli klausimai visai nebu
vo svarstomi.

Arafatas taikina Egiptą 
su Libija

■ CAIRO. — Egipto preziden
tas Anvar Sadat ir Libijos prez. 
Muammar Kadafi, kaip palesti
niečių vadas Yasir Arafat pra- j cialistines valstybes stovėti sar- 
neša, sutiko pradėti taikingus Igyboje ir sustiprinti nuolatinės 
pasikalbėjimus. Arafat pasigy
rė tuos pasikalbėjimus įkalbė
jęs mažiausiai septynis kartus 
keliaudamas iš Cairo į Tripolį 
ir atgal. Prezidentų pasikalbė
jimai prasidėsią Cairo mieste 
Šio mėnesio paskutiniame treč
dalyje. Nesantaika tarp Egipto 
•ir Libijos prasidėjo 1973 tnetais, 
kai Egiptas atsisakė susijung
ti suiUbtją.



įMODEKNI MOZAIKA IR ALAGARYC1OS
| Dėsto RIMAS NERIMĄVIČIUS

Blogas advokatas
Sk m nd ė j o advokatas nemanda

giai te*«me klausinėjo įtariamą
jį ir davė kompromituojančius 
klausimus:

— Kcks yra jūsų užsiėmimas, 
kuri «a-’ anksčiau sakei?

— Aš esu padienis darbinin
kas, — atsakė antrą kartą įta
riamasis.

— matai... Tik padienis, 
o ne n.:c atinis darbininkas. Tai 
koks gi tokio žmogaus statusas 
modernioje visuomenėje? —

stengėsi įgelti atvokatas, bet įta
riamasis nutarė duoti įžūliam 
advokatui tinkamą atkirtį ir ra
miu balsu sakė:

— Mano statusas tikrai nėra 
iš geriausių. Bet jis yra žymiai 
geresnis už mano tėvo reputaci
ją...

t

— Tai kas gi buvo tavo tė
vas ? — žingeidžiai teiravosi ad
vokatas, ruogdamasis tolimesnei 
atakai. Įtariamasis atsakė:

— Jis buvo nesąžiningas 
vokatas...

Kaip vadinsi, nepagadinsi
Redaktorius sako korespon

dentui : — Ne Miunichas, bet 
Miunchenas!

Korespondentas: — Tai gal 
kitas miestas?

Redaktorius: — Kaip kitas? 
Tas pats.

Korespondentas; — Tai aš tei
singai parašiau

Rotifikoje — dialogas, o šeimoje -— monologas

“Ant politikos laktos’Adomas Varnas

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje 
KAZYS KARUŽA

Atsikėliau anksti rytą su šeimininkais. Padėkojau už 
nuoširdų priėmimą ir parodymą Bremeno miesto, kur
mažai ką mačiau, nes sutrukdė tikrai blogas oras. Paly
dėjo mane p. Bruszauskas į Verdeno geležinkelio'stotį 
8 vai. ryto, nuvykau į Bremeną ir 9 vai. persėdau į eks
presą Koln kryptimi.

Diena buvo lietinga ir tamsi, bet vis žvalgiausi pro 
langą į apylinkes, pravažiuodamas šias geležinkelio sto
tis: Dortmundą (garsus alus), Esseną, Kolną, ir Ache- 
ną. Pagaliau privažiavau Belgijos sieną. Vokiečių polici7 
ja patikrino pasus ir visus keleivius palydėjo iki Belgijos 
teritorijos, kur sustojo ekspresas Liege geležinkelio sto
tyje.

Liege — 1975 m. liepos 22 d. vai. po pietų. Einu su 
savo lagaminu iš perono į geležinkelio stotį. Ji nėra di
delė, bet ten yra didelis traukinių, judėjimas, nes per 
Liege važiuoja traukiniai i Prancūziją, Luxemburga, 
Olandiją, Vokietiją ir kt

Romoje susipažinau su-p. Stasiu žmuidzinu, dzūku, 
ir jo žmona, kybartiete, kurie gyvena Liege mieste. Jie 
kvietė juos aplankyti pravažiuojant ir davė savo adre-. 
są, o aš ir pasinaudojau jų kvietimu- -

Išsikeičiau pinigus banke ir prisiartinau prie auto-- 
bu su stot ies. Parodžiau konduktoriui adresą, , kad noriu 
važiuoti pas savo pažįstamus. Nors jis važinėja po mies
tą, bet nežino ieškomos vietos. Nieko patarti negalėjo. 
Tuomet nueinu pas vyresnįjį, kuris išleidžia iš stoties 
autobusus, bet ir šis kraipė ausimis ir nežinojo; tos gy
venvietės.- Tuomet jis skambino kažkur telefonu, kur 
jam nurodė autobuso numeri, kuris gali nuvesti mane

Geraj, kad nežinojo
Vilniuje du studentai gurkš

noja alų. Jonas stengiasi nura
minti Antaną, kuris neišlaikė 
egzaminų, nes negalėjo paaiš
kinti koks yra skirtumas tarp 
komunistinės ir kapitalistinės 
sistemos.

— Esi laimingas,.— sako jis.
— Zigmas sugebėjo paaiškinti 
skirtumą tarp tų sistemų ir da
bar sėdi kalėjime.

Gerai, kad negirdi
Kartą garsus vengrų kompo

zitorius ir pianistas Franz Liszt 
buvo pakviestas akompanuoti 
smuikininkui — mėgėjui labda
rybės koncerte. Smuikininkas 
taip blogai grojo, kad Lisztas, 
gelbėdamas padėtą, nustelbė jo 
klaidas garsiu akompanayimu. 
Pabaigus vieną kūriniu smuiki
ninkas priėjo prie Liszto ir ty
liai sakė:

— Maestro, ką jūs. darote? 
Aš pats savo smuiko verksme 
negirdžiu... "

— Jūs esate pats laimingiau
sias šiame koncerte, — tyliai at
sakė Lisztas. -ą,*
Iš AKĖČIŲ ENCIKLOPEDIJOS

Driskius — gėda- Tik nė jam, 
o visiems: ir tau, ir man. Per 
mumis jisai nuskuro; gimęs au
gęs lūšnoj purvo.

Dovana ■— tai kūšis su šlapta 
viltim, kad atgal sugrįš, kailiais 
apsivilkus.

Džiungles — giries su vijok
liais, paukščiais, gyvatynais. Jo
se tampame klajokliais, nežino
mais net kaimynams.

Egoistas — kūrinys kosmps 
dirbtuvėlės, kurioje, jos moki-, 
nys dirbo pasigėręs.

Egzaminas tai vaidyba su sce
nos užkulisiais, kur išmintis ne
įrišta klaidoms į plaukus kibti.

Entuziazmas — ypatybė, Įjun
gianti veiklom Bet kad ji sek
tųs; neklystam — nesėsk ant- 
velnio jot paklon.

Elgeta — ne tik tas, kurs duo
nutės prašo, bet turtuolio siela, 
dekoruota auksu.

Eilėraštis — poeto sielos kal
ba į žmones, kurią suprast, de
ja, pagalbos reik. karčiosios.

Jei be karčios įstengs įžiebti 
kam ugnelę — eilėraštis bus ver
tas gyvent buities pirkelėj.

Kazimieras Baltrukonis
Teisė ir tvarka senovėje

Kol amerikiečiai nežinojo ry
tų Europos problemų, rinkiminė
se retorikose kalbėdavo apie tei
se ir tvarka. 1971 m. A. Mac
kaus Knygų Leidimo Fondas iš
leido Jonės Deveikės išverstą iš 
gudų kalbos Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos 1526 m. Statutą, 
kuris veikė Lietuvos teritorijo
se iki 1840 m. čia patiekiame ke
letą ištraukų mūsų teisininkų. 
Bendruomenės teismo, visuome
nininkų ir šiaip žmonių žiniai:

e Jei kas mūsų laiškus ant
spaudus suklastotų arba suklas
totais sąmoningai pasinaudotų, 
toks klastotojas turi būti bau
džiamas ugnimi.

e Jei kuris mūsų valdinys 
mūsų žemės urėdą ar pasiuntinį, 
mūsų siųstą žemės reikalais, iš
koneveiktų, sužeistų arba su
muštų, kiekvienas tas turi bū
ti baudžiamas mirtimi, kaip kad 
būtų pažeidęs mūsų, valdovo, 
didenybę.

o Jeigu kas, būdamas kare, 
mūsų tarnyboje, užpultų kitą 

i karį arba vilkstinę, arba stovyk- 
lą ir ką nors sužeistų arba už
muštų, toks, kaip smurtininkas, 
galvos netenka.

o Jei paprastas Žmogus ar-
h-i'Aro c r

ad-

mijos specialistas, kartą šitaip 
pasakė apie jo kūrybą:

— Man, kaip anatomijos žino
vui, Jūsų paveikslų žmonės at
rodo abejotinos sveikatos.

— Gali būti, bet aš Jus galiu

• Taip pat nustatome: jeigu 
sūntus pakeltų ranką prieš tėvą, 
arba jį įžeistų, arba jį skriaus
tų, grasintų, ar paniekintų, tai 
tėvas gali nušalinti tokį sūnų 
nuo viso paveldėjimo... 0 ir mo
tinos atžvilgiu taikoma tas pats, užtikrinti, kad mano paveikslų

• O kas teismo akivaizdoje žmonės' gyvens ilgiau "nei Jū- 
ištrauktų kardą ar kalavija, nors su pacientai, -— atsakė Picasso.

Plakti ir neplakti kiaušiniai
Varšuvos restorane klijentas

• * - isur gerai
J - '-‘ėr-i. is gąyo 2 savai 

tęs • ’ "v i s vo vestuvėms ir j 
povec ' Jjęlionei. Laikui į------- — _ _______
bairic'-iti"'. - iį" pasiuntė bazės prašau grįžti Į bazę laiku, — te- 
viršinhikui tokią telegramą: 'legrama atsakė komandierius

i —Čia yra labai gerai. Prašau 
Į patęsti atostogas dar dešim- 
1 čiai dienų.

— čia nė kiek neblogiau. Tik

’ Ei tiniai bėgikai
atletas gyrė amerikie-l 

čiri i t"; savo draugo. Ivano 
nepaprastus sporto laimėjimus: 

is . f'-c.ška: sumušė vi
sus pasaiilimus bėgimo rekordus, 
nugalėdamas visas kliūtis 
au<"r kalnu keteras...

- i u i jh 
grin' > idž'uo 
amci ik.’etis.

. c . ne. — atsakė atletas, i , 
_ J I - > -agai’tas ir grąžin-! vieną liežuvį todėl, kad mažiau 
tas sovietų Sąjungon... kalbėtum, o daugiau klausytum.

T r«u

Nesusipratimai mokykloje
— Tu ir vėl gavai keletą dve

jetukų. Gal nesupranti, ką ta
ve mokytojas klausia? — kal
bėjo tėvas, žiūrėdamas savo sū
naus pažymių knygelę. Sūnus

— I teisinosi:
— Aš tai suprantu mokytojo 

-ų Ivanas turi pa- klausimus, bet jis nesupranta 
— pastebėjo mano atsakymų...

$ Dievas davė dvi ausis, o tik

<*d

.1

r j

Meikeriotoj ų klubo nerys. kariam nereikės meluoti iki sekenčfo sezono

t st

krtfvm

kit-ąjp r.e-įrodytų, tai niekai.: 
tori būti baudžiamas, kaip ran
kos nukirtimu.

ir nesužeistų, tas rankos nustoja, 
o jeigu kas sužeistų kurį’kitą 
teismo akivaizdoje, tas netenka» . .
galvos. Įklausė padavėją:
L e Jeigu kas įsibrautų į kieno— Kodėl nesuplakti trys kįau- 
namus ir ką užmuštų... tas, kas Į šiniai pas jus kainuoja tiek pat, 
įsibrovė, vis vien turi galvos ne- 
'tekti, kaip smurtininkas.

