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.SOVIETAI NORI OKUPUOTI
RUMUNIJĄ IR JUGOSLAVIJĄ

STOKHOLMAS. — Sovietų Rusijoje yra planas su “Šiaudi
nių žmonių pagalba įsikišti į Vengrijos ir Jugoslavijos reikalus

■ '

WASHINGTONAS.. — Fede-

naši.,to nori išsiderėti valdžios I atvykusius į Beirutą taikos neš-
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r tas valstybes užimti.
Tokį perspėjimą paskelbė so

netų mokslininkas, buvęs Leni
no draugas ir bendradarbis Dr. 
Kolman, laiku pasitraukęs į Va
karus.

Kolmanno tvirtinimu, Sovietų 
rusai planuoja Rumuniją ir Ju
goslaviją užimti Čekoslovakijo
je išbandytu pavyzdžiu: “mario
netės” (sovietų papirkti) asme
nys Vengrijoje ir Jugoslavijoje", 
prisidengdami “noru apsaugoti 
komunizmo švarumą Sovietų 
globoj e, pašauks, kad “tvarkai 
ir taikai apsaugoti”' Sovietai at
siųstų tankų ir šarvuočių^"

Prez. Fordas siekia 
sumažnti mokesčius

valstybės biudžeto direktoriaus I11 
įtf^rFoydašj&i’uos- .^9 

toje kongresui valstybės-biudzė- i % 
. to sąmatoj e prašo kongrese su-n -

mažinti mokesčius 10-ties bil. . _
dol. sumoje sekančiais metais". JERUZĄLe

Kaikurie kongreso demokra
tai mano tuos 10 bil. dol-panau
doti išleidžiant juos naujoms

Palestinos partizanai ; 
turi draugų pasaulyje

TEL AVIVAS. Izraelio kari
nė vadovybė savo trečiadienio 
pareiškime sako, kad Palestinos 
partizanai turi glaudžius ryšius 
su pogrindžio organizacijomis 
pasaulyje. Jų bendravimo bazė 
yra ideologiška ir praktiška: ben
droji’ ideologinė platforma api
ma bendrą kovą prieš imperia
lizmą, zionizmą ir kapitalizmą- 
Palestiniečiai- pinigais, ginklais, 
karišku -apmokymu ir kovoto
jais partizanais)' dalinasi su 
pogrindžio grupėmis Vakarų Vo
kietijoje, Airijoje, Turkijoje,

Ūloje ir Pietų Afri-

Kiššingeris Izraeliui 
patikimiausias atstovas . .

;. Henry'Kišsin-
geris ateinančiais metais; tūrėtų 
būti paskirtas ■ specialių pasiun- 
tiniu .deryboms dėl tiukps, Vidu; 

kongreso demokratų.. sugaivo- riniuosę Rytuose, pareiškė- JAV 
___ " __ ė sėnatorius Abraham. Ribikpff 

mažinąnt ^tokiai burnai mokes- (demokratas M- Connecticut)", 
čius? - •. . ■ : - ’’“Aš; nebnąu'kito/tokio 'tisame

pasaulyje, ;kiįr^.gąj^ų;tą" darbą 
atlikti, geriau, už-valstybės sek-" 
retorių Kissingerį’% kalbėjo Ri- 
bikoff;pabrėž damas, kad Kissin- 
geris geriausiai pažįsta Viduri
nių Rytų problemas to yra 'įsigi
jęs kaip žydų," taip arabų pasi
tikėjimą., • t t "

-'Danų biurokratai užsigavo 
KOPENHAGA. — Tūkstan

čiai-civilinių tarnautojų; užsiga- 
vę, kad politikieriai juos vadi
na “popierių skląidytojais”, pra
ėjusi trečiadienį suruošė eiseną 
prieš Danijos ■ parlamentą pro
testuoti dėl atstovo Mogens Glis- 
trupo pasiūlymo panaikinti jų, 
tarnautojų, pensijos teises ir 
baigti civilinių tarnautojų rekru- 
tavimo sistemą. Danijos .civili
niai tarnautojai skundžiasi, kad 
Glistrupas pradėjo prieš juos 
“raganų medžioklę”. Mogens 
Glistrup savo prieš biurokrati-

■ - ČĮUS. ■ ... : . ’ •
Naujai -išrinktas prez. JCarte-

- ■ — ris' nąąno tik tada mokesčius mą- 
.- žįnti, jei iki / joinaųguracijos

. .. nepasitaisys .krašto į ūkiniai • rei-
- -kalai. Ą . ' .. į ."

Iš tikrųjų-gi busimasis 10-ties 
bilijonų, mokesčiųsumažinimas 
faktinai bus tik 8 bil. dol. su
moje, nes jau yra pakelti so
cialinio" draudimo mokesčiai iki 
2 bil. Jdol. -/ " -

Prez. Fordas mano kongresui 
pasiūlyt, dar. prieš apleidžiant pre 
zidentūrą, kad 1978 mJ būtų su
balansuotas 'valstybės biudžetas. 
Carteris gi valstybės'1 biudžetą 
balansuoti mano tik 1980 m-

Kanadoje bus
ekonominė krizė

MANITOBA — Buvęs Kana-
‘ .i dos ekonominės’.tarybos pirmi-

'.•ninkas, žynius... ekonomistaa dr.lją ir prieš mokesčius platforma 
Arthur Smith, natūralių resursų i savo Progreso partijai rinkimuo- 
institute Manitobos universitete, y sė į parlamentą laimėjo 23 vie- 
pareiškė, kad Kanada artinasi Į tas. 
prie ekonominės krizės, kuri pa-

- sireikš ateinančių metų pabai
goje ir bus blogesnė už 1930 me
tais buvusią-

BRANGSTA AUKSAS

Lapkričio 10 aukso viena unci
ja Londone pabrango 5.35 .dol., 
Paryžiuje — 3,35, Frankfurte

5.74 ir Ciuriche — 6.75 dol.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Chicago, III. —Penktadienis Lipkr.-November 12, 1976 m.

BEIRUTĄ
Didelis alyvos 

bendrovių pelnas C 
SAN FRANCISKO. — Įvyku-' 

šiame 25 alyvos ir jos produktų 
bendrovių suvažiavime paaiškė- j 
jo, kad jos 1976 m. devynių mė
nesių laikotarpyje apturėjo 8.6 
biL dol. pelno, kas sudaro 17% 
daugiau už pereitus metus.

Amerika dabar iš užsienio įsi
veža apie 45 % suvartojamos aly
vos ir už keliu metu reikės įsi
vežti nemažiau >50% .

'4,ĄVžbš--'vyrią.ųsybėą.--pastangos 
padidinti vidaus žemės alyvos 
gamybą bei surasti naujus.ener
gijos šaltinius, atsimuša į aly
vos bendrovių nenorą, kaip žir
niai į sieną. .
-■ Alyvos: bendrovės . yra suda
riusios tarpusavio trustą, kurs 
ir diktuoja visą alyvos. gamy
bas ir jos kainų klausimą. Be to; 
jos su kapitalais dalyvauja ang
lių ir atominės energijos pramo
nėje. įį ■ .

Amerikos kongreso kaikurie

GYVENTOJAI SVEIKINO TAIKĄ

' Rinkiminės kampanijos metu Čarteriai nesimatė po 
kelies dienas. Tuojau po rinkimu jiedu praleido kelias 
dienas savo ūkyje Georgia valstijoje. Plains farmoje. 

^Dabartiniu metu jiedu atostogauja nedidelėje saloje, 
esančioje Atlanto pakraštyje. f

- -į •'

■ uzieks kuro
atstovai manoš jog nėra gah- 
kaldyti -alyvos -trustą. mažomis
dalimis. '. ' F '- ;

-. WASHINGTONAS. ■ —Senato 
užsienių -reikalų komiteto tyri
nėtojai būtinai norėjo sužinoti 
kiek arabų, kraštai, kokie .ir ko
kiame banke laiko padidėję pini
gus. . To komiteto narys : šen. 
Percy turėjo 'daug pasitempti 
iki įtikino kitus komiteto narius, 
kad toks reikalavimas yra žalin
gas pačiai Amerikai. Esą, dau
giausiai nukentėtų New Yorkas 
ir jame gyveną žydai,' kai arabai 
atitrauktų savo kapitalus .“ Iš 
Amerikos bankų bei kitų inves- 
taci jų. /

Pagaliau komitetas rado kom
promisą, kai visi sutiko nerei
kalauti paskirų smulkių žinių 
apie arabų kapitalus, bet pasi
tenkintų bendru kapitalų skai
čiumi, o tas skaičius rodo, kad 
arabai Amerikoje turi bnkuose 
psidėję apie 18 bil. dol., gautų 
už parduotą tai pačiai Amerikai 
žemės alyvą.

Ką veikia Kubos kareiviai 
Angoloje

JOHANNESBURGAS, ‘Pietų 
Afrika. — Pabėgėlių praneši
mais, Kubos, kareiviai pietinėje 
Angoloje naikina pasėlius ir der
lius, gyvulius ir ištisus gyven
tojų kaimus, kurie remia Vaka
rų šalininkų UNITA kariuome
nę. Pietvakarių Afrikos oficia
liais pranešimais, Kubos karei
viai persikėlė į Angolą, išvesda
mi “plieninę užtvarą" išilgai An
golos ir Pietvakarių Afrikos sie-

jnąt patraukdami UNITAI tie- 
lamo kelius ir užtindami kelią 

Į>^ loMKaM tūkstenflams norinčių pabėgti.

Libano sostinės priemiesčiuose krikščionys 
tebekariavo su vietos musulmonais

BEIRUTAS, Libanas. — Trečiadienio rytą šimtas di
džiųjų Sirijos kariuomenės tankų pamažu įšliaužė į Beirutą, IJba- 
no sostinę, ir užėmė strategines pozicijas. Sirijos karo vadovybė 
buvo apsupusi:'Beirutą iš tisų pusių. Trečiadienio rytą Sirijos 
kariai pradėjo žygiuoti į sostinės centrą trim svarbiausiais ke
bais, vedančiais į Beirutą. Priešakyje šliaužė patys sunkieji Siri
jos kariuomenės tankai, o juos sekė lengvesnieji ir judresnieji. 
Vėliau sekė .šarvuoti sunkvežimiai, vežantieji gerai ginkluotus 
karius Į Libano sostinę-

, Libano sostinėn ĮmarŠavo Si- 
■ rijos kariai, bet šįkart jie suda- 
Irė arabų valstybių taikos kariuo- 
I menę. Beirutan jie maršavo pa
gal Arabų Lygos nutarimą baig
ti Libane einantį pilietinį karą. 
Sirijos kariai sudaro taikos ka
riuomenę, pasiryžusią baigti 19 
mėnesių besitęsiančias tarpusa- 
ves žudynės. Abi kariaujančios’ 
pusės .jau kelis kartus buvo nu
tarusios baigti kovas ir pradėti 
pasitarimus, bet naudos iš tų pą-

valdo Japoniją
TOKIJO. — Lapkričio 10 su

ėjo lygiai 50 metų,, kai Japoni
ją valdo imperatorius Hirohito. 
Ta proga priešais imperatoriaus 
rūmus, Budokan auditorijoje, 
buvo iškilmingos pasvfeikini- 
nimo ceremonijos, karias boiko
tavo dvi didelės Japonijos politi-- . , , . ,. ,. , -
nės partijos - Jąponuos^ori^^^°^^; 
listų partija, turinti parlamen-

WASHINGTONAS. — Demo- f 
kratinis kongresmanas M. K. ralinė energijos administracija 
Uwįall reiškia viešai nuomonę, Įmananti, kad jeigu.pritrūktų:šią 
kad prez. Carteris vasario-kovo^ žiemą. natūralių " dujų, tuomet 
mėnesiais turėtų pajudinti irĄjąs l^įma. būtų ipakeišti^varto- 
priimti užšaldytus bei prez- For- ! jant~kito-prieinamą , kurą, kaip 
do nepasirašytus įstatymus. Esą, [aĄ'vą^.angtiSvkurių būtų užten- 
- amerikiečiams patinka /veikla. į karnai. Bet energijos' a'dininis- 
Tais -veiksmais prez. Carteris tracijbs; analizo asistentė sako, 
parodytų veiklumą.-Be to, prez.? jogt jei-airiraš^[<ąfcrisą didelių 
Carteris tuo -pagerintų santy- šalčių, tuomet laikinai kaikurio- 
kius' su kongresu, kurie dabar 
yra neaiškūs^-'

- Peržiūrės ginklų 
prekybą

. WASHINGTONAS. — Demo
kratų partijos naujai išrinktas 
Amerikos valstybės prezidentu 
Jimmy Carteris rinkiminėj kam
panijoje kaltino ginklų pardavi
mo programą užsieniui. Perei
tais metais Amerika užsieniui 
pardavė ginklų už 8.3 bil. dol. 
Carterio manymui-ginklų Ame-, 
rika į užsienį parduodanti per
daug. Ji tampanti pasaulio gink
lu rinka- •t‘ ■

<b

Matyti tų priekaištų veikia
mas, gynybos sekr. D. H. Rums-? 
feldas, tad ir įsakė peržiūrėti ir 

i patikrinti iki gruodžio 20 d. gin- 
Iklų pardavimo visą reikalą. Vi- 
i sus gautus davinius gynybos 
sekr. parduos naujai išrinktam 
prezidentui Carteriui. j

sė valstijose jaustųsi kure trū
kumas.. A.».. ę

--- j
Moterys aspkundAteismui

'' JAV*:laiVy^y_ ',:'/
WASHINGTON^.:— Ketu

rios moterys apskundė teismui 
Jungtinių Valstybių laivyną", kal
tindamos lyties diskriminacija. 
Skundėjos pareiškė, tai daran
čios “visų praeityje ir dabar Lai
vyne tarnaujančių ir .-ateityje 
tarnausiančių moterusfvardu”.. 
Skundėjos ■ reikalauja,^ kad būtų 
panaikintas draudimas, kaip 
prieškonstitucinis, kurs neleidžia 
moterims tarnauti “matrosėmis" 
kautynių laivuose. .-J-;. V-'t

sįų vadai pasirašydavo paliau- 
bįrSį bet kovos lauke vadovau
jantieji kariai nekreipdavo jo
kio dėmesio į pasirašytus doku
mentus. Jie tą tęsdavo kovas, 
o kartais puolimai būdavo dar 
aršesni. " _ -

Abi kovojančios pusės kaltin
davo kitą pusę. Krikščionys kai
tindavo Libano musulmonusl-ir 
palestiniečius, į^Staisfusius Li
bane, o Jumblato šalininkai kai
tindavo krikščionis. Vėliau jie 
kaltindavo ir Sirijos kariume- 
nę, įžengusią į Libaną ir parei
kalavusią padėti ginklus ir-baig
ti tarpusaves kovas. Vietomis 
palestiniečiai vykusiai pasiprie
šindavo Sirijos kariams, padarė 
jiems didelių nuostolių, bet Si
rijos kariuomenė privertę pales-; 
tiriiečius ir musulmonus trauk
tis. Palestiniečiai pradėjo skųs- • 
tis arabų valstybėms, kad Siri
jos prezidentas nori juos likvi
duoti, atimdamas ginklus ir’ ga
limybę ginti savo teises.

