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ROMA'. — Daugiau kaip 400,- 
000 geležinkelių-, pašto4elefono 
ir tabako monopolės darbininku 
ir. tarnautoju paskelbė 24 valan
dų streikų, reikalaudami pakel
ti (algas?) iš $115 iki $173. Ci
vilinės tarnybos tarnautojai pa
našų streikų žada skelbti šio mė
nesio gale.

Ministeris pirmininkas įspėjo 
italus, kad Italija turi pažaboti 
ekonominę krizę ir sutvarkyti 
savo krašte ūkį. Tuo tikslu jis 
nori pakelti mokesčius, kuriems 
stipriai pasipriešino virš mili
jono Romos darbininkų, grasin
dami ir net pradėdami streikuo
ti/Darbininkai sako: jau ir taip 
mokesčiai iki 3.4 bil. dbl. pakel
tos gazolino, telefono, elektros 
ir pašto patarnavimo sąskaitos 
privatiems vartotojams, o- tuo 
tarpu darbininkų ’atlyginimai 
yra užšaldyti- ’•/ cii ’ •

ROMA. — Italijoje ekonomi
nė krizė nemažėja, bet didėja. 
Gaminiu kainos kyla greičiau' ne
kaip darbininkų uždarbiai; Val
stybės skola užsieniui per pa
skutinius trejus'metus iš 1 bil. 
dolerių užaugo iki 17-kps bili
jonų. Ministeris pirmininkas 
Andreotti pranešė parlamentui,, 
kad Italija turi skubiai gauti pa
pildomai užsienyje 5.7 bil. dol. 
paskolų, tikslu padengti -Itali
jos-prekybos nuostolius ir kre
ditorių reikalavimus.

Pirmininkas. Burns pabrėžė, 
kad ateinančiais mietais didė j an
čiaikrašto ekonomijai 6-šiais 
procentais, pinigų kiekio lygia
gretus ekonomijai padidėjimas

CHICAGA. — Kepyklų šofe
riams sustreikavus ketvirtadie
nį didžiosiose krautuvėse duo
nos buvo pritrūkę, bet mažoRsų- 
w buvo piDnai uthankanuC

Sąryšyje su katastrofine li
goniu padėtimi, atsirado nauja 
draudimo - biznio rūšis, kuri ap
draudžia žmogų arba, tiksliau 
tariant, jo astronomiškas sąskai 
tas ligoninėje iki 250,000 dol.; 
žinoma, atskaičius iš ligon io ki
šenės‘sąskaitų vardu 10,000 dol.(

ROMA. — Karo metu buvęs 
Romoje vokiečių kariuomenės SS 
karininkas ir policijos viršinin
kas, Herbert Kappler nuteistas 
Italijos teisino už nužudymą 335 
italų,, iki gyvos galvos sėdėti, 
kalėjime, dabar, jo advokatams, 
prašant, italai jį paleidžia-į lais
vę, kadangi jis pradėjo^ sirgti 
vėlio liga. ‘ ‘ . t rtf.-

kankamas. Bet, turint prieš akis 
globalinę-viso pasaulio-infliaci
ją bei ekonominį negalavimą ir 
būsimą žemės alyvos kainų pa
kėlimą, kitaip- ir .būti negali — 
pinigų kiekis i apyvartoje negali 
būti sparčiai .didinamas.

“Yra aišku, — sakė pirminin
kas Burns, — kad industrinėse 
ir neišsivysčiusiuose-kraštuose 
būtinai, reikia ..gyvinti: kraštų 
ūkius, bet tai turi būti daroma 
nepaduodant perdaug kuro p in
fliacini motorų. Tradicinė politi
ka; gerinti ir gyvinti kraštų ūkį, 
gali būti neproduktyvi prisibi-

PALEIŠTAS SS POLICIJOS 
VIRŠININKAS

pakeitimaspriimtas ;191 balsu 
prieš Ck ^žemutiniai rūmai tą 
pakeitimą'-priėmė - praeitą' savai
tę/ ’Naujasis pakeitimas • leidžia 
valdžiai Uždrausti-bet kokios or
ganizacijos “prieštautinę” veik-