• Jei kas pakartotinai vogtų, 
nors daiktas ir" nebūtų vertas 
dešimties grašių„-bet su įkalčiu 
oagautų, tas jau turi būti išduo
tas pakarti.

© Bajoras, ketvirtą kartą ap
kaltintas dėl vagystės kiekvie
nas turi būti pakartas, kaip ka
riami vagys.: Lb į1-

© Taip pat nustatome, kad jei 
valstietis valstiečių apvogtų klė
tį ir būtų rastas įkaltis, tai tas 
valstietis tur "sumokėti iš savo 
namų tiek, kiek bus nukentėju
siojo priesaika patvirtinta, o vie
toj * atlyginimo jis turi būti pa-' 
kartas.

© Jeigu pas kurį nors įtarti
ną žmogų -būtų 
tės žymės ir tos žymės: būtų tik
ros, o tarposta būtų geras žmo- 

. gus, tai toks žmogus turi būt 
atiduotas kankinimui.

© Vagį, pagautą-su įkalčiu, 
galima kankinti tris- kartus vie
nos dienos būvyje, bet jokiu bū
du neapluošinti... ‘

© Jeigu kas -nors, pavogtų ką 
valdovo dvare, ir tai butų ver
ta mažiau negu puskapis grašių 
ir jei už to daikto pavogimą ne
grėstų mirties bausmė, o. tai bū
tų įrodyta ar vagis būtų suim
tas su įkalčiu, tokiam tagiui tu
ri būti nupjautos ausys.

© Taip pat nustatome:.jeigu 
kas išprievartautų moterį ar 
merginą, bet kurio luomo jis be
būtų, aukščiausio, ar žemiausio, 
ir toji moteris ar mergina šauk
tųsi pagalbos prieš smurtą, ir 
žmonės atbėgtų į prievartavimo 
vietą, o ji parodytų Jiems prie
vartavimo žymes, paskui kalti
ninką teisman pašauktų ir su 
dviem arba trimis liudininkais 
įrodytų ir, be to, prie tų liudi
ninkų asmeniškai prisiektų, tai 
toks turi būti nubaustas, mirti
mi.^ Jei jeigu jinai norėtų, už 
jo ištekėti, tada tai josios valia. 
Bet jeigu toji moteris ar mer
gina negalėtų pagalbos šauktis, 
tai po šitokio smurto, kai tik 
ji išsivaduotų, tepasiskundžia 
žmonėms, o anąjį tepasaukia 
teisman ir žmonių liudijimais 
įrodo, tada jis turi būti baudžia
mas tuo pat būdu, kaip aukš
čiau parašyta. L '

Padoriausias iš padoriausių
Amerikiečių žurnalas paskel

bė konkursų surasti* padoriau
siam piliečiui. Vienas "kandida
tas taip aprašė save: -‘Nerūkau, 
negeriu alkoholio, nelošiu korto
mis, sunkiai dirbu, anksti ke
liuos, nesibaru su žmona. Taip 
gyvenu jau ketveri metai.

Pastabar Su dovadosįtriki- 
m n 'maksėkite palaukti iki se- 
kahČJo rudenš; kai 3?lets: mane 
iŠ

l

■tps vagys-

kiek kiaušinienė iš 4 suplaktų 
kiaušginių?

— Tai labai paprasta.'Nesu
plaktus kiaušinius galima sus
kaičiuoti. _ ...

Reinkarnacinė evoliucija
Dail. "Vlado Vaitiekūno rein- 

karnacįnės. evoliucijos regėjimai 
arba vizijos yra realios ir efek
tingos.

Leif Eriksonas reinkarnavo 
Kolumbą ir tas atrado Ameriką. 
Inkorkoruota Čiurlionio Galeriją 
reinkarnavo J ėzuitų galerij ą. 
Lietuvių Bendruomenė reinkar
navo Registruotą L. Bendruome- 
nę. Raudonasis siaubas reinkar
navo bailius ir karjeristus ben
dradarbiauti.

Bus ir daugiau- evoliucinių 
reii&čamacijų. 'Taigi, ’ vizijos 
aktualios ne tik dvasiniuose rei
kaluose, bet ir politiniuose-

Don Pilotas
Propaganda ir tikrovė

Tarybinis mokytojas privalo 
per pamoką įvesti kiek politikos 
ir propagandos, už komunizmą. 
Kartą mokytojas žemesnėse kla
sėse tarp kitko ėmė tvirtinti, 
-kad Tarybų Sąjunga greit ka
pitalistus pralenksianti.

Vienas vaikas baimingai klau
sia:

— Tamsta, mokytojau, tai kas 
tada bus?

— Kaip tai kas bus, — užpy
ko mokytojas. . t

— Tamsta praeitoj "pamokoj 
sakei, kad kapitalizmas stovi ant 
bedugnės krašto!

Įsėdau į autobusą, kuris kreivomis gatvėmis nuvežė

MogaryČios

• Rusai ir komunistai netu
ri įtakos į Amerikos darbinin
kus, nes kai tik pradeda dirbti, 
tuoj tampa kapitalistais.

o Montessori vaikų darželio 
mokytoja pasakojo mokiniams 
apie Raudonkepuraitę ir sakė, 
kad ją pagavo vilkas dėlto, kad 
neklausė. Vieną mokinė sakė: 
“Jis suėdė įr senelę, kuri visų 
klausė”...

• Skirtumas tarp vyro ir vai
ko yra jų žaislų kainose.

• Jei nori sužinoti pinigų 
vertę, bandyk pasiskolinti. Mėg
stą švaistyti pinigus yra blogi 
kreditoriai.

(Benjaminas Franklinas)
Don Motas

kalėjimo”.’
fydytojas ir dailininkas

Garsiajam dailiuinkfli Picas
so prancūzų gydytojąs, flrnato- Kelionė po erdvf, neteršiant oro

je pusėje buvo miesto ligoninė. Išlipau ir einu prie-"tri
jų ligoninės seselių, kurios valgė gatvės kampe ant suo
lo pavakarius, parodau joms adresą, bet jos nežino.:

/'Šalia stovėjo apdirskęs senas vyras su ilga apšepu
sia barzda, panašus į mūsų kaimo, buvusį elgetą — Vil
kelį. Jis prisistatė ir sako prancūziškai seselėms; kad jis 
parodysiąs tam amerikiečiui gatvę, nes aš kalbėjau’ ang
liškai, o jie visi prancūziškai, tik ranką mostelėjimais 
susikalbėjau ir supratau kuria kryptiipi' eiti.. Jis einą 
kartu ir parodo man ieškomą gatvę, sukčiau į kairę už 
dviejų blokų, kur rasiu minėtą adresatą; Taip einu ir 
prieinu namą, kuriame gyvena p. p. žmuidzihan Pas
paudžiu skambutį. Iš antrojo ’ aukšto iškiša galvą pro 
langą p. II- Žmuidzinienė. Pamačiusi mane,, ji sakoj — 
Mes seniai laukiame jūsų. * /' I

Ji praveria duris. Aš kopiu į antrą aukštą laiptais, 
pasidedu lagaminus, pasisveikinu '"su p. Žmuidziniene, 
bet neradau namuose jos vyro. Stasio, kuris iš darbo'at
sirado tik 5 vai. po pietų. Abudu ŽĮnųidzinąi nuoširdūs 
žmonės, ji tikra kybartiete, o-vyras dzūkelis nuo Ruda
minos, iš kur yra kilęs ir kunigas Antanas Milukas. Ap
sistojau pas jūos, bebaigdamas' savo kelionę po Europą. 
Tai buvo lyg paskutinė poilsio vieta. Su p. Žmuidzinu 
automobiliu aplėkėme per 5 dienas šias vietas: vieną 
nedidelį Olandijos mieštą, mažąjį Luxemburgą ir LĮege 
miestą. Dėl mano atvykimo p. žmuidzinas net pasitrau
kė 5 dienas iš darbo, kad daugiau ką nors galėtų paro
dyti, pasitarnauti — ir suplanavome auto mašina kelionę.

. Vakare patraukėme visas trejetukas per tiltą pėsti 
per La Meuse upę į vieną smuklę, kurioje radome ir'su- 
Supažinome su- Mad. Slavinskiene ir šiauliškiu Ananu 
Rimkumi, su kuriais iki vėlyvos nakties traukėme alutį 
ir apie 12 vai. grįžome namo.

Rytmetį sukilę išvykome pasidairyti po miestą, ku
ris veik viskuo panašus į Kauną, net ir gyventojų skai
čiumi. Dabar Liege miestas turi 150-000 gyventojų. Taip 
su p. Stasiu aplankėme mieste žymesnes vietas: savi
valdybės, teismo rūmus, turtuolių rezidencijas, kurios 
panašios į negrų apgyventas Los Angeleje, Rimpau apy
linkėj. Dar pasukome prie kalėjimo rūmų, apžiūrėjome 
parkus. ; ' ' ’' .

IŠsniukštinėjome kaip kokie sekliai visą miestelį ir 
vieną seną istorinę bažnyčią, kurioje nuo atvykimo j šį 
miestą nėra buvęs p. ŽmukJžinas, o tik šia proga jis pa
matė kartu su manimi pirmą kartą.

Liegę — nėra didelis. Jame gyvena 150.000 žmonių, 
bet mano apskaičiavimu pagal jo plotus galėtą būti apie 
200.000 gyventojų. Pats miestas guH slėnyje tarp dviejų 
ilgų kainų, vienas stūkso pietų, o antras vakarų pusėje. 
Bet jų šlaitai iš abiejų pusių apstatyti rezidencijomis, 
medžių apsuptoms. Per miestą teka upė, kurios vardu 
’ęidžiąmas‘dienraštis — LA MĖUSE. šalia šios upės 
įrengtas kanalas, kur iš jos įplaukia laivai, pakyla van- 
luo, ir jie iš uosto, pasikrpvę prekes, leidžiasi žemyą į 
upės srovę, plaukdami toliau. Pate miestas* yra la^ai 
senas *

(Bua daugiau)
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JONAS KAIRYS .

SVAIGALŲ PROBLEMOS
' Kofeinas 1

Valijumas; ir librijuntas 
\'alijunias ir librijumas pla

iši vartojami raminimo vais 
man Todėl, gerdamas mažiau (tranquilizer). Gydriojai 

Susilaikymas yra sveikiausias’kaip f alkoholį, geresnę ir juos prirašo tais ah^ejak*kada 
kraš-lsve’ka^ palaikysi. , * ligoniai turi kokius nervu ne-

Plutarcho ' patart-l Herojine Saliavh.n,s ir labai dažnai lu-
« • n per aukštą kraujo spaudi- .

t Nuomonė, kad . Herojinas n>4- Noi-s tie vaisia? ir skailo- 
sveikatai kenksmingas taip, mi lehgvaisiais bet ilgesnį lai- 
kaip ir visi.kiti narkotai ne ką pavartojus; galima sušilau- 
visuomet . sutinka su tikrove, kti labai blogų pasekmių, 

kasmet melais Dr. George H. Sle

būdas. Veriggtina visų 
tutinunių. 
mas.