Libano sostinės gyventojai, 
pamatę į miesto centrą šliaužian- 

• - - ------ Sirijos tankus ir karius,
yerleidimo, ’Juodųjų lyderiai sp4 ;nuo balkonų sveikino sirijiečlua.

partija su 59 atstovais. Minėtos 
partijos sukaktuvių proga vie
šai pasmerkė imperatorių už jo 
sukeltą karą, kurs baigėsi pra
laimėjimu 1945 m. - •

Imperatorius,- kurs turi dabar 
75 m., iškilmėse pasakytoje kal
boje labai" apgailestavo žuvusių 
karė " karių ir jų nukentėjusių 
šeimų. Ą

•Tokijo 4,600 kairiųjų ir pro-, 
komunistinių pažiūrų dudentai 
suruošė miesto gatvėse iškilmių 
metu "demonstracijas. Jie ..pro
testavo prieš Japonijos monar
chą, ir -prieš pačias iškilmes. 23 
protestuotojai buvo policijos- su
imti?'

Ženevoje ieškoma 
kompromiso

. ŽENEVA., — Nei juodųjų, 
nei. Rodezijos baltųjų delegacija 
nenori, kad nutrūktų derybos Že
nevoje dėl Rodezijos valdžios

Arabai didina
/ A ■- r..

•alyvos gamybą
KUWAIT.^

karas ir alyvos boikotas baigia
ma užmiršti. Dabar alyvą gami
nančios arabų Šalys, besiruošda- 
mos gruodžio 15 pakelti išve- 
žamos-alyvos kainą 10-15%, sku
biai stengiasi daugiau išpotnpuo- 
ti iš žemės alyvos. Be to, aly
vos įpirkimas nuolat didėja An
tra vertus, sudarytas alyvą iš-į filtruojanti Čikagos ir priemies- 
vežančių šalių trustas lengvai 
gali didinti ar mažinti alyvos 
gamybą ir reguliuoti jb parda
vimą bei kainas. _ " y : .

Būrimų 2 mėtų laikotarpyje
nujbafotoa alyvą ^paWahgtnti

Policija negali - 
šnipinėti

ČIKAGA — Prieš dvejus me
tus grupė' organizacijų pasi
skundė teismui, kad policija in-

čių amerikiečių organizacijas 
Šnipinėjimo tikslais. Dabar apy
linkės teisėjas A. Y. Kirkland 
pasirašė laikiną draudimą, drau
džiantį policijai Šnipinėti renkant 
žinias apia organijMcijųvsiL-

perleidimui dvylikos mėnesių 
terminą. Bet jaučiama, kad jie 
jau sutiktų ir su 18 mėnesių ter
minu. Matyti, JAV diplomatai 
tarpininko rolėje bus suminkšti
nę delegatų širdis ir tuo būtu 
suradę kompromisą. :

\ Dabartinė . baltųjų vyriausy- 
(bė Rodezijoje, vadovaujama m j-

ti. Patys libaniečiai nepajėgė 
rasti bendros kalbos. Nei viena 
pusė neklausė politinių savo va
dų. Paliaubos būdavo pasira
šomos tiktai strateginėms po
zicijoms sustiprinti. Kai gauda
vo daugiau ginklų ir maiste, tai 
pradėdavo naujus karo veiks
mus. Visos arabų valstybės įsa-

-inisterio pirmininko Smitho, pri- -kė Libane veikiantiems daliniam 
sibijo, kad skubiai toneparuoŠ- _ ;; _ ------

4%tif perdavus juodiesiems valdy- Libano prezidento.
Vifaą, Rodezijoje gali įvykti chao-
< sąs dr k€r^to skerdynės. '

(Giria sekr. Kismgeri
r Demokratų partijos atstovas 
Ribikovas labai išgyrė sekr Ki-

isingerj, sakydamas, kad jis yra 
nepamainomas diplomatas. Esą,, 
naujai išrinktas prež. Carteris 
’turėtų jį paskirti, jei ne valsty
bės sekretoriumi savo šdminis-

RJnldmw lėmėju Jimmy Cartor tracįjojė, tai bent ypatingų rei- 
tloje AHontv pakraštyj*. Rinkiminė kalų diplomatu, nes tirais gali

Prezidentoi Šarkio pasižadėjo 
klausyti palestiniečiai, musul
monai ir krikščionys, bet tuo 
tarpu" jo dar nebeklauso- Sirijos 
kariai užėmė Beirute centrą, bet 
priemiesčiuose ėjo kovos tarp 
musulmonų ir krikščionių. Si
rijos fronto viršininkas pareffi- 
kė, kad penktadienį jo daliniai 
įžengs į priemiesčius ir nugink
luos abi kariaujančias puses..

♦ Seniausia alaus darykla 
yra Bavarijoj, WriheuMephaii

ksmpsnth n tkk UkargfM^ i»d Jis sustiprinti pasaulyje taika ir II- kaimą, dariusi alų tiri 8M m 
.įįįfr ny^kiK tų. ' >
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džino automobiliu j Luxemburg^ Važiavo kartu Žmui

(Bus daugiau)
iWBIHBBHBHHHeaaSHSaE^mMB

Šaulių švytjirieęių paren 
girnas jau praeityje

4 Te*rv$4»<”^* 
Certificate 

fMinimum $5,000)

rainiečių kilmės. Visus gražiai priėmė ir vaišino, buvo 
tikrai draugiški ir malonūs- , . -

Slavinskienė yra gimusi prie Odesos, bet ji buvo pir-

Kaz imi erai ilsėkis ramybėje 
A. Sukauskas

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 598 9400

džiulės anglių ir geležies kasyklos, kuriose prarado svei
katą p. St. Žmuidzinas ir Ant. Rimkus-' Jie' apie 50 m. 
amžiaus. Liko nedarbingi, todėl juos paleido anksčiau j 
pensijas. Pagal jų aiškinimą, jie gauna j mėm-apieVOO 
dolerių, kas žymiai prašoka amerikiečių ' darbininkų

Ar dailininkas Jurgis Juodis 
irgi įmaišo savo smegenų į sa
vo vaizdų spalvas, negaliu

AM accounts cool 
$*v*it**<f d«4y — 

pud quarterly.

. stock 7 ■ 
inĄmenca.

kia the Payroll Savings F«<?

; Kaip jau visi detroitiečiai ži- 
įnome, moterų ansamblis pui
kiai atlieka dainas. Neperdeda 
mas sakau, kad ansamblis ta
rytumei dainuotų lyg kokios 
deivės. Ansamblyje yra ir so
lisčių: Danutė Petronienė ir 
Bronė Beržanskienė. Ansam
blis visuomet ateina į sceną su 
naujomis dainomis, taip bus ir 
šiuo kartu. Koncerto pasiklau
syti netik verta, bet įr būtina, 
nes tuo paremsi te lietuvių Na
mus. Rengimo. Komi tetas prašo 
visus Detroito ir apylinkių lie
tuvius j koncertą-balių atšilau 
ky ti, visi yra mielai laukiami. 
Po koncerto bus gera vakarie
nės su šampanu. Įėjimas asme
niui 12‘dol, šeimai dviems 21 
dol. šokiams gros R Kaspučio 
orkestras. Stalus ; galima užsi
sakyti Dariaus-Girėno Klube 
ir pas visus 'komiteto narius 
Tel. 894-9775L • : / 4

i ' Mirusieji

Š. m. lapkričio 2 d. mirė Pra- 
vidence ligoninėje Kazimieras 
Ivašką, K. Ivaška gimė 1907 m. 
kovo 10 d. Šiaulių apskr,, Lietu 
voje. Amerikoje išgyveno 26 
metus. Buvo pašarvotas Step- 
Steponausko šermeninėje. Lap 
kričio 3 d. įvyko su velioniu į 
atsisveikinimas. Rąžančių su
kalbėjo. šv. Antano parapijos 
klebonas kum K. Simaitis. Ka-| 
daugi K. lyoška buvo šaulys,) 
tai atsisveikinimo žodį 
Švyturio šaulių kuopos pirm.

Važiuodamas pakelėje atkreipiau dėmesį į žemės ūkį 
ir gražius didelius sodus. Gražiai sutvarkytas”^žęmės 
ūkis ir namų Švara, kur mačiau ūkininkų gyvenamas so-

The future can be too lat* 
for saving. So if you want 
security; you’d better start 
today.
: The Payroll Savings Play 

makes it easy. Because an 
amount you choose is aute* 
matically set aside from 
each pay check to buy U. S 
Savings Bonds-That way 
your savings build^year 
after year. ’';

So start today, Becar^e 
tomorrow, today will be 
yesterday v •-< -
New E Bond* pay iateMt wte
maturity of 5 Tears (4X< tba firm jwvk 
Bonda air repbwvsd if kwL. Mulm hr d**trxsV' 
When needed. they ou be casl jd at your 
hank IrrtrresN. ie not aubrxl to etate or kx» 
inoncae taxea. and fedemi tax mar ba 
■Prosed mku! Mdempdot

ti

,, Mitinu koncertas balins '

1 Lietuvių Namą Draugija ir 
‘Dariajjs-Qirerio Klubas Japkri- 
Jčio mėn.20 d. vak. savo 
i namuose i artu ruošia koncertų 
i balių. Programą atliks Detroi
to. moterų vokalinis ansamblis, 

jvadovas muzikas Stasys Sližys.

rūšimis,, kriaušių, obuolių, Gražiai
eilutėmis susodinti sodai, bet vaismedžių medžiai prie 
žemės, nuo vaisių šakos linksta, Vigos vaismedžių šaku
tės susikabinę įr iš tolo žiūrint, atrodo tartum būtų žuvų 
žvejojimo tinklai. Važiuodamas. gėrėjausi laukais ir so
dais, .kurie pasižymi aukšta žemės ūkio kultūra ir net 
pralenkdama Belgiją, kas liečia., žemės produkciją...

1975 m, liepos 24 vakare, nuyykome į svečius pas p. 
Mad. Slavinskienę, kuri buvo pakvietusi daugiau vieti-

R u de ninis. jįaręngimas jyykb 
lapkričio. 6 4k£ietųyių: namuo
se. Meninę programą atliko so
listė Dana Petronienę, puikiai 
padainuodama šešias dainas: 
Pamilėjau vakarSt Šim
kaus; Pradalgiuose- — A.Ka- 
čanausko; Na -Tai Kas-— K. 
Kavecko; 0 Mįo Bobine Caro 
iš operos. Sugrįžk į’ Sorento — 
Di De-Curtis. .'Pastaroji. daina 
buvo iššaukta bisu. Visas dai-

‘ -Sti' ** ■i'*' <■

nas atliko .pasigėrėtinai pui
kiai. Solistei akpmppnavo An
na Forbat. Pranešėja . Angelė 
Šukienė, padėkas žodį^iarė. Al
fa Šukys, korsažus prisegė Ada 
Teličėnięnė. Po" koncerto vvko garbės sargyba. Palaidotas su 

bažnytinėmis apeigomis Holy 
Sepulchre kapinėse; Laidottivė 
nris rūpinosi Stela
Liko nuliūdime žmona Ona ir žmona, yra draugiško ir links- 
trys broliai du Lietuvoje, vie- maus būdo. Joks visuomeninis 
nas Vokietijoje bei artimi drau darbas nėra jiems nepakelia

mas, noriai pasiima jiems de
damas pareigas. Jiedu, anot 
tos žemaičių patarlės “tinka 
prie tanciaūs ir prie rožan
čiaus5*.'

Tad, tebus man leista jied
viem palinkėti ilgiausių metų 
ir nenuilsti visuomeninėje dar 
buotėje. J. Krs.