/ WASHINGTON AS. — Federalinės rezervų tarybos pirmi-1 
ninkas A F. Burns senato ekonomijos bei bankų komitete pa-, 
reiškė, kad infliacija yrą didžiausias priešas ir kad su ja kovoti ‘ 
federalinė rezervų taryba nekeisiariti savo taktikos, t. y., fe
deracinė rezervų taryba ir toliau-tvarkys pinigu kiekį apyvar
toje, prisilaikydama ekonominio pasiūlų ir paklausų dėsnio.

CHICAGA. — Penktadienio 
naktį vienmotorinis lėktuvas 
Cessna 150, pakilęs iš Midway, 
nukrito į Lietuvių Sy. Kazimiero 
kapinės prie 112 st. ir Puląski 
avė. Pilotas ir kitas asmuo, kurs 
buvo tą lėktuvą nusamdęs, abu
du sveiki gyvi apleido kapines.

CHICAGA. — Apskrities li
goninėje mirė Dr Samuel Koch, 
88 m_,’kurs išrado naują, geres
nį būdą nudegimams gydyti.

WASHINGTON AS. — Vienas 
Washington© narkotikų, vartoto
jas ir kartu "gatvės biznierius” 
senato komitete pareiškė, kad 
jis narkotikus “svoriui numes- 
ti” gaudavęs pagal daktarų iš
rašytus receptus vaistinėse, mo
kėdamas už juos 7 dol. Gatvėje 
jis tuos “svoriui numesti” vais
tus parduodavo kitiems narkoti
kų vartotojams, gaudamas jau 
100 dol

WASHINGTONAS. — Žemės 
ūkio departamentui paskelbus, 
kad Šiais metais? grūdų derlius 
yra daug didesnis nekaip buvo 
mJanyta. pradėjo pigti grūdai, 
kuriuos paseka krentačios gy
vulių kainos.

Pasak žemės ūkio departamen
to, šiais metais Amerikoje pri
kulta 6,063 bilijonai bušelių grū
dų. Sojo< pupelių gauta 1,252 
bfl.. bušelių, žymiai daagiauno

Herojine vartotojas 
liudija

Įskiepyta daugiau 
kaip 14 milijonų

ATLANTA. — Praneša, kad 
iki praėjusio ketvirtadienio nuo 
kiaulių slogos įskiepyta daugiau 
kaip 14 milijonų žmonių, tai yra 
apie >10 nuošimčių numatytų 
įskiepyti amerikiečių, pradedant 
nuo 18.metų amžiaus. Pradžioje 
žadėta, skiepyti daugiau kaip 
200 milijonų, tai yra visus; da
bar skelbiama, kad tik 140 ar 150 
milijonų. Visai skiepijimo pro
gramai Kongresas skyrė $135 
milijonus.

įvyksią greitu laiku. .

Indira. tebėgįlina savo diktatūrą 
' ■ NEW. DELHI. — Indijos par
lamento žąukštėsmeji rūmai 'ūž- 
gyrė konstitucijos pakeitimą,

Atpinga grūdai, 
maistas

keliu, gali iššaukti recesiją.’ Visų1 Stasr.tiar. tik meteis: UP1
■praneša .patyrusį'kad v pakeiti
mai i šios ; partijos, -/vadovybėj ė į'bet veikla-, nėra galutinai užgniaužta. Lapkričio 11 pogrindinin

kai, 35 mylios į pietų rytus nuo .Buenos Aires, La Plata vietovėje, 
įmetė granatą į policijos, būstinę, kur susirinkę policininkai po
sėdžiavo. Vienas ten buvęs gaisrininkas užmuštas ir 10 policininkų 
‘sužeista.- r;?;, ;