Kafeinas kaip, ir alkoholis 
šiandien yra už vis plačiausiai 
vartojamas stimuliantas suži- 
niai ar ne. Šimtai milijonų 
“kafeininkų” išgeria L____ ...
iki dešimts bilijonų dožų to ven’.°" ,rJ? 1™
psechonkteeinio senigah, kaip M !»*»■
kavų arbatų, kakavų ar “kol," k‘- ,k^ 
>,£ra]o ' • davinių, įrodančių, kad hero.

jinas kenktų‘smegenims, kepe 
Kafeinas yra žinomas kaip nims ar kitiems organams, bet

yięnas -pivrždys labai bū<!in 
gas; kurį skelbia National Sa
fety Coimcil, kad ptuilgų stu
dijų'buvo prieita, tokios išva
dos: į valijumą primaišius ąl- 
koholKr, niarijuanos, herojino, 
ar net asperiuo, galima paga
dinti regėjimą, netekti spren- 

, -v, , - . .... . ... ,. ,. .. . ; -i . (limo ir gauti auto mašinų nena, Theobzomina,' theophihna) tų galųna gautu vidurių pakn- - - " ■ . . . e
gali įvairių laipsniu pakeikti kirną, užkietėjimą. Dr. Vincent 
centralinei nervai ir širdžiai. Y. Dole, Rockefele/io Universi 
Tai labai stiprus stimuliantas. 
Vienam kavos ar arbatos puo
delyje yra apie 100-150 mili
gramų, bet arbatos puodelyje gesnis negu herojinio vartoji-

.-v ... .^v.. > . , . . ar nei asperino, galima paga-vienas is tų chemikalų kaip palieka neginčijamu faktu,-kad ... . ,
, .. , u ne- 4J , ' dmti regėjimą, netekti spren-ksantina. Gi ksantma (kafei- pavartojus didesnes dožas, bu- . ■■ ..1 dimo ir gauti auto rpasinų ne

laimes. Labai pavojinga tuos 
Vaistus vartoti ir'neščioms mo
teriais. Tokių, moterų kūdikiai 
gema su dideliais nepritek
liais.

Buvo patirta, sako tos tary-

teto niethddono pionierius, tvir 
tai pareiškė, kad cigaretų rū- j 
kyntas yra sveikatai kenksmin

M- ŠILEIKIS Akvarelė

MYKOLAS MAKSVYTIS

PAS ČIKAGOS JŪRŲ ŠAULIUS

i Bus trumpa, bet įdomi nieni- 
; m programa, šalta ir šilta va- 
Į karienė, o šokiams gros p. A. 
Stelmoko orkestras, Kaiitik šia 

. proga bus įteikta šaudymo var 
žybų laimėtojams pereinamoji 

'• taurė ir kt. jfryzai.
I Rėmėjai ir bičiuliai kviečia 
mi kuo gausiau apsilankyti. 
Tuoj po vakaro, sekantį sek
madienį šaukiamas rudeninis 

visuotinas šips kp. narių su
sirinkimas ateities veiklai ap- 

j tarti. Kuopa džiaugiasi ir dL- 
I džiuojasi, turėdama energin
gą bei gabų naują kuopos pir_ 

'mininką.

Liudviko M. Rėzos 200 
metų minėjimas 

✓

Ar nori sužinoti kas buvo 
lapkričio 

nariai: S.'ją.d., 3 VaL po piet į Jaunimo 
Centrą. Ten skaitys paskaitas 
du lituanistai mokslininkai: 

j Po varžybų buvo surengtos Dr. Vincas Maciūnas ir Dr. P. 
Tada jis bus uždėtas ant sa- vaišes, kurių metu šios kuopos Jonikas apie Rėzą, jo kūrybą 

pirmininkas — 
padėkojo 1 
šio ūkio draugijos pirmininkui t 
ir p. B. Gražiui — kaip šio! 
ūkio administratoriui už leidi->

Klaudijus Pumputis, 2-Edmun 
das Vengianskas o 3-Petras Ma 
lėta, šias varžybas pravedė Itn.

£ Gen. T. Daukanto vardo Jū- keltas į krantą, o jo liemens J- Balčiūnas, o teisėjavo Cice-!Rėza?- Nueik š/ni. 
rų Šaulių Kuopa Čikagoje lai-'dugnas bus su stipria vandens ro jūrų šautų kp.
mingai ir sėkmingai užbaigė srove nuvalytas ir. nuplautas Bernatavičius, A. Gailius ir 
savo. 14-iajį plaukiojimo sezo- nuo per vasarą priaugusių ai- Kulbokas. i 
ną Mičigano ežere. Kuopos lai- gių. ‘ 
vas, vežiojęs visą vasarą na-

yra dar ir theophilino. Jis nors mas. Jis tvirtina, kad cigarečių bos raportas, kad 6 auto maši- rius, nares bei svečius įvairiose vo rėmų-kaip į lopšį, apdeng- 
nų vairuotojai, pavartoję vali-į išvykose apie Čikagą, taip pat tas ir stipriai apraišiotas, kad 
juma per 90~dienų, gavo šešias.atlikęs ir dvi tolimesnes van- nei lietus nei sniegas nepatek- 
labai didelias auto mašinų ne-Jei būtų galima sutikti, kad

- . ’ — , . . , AAAVZUA AAlVAVUtUJ mulvz aa J VA^A A-A v* A1V— , ’herojinas savaime ir nėra jau.. . . ,1,. . , _ ~ i.. . laimes, ir dešimts lengvesnes, ■toks kenksmingas sveikatai, 
abejotina, ar būtų galima su
tikti ir tada, kada asmuo, įsi-

E. Vengianskas lietuvių kultūros istorijoje ir 
Dr. J. šalnai-kaip jo nuopelnus lietuvių kalbai.

Meninę programą pragied
rins savo deklamacijom iš Rė- 

rzos kūrybos pynės Pedagoginio 
Lituanistikos Instituto mokslei 
viai, sudentai ir kiti. Tėviškės 
parapijos choras paįvairins 

gas, sesėms-: Z.-Ripskienei ir dviem nauJai Prof’ Jakubė 
A.'Maksvytienei - už puikiai no harmanizuotom būdingom 
paruoštas vaišes ir visiems da-j^^zos dainom.
> i y ..X. j_ . Ro(jomos skaidrės nuves į

Rėzos laikų gadynę.
M. Nagys

Į dens .keliones skersai Mičiganą būs į vidų, o taip pat, kad žvar- 
n būs vėjai nenuplėštu apdanga-
' lo. Taip šis lietuviškas laivas mą pasinaudoti šiuo ūkiu ir 

ilsėsis iki pavasario šiltų die- puikia šaudykla, varžybų vado 
nų tarpe šimtų kitų laivų ir vui ir teisėjams už jų pagalbą 
lauks atvykstąončių jūrų šau- ir pašvęstą laiką bei pastan- 
lių, kad vėl atnaujintų ir išpuoš 
tų naujam plaukiojimo sezo
nui ir naujoms kelionėms. O 
tuo tarpu, 1976 metų kuopos

I laivo tarnybos logas pabaigtas 
. Jame surašyti

- - ~ j Union Pier lietuviška
kas bendrai sudarė dešimts(paga]iaU daba;tapo 
karti! didesnį Įvyki, negu nbr- atkahintas nuo savo nuoiatinės 
maltai būta atsitikę. Pavarto-Įvasaro^ rezidenGijos Monroe 
jus kaip valijumą taip ir Iibn-’ _ v,,
jumą gaunasi galvos skaus-^ ; kur žiemos DoIton Bįsin 
mai, nepastovumas nuotaikos Marina_ prieplaukoje.

ir silpnesnis stimuliantas, bet dūmai yra kenksmingi, 
arbata kartais pasidaro ir sti
presnis. Kakavos puodelyje ran 
dama ksantino ir theobromi
ne. Vidutiniam puodelyje yra 
apie 50 miligramų. ’ '

Į kafeiną tiek jau yra įpras- drąsinęs imtų, daugiau- vartoti 
ta, kad, rodos, gyvenime ga- ir pavartojęs kiek imtų ir pu
resnio gėralo ir negali būti, siskanintų alkoholio užsiųrbęs. 
kaip ir be alkoholio. Savo JĄ- Tada jau tikrai būtu tiesiau- Mtekimai, emocijų pakai[a ir; - 
ku į kafem, buvo ztunma kaip sias Ir Bknausis kebas j Ana- neorientacifa. Tu vaistų var-l"“ 
į narkotą — marijuanų, ygyp- pilį. Nepamirštinas faktas dar ,ūjimas pasir;iškęs riežasJ == ____
tas buvo.net ir griežtus jstaty- >r tas, kad heropne.yra labai (imi ]abįj d jvaWu n ir ding,jį psyohozę arba proto ir uždaromas.

mirties atsitikimų. _ ;> . / ■ pikiai liks šios kuopos iston- bartinis LŠST Cėntro Valdybos
I Norint galima prirašyti apie ^a' y narys j. š. S. Bernatavičius
'svaigalus begales. Svaigalų' Perėjus į žiemos sezono veik apie sportinio šaudymo išsivys- 
problemos, kaip ir kriminalo, lą, jau iš pat pradžių Čikagos tymą ir varžybų stovi šaulių 
niekam dar nepasisekė išspręs jūrų šauliai parodė daug ak- veikloje, kur jis visada su en- 
ti nei tvarkos padaryti. Visos tyvumo ir organizuotumo. Su tuaiaazmu dalyvauja ir yra

KU į račiui jjuvv —h iv i neoriesntacija. '
į narkotą - manjuaną, Egyp- pilj. Nepamirštinas faktas dar {ojimas pasireiškęs prfezas1 " 
į— 1----- _-A 2- ---- yA-4- — a— . 1--J —------.— 1-1.—
mus išleidęs, kontrabanda ne- negeistinų . priemaišų.' Jame 
gailestingai deginama. yra apie 95% kiniuos-, pieno

Kiekvienas, išgėręs puodelį cukraus, manito ir kas žino 
kavos, jaučiasi nusiteikęs pa- ko dar. Vistas tas priemaišos 
tenkintai ir apie jos kengsmin kaip tik ir gali būti fatalinės 
gumą niekam ir mintis neatei- priežasties kaltininkės, todėl, 
na. Vienok, kafeinas yra psy- kokia kita mirties priežastis be 
choktj’vis svaigalas, daugiau būtų, herojinas pavartojus, pir 
geriant, gaunasi tolerancijos miausia, gausi toleranciją ir 
ir pasėkose sveikatai kengsmin jau nuo jos atsipalaidoti sąly- 1(j^o ajk§t^n 
gas potencialas. Perdaug ge- gos bus nebegalimos, organai 
riant, pasireiškia nemiega, nėr bus sužaloti ir tada jau tikrai ■ 
vuotumas, troškulys t t. Skil- pasidaryti, herojino kalėjimo stimuliantas. 
vįui sunegąlėjus, gaupasi ga- kaliniu, iš kurio tik retasis ga r 
zai, rūgštys ir.kitokia, negalavl Ii išbėgti, y

uoste ir ; pervežtas į Calumet 
upę, kur žiemos Dolton Basin 
____a prieplaukoje.

I T * *”Ten jis bus su galingu kranu iš į lyviams bei svečiams — už da 
Ivvavima.

Dar kalbėjo ilgametis ir da- ,

. Kokajinas
Psychoaktyviniai svaigalai 

suka kaip kokiu ratu, dingsta 
ir vėl, laikui prėjus, grįžta, Iki šiol Amerikos politiniuo-

/ PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dk Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicago] e 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
liu* Sėmės 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 išaugusių ir. suklestėjusiu Lietuvos politinių, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros, vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12 %} buvo ūkininkai ir po ■pa
saulį išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma^yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių 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 vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose,

čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

i LA AAVA VTUirkL/O O. > O, V 1OVO ’ m-a-aa. A U4 AZ L WAA1 V. KV UA. L LA-Z^A ci Ui IQUJU AI A Ct OAVJ Akllivunwo IIAAA UV-

Taip atsitiko ir su kokajintL problemos stovi vietoje, kaip kuopos vėliava ir garbės sar- pasiekęs gražių rezultatų. Var se balsavimuose amerikiečiai 
jos stoyėjo pradžioje, gal būt gyba dalyvavo Vilniaus minė-žybų vadovas Itn. J. Balčiūnas galėjo balsuoti už vienos arba 
dėlto, kad nėra žmonėse noro jime, su 2 stalais parėmė ra- papasakojo savo astiminimus, kitos partijos kandidatus, arba 

!nė vaizdūoties kaip tas prob- movėnų ruoštą koncertą, o taip iš tarptautinių šaudymo varžy- pasirinkti kandidatus iš abie- 
Kokajinas yra labąi stiprus-lemas išspręsti. Tai neatmez-pat Cicero jūrų šaulių kuopos bų įvykių, kuomet jis dalyva- jų sąrašų. Nevados valstijoje, 

1 Į vo kaip taiklus šaulys mūsų betgi, pirmą kartą Amerikos
1 Gausiai dalyvavo ■ Kario žur- neprikl. Lietuvos šaudymo eki-, rinkimų istorijoje, buvo leista 

o pa Įvairiose tarptautinėse ,šaų- balsuoti prieš išstatytus kandi 
datus, paspaudus mašinos ran* 

Kaip ir kiekvieną rudeni, keną, kur pasakyta: “Nei vie
no iš tų kandidatų”. Tuo būdu 

l- Nevados balsuotojai, iš 5.070 
pus; tuoj kyla euforija t, y, priešingu atveju, jis rizikuoja jos ūkyje, šaudykloje, prie kiojimo sezono Užbaigimo Ba- balsavusių, 2,46% pasinautįo-

I “gerbūvingas jausmas”, padi- savo sveikata, vieninteliu ke- Antioch miestelio. Ilių, kuris įvyks ši šeštadienį, t. jo galimybe ir pabalsavo prieš
deja alkis, skausmų indefiren- liu i amžinastį. Visi svaigalai' Pirmą vietą laimėjo j. š. y. lapkr. 13 d. Vyčių Salėje. Carteri ir Fordą,
cija ir nuovargis. Pavartojus yra narkotikai, nors ir būtų 
didesnę dozę, kiekvienas gan- gražiausioj bonkoj atnešti ant 
na ne tik euforiją bet ir nuo-.stalo. .