Nuo
1914 metų

Midland Savinas aptar
nauja taupymo ir namu 
paskohj reikalus*visos mu
sų apyhnkės Dėkojame 
Jums už mums 7 parodytą 
pasitikėjimą Mes norė
tume bu u Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$40,000

kiai išmokusi lietuvių kalbą. Ji išmokė lietuviškai kal
bėti, skaityti ir rašyti savo tris dukreles, kurių viena 
i pobūvį atvyko ir mes su ja kalbėjomės lietuviškai, nors 
jos visos gimusios Belgijoje. Už tai yra pagirtina .šei
ma, ypač tėvai. Jie ir dabar draugauja tik su Belgijos 
lietuviais, kurių ten gyvena apie SOOr'^ėfinų. y

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ABBOCLATIOM

4MI AftCHCT AVLMUT 
C3OCAQ0. (U.IMOIS

m BALTŲ DEBESŲ
Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje

> KAZYS KARUŽA

zmčna n*r«to hS S Vienoje nedidelėje aikštelėje joja karys ant paminklo, 
pirmiausia i« suėmė, © iškėlęs dešinę ranką, t. y. Carolus Magnus. Ir toliau" ki- 

dabar r« Kamoj a, r.ad ji pa-ytoje ęatveje, aikštelėje stovi didelis paminklas mo
teris ant rankų laikanti mažą vaiką. Tokių istorinių 
paminklų yra'daugiau Liege mieste. Aš , čia atvykau 
daugiau poilsiui prieš grįždamas į Kaliforniją, negu 
klajoti po istorines vietas. >

' Išvažiavome su p. Stasio automobiliu sekančią d.ie- 
- 7-. - .---'V- . f V ~ ‘ *

ną į Olandiją. Nuvykome į Maastrich miestelį, kuriame 
gali tai patvirtin buvo turgaus diena, lietinga. Privažiavo tiek daug au- 

-• • _ • i j i i • -< i • ■. v • -i • > • •
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ma keliauti visam penketukui per Belgijos ūkininkų lau
kus, miškus, pakilimus. >

Aš nenuleidau akių ir sekiau Bėlgijos gamtos vaiz
dus, nors žemės ūkiai, kuriuos mačiau, nebuvo viliojan
tys, nes vietose laukų javai nebuvo pirmos rūšies, gal 
antros, trečios, žymiai skyrėsi nuo Olandijos žemės 
ūkio. Taip nardė skubiai su mažu “kariuku” siaurais" ke
liais su pasisukimais. Galų gale privažiavome nepastebė
tai Luxemburg© sieną ir pakliuvome į kalnuotas ir miš
kingas gražias gamtos išpuoštas vietas."

Luxembourgas. — Apylinkės gražios, Žavėtina. St. 
Žmuidzinas man sako: . <, - . .i

— Šis kraštas kalnuotas, gražiais miškais apaugęs, 
čia atvyksta iš įvairių valstybių vasaros, metu daug 
skautų ir turistuko skautai dažnai suruošia jubiliejines 
stovyklas, ši vietovė savo grožiu yra pavadinta:. Mažoji 
Šveicarija- . . *

Taip išnardėme po kalnus ir miškus mažir -bariu
ku”, kur aptikome tarp didelių kalnų-slėnyje stovyklau
jančius skautus. Nuo kalno žiūrint žemyn atrodė tikras 
palapinių miestas. Norėjome leistis nuo kalno į slėnį, 
bet p, Žmuidzinas nerado kelio ir tokiu būdu drožėme 
toliau kalnų tarpekliais, kur išnirome į aukštuma^ lau
kų lygumas, kuriose matėse javų laukai, pievos ir ganė
si didelės juodmargių karvių. kaimenės laukuose,, neši
nate nei avių nei arklių. KeEai puikūs ir nauji. Taip pri
važiavome Luxembourg© miestą. Pasistatėme automo
bilį prie gražaus parko, kuris visas skęsta medžiuose, 
o po jais kaip po skėčiais pristatyta visa aikštė staliu
kų ir kėdžių, kur žmonės valgo ir geria alų. Einame ap
žiūrėti miesto.

i gimtadienio sukaktį. Ta proga. Aprimo lietus ir saulutė pasirodė pro debesis, bet 
įsipareigojo surengti jam pa- buvo salta: Mudu pavaflestmejome po. miestelį, 
garbos puotą, kuri įvyko kuo- krautuves, kol vėl prakiuro dangus. .Tuomet.- bęgome 
■pos vicepirmininko Antano Ba’prie automobilio ir dūpiėme į Liege. - • .• .
čevičiaus namuose, St. Peters
burg Beach, dalyvaujant kuo- 

I pos nariams, organizaciją at
stovams ir svečiu-rėniėju bū
reliui. Sveikinimo kalbą pasa- 

Ikė kuopos pirmininkas dail.
I Antanas Rukšlelė ir už visuo
meninę paslaugą buvo įteikta 
jam nepamirštama — simbo- 

tlinė dovana — su visų dalyvių 
Į parašais, Dr. Kosto 'Jurgėlos 

|ar^‘knygą Lithuania: Outpost of 
freedom, o Lietuvių Klubo var 
du pasveikinimo-, kalbą pasakė 
vicepirm. Klemas Jurgėla.

Pagerbimo sambūris praė
jo kultūringoj nuotaikoj.

Paminėtina, kad kaip daili- 
Remeika. ninkas Jurgis Juodis taip ir jo

ST. PETERSBURG/FLA-.
Užtarnauta pagarba

Vienas labai išgarsėjęs dai-! 
lininkas, buvo paklaustas, ką^ 
jis įmaišo į savo kūrinių spal-Į 
vas, kad jos visuomęt' taip įs
pūdingai gražios ir žiūrovai 
negali jomis atsigėrėti.

“Aš įmaišau truputį savo 
sniegenų”, — trumpai atsakė

Carteris atsisakė 
iš Piety Baptistu

WASHINGTONAS. — Skait
lingiausioj! JAV negrų religinė 
baptistų denominacija pranešė, 
kad “žymiausias Amerikoje pie
tinis baptistas išrinktasis pre- 
zirentu Jimmy Carter atsisakė 
iš savo pareigų kaip Pietinių 

tvirtinti, bet kad ir jo kūrinių 1 Baptistų Brolijos Konvencijos 
spalvos gražios ir vaizdai įs- patikėtinis (trustee).

.sutikti, bet panašiai gauna pensijas darbininkai ir Vo
kietijoje, kiek aš patyriau. // r 5 Zt/t

MaoUc©wJS??k^ tS Dar apsukau miesto kai kurias įdomesnes vietas
rėįo partijos vadą nuversti. Bet kai 
Mac <-erungo 
versti, tai i is 

t vėliau tiksliai 
, mus, o l------.
’ siaiškinty, kuriais sumetimais ji kla- 
| stojo partijos pirmininko Mao Cetun-

Detroito naujienos
vaišės prie stalų. Vaiiių metu 
grojo Rimo Kaspučio orkest
ras. Kas norėjo galėjo inksmai 
pasišokti, Buvo ir kitų paįvai
rinimų irdovanų „-paskirsty
mas. Atsilankė apie šimtinė 
svečių. Parengimą reikia skai
tyti pavykusiu.

’^Pausau.linis tenisininkas 
V. Gerulaitis

p Per televizijos 7 ’kanalą lap
kričio3 d. vakare buvo paro
dytas pasaulinis tenisininkas 
Vytautas Gerulaitis, šiomis die 
nomis jis turės Detroito stadi- 
jone keletą rungtynių. Linkime 
sėkmės V. Gerulaičiui.

' . liehimų Fondo žinios

Paskutiniu metu į Lietuvių. go ' testamentą.
Fondą Detroite įstojo: Ona —
Bartkienė su 100 dol. įnašu;' pūdingi, tikrai galima tvirtin- 
Elena ir Antanas Musteikiai pa ti. Kas lankė lietuvių pavilio 
didino savo įnašą iki 200 dol., ną Bicentennial Tautų. Festiva- 
dabar įnešdami 100 dol, Stasys lyje š. m. vasario mėnesį,’St 
Bartkus padidino savo įnašą Petersburge, į 
iki 200 dol., dabar įnešdamas ti. Arba kad ir atsilankius į'tomobilių, autobusų ir traukiniais žmonių iš Vokietijos, 
100 dol., Kazys Sragauskas įam Lietuvių Klubą didžiųjų paren kurie visuomet tėn prisiperka turgaus dienomis maišto 
žino Lietuvoje nurusią žmoną gimų atveju, irgi, gali įsigyti nes žymiai pigiau, negu Belgijoje ir Vo-
Eugemją Sragauskjenę su 100., nepamirštimj vaizdų '
Elena Musteikienę įamžino sa-j 
yo brolį pulk, Aleksandrą' 
Šlimskį su 100 doi. Pranešė V.
Kūtkus, Lietuvių fondo atsto
vas. .•

fokpės ės- M
’ : '. <-z



sakęs vienas ilgametis Kardelių

tebekrenta

T aupy Ki te " d ab ar

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Įsteigta 1929 metai*.

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

Naujienų štabas ir. skaityto
jų šeima tikrai nuoširdžiai lin
ki jubiliatei'ilgiausių palaimin
tų metų ir geros sveikatos tęsti 
jos pasirinktus barus mūsų tau
tos kultūros dirvoje!

—- Pranukas ir Albinas. -Jau Pi- 
atigorske, Mašuko papėdėje, ji 
ruošdavo “spektaklius”, kuriuo
se pati kombinuodavo-

Vėliau, Petrapily svajone jai 
buvo pamatyti Vaičkaus-Glinskio 
vaidinimus, išgirsti Sasnausko 
vedamus chorus, arba Marijos 
teatre stebėti šaliapiną su Pe
trausku ir grožėtis. Bet apie sce
nų net svajoti buvo sunku.

Zarasuose, kur teko dirbti su
lenkintųjų atlietuvinimd darbą, 
vyskupui Karevičiui" leidus lie
tuviškas pamaldas, teko lietu
viškuosius sekmadienius su vy
ru, kuris lietuvius mokino giedo
ti visas giesmes, pradedant anks
tyvomis Valandomis ir baigiant 
Karunka, tekdavo giedoti nuo

PagerbdaUias itiiirUŠl ruiiz, K. Slepanavičiu
CHICAGOS LIETUVIŲ CHORAS PIRMYN STATO FRANZ LEHAB’O TRIJŲ VEIKSMŲ OPERETĘ

Dainavimo-ir scenos gabumų 
ji rodė iš pat mažens. Vos de
vynerius metus turėdama ji gie
dojo bažnytiniame chore, o miš
parus papunkčiui traukė pamai
nomis su vargonininku. Visa 
šeima dažnai susėsdavo dainuo-

jstaiga (Fisb and Wildlife 
Service) linkusi manyti, kad tie 
paukščiai yra apsinuodiję E ti
po botulizmo nuodais, kuriais 
jie apsikrečia misdami botuliz- 
mu apsikrėtusiomis alewives žu-

waa-wi* ------- -

r’/ į;
stOi

— A. Sutkus, sceninės technikos
— P. Oleka, operos paruošimo 
Olekienė, teorijos ir fortepijono
— V. žadeika, pedagogikos p. 
Ruginis ir kt.

Baigusi Konservatoriją, 1930 
m- .po konkurso buvo priimta į 
Valstybinę operą, kurioje dirbo 
14 metų, beveik visą laiką bū
dama vienintelė kolaratūra ir 
nešdama visą atsakomingąto bal
so repertuarą, kurį sudarė per 
20 operų. Per tuos 14 m. E.
Kardelienei teko dainuoti per 

500 spektaklių: “Traviata” — 
Violetos rolę apie 75 kartus, 
“Žydę” — Eudokiją, “Fra Dia- 
volo” — Cerliną, “Lakmė” — 
Lakmę, “Sevilijos kirpėjas’ — 
Roziną apie 50 kartų, “Car Sal
tan” — Gulbę, “Hofmano pasa
kos”'— Lėlę, “Marta”—Martą, 
“Manon” — Manoną, “Mignon”
— Filiną, Romeo ir Julija” — 
Juliją, “Fifaro vestuvės” — Siu- 
zaną, “Bohema” — Miuzetą, 
“Gražiną” ir t. t. Daugiausia 
dainavo Kaune, bet Vilniaus ope
roje su E. Kardeliene ir K. Pe
trausku buvo pastatyta antroji 
premjera — “Traviata”; jai te
ko su opera lankytis Klaipėdoje, 
šiuliuose, Panevėžy, Telšiuose, 
Vilkavišky.

*

Per tą laiką E. K. turėjo per 
500 koncertų jau suminėtose 
vietose ir užsieniuose, kur ją 
švenčių metu komandiruodavo 
valstybė — Rygoje, Taline, ki
tomis progomis Romoje, Kau
kaze ir t. t. Jau dirbdama ope
roje, ji kelias vasarų atostogas 
išvažiuodavo specializuotis pas 
Romos konservatorijos profeso
rę p. Ghibaudo.

Tremtyje ji buvo kviečiama 
Freiburgo operos, net pakarto
tinai, bet ji. pasiryžo dirbti Lie
tuvių Tremtinių Operoje ir čia, 
jai dalyvaujant, buvo pastaty
ta op.

. BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave.,- ' Tel. VI 7-1515

DALYVAUJA: A. Brazis. Kristina Mileriūtė. V. Lkn-ęi>tas,/>l£J^n<»Ri -Zn-Julk-nė,. A. Snarskis, Alvina Giedraitienė, R. Stakauskas, A. Kovera, J. 
Panką, J. Vieraitis ir kiti. 21 narių simfoninis orkeslr- ■. - . . . • ■ Dirigentas Muz. Darius Lapinskas

Elzbietos Kardelienės 
biografiniai bruožai

Šiuo trumpai norima pami
nėti Lietuvos Valstybinės Ope
ros solistės Elzbietos Kardelie
nės dvidešimties metų scenos 
darbo sukaktuves ir jos kelius 
Į sceną. •

E. Kardelienė- — aukštaitė, 
bet gimusi -tolimame Kaukaze, 
Piatigorsko kurorte. Ten, ati
tarnavęs kariuomenėje, pasiliko 
dirbti siuvėju bežemis ir bena
mis jos tėvas Jonas Racibors- 
kas, vedęs to pat kaimo ■— Bi- 
laišių, Dusetų valsčiaus, Zara
sų ap. — mergaitę Marijoną Du- 
binskaitę.

Tėvai — susipratę lietuviai 
ir darbo žmonės. 1905 m. revo
liucijos metu kazokai, kurie mal
šino sukilimus, sušaudė Raci- 
borskų Lietuvos tautinę vėlia
vą, iškeltą prie buto. Motina 
vaikams nuolat dainas dainuo
davo jr pasakodavo apią. Lietu
vos grožį. ‘ ■ . .

Vargas atėjo, kai mirė šei
mos maitintojas. Našlei su ma
žais vaikais teko grįžti tėviškėn. 
Bet čia nebuvo jokios nuosavy
bės- Teko dirbti vyresnei Elzbie
tai su motina dvare visokius dar
bus. Tai buvo vasarą, o žiemą 
visai nebuvo darbo ir jokio už
darbio.

Gyvenimo viltis šiek tiek su
žibėjo;-kai dėdė Iz. Raciborskas 
iškvietė jauną Elzytę į Petrapilį 
irgi dirbti Candero institute ir 
atliekamu laiku mokytis. Sun
kios buvo, sąlygos: dieną dar
bas, o naktį vietoj poilsio moks
las. Bet pasiryžimas nugalėjo

r.i.koi.a-,;
6. 4 doleriai

kliūtis ir Elzbieta Raciborskaitė 
pabaigė net kelias mokyklas ir 
gavo - pažymėjimus: masažistės, 
kosmetikės, gimnastės ir gailes
tingosios sesers. Darbas pradė
jo sektis ir atėjo jau geras gy
venimas. Bet su bolševikine re
voliucija atėjęs badas privertė 
bėgti iš Petrapilio ir vėl grįžti 
į Lietuvą — tikrąją prieglaudą.

čia tėvų kaime — Bilaišiuose 
— ji vertėsi- savo specialybės 
darbu ir su jaunimu ruošė va
karus. Vėliau persikėlė į Zara
sus, kame dirbo apskrities ligo
ninėje gailestingąja seserimi ir 
masažiste. x

Susipažinus su J. Kardeliu, 
kuris buvo Zarasų gimnazijos 
mokytoju, pradėjo dalyvauti jo 
vedamuose choruose — bendra
me ir bažnytiniame. Sudarius 
šeimos židini su J. Kardeliu, EIz- 

jbieta Kardelienė pradėjo moky
tis skambinti ir, vyrui pastebė
jus jos balso duomenis, dainuo-

NĘW YORKAS. — Vertybės 
popierių rinkoje akcijų vertė ir 
toliau tebekrenta. Stingstantis 
ūkis ir neaiški ateitis, ypač ne
žinant ką mano daryti naujai 
išrinktas Amerikos prezidentas 
ekonomijos srityje, verčia ver
tybės popierių maklerius būti 
atokiau nuo akcijų biznio.

'Šiek tiek pastoviau laikosi Pie
tų Afrikos aukso kasyklų akcijos. 
Paties aukso kaina, žymiai pa
kilusi paskutinėmis dienomis, 
keliais centais susilpnėjo, o Bri
tanijos svaras ir Amerikos do
leris kiek sutvirtėjo.

Pirmadienį buvo priskaičiuo
ta 596 narai (loons) nuo India
nos sienos iki Muskegon, Mich. 
Kai kuriems paukščiams iš sna
pų ištekėję kraujo.

Šis paukščių maras labai pa
našus į tokį, buvusi 1963 ir 196-1 
metais, kai tuose ežero pakraš
čiuose buvo suskaičiuota — 1963 
m. 5,00(1 narų ir 15,000 kirų (žu
vėdrą), o 1964 m. 7.500. narų 
(loons) ir tiek pat kirų.

MARIA HIGH SCHOOL 
AUDITORIJOJ

upr.žindinti Naujienų skai- 
1901 me- ■ tytojus su garbingos kultūrinin- 

kės Elzbietos Kardelienės, kurios 
reportažus apie Kanados Rytuo
se gyvenančių lietuvių kultūri
nę veiklą visi su malonumu skai
to, čia perspausdinama vieno so
listei artimiausiu žmonių J. ra
šyta trumpa jos' biografija:

Trečiadienį, Šio lapkričio mė
nesio 17 dieną sueina dar vie- draugas ir buvęs bendradarbis 
ni metai garbingos lietuvaitės 
garbingame amžiuje.
tų' lapkričio 17 dieną Kaukaze 
gimusi, iš mažens didelį palinki
mą į dainą ir muziką turėjusi, 
per aspera ad astra (per skaus
mus į garbę) iškilusi ir per 20 
metų viena nedaugelio geriausių 
Lietuvos Valstybinės Operos so
lisčių kaip lyriškai koloratūrinis 
sopranas' buvusi jubiliatė Elzbie
ta Kardelienė, kaip ir tūkstan
čiai kitų Lietuvos kultūrininkų 
verčiau ‘pasirinko sunkią trem
tinės dalią ne kaip žiaurių oku
pantų barbarų-jMatgrgtoje tėvy
nėje barstyti ""SHB . kiaulėms, 
širdžiai iš skauiSBęfnyštant dėl 
Tėvynės nelaimės, dainuoti ir 
vaidinti teatro scenoje bei klau
sytis aplodismentų iš tų rankų, 
kuriomis smaugiama tėvynė Lie
tuva... Ji su savo vyru redak
torių Jonu Kardeliu pasitraukė 
į Vakarus, ir apsigyvenusi Mon- 
trealio'mieste, Kanadoje, čia su 
nauju entuziazmu metėsi į dai
nos meno veiklą, dainuodama 
daugelyje Kanados ir Jungtinių 
Valstybių lietuvių rengiamų kon
certu-

401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai S4.00, minkšti — |3.00.

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

site Čekį arba Money Orderi tokiu adresu:

Atvykusi Kanadon 1948 me
tais ji per eilę metų dar koncer
tavo Montrealyje, Toronte, Ha
miltone, Winnipege, Sudbury- 
je, Norandoje ir kt. ir JAV-bėse
— Čikagoje,1 Clevelande/Bosto
ne, ‘ Worcesteryj e, Rocesteryj e, 
Waterburyje ir New Yorke. Ne
gana to,, ji jau sekančiais 1949 
metais Montrealyje įsteigė mu
zikos .studiją, kurioje' auklėja 
lietuvių ir bendrai kanadiečių 
jaunimą dainos ir muzikos mei
lėje. Dar negana to, ji nemažai 
'gelbėjo savo mylimam vyrui 
Jonui Kardeliui nešti sunkųjį 
“Nepriklausomos Lietuvos” re
dagavimo kryžių ir jau eilė me
tų yra viena iš geriausių dien
raščio Naujienų bendradarbė.

- L '“‘Bepig Jonui Kardeliui bū
ti geru redaktorių turint tokią 
vertingą pagelbininkę”! yra pa-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Volare Premier Coupe

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

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieką 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
gyti.

Taupykite dabar.

. Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, nešą nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

MICHIGAN© EŽERAS 
ŽUDO PAUKŠČIUS

Šimtai vandens paukščittAv; 
z i išmesta į krantą į ;

Per -praėjusią savaitę 'MičhV 
gano ežero bangos išmetė Į kran
tą pietiniais ir rytiniais ežero 
pakraščiais šimtus negyvų van
dens paukščių, bet niekas tikrai Maisto kainų svyravimais tepa- 
nežino, kas juos žudo. JAV Žuvų sunaudoja krautuvininkai ir la- 

‘Sevilijos Kirpėjas”, ku- ir Laukinės Gyvybės Apsaugos bai mažai mažesni tarpininkai.

Jau kuris laikas atspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chieagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
H0. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas CMcagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121 41 teatro draugija,' 48 
Eulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 

Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban

kai ir kt . , . ‘ ... .
Norintieji Mą knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 

Orderi ,

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti: i.

ŪKININKAI NEPANAUDOJA

WASHINGTONAS. — žemės 
ūkio - departamentas sako, kad 
majsto-kainoms kylant ar kren
tant, ūkininkai neturi jokios nau
dos.” Jie už žemės ūkio gaminius 
gauna beveik tas pačias kainas, 
kokias gaudavo prieš 15 metų.

Sekmadiėnj, lapkričio 
mėn. 14 d.

3 valandą po piety

Rn.lETAl GAl S'AMi;

MARGINIUOSE 
2511 West b9th Street

ir s|K*k‘<:iklio dieną nuo 12 vai. prie 
įėjimo.

IfLlEJĘ KAIW:
Parlciis:

H, 7. 6, I doleriai

ris Įvairiuose Vokietijos mies
tuose turėjo 13 spektakliu. 
Tremtyje, Vokietijos miestuose 

‘ji turėjo apie 100 koncertų, - k
Atvykus į Kanadą, ji dalyva

vo koncertuose — Montrealyje, 
Toronto, Hamiltone, Norandoje, Į vytėmis 
Winnipege, Cadillace, Timmihse, 
giedojo bažnyčiose ir jaunimą 
mokina giedoti ir skambinti-

Jai teko dalyvauti atskirų žy
miųjų mūsų kompozitorių kūry
bos minėjimuose: K. V. Banai
čio, A? Kačanausko,' N. Marti- 
nonio, E. Laumenskienės ir kitų 
taipgi daug dainuoti jaunimui, 
ypač studentijai, už, ką .Vytau
to Didžiojo Uuniversiteto choras 
ją yra išrinkęs Garbės nare gre
ta V. Grigaitienės, V. Jonuškai- 
tės ir. K. Petrausko. ‘

Kelis kartus buvo kviečiama 
koncertuoti į JAV, bet tiktai 
pirmą kartą, į “Naujienų” jubi
liejų, JAV konsulatas leido išva
žiuoti. -

Tokie yra, trumpai konstatuo
jant, jos tūli gyvenimo ir me
ninio darbo faktai. - M(J.)

ro. Bet tai buvo mėgėjos dar
bas. Ir tiktai įstojus į konser
vatoriją, pradėta žengti scenos 
meno keliu.

Septynerius metus teko studi
juoti, kol galima buvo baigti vi
są konservatorijos kursą, su vi
sais privalomais ir operos spe
cialybės dalykais. Jos dainavimo 
profesorė Kauno Konservatori
joje buvo V. Grigaitienė, esteti
kos — prof. B. Sruoga, harmo
nijos — J. Benderius, chorvedy- 

sesutė Veronika, broliukai bos — N. Martinottis, vaidybos

ą
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vyzdingiausiais šio krašto piliečiais, sutartinai besirūpi-
nusiąis nelaimėn patekusiais tautos reikalais. Tais laikais 
lietuviai nieko negalėjo pasiūlyti amerikiečiams, bet neat
sirado nei vieno, kuris būtų nepąsižadėjęs kuo nors padė
ti rusų pavergtai Lietuvos valstybei ir tautai. Amerikos 
Lietuvių Tarybos nariai, įsigijo įtakingiausių Amerikos 
politikų simpatijas, o kai buvo paruošti konkretūs planai 
lietuviams padėti, tai netatsirado nei vieno įtakingesnio 

politiko, kuris būtų atsisakęs padėti nedidelei tautai ir 
jų atstovams. Visi Amerikos lietuviai rėmė TLTo veda
mą darbą.

Prieš Amerikos Lietuvių Tarybą griežčiausiai pasi
sakė sovietų propagandos mašina. Pirmieji balsą pakėlė 
Maskvai tarnavusieji Amerikos lietuviai, o vėliau praš

neko sovietų spauda ir į Amerikos’ spaudos organus sulin- 
dusieji Maskvos samdomi- agentai ALTĄ jie vadino re
akcine organizacija, pasiryžusią rūpintis atgyvenomis ir 
bandančia pakenkti geriems sovietų valdžios santykiams’ 
su kitomis valstybėmis. Kad Sovietų Sąjungos karo jė
gos panaikino Lietuvos nepriklausomybę, kad lietuvių 
tauta buvo prievartauta ir priversta eisenomis dalyvau
ti “liaudies seimo” rinkimuose, kad patys rusai privertė 
Lietuvos komunistų partijos pareigūnus “prašyti” įjungti 
laisvą kraštą Į milžinišką sovietų kalėjimą, sovietinė spau
da bandė paneigti. Amerikos Lietuvių Tarybos vadovybė 
kiekviena proga paneigdavo sovietų propagandos agen-' 
tūros skelbiamus melus. Tai buvo didelis darbas, kurį at
liko nedidelė saujelė Amerikos lietuvių, ilgus metus budė
jusių Lietuvos laisvės sargyboje.