Library uf Congress 
Periodical Division 
Washingion, D. C. 2054C

$1,000,000 medinėj kojoj

SAN FRANCISCO. — Avia
cijos muitininkai areštavo Viet
namo karo veteraną invalidą Ro
nald Odom Carter, 29 mėtų am
žiaus, kurio medinėje kojoje ra
do milijono dolerių vertės he
roino. . Carter kaltinamas ban
dymu įšmugriiuoti į JAV 2-2 
svarus heroino.' -

Atsistatydina Respublikonų 
pirmininkė

. DES MOINES. — Mary Loui
se Smith- planiioja atsistatydinti 
iš Respublikonų partijos pirmi
ninkės pareigų* kurias. ji eina

Iš vienos, partijos padarė .tris 
CAIRO. Egipto.; prezidentas 

Anver Sadat įsakė savo vienin
telei partijai — Arabų Social 
listų Unijai, pasidalinti į tris 
f raukei jas ir pasivadinti nepri- 
klausomis politinėmis partijomis 
— dešiniųjų, centro ir kairiųjų, 
kurios tačiau .pasiliks po ASU 
(Arabų Socialistų Unijos) .“liet
sargiu- Tos “nepriklausomos” 
partijos*, “reprezentuos maršą į 
sveiką demokratiją”, pasakė jis. 
“Nuosaikiųjų” partija Ispanijoj

MADRIDAS. — Politiniai nuo
saikieji elementai Ispanijoje 
įsteigė naują politinę partiją, pa
vadintą Liaudies (Popular) par
tija, kuri jau pradėjo ruošti kan- 

I didatus būsimiems, parlamento 
.................. ... , ., brinkimams, kuriu Ispanijoje ne-1 Italijos-tabakuunkų streikas / nuo Nau>

ji politinė partija yra pirmoji 
Ispanijos'scenoj e beveik 40 me
tų bėgyjė,. Ispanijos policija su
ėmė du darbininkų. lyderius ko
munistus, kursčiusius darbinin
kus nuo penktadienio pradėti vi
suotinį streiką.

Savo laiku Kalifornijos pakraščiais plaukiojo Įvairiausios statybos, įvairiausiu tautę laivai, bet šiandien 
ty laivu skaičius sumažėjo. Kalifornijos gyventojai norėdami papuošti savo aplinką, patys pradėjo statyti 
laivus- pakelėse, kad greitkeliais pravažiuojartftieįi gaišu matyti senovės laivus. Deborah Garnett įlipo į 
Berkeley plento pakraštyje stovinti laivą ir pasiėmė vairą, bet laivas nejuda. Deborah vėl sėdo į savo auto
mobili ' ir nuvažiavo. . ?

dant krašto, ekonomiją; yra vi
siems žinomos priemonės.'tai ma
žinimas .ar didinimas mokesčių, 
valstybėsišlaidų ir pinigų kie
kio apyvartoje”^

Aišku, kad šie trys ekonomi
jos reguliatoriai turi būti sūdė- [ kuriuo padidinama ir praįlginą- 
rinti ir veikti darniai. Bėdą tik, |maIn^iš^iėiė&^pirmiimikės. In- 
kad ekonomijos mašinoje yra ir dinos Gandhi vyriausybės galia, 
kitų daEų, kurie, nemažiau reikš- į Opozicijai - atsisakius j balsuoti, 
m ingi ir kurie gali pristabdyti 
ar pagreitinti ekonomijos riedė
jimą.-Vienas iš tokių dalių, tai 
naujai atsiradęs žemės.' alyvos 
klausimas, jo kaina, arba politi
kierių'neapdairūs partiniai tiks-

Suėmė plėšikus
MARSELIS. Pereitą vasa

rą buvo apiplėšti Prancūzijos 
Rivero j e ir Nicoje bankai įsika- 
sus tunelius iš požeminio kana
lo. Bankų plėšikai sugebėjo iš 
bankų seifų išsinešti apie 10 
mil. grynais.pinigais ir-brange
nybėmis.