Jei ateinančios dabar: žinios 
yra tikros, kokajinas vėl pra-

;, i galįs sudaryti gamas mazgas, gal del to, kad rudeninį balių, 
efektą centralinėje nervų sis- pelnų norį žmonės yra payer-1 
temoje ir pažeisti pačią širdį, gę. -Gi ^svaigalas yra vaistas. Balo parėmimo kavutėje, 
Jis daromas iš koko lapų, tai Jis taip tegali būti ir traktuo- taip pat neseniai atliko mažo- dymo varžybose užsieniuose/ 
krūmas nieko bendro neturįs jamas. Kas nori vartoti jį sma- jo kalibro kuopos tarpusavio

i tari vadovautis varžybas, kurios įvyko Cicero taip ir šiemet Čikagos jūrų šau 
šokoladas. Kokajiną tik įkvė- sveiko proto taisyklėmis, arba, Medžiotojų - Meškeriotojų D- liai ruošia nuotaikingą Plau-

'su kakava iš kurios dirbamas gurnui, tas

į “gerbūvingas jausmas”, padi- savo sveikata, vieninteliu ke- Antioch miestelio.

1 TaupyRite’dabar iSHIi

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

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.,-

i.. _ , ' '

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

1739 So. Halsted SL, Chicago, Ill. 60608

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA
Alekso Abrose knyga apraiantf paskutiniu 90 (1869-1959) metu 

Chicftgos lietuviu gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 psL Kaina 
110.. ISleldo Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija.

Knygoje apraiyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmoa 
lietuviu kolonijos, ju suorganiruotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesniu žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistimų. laisvamanišku ir 
kitu organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šia knyga IslfflU prašomi parašyti čekj arba Money 
Orderj

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti: f

1739 So. Halsted St, Chicago, BL 60608

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ pamarį

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

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

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku 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 metu. 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 kaimynu istorija. 
211 pst Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

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

1739 South Halsted Street, Chicago, -UI. 60608

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

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

173S So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
wHSJssa

pas mus
Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. ■ ;

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

5y4% •

ir

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metai*. \ " TEL. 421-3070
prtaigoe piatnoee kiemai automobfliajna pastatyti. - f ,.y
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Dienraščio kainos:
Chieagoje ir priemiesčiuose:

metams _____
pusei metų ______
trims mėnesiams ___
vienam mėnesiui 

Kitose JAV vietose:
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Ordenu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdari kasdien, išskyros sekmadieniui, nnc
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12* vaL

Nainys pinigus nori kibirais semti

kius; kad jis, nesugebėjęs savai organizacijai rasti dorų 
pajamų šaltinių, pradėjo maskoliškai pulti Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyrius ir jau be jokių sąžinės grauži
mo tuos pinigus švaistyti, tai jam šiandien visai nerūpi 
Jis skrenda į Buenos Aires jaunimui kalbos sakyti, kada 
tas jaunimas nei klausyti tų kalbų nenorėjo,- nei jis tos 
kalbos pasakyti bepajėgė. Jis organizuoja kongresus, kad 
jaunimas susipažintų su lietuvių kultūra ir susidomėtų 
lietuvių tautos praeitimi, nors, kaip jis pats ."prisipažįsta, 
neturi tiems jaunuoliams tinkamų kalbos mokytojų. Jis 
leidžia lituanistinius institutus lankiusiems mokiniam 
vykti į Vilniuje įsteigtą Kapsuko institutą lietuvių kal
bos žinioms pagilinti, kad tomis žiniomis apsišarvusieji 
galėtų Amerikoje esančius kalbos mokytojus pamokyti. 
Mokytojui lietuvių kalbą galėjo primiršti, Vilniuje atras
tų kalbos paslapčių galėjo nežinoti, o apie Jono Kazlaus
ko paskelbtus dėsnius nieko negirdėti... Nainys nori vi
sur būti, viską matyti, visiems įsakinėti, ką jie turi da
ryti ir kaip viską atlikti. Kad didelis pamėgimas pinigus 
švaistyti nuvedė prie tos pačios dar nesuorganizuotos 
Lietuvių Bendruomenės suskaldymo, tai Nainiui visai ne
berūpu Jis suskaldė Amerikos lietuvius, pagrobė laisvi
nimo darbams skiriamas aukas, bet ir to jam neužtenka 
Jis yra pasiryžęs išleisti dar daugiau pinigų, bet jų netu
ri. Jau minėtame biuletenyje, be kitų dalykų," Nainys ši
taip rašo: ... ■- - Z

“Visų tų darbų finansuotoja PLB valdyba tiem 
visiems reikalam lėšų turi keleriopai mažiau, negu 
jų reikia, ir nėra pastovaus šaltinio, iš kurio būtų 
galima, kad ir nekibirais, bet bent mažomis saujelė
mis, tų taip reikalingų pinigėlių pasisemti. Nors PLB 
konstitucija kraštų bendruomenės ir įpareigoja tam 
tikrą nuošimtį solidarumo įnašų skirti PLB valdy
bai, bet tas į PLB-valdybą ateinantis nuošimtis yra 
toks mažas, kad neužtenka nei pašto ženklams. Stanį 
besnėmis sumomis PLB valdybą kol kas ' teparėmė 
tik JAV LB valdyba.” (Pasaulio lietuvis, 1976 m.

KAZYS STEPONAVIČIUS

Jeigu Bronius Nainys pateks į Amerikos lietuvių is
toriją, tai ten bus įrašytas kaip didžiausias savo ir sveti
mų pinigų švaistytojas. Jis gali atsisėsti ant didžiausios 
pinigų krūvos, bet jis taip greitai juos išsvaistys, kad nei 
saujelės toje vietoje nepasiliks.

Pinigai jam reikalingi sustiprinti organizaciją, kuri 
per 20 metų nepajėgė ne tik savo narių sąrašo padaryti, 
bet ir organizacijai reikalingų pinigų klausimo išspręsti. 
Kada jis, būdamas JAV LB centro valdybos pirmininkas, 
pritrūko pinigų, tai pirmas. ryžosi pas&ėstinti į Ameri
kos Lietuvių Tarybos laisvinimo darbui renkamas aukas. | 
Pradžioje jis pradėjo derėtis, kad iš laisvinimo darbui 
renkamų auku dalis pinigų jam butų atiduota. Kai jisne- 
galėjo įrodyti, kokį laisvinimo darbą jis dirba, tai ir lė
šų' negavo. Tada jis pradėjo pasakoti, kad lietuviams rei
kia leisti apsispręsti, kam jie nori pinigus duoti. Vieni 
gali duoti Amerikos Lietuvių Tarybos vedamam. darbui, 
o kiti gali duoti Nainio kelionėms. Kada ir šitokiu būdu 
jis negalėjo pritapti prie laisvinimo darbui skiriamų au- : 
kų, tai pats pradėjo organizuoti Vasario 16-tos dienos, 
minėjimais ir rinkti aukas.

Pirmais metais jis dar buvo pasižadėjęs surinktas 
aukas psisiųsti pagal aukotojo pageidavimą, bet jeigu ku- : 
ris senas amerikietis, duodamas'-auką, nepasakė, kokiai 
organizacijai persiųsti jo duodamą auką, tai ta auka nu- 
eindavo Nainio piniginėm Pirmais metais nainininkai ši
tokiu būdu nutraukė nuo laisvinimo darbo aštuonis tūks
tančius dolerių, užpraeitais metais jau dešimt tūkstan
čių perviršijo, o praeitais metais jie netoli penkiolika tūks 
tančių dolerių paėmė. Pradžioje jam ir bendradarbiams 
buvo nepatogu. Sąžiningi lietuviai jam išmetinėdavo, kad 
negražu vieniems tikslams renkamas aukas panaudoti 
bereikalingoms kelionėms ir beprasmėms pasitarimams- 
Ne tik pats Nainys, bet ir jo artimesnieji bendradarbiai 
jausdavo sąžinės graužimą, bet dabar jų sąžinę jau tiek sur švaisto pinigus. Jeigu jis galėtų suvaldyti šią-savo 
sukietėjo, kad jie laisvinimo darbui renkamas aukas nori silpnybę, tai galėtų savo energiją panaudoti kūrybiniam5 
savo reikalams naudoti “be jokios nuodėmės”- Taip jis ir 
rašo “Savais reikalais” parašytame ir Pasaulio lietuvyje 
at-spausdintame straipsnyje.

Kad Nainys, ieškodamas daugiau pinigų savo reika
lams, visai bereikalingai įtempė Amerikos lietuvių samty-

Jeigu viso pasaulio bendruomenės, siųsdamos pagal 
konstituciją nurodytą sumą, mažai Nainiui teatsiunčia, 
tai kodėl jis nepakeičia savo organizacijos konstitueijos?; 
Juk tuo pačiu plunksnos'pabraukimu-Nainys galėjo ton 
pasaulio konstitucijon-įrašyti, stambią sumą. Jeigu šis 
reikalas būtų tinkamai sutvarkytas, tai jam nebūtų rei-, 
kėję naudoti maskoliškų metodų ir užpuldinėti kitų lie
tuvių organizacijų iždus. " / .L ■

Bet jeigu Bendruomenės įstatai nesurašyti Nainiui 
naudinga prasme, tai turėjo būti pagrindas tokiam nuos
tatui. Gal čia kaltas pats Nainys, , pasišokęs labai plačiai 
užsimoti, kada Bendruomenės tėtušiai nenorėjo, kad jis 
mestųsių tokias sritis, apie kurias mažai tenusimano ir 
viską gadina. Jis pakenkę Amerikos lietuviams, sukelda
mas bereikalingus erzelius. Jis košės privirė Venezueloje, 
pasigirdamas padarytais darbais, kad. teii girtis visai ne
derėjo. Jis net nežino, kad iš viso lietuviai patys nesigiria. 
Lietuviai, gerus darbus atlikę, laukią, kad kiti juos pagir
tų. O jeigu niekas jų nepagiria, tai dėl to nesijaudina. 
Jie patenkinti, kad galėjo atlikti savo pareigą. Tuo''tarpu 
Nainys visur blaškosi, imasi darbų, kurių nemoka, ir vi-,

darbui.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

Andrius Mironas

Kontraversiškasis Jack Londonas
(1876—1916)

Šimto metu gimimo ir šešiasdešimties metu 

mirties sukaktis
(Tęsinys)

Pasiekęs įtakingiausio žurnalo ir vienos iš geriau
sių leidyklų. Londonas pasijuto esąs vertas vieninte
lės Applegarth dukters rankos. Mobet jau ketverius 
metus ruošėsi šiam momentui ir kai Londonas papra
šė jos rankos, tai abudu išgirdo nelauktą jiems Mabel 
motinos sutikimą:

— Taip, bet..
Buvo tik viena sąlyga: nuotakos motina privalo 

turėti atitinkamą vietą jaunavedžių namuose. Londo
nas buvo nustebintas, todėl svarstė: gyvendamas San 
Jose, jis turėtų rūpintis savo motinos bei Jonuko iš
laikymu, o apsigyvenus kuriame didesniame Oaklan- 
do name uošvei su stipriavale anyta Flora, šeimoje vi
sada būtų pragaras. . . Negelbėjo jo tvirtinimas, kad 
Mabel turi teisę pradėti savo atskirą ir visiškai kitokį 
gyvenimą.