Karui pasibaigus ir atvykus į Ameriką didokam skai 
čiui lietuvių tremtinių, TLTA pajėgė Įtikinti kongreso ir 

vų jau šiandien atvyko į Chicagą, kad galėtų pasitarti su administracijos atstovus sudaryti kongreso komitetą 
savo p-upių atsakingais pareigūnais, suderinti savo veiks-1 Lietuvos pavergimui ištirti. Tam -komitetui vadovavo 
mus ir padėti sėkmingiau pravesti metinę Amerikos Lie- (kongreso atstovas Kerstenas. ALTAs pajėgė sutraukti di- 

Idoką kiekį originalių dokumentų, iškvietė didoką skaičių" 
gyvų liudininkų, kurie Įteikė JAV kongreso, atstovams 
autentišką medžiagą apie sovietų karo -jėgų ir policijos- 
prievartą Lietuvoje ir kituose kraštuose. Kongresas ats
pausdino du storus tomus, kuriuose sudėti dokumentai 
ir gyvų liūdininkų pareiškimai apie lietuvių tautos- nelai
mę-šiuos dokumentus turi kiekvienos; valstybės užsienio 
reikalų ministerija ir juos galėjo įsigyti kiekvienas poli
tikas, norėjęs patirti, kaip dvidešimtame amžiuje Sovietų 
imperializmas pavergia ištisas tautas.

Kad sovietų agentai ir Maskvos apmokami atstovai 
priešinasi ALTO vedamam darbui, kiekvienam gali būti 
suprantama. Kiek sunkiau suprasti, kaip keli naujai Ame
rikoje atsiradusieji lietuviai politikai ryžosi kenkti AL
TO vedamam- darbui. Pradžioje jie pradėjo šmeižtfcątsa- 
kingus ALTO pareigūnus, o vėliau pradėjo griauti pačią 
Amerikos lietuvių Įsteigtą organizaciją. Jie bandė- apar- (_______ ____
dyti josios finansus, grobė Amerikos Lietuvių Tarybai Jon, Pa, kuris yra nepertoliau- 
skiriamas aukas, bandė Įsistiprinti kaikuriuose ALTO šiai nuo Wilkes-Barre, čia, lie 
skyriuose, bet jiems nepavyko. Dabar jie bando įsibrau- ^yIo Stirnos restorane pavaka 
ti Į ALTĄ sudarančias organizacijas, bet ir čia jiems ne
pavyks. Amerikos lietuvių dauguma yra galingesnė, ne
gu maža lietuvių grupelė. Saujelė lietuvių gali pakenkti 
daugumai, bet ji negali sustabdyti daugumos vedamb dar-
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Sveikiname ALTO atstovus, 
atvykusius i konferenciją

Rytoj, spalio 13 dieną, Chicagoje, Shertaon Tower 
viešbutyje, esančiame prie Cicero ir 93-čios gatvių, prasi
dės 36-tas metinis Amerikos Lietuvių Tarybos atstovų 
suvažiavimas. Suvažiavimas tęsis tiktai vieną, bus svars
tomi patys svarbiausieji klausimai, todėl daugelis atsto-

tuvių Tarybos konferenciją.
Amerikos Lietuvių Tarybos nariai ryte- susiorgani

zuos, išrinks reikalingas komisijas, patikrins atvykusių 
atstovų mandatus ir pradės pačios konferencijos darbą. 
Pirmiausia išklausys atsakingų pareigūnų pranešimus, 
aptars svarbes pranešimų .yietąs, duos progos konferen
cijos dalyviams pasisakyti - apie ALTO vadovybės vestus 
darbus, o vėliau tuos pranešimus priims, o gal ir užgirs. 
Toliau seks konferencijon suvažiavusių ALTO skyrių atš-' 
tovų pranešimai, bus išklausyti jų pageidavimai, o vėliau 
seks ALTO vadovybės rinkimai ir iždo globėjų rinkimai. 
Dar vėliau bus pasiūlytos svarbiausiais klausimais įvai
rios rezoliucijos, dėl kurių konferencijos atstovai galės 
pasisakyti- ‘?

Tai patys svarbiausieji klausimai, del kurių privalo 
pasisakyti kiekvienos gyvos organizacijos konferencija. 
Jeigu organizacija nepajėgia sušaukti metinės konferen
cijos, jeigu skyriai nežino, ką centras daro, jeigu skyriai 
nesidomi organizacijos vedamu darbu, tai tokia organi
zacija merdi ir likviduojasi. Amerikos Lietuvių Taryba 
sukurta labai svarbiu lietuvių tautos nelaimės laikotar
piu, visą savo veiklos metą rodė nepaprasto gyvumo, 
rūpinosi pačiais svarbiausiai lietuvių tautos reikalais, 
darė Įtakos Į Įstatymų leidėjus bei vyriausybės atstovus 
ir atliko nepaprastai dideli darbą, begindama sunaikintos 
Lietuvos valstybės teises ir besitengdama padėti nelaimėn 
patekusiai lietuvių tautai.

Kada buvo, suorganizuota Amerikos Lietuvių Tary
ba, žinia buvo šiltai sutikta visoje Amerikoje. Kada AL
TO atstovai pradėjo varstyti vyriausybės ir kongreso at
stovų duris, lietuvių susipratimu ir tolerancija džiaugėsi 
amerikiečiai. Wasinhgtone politikai lietuvius skaitė pa

Andrius Mironas

Kontraversiškasis Jack Londonas
i

Siy mėty rugsėjo 8 dieną Pittsburgh, Pa., William Penn, viešbuty, 
įvyko Amerikos fraternally organizacijų pirmininkų pasitarimas su 
Jimmy Carteriu, demokratų partijos kandidatu prezidento pareigoms. 

. t pasitarimą telegrama buvo pakviestas ir SLA prezidentas Povilas 
P. Dargis. Dargis turėjo progos pasikeisti su busimu prezidentu įvai
riais Amerikos lietuvių ir pačios Lietuvos reikalus. Paveiksle kairėje 
matome Povilą Dargia SLA prezidentą, ir Jimmy Carterį, išrinktą 

JAV prezidentą, * - «

Lietuvių apgyventame Wyoming Klony
Rašo Povilas P. Dargis, SLA Prezidentas
Ten kur dirbo aušrininkas Dr. J. šliupas

Gavęs kvietimą atvykti į zidenfu Pranų živatu,. kunigu
Wilkes-Barre, Pa., kur spalio M. Valadtka ir kitais.’ Jau bu- 
(October) 17-tą dieną SLA 115 j vo gana vėlokai kada apleido- 
kuopa rengė banketą savo kuo; me ponų Steponauskų namus.

Sekmadienio rytą dar turė
jau progos pasitart-pasikalbėti 
su Marija Baniuliene, kuriSLA 

|7-toje kuopoje eina vicepirmi-

(1876—1916).

Šimto metu gimimo ir šešiasdešimties metų 

mirties sukaktis
(Tęsinys)

J

Kopiant aukštyn.
1900 m. vasarą Londonas pradėjo svarstyti apie ro

manų rašymą. Jo pagarsėjimo dėka knygų leidyklos 
Macmillan Amerikos atstovas McClure, gavęs Londono 
pasiūlymą išleisti jo romaną, prašant tam tikro avan
so, mielai sutiko rizikuoti ir paskyrė jaunajam rašy
tojui po $125 į mėnesį per 5 mėn., kol jis parašys pa-, 
žadėtą romaną. McClure buvo įsitikinęs, jog tai bus. 
labai stiprus kūrinys.

Šio avanso ir pajamų iš žurnalų dėka Londouai ga
lėjo pereiti gyventi į erdvesnį ir brangesnį namą, nors 
tai nebuvo būtina. Tuo pat metu Bess pasisakė vyrui 
esanti nėščia. Londonas nužiugo, kad su jo pirmuoju 
romanu “A Daughter of the Snows” jis jau turės ir pir
mąjį sūnų. Jis visada galvojo tiktai apie sūnų, kuris 
galės tęsti jo giminę.

Naujoji Londonu vila buvo puikus architektūros 
kūrinys, Rokoko stiliaus, statytas italų skulptoriaus 
Felikso Piano. Tai buvo erdvus ir gražus namas, nu
teikiąs visus romantiškai ir Londonas čia rašydavo ne 
mažiau 1000 žodžių į dieną. Kartą parašęs, jis retai j-au 
kraitį taisydavo. Dažnai tai atlikdavo jo žmona.

rials. Vytautas, kaip ir visada 
būna labai vaišingas, todėl pir 
miausiai mus visus nusivedė 
prie ilgo stalo, kur pavaišino 
{vairiais saldžiais ir lietuviškais 
gėrimais, brolis Jurgis Krizi- , 
nauskas, 115 kuopos Finansų 
Sekretorius...

Jau artinosi 4-ta valanda ir 
svečių skaičius pripildė puoš
nią salę. Prieš pradedant sės
tis už stalų vakarienei* dar tu 
rėjau progos, nors trumpai pa
sikalbėti iš Easton, Pa, atvyku
siais SLA veikėjais: Barbora 
Kaziūniene, kuri taip puikiai 
atlieka Finansų Sekretorės pa
reigas Eastono kuopoje, ir taip 
pat su ja sykiu atvykusiais 
eastoniečiais pp Lušiaisj pp 
šopiais...

Staiga pasigirdo tvirtas Vy
tauto Paulausko balsas, kvie
čiantis sėstis už stalų vakarie
nei. Prie Garbės Stalo susėdo 
visa kuopos valdyba. Vakarie
niaujant buvo malonu pasikal
bėti, organizacijos reikalais, su 
pyie stalo sėdinčiais, jų tarpe 
su Viktoru Lumbiu, Agnes Ma 
larchik, Mary Whitecavage ir 
kitais. Vakarienės metu buvo 
puikiai prirengta meninė pro
grama, kurią išpildė muzikas 
Vaclovas Romanas ir J. Ber 
neckas. Visą vakaro parengimą 
gražiai pravedė SLA švietimo 
Komisijos narė ir 7-to Apskr. 
Sekretorė Nellie Bayoras,

Banketo programą atidary
damas, — įžanginę kalbą pa
sakė pats SLA 115 kps ir 7-to

pos 85-kių mehi ir Susivieniji
mo 90-ties metų gyvenimo su
kaktims atžymėti, nutariau ten 
nuvykti ir Susivienijimo Lie-; 
tuvių Amerikoje vardu paša- Baniiūie
kyH kaa, ir kartu pasrtartr n. ^usivienyimo g 
;SįA reikalais, }-pac Vajaus, su Aš isimenu> kaj 
Wilkes-Barre apytakas nariais., vdkMa. SLA.' SeUnį' ’ delegat*.

ss i au is nrgho sės- „pat Įurėjau progos pasi- Apskr. pirnūmnkąs Vytautas

kyti kalbą ir kartu pasitarti

tadienį, spalio 16 dieną, pietų 
metų, o už valandos pasiekiau 
Wilkes-Barre-Scranton airpor

Čia mane pasitiko, veiklioji 
SLA 7-to apskrities sekretorė 
ir SLĄ Švietimo Komisijos na
rė Nellie Bayoras.' Jos namuo
se turėjau progos keletą valan
dų-pasikalbėti su veikėjais įvai 
riais visuomeninio — tautinio 
pobūdžio reikalais. Daugiau
siai palietėme SLA Vajaus rei
kalus.

Vakare Romanas, Nellie Ray 
oras ir aš nuvykome i Scran-

rieniavę užsukome pas seną 
Scran tono SLA veikėją. Joną 
Steponauską. Iš jo pasakojimų 
patyriau, jog jis priklauso 
SLA 30-tąį kuopai jau net nuo 
1902 metų... Jis prisiminė tuos 
gerus ir veiklius SLA metus, 
kada jis sykiu bendrai dirbo 
su buvusiu Susivienijimo pre-

kalbėti ir su V. Grablauskiu, 
kuris daugelą metų SLA. 267- 
toje Wyoming, Pa kuopoje' ėjo 
Finansų Sekretoriaus pareigas. 
Ir dabar jis tebėra kuopos or
ganizatorius ir koresponden
tas. Skundėsi, Vladas, kad jo 
sveikata nepertvirčiausia, ta
čiau savo nuoširdumu ir entu- 
zijamu Susivienijimo atžvilgiu, 
jis pasiliko toks, koks jis bu
vo per visą savo amželį. Jo dė
ka daug daug lietuvių -tapo 
SLA nariais.

Laikas greit bėgo ir prisiar
tinus 3 valandai po pietų iš Pit 
tstonp nuvykome į Wilks-Bar 
re mieste esantį Genetti viešbu 
tį, kurio patalpose buvo sureng 
tas Banketas. Gennetti Viešbu
tis tikrai gražus. Banketo: salė 
erdvi ir puikiai išpuošta. .

Mums tik įžengus į banketo 
salė, pirmiausiai teko susitik
ti su SLA 115-tos kuopos ir 7-to 
apskričio pirmininku Vytautu 

ir io šeimynėlės na
Amerikos Lietuvių Tarybos steigėjai ryžosi padėti 

lietuviams atgauti nepriklausomybę. Ji daug padėjo pa
vergti Lietuvai iki šio meto, tą daybą ji tęs ir ateityje, 
Rusai geruoju laisvės lietuviams neduos. Lietuviai veda Sveikiname ALTO konferencijos narius, pasiryžusius 
kovą už savo krašto laisvę. ALTAs privalės lietuviams pa- tėsti didelį darbą. Esame tikri, kad kova bus laimėta. Lie- 
dėti, kaip padėjo iki šio meto. " tuva vėl bus laisva ir nepriklausoma.