Londonas sugrįžo į Oaklandą labai nusiminęs. Nors 
Mabel ir jis pats laikė esą susižiedavę, bet jis vis re
čiau nuvykdavo dviračiu aplankyti busimosios žmo
nos. Be to. neteko ilgai delsti ir sužinoti, kad pasauly
je esama ir kitų merginų dargi bejų motinų naštos...

Ne vienas pažinojome, drau- mas — tai toks žmogus buvo 
gišką, malonų, judrų, energingą 
ir veiklų, labai daug nusipel
niusį lietuvių emigracijos eilėse 
ietuvybės išlaikyme. Nepriklau 

somos Lietuvos vyriausybės už 
nuopelnus apdovanotą Gedimi
no ordenu. Ilgus metus vado
vavusį “Pirmyn” chorui, -per

muzikas Kazys Steponavičius. 
Jo pagerbimui, “Pirmyn” cho
ras, lapkričio 14 d. 3 vai. po pie
tų, stato dar kartą operetę “Gra 
fas Liuksemburgas”. Choras 
kviečia visus buvusius choris
tus ir solistus ir visus, kurie pa
žinojo Kazį Steponavičų apsi-

kurio eiles perėjo šimtai dainą lankyti tos operetės pastaty- 
ir lietuvišką žodį mylinčių žino- me, tuo pagerbiant inirūsg Dau
nių. Visų mėgiamas ir gerbia- ziką.

i būris, kuris gali labai padėti 
išlaikyti gyvą Pabaltijo valsty
bių klausimą. Penktoji konfe
rencija pasako, kad praeityje 
jau buvo keturios (apie kurias 
mes arba nieko, arba labai ma 
žai tegirdėjome). šio sambū
rio direktorių ir organizatorių 
tarpe yra bene devyni akade
mikai lietuviai. z

Penktosios Konferencijos pa 
skaitinihkų, be kelių Amerikos 
ir Kanados lietuvių, latvių ir 
estų, vienas buvo atvykęs iš 
Australijos, vienas iš visos 
Anglijos, vienas iš Danijos, vie 
nas iš Izraelio, vienas iš Japo
nijos, po du iš Suomijos ir Au 
strijos, o po 3 iš Švedijos ir Va 
karų Vokietijos. Paskaitos lie 
tė Pabaltijo tautų tautosaką, 
kalbas, bibliografiją, dabar1 
ties istoriją, viduramžių isto
riją, socialinius klausimus ir 
literatūrą. '

Iš viso toje Konferencijoje 
dalyvavo 150 paskaitininkų, ir 
diskusininkų, jų tarpe 14 lietu 
vių:

1) Balys, J. — Library of 
Congress. ’ ’-
, 2) Genys, J. — Maryland Uni 
vefsity.

3) Juodvalkis, Eglė ,— Sout 
hera Illinois University.

4) Kleinas, Vytautas — .Uni 
of Delaware.verš,

M. GELŽINIS.

PABALTIJO VALSTYBĖ?
(Tęsinys)

Pagal tą žemėlapio Prū-. Lietuvos praeities tyrinėtojų 
sąi ir Livonija apie 1400 m. pa ypatingą pad^ą. 
aiškinimai.), dėtame žurnale V <T ,
Zeitschrift fur Ostforstagl 3>
Heft 2/S 1960, pusi. 333 —361, ( konferencija

šiais metais, nuo gegužės 20 
čios Reviziją. Puslapio 357 pa- ikijžB d., New Yorke, Colum- 
raštėje yra tokia jos pastabą: bia universitete, vyko 5 oji 
“Leider war es mir nicht mog- Pabaltijo studiją Konferencija, 
lich, auęh nicht aus dem Aus-j Graži, 28 pūsi, konferencijos 
land, die wichtige Quelle der brošiūrinio pobūdžio progra- 
Revizija Puse von 1559- zu er- nia parodo, kad šitą konferen- 
halten.” (Turiu apgailėti, kad riją ruošė Association for the 
negalėjau gauti, net iš užsienio, Advancement of Baltic Stu- 
svarbaus 1559 m. Pūsčios R.evi dies. Gale padėta informacija 
zijos šaltinio.)

V. žemaitis išvertęs 
Valavičiaus “Reviziją.. .' 
vos vė munis į rankas labai is an international educational 
svarbų Sūduvos ir Maž. Lietu--and scholarly nonprofit orga- 
vos apgyvendinimo dokumen- nization whose purpose is to 
tą. Bet prie “Revizijos...’ yra promote research and educa- 
prijungtos kelios Privilegijos tion in Baltic Studies. Mem- 
ir kitokie dokumentai, kuriuos bership is open to anvone wis- 
V. žemaitis dar neišvertė. Mes hing to support-these endea- 
turim mieląjį žemaitį prašyti,,vors. Membership fees include 
ir šiuos dokumentus išversti ir free subscription to the quar- 
paskelhti, nes kaip tik ir čiajterly Journal of Baltic Stu- 
dap galį būti naudingų duome dies”.

Tai įdomus akademikų sam-

Taip pat mini Valavičiaus Pūs-

j apie tos organizacijos narius 
j byloja sekančiai;

visą “The Association for the 
įda- Advancement of Baltic Studies

nų. • Jis užsitarnaus visų Maž.

Fairleigh Dickinson Uni vers.
6) Mačiuika, B. Tini versi 

ty of Connecticut
2) Misiūnas, Romualdas — 

Williams College.
8) Rėklaitis, Janina — Uni- 

vers. of Illinois.
9) Šilbajoris, Rimvydas 

Ohio State University.
1b) Slavėnas, Julius — State 

Univėrs. College. Buffalo.
11) Skrupskelis, Viktorija 

— Oberlin College.
12) Šlepetys, Aldona — Pa-f 

cė -Ūniversifyi
13) Stukas, J. — Seton Hail 

University. : . -U
14) Vardys, St. - — Univers,

of Oklahoma* |

Iš gana įdomių paskaitų pa
imkim kelis pavyzdžius, kad 
parodytų tematikos intenciją.; 
Taip Prof. D r. Borris Meisner 
iš Vąk. Vokietijos skaitė “The 
Sovereignity of Bąl tie Na
tidns”. Iš Haifos ’.universiteto 
A. Strazas skaitė “Das sogenaill. 
ntę Bandenwesen in Litauen 
waehrend der deutschen Oku- 
pation 1915 —1918” (Taip va
dinamų gaujų siautėjimas Lie' 
tuvoje vokiečių 1915 — 1918 
m. okupacijos laikais),

(Bus daugiau)

Pripažinimas ir moterys Tačiau Londono ir Annos santykiai buvo keisti,
Londonas pergyveno pirmuosius malonius jutimus, į 

pasidaręs jau garsenybe. Pradėjo rinkti laikraščių iš
karpas su pasisakymais apie jį ir jo kūrybą. Su atvy
kusiais reporteriais dažnai pasikalbėdavo, bet nuvy
kęs į svečius, dažniausia nuobodžiaudavo ir jausdavo
si vienišas.

Kuklios vestuvės Maddern namuose įvyko 1900 m.
i artimiesiems.galima sakyti, platoniški, nes juodu kiekvienas ture- balandžio 7 dieną, dalyvaujant tiktai artimiesiems 

jo labai skirtingas pažiūras apie viską p,vz. ji piktin- Būdama priešinga. sūnaus vedyboms, Flora nedaly- 
avosi jo fašymu tiktai už pinigus, tačiau vertino jo vavo vestuvėse. Jj. niekad neleistų/kitai moteriai būti

veržlumą ir elektrizuojančią asmenybę. namų šeimininke..
Londonas leisdavo Annai net taisinėtj jo rankraš-. pį trumpo “medaus mėnesio”, trukusio tik savai-

v» j j . ... • v. v u. rnvuauj rutucoiu 9 u. UJkLtolQ tl K. odYdl“'
cius, o ji duodavo jam perziureh savuosius, tačiau to- tg, jaunavedžiai įsikūrė didesniame name, kuriame linu K* « •» r, n. •»-* Z s-_ - -1  liau to judviejų santykiai į stipresnę meilę neišsivystė.

"Vedybos

Mabel Appleparth turėjo draugę Bess Maddern, su 
kuria Londonas buvo ir anksčiau pažįstamas, bet tik 
nutolęs nuo Mabel jis ėmė labiau domėtis sužadėtinės 
gražiaja drauge, kurios 'didžiausias pomėgis buvo ma
tematika. Nors neįsimylėjęs jos, jis bandė galvoti apie 
judviejų vedybas, nes Bess buvo labai taktiška ir su
gyvenama asmenybė.

Atrodė, kad pirmoji sėkmės banga, atnešusi paja
mų, daug žadėjo, bet pinigams išsibaigus, Londonui 
teko vėl skolintis ir užstatinėti daiktus. Nors jis rašė 
tiktai už pinigus, bet ilgainiui jo Yukono lemos išsisė
mė ir jis turėjo sunkumų rasti naujų. Jis net prašė 
laiške vieno laikraštininko, prašydamas atsiųsti tik 
situacijų ir temų, nes rašinio intrigą jis pats galįs su
galvoti.

Tuo laiku jis susipažino su Rusijos žyde Anna 
Strunsky. Jų santykiai vis šilo, visada kitiems atrodę 
prie įsimylėjimo ribos. Londonui Anna atrodė genia
li, o jai jaunasis rašytojas buvo patrauklus kaip Bairo
nas. Tai virto tik intelektualine draugyste, iš kurios 
išsirutuliojo tomelis “The einpton-Wace Letters.” ši 
knyga buvo Londono vienintelis kolektyvinis kūrinys, 
nes knygoje buvo sudėti jo su Anna susirašinėjimų 
laiškai. Santykiai su Anna nusitęsė ir po jos ištekėji- 

j mo už socialisto ir milijonininko Walling English.
Annos šeima buvo tradiciniai revoliucinė ir ji pati Imas tarėsi su J. Whitakeriu, kuris jam patarė dar be

buvo pašalinta iŠ Stanford© universiteto už pasimatys lis metusi palaukti. Bet jau' po dviejų savaičių Lando
mą su vyriškiu bendrabučio kambaryje; kas anais lai- nas nusprendė, kad vedybos leis labiau susikencen- -a • 1 — t ■» V V * T'K 1 -AJ* b * T _ _ T _ _ , I • . • v. • T • T 4 T ♦, • v w *■

Bess taip pat buvo jau meilės apsvilinta, nes įsi
mylėjusių vyruką, įsirašiusį kariuomenėn ir išvykusį 
laivu į Filipinus, jiar nė neprasidėjus Amerikos-spa- 
nijos karui susirgusiam ir laive mirusiam, ji pergyve
no sužadėtinio mirtį. Nebelankydamas Mabel, Londo
nas matydavosi vis dažniau su Bess. Vos jo knygai 
išėjus iš spaudos (“The Son or the Wolf”), jis galuti
nai apsisprendė vesti Bess,

Galvodamas apie būsimą šeimos gyvenimą, Londo-

apsigyveno ir Flora su Jonuku. Londonas turėjo sau 
atskirą darbo kambarį. Bess ir toliau tęsė matemati- ' 
kos mokymą, bet taip pat mašinėle perrašinėdavo ir. 
net taisinėdavo vyro rankraščius. Kelias savaites vis
kas klojosi gerai. Daug vėliau ji yra pasisakiusi jog 
greit po vestuvių ji tikrai pamilo Londoną.

Visada norinčiai dominuoti Florai marti negalėjo 
įtikti, todėl tarp judviejų nuolat kildavo ginčai ir bar
niai. Pagaliau Londonas išnuomavo motinai ir Jonu
kui atskirą namelį netoliese, tačiau Florą yistiek su
gebėdavo sukelti nesantaiką atsilankydama. Ji pasi- 
juto ypač įžeista tuo, jog nebegalėjo vadovauti vai- 

j šėms sūnaus namuose, nes Londonai dažnai priimdavo 
svečius, o Flora bandydavo pasireikšti savotiškais pa- 
sirodymais, kurių nenorėjo sūnus. '

Šiuo vedybų pradžios laikotarpiu Londonas išlei- ’ 
do “The Son of the Wolf” nemažu pasisekimu. Kriti
kų jis buvo gretinamas su R Kiplingu.

(Bus daugiau) t

kais būdavo draudžiama. Pas Annos tėvus'Londonas į truoti rašymui, todėl nelaukdamas pasipiršo Bess Ma-I 
susipažino su anarchiste Emma Goldman, laikoma ddern ir ji sutiko už jo tekėti, bet tik “švelnios drau-' 
“pavojingiausia Amerikoje moterimi”. gystės” pagrindu, tikintis ateityje turėti vaikų.

— NAUJIENOS, CHICAGO ILL. — Thvrwfcy, 11,

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
x DIENRAŠTI “’NAUJIENAS'’



ses ir Frederic Chopin Sonata dainas” su Lei^ijus ekonomi- 
J/.'‘HMoll Op. 58: Ajtegro maes-'ne krize. ^Varšuvoje rinitai 

_* Juozo Bacevičiaus vadovau-i pins, tai sudėtus pinigus tuš- toso, Sherzo: Molto vivace, Lar'svarstoma paleisti jį į pensiją, 
jama Marquette Parko Namų tiems reikalams išmėtys ir tiek go. Finale: Presto non tanto. 
Savininkų Draugijos valdyba 'metų kitų žmonių įdėtą darbą 
buvo susirinkusi paplanuoti, payers niekais. Niekad ši or- 

. kaip sudaryti “amžiną valdy-'ganizacija nebuvo tokia svar
bą”. Į bi, kokia ji yra šiandien.

J Amerikoje kiekviena didės- .
nė organizacija leidžia visuo- am£jnos valdvbos”, kuri pla- A. Smelstorienė, V» Langienė, 

.Unam narių susmukimu, pare! nu0 vad -Wje M JaraSQnienėj M. Velvkienė
gunus issinnkU. Gyvon orga- aiktį 
mzacijon ateina nauji žmonės,‘ifirMi ' 
su naujomis idėjomis, naujais 
pasiūlymais, tuo tarpu dabar- 

, tinis pirmininkas, sukvietęs
- į valdybą pasitarimui, “kokį mes 

sąrašą paruošime ir kokią val- 
! dybą išsirinksime”.
1 Valdybos pirmininkas pra-

DR. ANNA BAUUNAS1 - Planuoja “amžiną” valdybą
AKIŲ- AUSŲ, NOSIES, 
IR Gfek^LES LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

AKUŠERURA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (frawford

Medical Building), TeL LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

Po minėjimo šaulės Al. Me 
kešienė, V. Langienė progra
mos dalyviams prisegė po gė- 

■ lę. Pabaigoje, moterys šaulės 
Namų savininkams nereikia (jše^njninkė) Al. Mekešienė.

žmonių darbui dirbti.
Jonas Lukoševičius

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Esą, Giereko vietai užimti var 
žytinės Waršuvoje jau yra 
prasidėjusios. Kelių mėnesių 
bėgyje paaiškės varžytines lai
mėjusio naujo boso veidas.

SUSIRINKIMU

_ inkstų ir šlapimo takų 
CHIRURGIJA

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 
. 850 SUMMIT STREET
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
physician and surgeon 

2434 WEST 71st STREET 
- Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezid. 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtai 1_ I
antrai, penktaienį nuo 1—5, 

ir šeštai tiktai susitarus.

Gen. Daukanto jūrų 
šaulių kuopoj

Baigiami paskutinieji pasi-
.. - i ruošimai metiniam baliui, kurs

. deda susmukimą, padarę pra-l^ lapkričio 13 Vyčili
I eJUSIlJ _atskaitą ir pas j-e> Pakvietimai su vakariene Jas U. S, News, and World Re-
• nod tT’Oii Im n I o <? 1 rv o v m O ' . ’ _ __ • -

ir O. Pautienienė svečius pa- = —.. - —
vaišino savo gamintais skanu-*’ * . .

: i ir n i Nailiv, našliuky ir pavieniu klubomynais ir kava. K. P. t susirinkimas bus lapkričio 12
• d. 7 vai. vakaro Vyčių salėje, 2455

W. 47 St I susirinkimą yra kviečia; 
mi visi nariai ir norintieji įstoti į 
klubo narius. Po susirinkimo įvyks 
vaišės ir šokiai Jurgio Joniko orkes
trui grojant. Sekr. V. Cinką

Naujas Lenkijos 
bosas 

N 
Ekonominiai politinis žurna

"Jie giedojo Dievo temo Mozės giesmę ir Avinėlio giesmę". Apr. 15t3. 
"Dievas yra iviesybė ir jame nėra Jokios tamsybės" — Jono 1:5^

Kaip dangRka<i<i Tėvas, taip ir jo Sūnus. Viešpats Jėzus Kristus yra "ti
kroji šviesa". Todėl j savo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: "Jūs esate pasau
lio šviesa. Taip tešviečia jūsų šviesa, kad žmonės matytų jūsų gerus dar- 

l bus ir garbintų jūsų Tėvą, esantį danguje”, šventasis Raštas, gyvojo Die
vo Žodis, kuris parašytas šventosios dvasios įkvėpimu, yra taip pat vadi
nius žiburiu, kuris šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: “Tavo žodis yra ži- 

< būrys mann kojai ir šviesa mano takui". Todėl pranašas meldėsi sakyda- 
: mas: “Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane į 
tavo šventąjį kalną ir į tavo buveines”. (Psalmė 43:3). šventasis Dievo kal
nas yra dangiškosios karalystės simbolis.

V’rel žino, kad mirtis yra fiavri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirtiąs", kurią gausite 
nęmokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 6«th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
> IV. RAITO TYRINĖTOJAI

1 pasitraukia. Tuo ir pasibaigia 
; jo pareigos. Ne tik jo, bet ir vi 
sos valdybos. Jeigu susirinki
mas pranešimą priima, randa 

" joje kelis gerus dalykus, tai 
- dar pagiria, bet jeigu ji tik 

vai, svetimomis. plunksnomis kai- 
treč. šėsi, tai susirinkimas išsirenka 

naujus žmones darbui dirbti.
—— Be pirmininko, šiame pasita

po 8 dol. gaunami pas Š. Zin- port rašo, kad dabartinis Len
kų, tęl. 776 — 7579. Gros Ąžuo kijos bosas Edvardas Gierekas 
lo Stelmoko orkestras. turi didelių sunkumų “kariau-lo Stelmoko orkestras. I

Spalių 31 d., kad ir šaltam 
orui esant, buvo pravestos me
tinės pereinamosios taurės šau | 
dymo varžybos, kurias prave-į, 
dė Itri. Jonas Balčiūnas, o tei-' 
sėjavo Cicero jūrų, šaulių kuo 

'pos. Klaipėda atstovai Berną ta

Žemaičiu Kultūros Klubo priešine- g 
tinis narių susirinkmas įvyks trečia- Į 
dieni, lapkričio 17 d. 1:00 vai. po pie- “ 
tu Gintaro salėje. 2548 West 69 St. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbų reikalų aptarti ir bus 
valdybos rinkimas 1977 metams. Po 
susirinkimo bus vaišės. ,

Rožė Didžgalvis, rast..

DR PAID v r>Awr>« p™ ’s,anie pUIv. PAUL V. UA1X(x1o rime dalyvavo Bronius And-. . .. . .. .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS riukaitis, ištikimas pirmininko vičius, Gailius ir Kulbokas. Pir 

lkos padėjėjas, politikbn kištis ne- viet^ ir pereinamąją tau- 
( norįs Adomas Ūselis, otvudie- r£ laikėjo Klaudijus Pumpu

tis Stasys Lukoševičius,' iždo ‘ a^trą’ Edmundas Vengians- 
globėjas Alfonsas Gudauskis,‘ ^as ir trečią Petras - Malėja, 
statybininkas Adolfas Šimkus,!P° varžybų sesės šaulės Maks- 

j Stasys Patlabą, pąti-^vy^ei^ Ripskienė
ketinis Jonas Jacinevičius, An-.dalyviams paruošė puikius už 
tanas Skodžus ir Juozas Vin-įkandžius. Pereinamoji taurė 
gilis. Sekretorius, nujausda- ^us įteikta lapkočio 13 d. Vy- 
mas susirinkimo pirmininko ' 
tikslus, į pasitarimą visai ne
atėjo. ~ . .

Visi žinome, kad pirminin- 
, kas Bacevičius yra. užsikirtęš 

respublikonas. Lietuviai taip 
pat žino, kad didelė Marquette 
Parko lietuvių dauguma yra de 
mokratiškai nusiteikusi. Jie re

- ' mia sen. Savicko vedamą poli Sesės šaulės nutarę gruodžio- 
į Ji ką. Kiekvienam aišku, kad mėn. su dovanėlėmis aplanky-

• ' preitą vasarą Marquette Par- ti prie Lemonto esančią lietu
kui daugiausia padėjo seni Sa- 

' Viekas. Baeevičius Bando įti
kinti namų savininkus, kad jis, 

_ ‘ pasikalbėjęs su kažkuo, dau- 
’ giau padarė, negu aldermanas 
•Jakšys ir sen. Savickas.
į Į Bacevičiaus vadovaujamos 
! namų savininkų organizacijos 
susirinkimus mažiau žmonių 
pradėjo lankytis, kai jis visur 
padėjo kišti savo politiką. Jis 
turi teisę turėti savo nudmo- 
nę, bet jis negali naudoti namų 
Isaviriinkų ‘ organizacijos siau
rai savo politikai primesti. Rei 

, kia skaitytis su gyvenimo tik
rove, negalima į namų-savinin 
kų organizaciją, prievarta kišti 
politikos ir niekinti gyvento
jų daugumos.

Namų savininkai privalo su- minėjo savo šaulių kuopos pat- 
sirūpinti savo organizacija, rono ir pirmo Lietuvos Karino'i
eiti susirinkimus ir išsirinkti 
į vadovybę žmones, kurie rū
pinsis namų savininkų reika
lais. Jeigu savininkai nesirū-

Westchester Community klinikos 
» į Med/crncs d.rekrortus.

1938 SjVtenheun Ka^vė^tcnesrer, Iii
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą šestaoierų 8—3 vaL 
, Tek: 56^-2/27 arba 5oZ"Z/x4

REZ.: GI 8-0873 veikėjas
URAY -JftlŠLNAS
akušerija ir MOTERŲ LIGOS i 

GINEKOLOGINĖ CHIHURGIja ,
6132 So, Kedzie Ave.# WA

Valandos pagal susitarimą. 'J ei neat
siliepia, skambinti Ml 3-ouoi.

tis, antrą Edmundas Vengians-

visiems

Telef. BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGmo 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 133 r d Street 
Vcįgasos pa^al susitarimą

DR. K. A V. JUČAS
489-4441 561-4605 ’

ODOS LIGOS —CHIRURGIJA 
iuU2 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

DR. FRANK PLtCKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
26U W. 71 st St. Tel, 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"contact lenses”.
v’al. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

čių salėje mėtinio parengimo 
pšoga.

Lapkričio 21 d. 3 vai. p. p. 
Vyčių salėje šaukiamas visuo
tinis kuopos narių susirinki
mas. Bus garsinė filmą ir pa- 
minėtą Lietuvos kariuomenės 
šventė. Po susirinkimo bus ka 
vutė su užkandžiais.