Londonui suėjus 25 metus amžiaus, gimė jų pir- pasidarė kai kurių intelektualų rinkimosi vieta. Čia 
masis kūdikis. Nenuslepiamam jo nepasitenkinimui

Paulauskas. Po Vytauto kalbos 
musų menininkai padainavo 
keletą dainų, o po tą buvau 
pakviestas ir aš kalbėti.

Savo kalboje prisiminiau, • 
jog Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje gimė ir augo tais 
laikius, kada mūsų gimtajame 
krašte siautė tamsybė ir perse? 
klojimas viso to,. ką&.buvo lie? 
tuyi^ą, Mūsų tautiečiai, nega- 

■ ■ _ r , J ’ y • • e - *lodami pernešti vargo, ir pries- . 
paudos, metė gimtuose, ląukuo 
se žagres ir atvyko į šią lai&? 
vės šalį. Jiems prisėjo, sunkiai 
dirbti ir dirbant organizuotis. 
Jū organizacinio darbo pasėka 
je gimė mūsų brangusis Susi
vienijimas. Tiesa; jie pradžio
je, kaip najakuriai, gyveno 
įsiunkiai, neturėjo pinigų, bet 
jie turėjo didelį troškimą, mei 
lę savo tautai ir dirbo jai iš pa
sišventimo. Jū įkurtas Susi
vienijimas Lietuvių Amerikoje 
šiandieną sudaro didžiąją lietu 
vių bendruomenę Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, turinčią 
tūkstančius narių ir milžiniš
ką kapitalą.,.

(Nukelta j 6 psl.)

Draugo ieškojimas 
atsilankydavo rašytojas J. Whitaker, filosofas F. Stra- T j i j t j •• -S j • vJJ Londonas sakydavo, kad jis niekad nėra buvęs

jaunas, tačiau teisingiau būtų išsireikšti, kad jis nie-tai buvo, mergaitė, kurią tėvai pavadino Joan x-erdu. wn-Hamilton, dailininkas X- Martinez, pradedąs rašy-l
..aUc, t u,j™ i.n_ tojas įr pagarsėjęs futbolo žaidėjas J. Hopper bei se-.. , , , , T. , . • «T vi „ •- .. T , i- . i . 4 . , . ". , . kad nebuvo subrendęs. Jis laikėsi savojo I like” visąnieji Londono draugai, kaip Bamford, A. StrunskvirĮ^ ^ . ; .• vuC.

A. Lewis. “Overland” žurnalo redaktoriaus žmona, 
[Ninette Eąmos dažnai atsišvesdavo ir savo dukterėčią
1 Charmian. Trečiadienių vakarais ši kompanija, pasi- 
vadinnusi “Minia” (“The Crowd”) rinkdavosi skaityti 
savo kūrinių, o vėliau lošdavo pokerį.

Skolos spaudžiant vis labiau, Londonas dar kartą, 
pakeitė gyvenamąją vietą, sugrįždamas atgal į Oaklan- 
dą, bet išsinuomavęs puikiu vaizdu vasarnamį turtin
gųjų rajone Piedmont Hills, čia menininkų grupė ėmė!

stipraus būdo moteris, Frona Weise. Aišku, Londonas |net ^dėti. Arti gyvenantieji Whitaker, Martinez ir

Tačiau vėliau Londonas labai pamilo dukterį, jos kū
dikystėje net padaręs ištisą albumą nuotraukų, nes 
bandė išmokti fotografavimo meno. Namuose dabar 
apsigyveno ir kūdikio auklė, nes kas kita, kaip buvu
si paties Londono auklė Mammy Jenny Prentiss.

| Pirmasis romanas
Pirmasis Londono romanas nepatiko jo leidėjui 

McClure ir jis perleido rankraštį už $750 Lippincott 
leidyklai, atskaitęs Londonui jau sumokėtus avansus. 
Romanas buvo atspausdintas 1902 metais.

Kritikams nepatiko, kad centrinis personažas yra)

atvaizdavo 'čia savo motiną Florą. Jis sukūrė naujos 
amerikietės moters tipą —• stipriavalę, kovinga ir ne
priklausomą, kovojančią įž moterų teises ir lygybę 
su vyrais. Be to, per Froną Londonas romane išrieškė 
sąvo teoriją apie šiaurės žmogaus viršenybę, pasikar
tojančią ir kituose jo kai kuriuose veikaluose, lygiai 
kaip ir moters kovingumą.. '

poetai George Sterling, Blanche Partington ir archi
tektas H. Scheffąuer, prisidėjo prie grupės.

Su draugais Londonas aplankydavo seną, indėnų 
kilmės poetą Joaquin Millerį. Londono namuose daž
nai įvykdavo lažybos dėl išgėrimo, kurias visada lai- 

į įnėdavo pats šeimininkas, turįs patyrimo šiame užsiė
mime dar iš Alaskos laikų. Tačiau įvairūs subuvimai

Po romano Londonas tęsė novelių ir apysakių ra- f nekliudė Londono produkcijai. 1902 m., po “The Call 
žymą, bet ir jas visas McClure išpeikė, visiškai nu-J of the Wild”, “The People of the Abyss”, “The Sea- 
traukdamas autoriui subsidijas. Londonas vėl pasijuto* Wolf’ ir keli mažesni leidiniai buvo išleisti jau Mac- 
apsikrovęs skolomis, turįs išlaikyti penkių asmenų šei-1 millan leidyklos.
mą. Bandydamas išbristi iš’skolų, jis rašinėjo įvairia-' ■ ■ ’ "1 : . . . . , .......
mis temomis į S» Frwcisco “ExsmineF- dienrašti iri Tu° Tel ŠĮ k.rtą
bandė kandidatuoti į Oaklando burmistrus, bei nesėk- L»»d'>n»s neabejodama, laukė ak sūnaus Prie jo nuo- 
mjngaį_ (latinių vidinių kančių dėl savo nelegalaus gimimo i

ir nelaimingos vaikystės prisidėjo dar noras išgarsėti | 
Villa Cappricciosa, kaip vadinosi Londono namas, ir turėti sūnų.

gyvenimą, neatsižvelgdamas į kitų asmenų pageidavi
mus ar patogumus. Jis juto reikalingumą tikro žaidi- 

■ mų draugo, kurio niekad nėra turėjęs. Lygia greta jis 
visada ieškojo ir moters-draugės.

Pagaliau Londonas rado draugą George Sterlingo 
asmenyje. Sterling buvo malonus vyras, menkesnių 
poetinių gabumų, kilęs iš viduriniosios klasės ir dir
bęs kaip valdininkas, tik laisvalaikius pašvęsdamas 
poezijai. Gavęs išsimokslinimą rytinėse valstybėse, Ge
orge buvo septyniais metais vyresnis už Londoną. Abu 
mėgo stiprius gėrimus, ilgus pasikalbėjimus apie gy
venimo problemas, apie filosofiją ir kt.

Abii vienas antrą vadindavo ne vardais, pravar
dėmis. Dėl savo graikiškojo prdfilto Sterling buvo 
Londono pavadintas “Graiku”, o Sterling pavadino 
Londoną “Vilku”. Aišku, abudu buvo patenkinti šiais 
naujais vardais, kurie jiems, labai tiko. Sterling buvo 
vedęs moterį, kuri visai nesirūpino jo poezija, vis vers 
dama jį tapti verslininku. Todėl abu draugai dažnai 
nusivylimus gyvenimu skandindavo alkohoyje, sveti
moteriavimuose ir bastymuose.

' (Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIUN AS
- AKIŲ, AUSŲ, NOSIES, 

IR GS*XLĖS LIGOS
.2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERI J RA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. PuUski Rd. (Crawford

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

lei neatsiliepia, skambinti 374-3UV4.

DR. C. K. BOBELIS 
_ 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 
w Ofisas: H Em lock 4-5849

Rezid. 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir kemrtad. 1—4 vaL, 
antrad.. penktaienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PaGl V. dakGūS 
GYDYTOJAS IR ChikukGAS 

WesrcnesTer tommun.ry kilnikos 
meaicinoš otrek/onus.

1938 ^SuvUnneam km., f * caTCne^refz i»i. 
VALAiNDUb: 3—d aaiDo cUenoiius u 

Kas anuą šescaaieai o—d vol
1 elU- □oX’X/X/ difld 3q4-a/j.Q

I DUONA DAR PABRANGS ,nio streiką Kai paga tikėdamas, kad
J CHICAGA. - Penkių didžiųjų ^atiMekonomiją/ ąnąn>rhnniVnf*’
kepyklų duonos išvežioto j ai šo-!*y_g A dar pagerėjusi iki. SUSLRUS KIMŲ
feriai atmetė savo unijos lokalo, \ .. vvr w-,at;nxia i sausio 20 dienos, kurią jis per-Į PRANEŠIMAI 
732 3U kepyklų saeuink^ pa- Toksi . .
darytą sutartį ir nuo trečiadie- balsaif} ieš n8 atmeU ^jmokesčų simia^m^ jo nuo-į M ir ŪvU

= tarimą, sekmadienį padarytą j
tarp unijos lokalo ir Chicagos
Kepyklų Savininkų Tarybos.

j Gary kepyklų vežikų lokadas
; ■ 142 tokį pat susitarimą atmetė 
j 70 balsais prieš 64.
I I Vežėjų atmestoje sutartyje

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 

1490 kii. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir- 
į madienio iki penktadienio 12^30 
| — 1:00 vai. popet. — Šeštadienį 

ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 
Į vai. ryto.

Telef< HEmlock 4-2413

į 7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO/ ILL. 60629

mone, padidintų vidutinio ame- eilinis susirinkimas bus lapkričio 12 
rikiečio perkamąją galią- ! 7 vakaro Vy&j salėje, 2455

IW. 47 St Į susirinkimą yra kviecia- 
■ J111 ■ ‘ ■ i nū visi nariai ir norintieji įstoti į

♦ Tamstą naktį, be debesų klubo narius. Po susirinkimo įvyks 
i- . .j , . vaišės ir šokiai Jur^o Joniko orkes-ar menulio trukdymo, danguje trui grojant Sekr. V. Cinką 

ci maty ti virš 2,000 žaigždžiy,------- —--- ------- ----------- —
. nors jų skaičius, Žemei sukan-l Žemaičiu Kultūros Klubo priešine- 

ĮT » V4A/JRJ UUWAVjjC . 1 - V- ♦ A *1 . _. .1 tįnis narių susirinkmas • įvyks trecia-
buvo sutarta atlyginimą pakelti Ihs’ k®1&aa- Amerikos indėnai lapkričio 17 

per pirmus metus po $9 kas sa
vaitę, per antrus metus dar po 
35.25 kas savaitę, ir per trečius 
metus dar kartą po $5.25 kas sa-

KIEKVIENA DIENA SOTINI KRIKŠČIONIUI
"Jėtui Kristų* — Ap. D*rb. 9:34.

Situos žodžius pasakė Petras Anėj ui. stabo ištiktam, kurį apaštalas 
rado Lidoje ir pagydė Faktas, kad jis buvo išgulėjęs patale aštuonerius 
metus liudijo, kad jo pagydymas buvo Dievo galybe padarytas stebuklas. 
Tasai įvykos greit pagarsėjo ir pritraukė prie Viešpaties ir jo bažnyčios 
daugelį. Tokie stebuklai pasiliko tik iki tol, kol gyveno Viešpaties iš
rinktieji apaštalai. Gydymo dovana, o taip pat kitos dovanos* įvykdavo 
tik apaštalu rankų uždėjimu. Viešpaties Jėzaus išrinktų ir įstatytų apaš
talų buvo tik dvylika, ne daugiau, nes Judo Iskarijoto vietą užėmė apašta- 

Povilas. Dangiškoji Jeruzalė, kuri buvo regėjime parodyta Jonui Ak
tinis narių susirinkmas • įvyks trečia- reikštojui, turėjo tik dvylika pamatų.
j;—> i -- i. < ./XA-—v-------j., žinc, kad mirti i yra Sauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi-

Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra rį^gnįaį|įL*IMyWHf " '
F. ZAVIST, 3715 WEST STREET, CHICAGO, ILL. 60629

iV. RATTO TYRINĖTOJAI 
Rožė Didžgalvis, rast

I turi daug geresnes akis, todėl tu Gintaro salėje. 2548 West 69 St. rusi*!i? | t< klausimu atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią sausite 
I- » --’jxr j j ■ Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra -----
ir žvaigždžių daug daugiau daug svarbų reikalu aptarti ir bus 
mato už vidutinio žvalumo bal valdybos rinkimas 1977 metams. Po 
tąjį į susirinkimo bus vaišės. |

RteZei Gi 8-U873 
DK. Wuia»llN -iaSLx Ad 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ touw. 

GINEKOLOGINĖ CHihUkL^ 
6132 So. Kedzie Ave., WA

Valandos pagal'susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-Uuui.