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso tolof.: 776-2880 
Naujas raz. telef.: 448-5545

viij seneliu prieglaudą. Gruo
džio 17 d. surengti bendras Ku 
čias su Kalėdų eglute ir dova
nėlėmis. Prie moterų vadovės 
Žinkieilės,. vienbalsiai išrink
tos talkininkės Antulienė, Lit- 
vinienė ir Martinkiene.x

Į kuopą naujai priimti: Vy
tautas Jasinevičius, Ona Ja- 
sienė, Danutė T a r būnienė, 
Onutė Rozborskis, Mike Roz- 
borskis ir RusselU Dunbar. r.‘

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tolu PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., an trad., trečiad. 
tr penki. 2-4 ir 6^8 vai. vak. Seštadie- 
aiais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

p. Šileikis, o. p.
uRTHOPEDAS-PROTEZiSTAS 

Aparatai - Protezai. Meti. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t.

2450 West 63rd St., Chicapo- IH. 60629 
Telef PRospeet 6-5084 i

i
į

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausiu gėlė* Ir antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTT f JAS)
t • ♦

DAUBARŲ SŪNUS
5S2S >6 Av. - <86-1220
Win ■ i; T* r

Gėlės visoms progoms 
B£VE*LY H1LLS GfcLINYČIA 

.rt-U WEST STREET
PR 8-0833 ir PE 80834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Genb brisNy krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy. Ooatt Lawn, 

Tel. 499-nil

HEMKTFE TUOS BaZNIERIUS.
KURIE GARSINASI

“N AU JIKNpS g".

SOPHIE BARČUS ' 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iŠ WOPA, 
1490 kil. A M.' t 

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet. — Šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30; 
vai. ryto. ? i

Telef.: HEmiock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE. ;
CHICAGO, ILL. 60629

rymai

Leidimai — Pilna apdraud* 
ŽEMA KAINA 

R. i E R Ė N A S 
Tai. WA $-8063

i
■

Apdrautta* pertcravstywxa 
II |r»Wv atatomp. ’ 

VNTANAS VILIMAS 
123 vieit 34 Place 

<.L: F Rentier 6-1882

TĖVAS IR SONUS >
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKSTfi TDT0M0BIUAMS PASTATYTI

ligdėsiovalandoj

Ylem*, tel* ryrecs

Ą. A. JOHN KIAUNE
Gyv. Brighton Parke, Chicago, IB.

Mirė 1976 m. lapkričio 9 d., popiet, sulaukęs senatvės 
Gimęs Lietuy'pje, Krekenavos vis-, Myriškių kaime.

Amerikoje gyveno daugelį metų.
Paliko nuliūdę: žmona Stella, 2 dukterys — Eugenia 

Dambros, jos vyras Algird, ir Joan Mulconrey, jos vyras 
Frank; 7 anūkai, 1 proanūkas ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami. : , v - . .

Priklausė: Dariaus-Girėno American Legion Post Nr. 
27LUpytės klubui ir Lithuanian National Demokralic klubui. 

' Ketvirtadienį, 6:00 v. v. kūnas bus. pašarvotas Eudeikis, 
Gaidas-Daimįd koplyčioj, 4330 S. California Ave.
• Šesta<lienį,-lapkričio 13 d. 10.00 vai. ryto bus lydimas iš
koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a.'Jf)HN KIAUNĖS giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami dalyvaut laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

„ ■ Nulūdę lieka:
, ' "žmona, dukterys, anūkai, proanūkas, giminės.
Ląidotuvįų Direktoriai Dovydas Gaidas ir Geraldas Damid.TeL 523-0440

MAŽEIKA* EVANS ĮĮĮ|
laidotuvių DIREKTORIAI

Air Conditioned Cha pel 2nd
6845 So. Western Ave.

parking Facilities.REpublic 7-8600-8601
'rS“r

Kar. A. Juozapavičiaus 
minėjimas

V. Smetonos koncertas*
..Š/M spalio 31 d. K. A. Juo-1 

zapavičiaus kuopos šauliai pa

menės karininko Kar. A. Juo-4 
zapavičiaus 57 metų mirties ir 
jo 80 metų gimimo sukaktį.

Paskaitą apie Kar. A. Juoza
pavičių ir jo veiklą skaitė Dr. 
K. Pautienis. Paskaitininkas 
buvo pristatytas šaulės ir skau 
tininkčš E. Jonaitienės. Pirmo1 
pulko vado. Kar. A. Juozapa
vičiaus paskutinius pulkui įsa-i 
kymus, skaitė jaunimas: P. Nas’ 
vytis ir R. Motiejūnaitė.

Žiūrovai pasidžiaugė ir pa
sigėrėjo jaunimo gražiu skai-* 
tymu, lai nuopelnai tėvų ir 
lietuviškos mokvklos. • f-

" IMinėjimo scena buvo pa-.1 
puošta dideliu kar. A. Juozą- . 
pavičiaus paveikslu, gėlėmis ir 
geduline žvake, kuriuos parū-į 
pino šauliai M, A. Smels tori a i. 
Gedulingą prie paveikslo žva
kę uždegė jaunuolis p. Nasvy-' 
Ils. 1

šv. Jurgio bažnyčioje ir aka-J 
deminėje minėjimo dalyje uni 
formuoti šauliai dalyvavo su 
Vėliava,jtaiprpat su vėliava da-' 
Įyvavo ir.- Cleveland^ ramonė- :

I nai.
Koncertinę meninę dalį atli- 

| ko pianistas Vytautas Smeto
na. Jis paskambino žavėtinai

j puikiai M. K. Čiurlionio 5 pj*-1

į

1 (10% oz.) on condensed 
chicken broth

1 small bay leaf, crumbled 
l/2 tea.« poo n ba<fL, crumbled 
14 tcn«poon salt 
14 tea<poon pepper

1*4 tiWmpoon* eomiUrdi 
Thin tpa<hettl ;*

The all-American frankfurter adapts easily and^astefully to 
this economical, jrure-to-please family dinner. OTive-Frank* 
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 5O< per serving 
tor a family of five. J

California ripe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies this 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together qtrickly and easily.

Choose canned California ripe olives in one of the smaller, 
pitted sizes for this dish (there are nine sizes to choose from—* 
all the way up to Super Colossal).

OIJV£"FRANKFTRTER SKILLET SUPPER 
(Make* 4 to 5 servings)

1^4 cup* canned pitted
• California ripe olives
1 (14b.) package 

frankfurters.
% diced green onions

I (14b.) can tomato wedges
Cut olivet in wedge#, cut franks in 1-inch diagonal aliem. 

Saute olive wedge*, franks and onion in oh riowly for lv* 
tnimites. Add tomatoes, broth, bay leaf, basil, salt and pepper, 
firing to boil, lower heat and simmer, uweovered, five mm- 
■ntes. Bhrnd cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
into the hot mixture and cook, stirring until mixture thicker^

EUDEIKIS
Nauja lietuviška radijo programa 

LIETUVOS AIDAI

GAIDAS DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO įSTAIGA

prasidėjo birželio 4 d. ir yra kiekviena penktadienio vakarą 
nuo 10 iki 11-tos vai. iš \VOPĄ stoties 14SX) AM banga.

’ T. *? ' ■ ’T’’. _ 4 • • * ’ ■ ‘ • ?. * ’*' *

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

4605-07 So- HERMITAGE AV
TeL: YArds 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 34)440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
I

NARIAI:
Chicagros 
Lietuvių 
Laidotuvių 
direktorių 
Associacrios

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

BUTKUS - VASAIT1S
1446 So. 50th Ave.. Cicero, (Ik Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA ĄVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINĄS
3349 So. WUAN 1CA AVE. TeL: YArds'7-1Į3S-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) 

2424 WEST 69th STREET^ 
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos HilKIll. 974-4410

REpahlic 74213
Virginia 7^672

P. J. RIDIKAS
3354 Rn. HALSTED STREET Phone: YArde 71911

IIIIJ lllllllTl WWiiiTimnirrTrK—..I .J...,--1 Ml. .-.JTltt-—-TO jiu'i nu. i»jimiijihw_ orrriimu I   nu '■III -.-I ..J.
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šunį, iainos susipažinimui 2 sa
vaites nemokamai.

— Kar. A. Juozapavičiaus 
šauUy kuopos valdyba Kleve- 
lande paskyrė “Naujienų para
mai 15 dol. auką ir ją atsiuntė

_ Kipro Bielinio piurinklo 
stųivinui aukojo: 'lerros savi- 
„į.jk-.s Vlrohs C vinskas |xr kuopos pirm. dr. K.' PauCe-

, nį. Naujienų vadovybė dėkoja
i valdybai ir visiems tos kuopos 

nariams. i .
— Wisconsin Lietuvių Die

nos komitetas sėkmingai užbai-

s. ii- K. Plienini 820. Bronius Si 
rūn.-i-- 'l’lo. -'.likus surinko 
.ųelė \ c’iclo'. a::ė, gyv. ( 
Bostone šiam reikalui 
priimu Keleivis ir Beirus

An- 
kagoj. 
atikas 

A tįsie-

_  Sol. Teodora Serapinienė 
iš!ei<k> trečią solo dainą plokš
telę. kurioje yra Įdainuota 11 
dainų. Ta proga Teodoros ir Ig
no Serapinų bute buvo susirin
kę ją artimieji dainos meno’ 
mėgėjai ir kultūrininkai bei 
švietimo darbuotojai. Pobūvyje 
paaiškėjo, kad Ignas Serapinas 
vra peržengęs 70 m. amžiaus 
sukakti. Jį sveikino prof. P. 
Jonikas ii dėkojo už darbus 
švietimo srityje, ypatingai už 
vadovavimą Pedagoginio Litu-, 
anistikos Instituto Neakivaizdi
niam skyriui, kurio studentų 

yra net tolimoje Australijoje.

— Ponia Helen Kindurienė, 
Oklawaha, Fla.,atsiuntė tokį lai 
šką: "Anksčiau gyvenau Chica- 
goje. Naujienas pirkdavau at
skirais numeriais iš krautuvių. 
Išgirdusi, kad jūs skelbiate plati 
nimo vajų ir ieškote naujų skai- 
tytojų, siunčiu pusei metų pre
numeratą, linkėdama Naujie
noms ir jų geriems bendradar
biams geros sveikatos”. Dėkui 
už laišką ir už dėmesį Naujie
noms. Vajaus proga jos yra

' Senoji Clark StreetJ. COOPER 1 ZF .4-

HELP WANTED — MALE 
; D«rb>inkų Reikia

PASKOLOS PERKANT -NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IK ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPKITĖS I

REAL ESTATE sac SALE 
Namai, Žemė — Pardavimu!

- REAL ESTATE FOR SALE _ 
Namai, žema — Pardavimui

’ PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
-1

2212 t?. Cermak Roa< Chicap^ ĮL Virgiui^ 7-7747

paramai $21) ir juos atsiuntė per 
kasininką M. Tainulėną. Dėkui. 
Komitetą sudarė: J. Milišaus- 
kas. dr. V. Balčiūnas, J. Kaspu
tis, V. Kažemekaitis, P. Petru- 
šaitis. L. Pliūra, F. Pliura, M. - 
Tamulėnas, D. J. Leuck, \V. 
Wedeikis, S. Milašius. cejs jįervjcet 2501 W

— Dzūkų Draugija kviečia vi’ Chicago, IL. 60629; lel. AVA 5-‘
2737 arba Į skyrių Bridgeportol 
apylinkėje, 3333 S. Halsted St., 
Chicago, IL 60608, tel. 254-3320

(Pr.
— Standard Fed. Taupymo ir

— Už a, a. Kazimiero Vygan- Skolinimo B-vė, 4192 Archer 
to, buv. kapitono ir Klaipėdos Ave., Veteranų Dienos proga, 
sukilimo dalyvio, sielą metų šiandien, lapkričio H d. bus užil 
mirties sukakties proga šv. mi- daryta, o penktadienį, lapkričio

Stoessel,į kuris dabar ^perkelia
mas ambasadoriumi. į Vakarų 
Vokietiją, ? pasakė, .žurnalistų 
klausiamas, kad Amerikos pa-

sus, o ypatingai draugijos na
rius, dalyvauti dail. A. Varia- 
kojienės parodos atidaryme Jau 
nimo Centre lapkričio mėn. 12 
d. 7:30 v. v.