Telef* BE 3-5893

DR. A. B. GUEVECKAo 
GYDYTOJAS IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Vcįsasos pagal susitarimą

DR. K. A V. JUČAS
489-4441 561-46U5

ODOS LIGOS —, CHIRURGIJA , - 
tuvi N. WESTERN AVfc/ 
5214N. WESTERN AVE*

Telefonas atsakomas 12 vai.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses”.
vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SE1BUTIS 
. INKSTŲ, pūslės ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.; snwzad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirta d. nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso tektų 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TaU PR 8-1223 -
OFISO V AL.; pirm.', an trad.. treČiad. 
ir penki. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.
.‘A >__________'• ______

p. Šileikis, c. p.
vRTHOPĖDAS-PROTEZISTAS 

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

VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1
2*50 West 63rd St^ Chicago. Itl. 6062$ 

Telefu P Ros pact $-5084. -v -. ’A ” •<’ ’• ’ ' *' ’

GĖLI N I N K A $
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausi?* ir r^nlkii rztki

piu papuošimui ir sezoninės x 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO 1 AS)

J DAUBARŲ SONUS
5 $25 <o Mariem Avė •- 586-1220

a—11 " 1 111  ......         v
Gėlės visoms progoms 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
WEST 63rd STREET

TeWfonen ^R 8-0833 Ir PR 8-0834 
Taip pat naujoji Barbaros ir 

Gene DrtoM? krautuvė 
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy, Coak Lawn, 
f Tel. 499-1318

X m il H ill uri— ■■■• Z

vf.mktte tuos Biznierius*
\ KURTE GARSINASI
V'N A U J I i N o s r

PERKRAUSTYMAI

a
U

Ltidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Il rtXUL_t»TVCl- -
Paid aad 

Ccaipounded

*
5
4

CHICAGO, U TJTVQIS (QgQg 
Phone: Virginia 7.7747 

Thur.9-8 Sat. 9-1

2212 WEST CERMAK ROAD
Fra* KmittfSKAS, Presdeu

HOURS i Mon.Tue.Frl.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

GAIDAS
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

siavaitę sveikatos ir gerovės 
priedo ir po $9 per savaitę per 3 
metus j pensijų fondą.

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumy. 

\N FANAS VILIMAS 
J23 West 34 Place 

/el.r FRontrer 6-188?

Patarė Carteriui neskubėti 
mažinti mokesčius

WASHINGTONAS___ Koi>
greso Ways and Means komite
to pirmininkas Al Ulman per
spėjo-Kongresą, kad sumanymą 
dar sykį mažinti mokesčius svar
stytų su dideliu atsargumu ir 
iš visų pusių.

Išrinktasis prezidentu Jimmy 
Carter pasakė spaudos konfe
rencijoje, jog esanti tikra ga- 

i limybė, kad jis pasiūlys vidu
tiniu uždarbių gavėjams suma-

MARIE KARPUS
NAVICKAITĖ

1 * Gyvi Brighton Parko apylinkėje.

Jlirė 1976 m. lapkričio 11 d., 4:45 vai. ryto, sulaukusi 71 metų 
amžiaus gimusi Verden; Illinois

Paliko nuliūdę: 2 sūnūs —Joseph, marti Betty, ir Richard, mar
ti Alien, 7 anūkai, švogerka Julija Dyksinski ir kiti giminės, draugai - 
bei pažįstami. - ’

Priklausė Vytauto Didžiojo šaulių Rinktinei, Našlių ir NašUukių 
klubui, Brighton Parko Lietuvių Moterų klubui, Upytės Draugiškam 
klubui’ir Lietuvių Suvalkiečių Draugijai

Kūnas pašarvotas P. Bieliūno koplyčioje, 4348 S. California Ave. 
šeštadienį, ląpkrįčįo. 13 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš-kop

lyčios į Nekalto Prasidėjimo^parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuviu kapinėse.

Visi a a. MARIE KARPUS giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Sūnūs, marčios, anūkai, švogerka.

Informacijai teL 927-1138,

-s* * '

A. A. MARTYNUI KASPERAĮČIUI * 

Z • .e . ' r , .

mirus, sūnus Raimondą ir Algimantą, su 
Mildai bei seseriai Filei Kapočienersu šeimo
mis, reiškiame gilią užuojauta.

Karolina ir Motiejus Tamulėnai

B i
Mielam tėveliui *

| A. A. ALBERTUI OŠLAPUI

Į mirus, sūnnūs Raymondą ir Algimantą su 
t šeimomis, giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

‘ Dalia ir Kazys Bobeliai su šeima
HjniLrji^ir JĮlUj^ą Jt '

Kuratoriui j
I A. A.

STASIUI PALŠIUI

minis, dukrai DR. ASTAI L’AIAYTEI-LYXCH. jos Seimai, 
-k i : ■ r* ti į. *-tw

utinėms ir aituuk'skutks gilią užuojautą reiškia ir kartu
liūdi . j

, ”♦ Liet. Ev. Reformatų Kolegija ir

- Chicagos Parapija , ■ L

STASYS PALŠIS
Mii'ė 1976 iri. lapkričio 10 d., sulaukęs 76 metų amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, Biržų aps., Zizonių kaime.

Kūnas bus pašarvotas penktadienį, lapkričio 12 d., nuo 
6:00 v\ vak. iki 9:00 v. vak. Eliston koplyčioje, 1st & Grant 
Streets, Hinsdale, Ill.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 13 dienų, 10:00 
vai. ryto iš koplyčios bus lydinąs į Lietuvių Tautinu ka
pines. >’

Laido tu vių direktoriaus lel. 323-0275.

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Telef.: TOwnhall 3-2108-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best w»y to sai u&fy!

OUR SAVINGS 

CERTIFICATES
EARN UP TO 7%%

see us for 

financing 

AT OUR 10W RATS
WITH REPAYM€tMT 

TO FIT YOUR INCOME

Mutual 
Savings and Loan

PUIKI knyga; parašyta su meile 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr Juozas Dauparas. ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis | 
‘5 Chicagoje 19t>6 metais paties autoriaus lesumis. Knyga dviejų da 
ilų. 2emes ūkio švietimo problemom ūkininkų Krašte H dahs. Žemes 
ūkto švietimas Lietuvoje

.Autorius savo Žodyje rašo. 'Jei liūdnas Uetuvrų tautus likimas 
MOutų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybes gyvenimo u nebūtų su 
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuves politinių, ekonomi 
mų ir kultūrinių laimėjimų, šiandiena, drąsiai galima sakyti, lieiuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemes ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”. ' ; - \

Knygos apie žemės ūkj atrodo u k žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių-tautos dauguma (88.12%; buvo ūkininkai ir po na- 
saūiį išblaškytų lietuvių 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. ‘Dėkinga* sūnūs - myli
mai 1‘evynei Lietuvai '. _
? Knygos 30U puslapiu au daug vaizdi hu n lentelių kaina n k $5,00 

Jaunama Naujienose. L
Čeki arba Money Mien siusti ’okiu adresu

X A (’ J I E N O S
1739 >u. II\raS'lEi> STREET. UHK Al.O. ilU.I.XOI> ..irfiOb z. ' ■_ * __ ■ •- - • . -

Gavę pinigu*, tuojau knygą pasiųsime.

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

Nauja lietuviška radijo programa
x LIETUVOS AIDAI

Z"- ■ • .

prasidėjo birželio Iri. ir yra kiekviena penktadienio vakarą 
ntio 10 iki 11-tos vai. iš W0PA stoties 1 490 AM banga.

programos vėdėja Kazė Bmzdžionytė, 2646 W. 71 SU..
Chicago. III. 60629 f el. 778-5374. 

v Mi1? • - » t * ■ ■% A
Lt 'r\ . 1 ...... -- -

NAUJIĖN0S6 GALIMA GAUTI 11. TAMAŠAUSKO

lietuviškąjį pamarį
336 puslapiais su žeimčUpiu ir paveikslais aprašo Pamarį senus jo 
gyventojus ir gamtą, 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas. Knygos 
kaina $8.00, minkšti vtHaliai.

Persiuntimui pastų reikia pridėti dar 50 centų.

NAUJIENOS
... 1733 So. HalsUd St,' Chiewo, Bl. SOWS

v . • ■______________________________________ ___________ Z

LlUDtSIO VALANDOJ
Sasfcite

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Ave. Air Conditioned Ctapel and

REpublic 7-8600-8601 Parkin< facUiUes>
Pemt. tart« srv-M WtMe dais'* zanHme topl^a wa«a lew «*are

1805-07 So. HERMiTAGl
TeL: YArds 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MiiDERNlšKtkS A1R-GONDITK)NEI) KOPLYČIOS

h ____ __ , - ■ ■ UI P—... .. .................................... .................

NARIAI:
Chicago*
Lietuvių
Laidotuvių 

>» rektorių 

Asociacijoj

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTŲ 
* 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

’...ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 Scl CALIFORNIA AV Vk Phone: LAfayeUe 3-3572

GEORGE F. RUDA1INAS
So. LITUANICA AVĖ. - TeL: YArds 7-113X-1138

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET REpublie 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE . Virginia 7-6672
1I02S SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Di. 974-4410

xP. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phene: YArds 7-1911
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REAL ESTATE «>R SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

L HELP WANTED — MALE 
D«rb^inku R»iH«

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalyk-"

JAMTORIĄL SERVICE 
6 rooms washed by hand S75. Stoves 

reconditioned 520. Floors washed & 
shampooing. Insured.

LlETUVIb APGYVENTAME. ce‘na. Viktoras^ KąraarąuskąSL- ZiSiaiimėtfį^ėmiiBnt 50; metų 
Į Adomas Mieliauskas, VinęjB^ff^' Susivieniji u® v

.(Atkelta iš. 4 psl.) [TaimUaitis ir daugelis kitu.’.-'igaMme pasT<tžiaūgtrriaT+ęir tūr 
SLA kūrėsi ant liberalinės 'Na, juk šioje apylinkėje dirboritb skai&uni.: į ; - 

dvasios pamatu ir lą kryptį iŠ- *r »»usų organizacijos kūrėjas 3 SLA Idealai r lietuviškas fra 
'■ iki šiol. Nors SLA brolis- Daktaras Jonas šliupas, čia ternalizmas-brolfškuinas, pat- 

netolimame i>crantone gyveno rijotizmas, demokratiškumas waxed 
buvęs SLA prezidentas Pranas ir tolerancija padarė Susivieni- Cah after 8:00 PM- 784-1046. 
Živatas taip pat netoli yra Ma- jima tuo, kuo jis dabar yraJ ---------- - ~
hanoy City, kur gyveno taiu Esu įsitikinęs, kad ir naujieji Chicago, IL. 60Į>2^, tri. WA 5- 
pat buvęs SLA prezidentas Sta nariai, ypač jaunimas, įvertins 2737 arba į skylių Bridgeporto 
sys Gegužis... < . . „ . . . ... -
šioje apylinkėje turite garbin- sės mūsų steigėjų ir veteranu Chicago, IL 60608, tel. 254-3320 ........... . . .. . . jPr

laikė 
kos organizacijos narių tarpe 
yra Įvairių pažiūrų žmonių, 
lygiai kaip sesučių darželyje 
randasi rūtų, bijūnėlių, lelijų 
ir kitu gėlių, taip ir SLA šei
moje yra visokių žmonių, ta
čiau brolybės principas juos iš
laiko didžioje vienybėje.

Pasidžiaugiau, savo kalboje, 
jog galėjau pasveikinti SLjV 
vardu, šiame iškilmingame ban 
kete švenčiau t-minėj an t SLA 
115-tos kuopos 85 metų. Susi
vienijimo 90-lies metii ir JAV 
200 metų gyvenimo sukaktis. 
Paminėjau jog šiame Wilks- 
Barre mieste yra inkorporuo
tas musų Susivienijimas Lietu- vo praeitim iri4 atliktais dar- 
vių Amerikoje, laip, šioje Apy bais yra tikroji Amerikos kie
liukėje gyveno mano nuelas tuvių šventovė, nes šioje apv- 
draugas SLA viceprezidentas, linkėję prasidėjo mūšų tauti- 
Amžinos Atminties Juozas Ma nis-kulturinis judėjimas.

” ” Xj V Z į * _ * _2 ___ . 3

čia ir dabar, šitas gręžias tradicijas ir ištė- ’apylinkėje, 3333 S. Halsted St.,'
• _ • »< , v • «••• • < I Z"»i • _ __ tT • < —l. /<

gus veikėjus, taip šios kuopos tradicijas... .
ir šio Apskričio pimpininkas Priminiau jog mes šiąn-J 
Vytautas Paulauskas, p. Sta- dieną, kaip ir anuo metu, kad i 
nislovaitiene, Nellie Bayoras, kūrėsi SLA, išnaujo stovime 
pp. Agurkis, Sikvylis, šiaučiu- prieš tas pačias, gal net sunkės 
nas Križauskas ir ‘kiti.

Prisiminiau, jog šioje apylin 
kėje jų tėveliai pirmieji ėmė 
steigti ir lietuviškus laikraš
čius. ši apylinkė, ypatingai sa_

nes problemas. Jas sudaro pa
vergtos tėvynės padėtis ir lie
tuvybės išlaikymo reikalai šia 
me krašte.Užtikrinu, kad visus 
sunkumus ir visas problemas 
nugalėsim, jei laikysimės vieį 
ningumo, broliškuoj u pągrin-

■ ■ ■ , :

Ateities lietuvybės laidas yra 
didysis Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje, kaip stipriau
sia visų lietuvių bendruomenės

Patty perkelta į - ?
- kitą kalėjimą ’’

SAN FRANęiSKAS. ^-..Nu
baustoji. laikraščio savininko 
duktė Patty Hearst slaptai per? 
kelta į kitą kalėjimą .San Diego 
kryptimi, 400 mylių atstume nuo 
San Francisko. Jos advokatas 
sako, kad perkėlimas padary
tas saugumo sumetimais. . .

MACHINE REt^AIR MEX

We need m&chine repair men 
who can trouble shoot, repair, 
overhaul, and rebuild industrial 
equipment such as packaging 
machinery, conveyors, etc. į.

prefer candidates with ma
chinist capabilities.

Permanent conditions up 2 to 
$7^0 .per how plus attractive 
benefits. ^ r-•-

■> e* z 0311 Strand
i 581-6100 Ext. 352

TOpiiSIE ROLL INDUSTRIES 
An equal opportunity employer

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMĄJA NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LSSIMOKKJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACuŲ, KREJPKITES Į į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 Cermal. Roa< Chicago E. Virginie 7-7747

REIKALINGAS KOREKTORIUS
Lengvas darbas, geras atlyginimai Kalbos 

mokytoją apmokysime. 1 'Trumpos darbo valan
dos. Darbo valandomis kreiptis Į

NAUJIENAS
1739 S. Halsted St.
HA 1-6100

toviais ir tvirtais pamatais...
Garbė jums, Pensy Įvairi jos 

lietuviai, kurių valstijoje yra 
SLA inkorporuotas ir kur jus 
tokiu dideliu nuoširdumu ir 
meile rūpinatės broliškos or
ganizacijos gerove"’, baigiau sa 
vo žodį.

Sekmadienio' naktis lapkričio 
7 d. su vos 17 daipsnių tempera
tūra “sumušė visus šalčio rekor-_ 
dus šiuo Taikų; niekuo nebuvo 
geresnė visą sekmadienio dieną' 
su vos 35 laipsniais “šilumos” 
Pernai tokią diėną temperatūra 
buvo 68 laipsniai per dieną ir 
55 laipsniai per naktį. Natūrali, 
šiokio meto temperatūra turėtų 
būti 62 laipsniai dieną ir 36 nak
tį. Patariama Chicagos oru-per- 
daug nepasitikėti. - f- ■ 4

•STATIONARY ENGINEER

Oppartunty exists for a statio- 
nary engineer. Must be licencec 
by the City of Chicago^ Able to 
operate and1 maintain gas-firec 
high pressure stęęm generating 
equipment. ' l g

T/J . A* 'W* * *

7 day schedule. $7.20 per hour 
- plus excellent/fringe benefits^':

.... Please call Karl Strand

581-G100 4 Ext. 352-

TOOTSIE ROLL INDUSTRIES 
An equal opportunity employer

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

114 AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir’Talman.

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

ŠIMAITIS REALTY-
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

Erdvus 4 miegamųjų Georgian. 1% 
vonios. Centrinis. šaldymas. Prie 72- 
tros ir Whipple. Tik imękėti $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.. S18.000.

BUDRAITIS REALTY CO.

x

ILGAMETIS PATYRIMAS — SĄŽININGAS DARBAS

Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuvių Įstaigą

American (Travel Service Bureau f
9727 S. Western Ave., Chicago, III. 6064&

Telef. 312 238-9787

Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių, lai
vu kelionių (cruises), viešbučių ir.automobilių nuomavimo re
zervacijas; Parduodame kelionių draudimus; Organizuojame 
keliones i Lietuvą ir kitus kraštus; Sudarome iškvietimus gimi
nų apsilankymui Amerikoje ir teikiame informacijas visais ke
lionių reikalais. ' 'r ‘ ..... į

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

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
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.

NAUJIENOMS Šiemet nėio 60 metu Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės lAIikimul skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja už Lietuvos ir paverstų neturiu laisvę 
nei damos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar }u įgalio
tiniais. >

NAUJIENOS palaiko risas lietuvių demokratines grupes, ju bendras institu
cijas ir remia rišu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdliais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino Ue- 
ruvišku reikalu renesa^je.
KAINUOJA: Chlcagofe Ir Kanadoj* matams — $30.00, pusti matu — 516.00, 

trims m«n. — $6.50, vienam m4n. $3.00. Krtose JAV vietose metami 
— $26.00, puse! metų — S14J50, vienam m ė n. •— $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimu! siunčiama lavalff nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

NAUJIENOS, 
F'39 So. Halsted St, 

Chicago, Ill. 60608

p~] Siunčiu doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

— Vilija Kerelytė ir Karolė 
Zapolytė, St. Xavier kolegijos 
Lietuvių. studentų klubo narės, 
ruošia kalėdinių puošmenų ir 
puošmenų ir lietuviškų orna
mentų kursus studentams ir 
kursantams. Kursai prasidės 
lapkričio 15 d. 7 vai. vak. ir tę
sis 6 pirmadienius.

— Liudviko Gedimino Rėzos 
200 m. sukakties minėjime ir 
taip.pat bus skaitomos jo raštų 
ištraukos tuoląikine lietuvių 
kalba. Minėjimas -bus šį sekma
dienį, lapkričio 14 d. 3 vai. po
piet Jaunimo centre-

— A. a. pulk. Mikas Kalman- 
tas mirė š. m. birželio 12 d. iš
vargintas ilgos ir .sunkios ligos, 
Liga buvo chroniška dėl bolše
vikų kankinimo. Jo palaikai 
pervežti Čikagon ir bus laidoja
mi lapkričio 13 d. 12 vai, šv. 
Kazimiero Lietuvių kapinių 72- 
me bloke. Perkėlimu bei iškil
mingomis .laidotuvėmis rūpi
nasi Vytauto Didžiojo šaulių 
Rinktinė ir LKVS Rairiovė. Ve- 
lionis buvęs šaulių Sąjungos 
viršininku, Vyriausiu skautiriin 
k u,’ dalyvavęs Klaipėdos Krašto 
sukilime ir vadovavęs karinėms 
operocijoms. Tą pat dieną 9:30 
vai. ryto Marquette Parko Lie
tuvių parapijos bažnyčioje bus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti.

— Danutė ir Linda Didžbaly- 
tės. taip pat Julija Izokaitytė iš 
Marquette Parko Lietuvių pa- 
rap. mokyklos dalyvavo meniš
kų plakatų taupymo temomis 
konkurse ir laimėjo Talman 
Taupymo (bendrovės premijas- 
Jų darbai pasiųsti tolimesnėms 
varžyboms.

— Jonas Ruikis išrinktas St. 
Rita aukšt. mokyklos įstojamo
sios klasės mokinių tarybos iž
dininku.

— Walter Vessex, Buenos Ai
res, Argentina, atsiuntė tokį 
laišką: “Rašau jums iš Puerto 
Rico, čia aš negyvenu, tik šiaip 
atvažiavau, šiame laiške rasite 
830 piniginę perlaidą už Nau
jienų prenumeratą. Pradėkite 
siųsti lapkričio 1 į Argentiną, 
žemiau nurodytu adresu. Ten 
aš nuolat gyvenu. Linkiu jums 
viso geriausio”. Dėkui už laiš
ką ir už dėmesį Naujienoms.

Burundi perversmas be kraujo

KINSHASA, Zaire: ĮŠ 30 
kariškių susidariusi; Julita pa
skyrė, šiai Centrinės Af akės vąL 
stybei naująprezidentą pulki
ninką. Jean Baptiste. Bagaža, 
kurs be kraujo-perversmu paša
lino ligšiolinį prezidentą 'Michel 
Micombero. Burundi yra visų 
mažiausia, skurdžiausia, bėt 
tirščiausiai apgyventa šalis pa
saulyje- . ,

. ŠVEISUOTOJAS ‘ g
Patyręs“TIG” darbuose Ir metalo 

plokščių šveisavime. Turi mokėti pa
siruošti darbui ir2 dirbtipagal brai
žinius. Aukščiausias atlyginimas, pui
kūs priedai - Reikia.<kalbėti ir. rašyti 
angliškai;.-i į

MERRILL DIVISION ,
Į h PENNWALT CORPORATION

5601 N. Northwest Highway 
r. -- -- < - r r - < į '■ •< ;' Teirautis angliškai
.. TeL-774-8060’ ~

Visiems^ lyęįų gąlįmjbiu^ darbdavys.

r -k

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

— Cosmos Parcels Express 
Corp., sav. V. Valentinas, siūlo 
pasirinkti maisto siutimus siun 
timui j Lietuvą, iš Danijos arba 
sudarytus iš vietinių produktų. 
Kreiptis į Marquette Gift Par
cels Service, 2501 W, 69 SL,

RENTING tN GENERAL. 
N u omai „

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

te -■ y . ■ ■ ■ • . •

IŠNUOMOJAMAS gražus kambarys 
vienam ar dviem vyram, kurie norė
tu St: Petersburge apsigyventi. 5 mi
nutės nuo Lietuviu klubo. Daugiau 
informacijų: A. Kasper, Briarhill 
Apts. D-2, 5320—-59th North Cir East, 
St. Petersburg, FL 33709.

IŠNUOMOJAMAS 6^ kambarių, bu
tts'■pirmame aukšte/suaugusių nedi
delei šeimai. Kreiptis 1338 S. 49 Avė, 
Cicero. ITd., 656-6889. J : __ . _.

)

z

, SAVININKAS PARDUODA 
liuksusinį 2-jų miegamų mūrinį na
mą. "

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

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

4243 W. 63 Street 
TeL: 767-0600.

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

ga-

ELEKTROS (RENGIMAI 
PATAISYMAI .

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4353. So. Washtenaw Ave. 

TeL: 927-3559

ga

Didžiausios kailių 
posirinkimaj

L pas vienintelį 
lietuvį kailininkąz 

Chicagoje 

^NORMANĄ
BURŠTFINA 

kJeL 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 

s. (bužo)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, 21.60601

SU SAVAIS APLINKUI
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

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

VIENINTELE STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo muro 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^-aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas’ Radiant šildymas; 
Marquette Pnrke. $38,000.

1 % AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto ga- 
Originali 25 m. statvba.

Erdvūs 2 butai. Senutė nepa- 
iėffi. turi nikiai parduoti. Marquette 
Parke. $32,000

GRAŽUS TVIRTAS 7 kambarių 
mūras ir mūro Garažas. Arti mokvk- 
lu. Mamuette Parke. Vvras keliamas 
no Nanin Metų kitnr. Reikia pirkėjo 
su $5,000 savo pinigų.

PLATUS LOTAS arti §v. Kryžiaus, 
‘igoninės Pigus.

- REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

wn OFR5 awn CCNVRACTOR? 
Nimv Ststrha Ir E«monf»»

RIMTA KNYGA— GERIAUSIA DOVANA
Naujienos# galima gauti puikiy knygy, kurios oapuoi bet kokią 1 

knygų spintą aį'fenfyną. J!
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jauny dienu 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip 10- 
manas 367 psl. Kaina $5. ' j

A. Pakalnislas. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 5 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- j, 
tyti i 12 daliu. 296. psLi kaina $5. ' 7 v

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

Prof. Vad. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- !
RIJA, 1 dalis. 208 psl., Įrišta — $3,00, minkštais vir- - /
Sėliais — $2,00; H dalis, 225 pst, įrišta — $3,00. minkš- i i 
tais viršeliais _______ --------------------$2.00 ji

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 1;
Pakalnės ir'Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliur j> 
stracijomis ir dokumentacija. 338 psl., kaina $6. J

P. Kesiūnas,. TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos < 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.' "

Janina Naruna, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ
170 psL ____ -___J---- --------------------------------------$3.00

M. Gvdelis, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai ’ 232 
puslapiai -_____________________$3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et., pašto išlaidoms.
NAUJIENOS,

K

i

1739 S- Halsted SL, Chicago, IIL 60608. — TeL HA 1-6100
$
<

^HINGSlNBFE
Call Frank Zapslis 
32O8’/a W.95trh St.

G A 4-8Č54

ęUėį jr&bi

INSURANCE

GETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauii namai ir remonto darbai 
stUekami sulig užsakymu. ‘ 

JULIUS FFTTNtGTS, savininkas 
77BB16S

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Hllrtad eL, Chicago, III. 66608. — Tel. 254-3320 
" - V. V A L A N T I NAS - < 'x.

MARIA NORETKIENR — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, ILL 60629 • TeL WA 5-2787 

Dideli* piilrinklmat fOšIim Ivilrių prekių, 
MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIU,

I MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pirus ir sąžiningu patarnavimai. Naujausi kraustymo

Įrankiai Ogų metų patyrimai.

2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL 60638. TeL WA 5-6209
—

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
*444 So WESTERN AVE. ,x 

Tiicago Hl 6060R ’T'eel. VI 7-3447

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ^Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis — $3.50.

"7:

Užsakymus su Money orde 
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S 
Halsted St., Chicago 21. 60608

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

SKAITYK Ik KlTAii PATABF

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTI ’NAUJIENAS’

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4045 Aedwr Are 
Chicago, III. com Tai. YA 7-5VC6

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimaa Ir Taicyxnac .. 

W> WEST 6*’h STREIT 
Talat, Republic 7-1941

DOMESIO 
M AMt'AUC VAlPUOTAIAf 

Tikta! $74 pusmečiu! lutomeMHo 
'Jabtlifv apdraudimai pensininkam*

K. L A U R. * ' V " M 
*M5 Se ASHLAND AVli 

S23-H77!,

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE '
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, glmlnly 
Hkvlanmal, pildomi pilietybės pre- 

iymal ir kito Id blankai.

4 — NAUJIE NO t, CHICAGO I, ILL, — frt4»yt NwtmUr