Kreiptis į Marquette Gift Par- sirinks gruodžio 15, pabrah- 
69 SL,'gins alyvą. Pabrąnginta alyva 

15-20% žymSai apsunkins pa
saulio -ekonomiją, sustiprins 
infliaciją.

12 d. veiks normaliomis darbo 
valandomis.
— Atsilankę ‘‘Grafo Liuksem7 

burgo” operetėje pagerbsite mi

šios bus atnašaujamos sekma- 
dęnyje, lapkr. 14 d. 12:30 vai. 
Jėzuitų koplyčioje. 5620 S. Cla
remont, Čikagoje. Šv. mišias 
atnašaus kun. A.Grauslys. Drau 
gai ir pažįstami prašomi prisi
minti velionį maldose. (Pr.)

— Cosmos Parcels Express 
Corp., sav. V. Valentinas, siūlo
pasirinkti maisto siutimus siun Pat t*us gaunami prie 
timui į Lietuvą iš Danijos arba nuo ^2 vai. vidudienio. (Pr.) 
sudarytus iš vietinių produktų, i — Cicero Medžiotojų ir Meš-

i keriotojų klubas Ešerys ruošia
■ - ----- ■■ ■ ■ •: metinį ir įkurtuvinį balių š. m.

BEACH. FLORIDA lapkričio 13 d., šeštadienį, p.
Jeigu idomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur- Prekių svetainėj,1500 S.49 Avė., 

Cicero,III. Virtuvė p. Pečkiu ne
to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės,.pamainomose rankose. Stirnie-,
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga

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

Tel. 813-367-1791 dieną arba 813-360-0744 vakare.

DK ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

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

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
 rūpinimą. __ ;________________________ __ __

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 Europų įspūdžiai Dabar tik 

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

$8.00

$3.00
$2.00

$2.00

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

tebebombarduojama
BERLYNAS. — Buvęs Mask

voje Amerikos pasiuntiniu \V. J.
'J kuris dabar perkelia-

rūsį muziką Kazį Steponavičių. I siuntiriybė Maskvoje tebėra 
Operetė statoma sį sekmadienį bombarduojama radijo aktyvio- 
Marijos Aukštesniosios Mokyk-Imis, bangomis. , . "
los salėj 3 vai. p. p. Bilietai gau j _ _ . , .. : .. . Z T. Pasiuntinybe Maskvoje visinarni Marginiuose - Jie taip,. . ■ ,. .. .s .... langai yra apdengti ahummi-

• J jaus sietais, kurie dalinai su
geria radioaktyvias bangas, bet 
pasiuntinybė vistiek turi bėdos, 
su tomis bangomis, kurios yra 
pavojingos žmogaus - sveikatai.

Rusai neprisipažįsta, kad jie 
bombarduoja Amerikos pasiun- 

Cicerojll. Virtuvė p. Pečkiu ne- -gnybę radioaktyviomis bango
mis. N,--'.-,-,.. - .į:

na, žuvis ir kiti valgiai — bufe
tas. Gros Ramonio orkestras. 
Įėjimas auka 87. Dėl 
skambinti 656-2977.

vietos 
(Pr.) 
(Pr.)

— Venecuelos Lietuvių Drau-I 
gija rengia rudens balių lapkri-

erdvės technika
Rusai turi rimtų ir sunkiai

■no-čio 13 d., šeštadienį, Šaulių ša- išsprendžiamų uždavinių, mo
lėje, 2417 W 43 S D Bus trumpa rint astronautus išlaikyti ilges 
programa, veiks Laimės šuli- nį laiką, erdvėjėi;Buvd -hio tiks 
nys, visus linksmins šaunus or-'lu daroma 11 bandymų, kurių 
kestras, nūs salti ir Karsti pa-i 
tiekalai. Staliukus užsisaky tie
siais telefonais: 776-3727 arbat 
925-4980- Auka asmeniui $8.

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

.JUBILIEJINIŲ METŲ

NAUJIENOMS Hemet suėjo <50 metu Minint sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės Išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtų Uetavių laisvę, 
nei damos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko risas lietuvių demokratines grupes, jų bendru Instltu- riai jis bandys gydyti ekono
mas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tOalus. (Tniją, kuri dabar stingsta ir

merdėja. Svarbiausia, tai kaip 
daug žemės alyvą išvedančių 
šalių trustas. kurio atstovai su-

LmaqRine repair men
We need machine repair men 

who can trouble shoot, repair, 
overhaul and rebuild industrial 
equipment such as packaging 
machinery', conveyors, etc.

Prefer candidates with ma- 
chinisj capabilities.

Permaneut conditions up to 
^7.20 p^r hour pips attractive
benefits

Please call Karl Strand
. 5^1-6100 Ext. 352

T j.

TOOTSIE ROLL INDUSTRIES
An equal opportunity employer ji alam..langai, did. garažas.

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

. STATIONARY ENGINEER
Opporfunty exists for a statio
nary engineer. Must be licenced 
by the City of Chicago. Able to 
operate and maintain gas-fired 
high pressure steeni generating 
equipment.
7 day schedule. $7.20 per hour 

plus excellent fringe benefits.
Please call Karl Strand

581-6.100 ' ' ‘ ExL 352
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES 
An equal opportunity employer

1% AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir; dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talnian.

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

, SAVININKAS PARDUODA 
liuksusini 2-jų miegamų mūrinį na
mą.

Uždaras porčius, įrengtas rūsys, 
centr. oro vėsinimas, 2 mašinų ga
ražas, daug priedų.

Apylinkė 68-os ir Pulaski.
Skambinti 582-4898.

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

72-TROS ir Artesian. 2 butų mūri
nis. Naujas garažas.-.2 židiniai. Pilnas 
rūsys. $26,500.
...,71-MOS ir Rockwell. 2 butų medi
nis. Pilnas rūsys? Garažas. $18,000.

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

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

SU SAVAIS APLINKUI

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MARQUETTE PARKE išnuomoja* 
mas 4 kambarių butas, 2 miegami, dir
bančiai porai )>e gyvulių. ,

" ' Tel. WA-54232.

IŠNUOMOJAMAS trijų kambarių 
i butas su rakandais; ir maistu. Tinka 
invalidui arba neseniai išėjusiam iš 
ligoninės., „Skambinti 925-7126.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greitz ga
rantuotai ir sąžiningai.
.. ^KLAUDIJUS- PUMPUTIS _ 

4358 So. Washtenaw Ave.
TeL: > 927-3559

wg—■—■ ——o—

PERRY PLAZA MOTEL
1007 . Park Ave., Hot Springs, Ark. 
Savininkai Albertas ir Kastutė Rožė- 
nai. Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tek: 
501-623-9814. : 7

Didžiausios kailiu 
pasirinkimas 

k pas vieninteli 
ivį kailiniu^ 
Ohioagoje — 

^NORMANĄ

♦ Skruzdėlės prie savo takų 
įsirengia Viešbučius - aikšteles 
su užuovėja bei pastoge nuo tie 
taus savo darbininkėms, nešan 

kestras, bus šalti ir karšti pa->7 baigėsi visišku nepasiseki- čioms maistą iš tolimesnių 
mu, pasak Amerikos žurnalų, distancijij i skruzdėlyną.

fejel. 263-5826 
(įtaigos) ir 
677-8459'

(bužo}

185 North Wabash Avenae 
2nd Floor Chicago, IH. 60601

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 — 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.

IV2 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 pinigų.

PLATUS LOTAS arti šv, Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

MEDINIS pajamų na-

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTOR!
N«my Statyta ir Remonto

Būsimoji 'ekonominė ateitis 
Amerikoje ir ypač visame pa
saulyje verčia vertybės popie
rių kainoms kristi, o gaminių 
kainoms kilti, žodžiu infliaci
ja kelia savo galvą, kurią ve
jasi recesija. Apdairesni ar bai 

' mingesni piniguočiai stveriasi 
aukso, kurj perka ir deda į sei
fus.

Antra vertus, visus baimina 
naujai išrinkto Amerikos pre- 

i zšdento nežinomi žygiai, ku-

REVTTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienos* gaHma gauti puikių knygų, ’irtirlo* paouoė bet kokly 

knygų spintą ar lentyną. .
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip icŠ 
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis,' METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prisimini- 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į112 dalių. 296 psL.^kaina. $5.~ .E

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

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO-'į
RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — S3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis. 225 psL, Įrišta— S3,00. minkš
tais viršeliais ____ _______ ...______ _ .__  32 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 S3.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ
170 psl.______________________________________

M. Gudelis, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232 
puslapiai ____________ ______________________

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.
41! Ė NAUJIENOS,

$3.00

<< 

u

BESTTHINGSWtlFE
Call Frank Zapolis
320814 W.95trh St.\ 

G A 4-8654 INSUQANCi

AR JAU PASIDARĖTE
c SAVO TESTAMENTĄ?
Tuo reikalu Jums gali daug 

padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

PETTING CONSTRUCTION '
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji' namai ir*remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FE’l'iNGIS, savininkas 
778-8165.

HEATING AND AIR
CONDITIPNING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

D Ž M E $ I O 1 
ff—80 M. AMŽ’AUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas p*n»*ninkam< 

Krelntic
A. L A U R A C T J S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-1//s■

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 III., 60608.

LAIKRODŽIAl IR BRANGE?4Y8tS
Fzrdavūaa* ir Taigym** 

2644 WEST 691-11 STREET
T*l*fj REputelic 7-1941 

_____ ______ __ ___ ___ ___ _ —f

PAVARDE IB VARDAS

1739 S. Halsted SL, Chicago, I1L 60608. — TeL HA 1-6190

2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL 60634. TeL WA 5-9209

i, iM,

Q Siunčiu _________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudų.

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vienų savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų. MOVING — Apdraustas perkraustymas 

Pirus ir sąžiningas patarnavima*. Naujausi kraustymo 
{rankiat Ilgų metų patyrimas.

rijas ir remia rišo lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.
’7AUJTENOS atstovauja tyliąja lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto

rikos Ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
tr reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė .ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi t visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu oavyzdijais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos imonitj gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renesaCM,
KAINUOJA: Chlc»go|« Ir Kanadoj* matams — $30.00, pvsa’ matp — 316.00, 

trim* mėn. — 3830, vienam mėn. 33.00. Kito** JAV rieto** metame 
— 326.00, putei mėty — 314.00, vienam mėn. — 32.50. Užsieni uo
tą — 331.00 metam*. Susipažinimui siunčiame Mvtlly nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
V 39 So. Halsted St, 

Chicago, Hl. 60608

adresas

Always hold 
matches till

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Haktarf et., Chicago, III. 60608. — T*l. 254-3320 
V. VALANTJNAS.

MARIA NOREIKIENF — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 89th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Dld*|l* paalrlnklmat g*ro* rOU** įvairių praldy.
„MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ.

• Padėkos Dienai, Kalėdų, 
Naujųjų Metu, 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 ne tik 
šventėse, bet ir kasdien. Užsa
kykite jas. Užsakymui rašyti: 
Naujienos, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. 60608 arba skam
bint telefonu 421-6100. (Pr.)

4SN

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
<259 S, Maplewood. Tel. 254-7450
Caip pat daromi vertimai, giminiu 
^kvietimai, pildomi pilietybe* pre- 

iymei ir kitokį blankai.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 40*5 Arcbw Art 
Chicago, Ml. 40432. T*l. YA 7-S9tt

BUY tt. k SAVINOS BOW

< _ NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL— ThvrW*y, NewmUr 11, W4