Prancūzijos policija praneša, 
kad bankų plėšikai susekti. Esą, 
Korsikos saloje buvo suimta 
apie 40 asmenų,. Įtartinus plė- 
šiisr-^Btfbku^minėtoje Ttiyėroje 
ii- Nicoje. ' Spalio 26 policija 30 
suimtų pristatė į Marselį, kitus 
10 į Paryžių tardymui;. Tačiau 
vyriausias bankų apiplėšimo “in
žinierius” ir .kiti keli specialis
tai spėjo, pasislėpti, išgirdę ra
dijo pranešimą, kad policija yra 
susekusi plėšikų pėdsakus-

Argentinos apsaugos daliniai f - . —* = -
tuoj-pradėjo; tikrinti La. Plates.)./ TfAKv/wj gnnlniTHQi 
apylinkes, kur įvyko kovos su | ll-UlljvS SUIlKUIIIuI 
teroristais. į. Astuoni' teroristai 
buvo nukauti. Kiti ketini buvo 
nukauti La Plates priermestyje 
Gomnet. Saugumo organų tar
pe nukautų nebuvo.

Paskutinių 2. savaičių bėgyje' 
La Platos apylinkėj e buvo nu
kauta 41 pogrindininkas. • .

Į La 'Platos policijos būstinę 
įmesta bomba yra trečias iš ei
lės .toks įvykis, įskaitant ir spro- 
girbą spalio 2 d.' didžiausioje Ar

gentinos kariuomenės bazėj e, 
kėlioms i sekundėms praėjus po 
išvykimo prez. Jorge Videla.

HUA KUOFENGAS NESIRENGIA 
NUOLAIDŽIAUTI MASKVAI

Brežnevas tvirtino, kad Angoloje rusai 
nesiekia naudos, o dabar viską plėšia

HGNGKONGAS, Britų kolonija. — Leonidas Brežnevas yra. 
melagis,— šiandien viešai tvirtina Hua Kuofengo kontroliuojama 
komunistinės Kinijos spauda. Kai Kinijos Vyriausybė pasiuntė 
Sovietų Sąjungai telegramą sveikinančią rusus “Spalio revoliu
cijos sukakties proga, tai daugelis manė, kad dabartinė Pekino vy
riausybė vis dėlto nutarė ieškoti glaudesnių santykių su dabarti
nės Sovietų Sąjungos vyriausybe. Bet šiandien paskelbtas toks 
aštrus kaltinimas-vyriausiam komunistų partijos vadui tas viltis 
išblaškė.-.
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Sovietiškos sunkenybes Italijoje

ROMA.. — Italijos ministeris 
pirmininkas Giulio Andreotti 
prieš pradedant parlamente dis
kusijos ekonominių sunkenybių 
klausimais tarėsi Sii italų komu
nistų vadų Enriko Beriinguer. 
Priėji tai fevo tarpe tarėsi ko-

Politbiuro sąstatas 
nepasikeitė

MASKVA. — Centralinis So
vietų Rusijos komunistų parti
jos komitetas-arba politbiuras 
savo posėdžius turėjo Maskvoje 
.spalio 25-26 d. Maskvos radijo 
pranešė/ kad Politbiure neįvyko 
jokių pasikeitimų, kuris ir to
liau paliekamas vadovauti’ visa
galiam Leonidui I. Brežnevui-

Politbiuras savo posėdžius bai
gė diena anksčiau prieš praside
dant visos Sovietų imperijos taip 
vadinamam Sovietų parlamento 
sesijai. Manoma, kad Sovietų 
parlamentas gali atleisti iš pa
reigų minister] pirmininką 
Aleksandrą N. Kosiginą, kurs 
sulaukęs 72 m. amžiaus serga 
širdimi ir viešai nesirodė kokias 
septynias savaites.

Katastrofinė padėtis 
šiais laikais JAV .viskas yra 

gerai kol esi sveikas, bet susir
gus1 blogaivisos santaupos 
ir ligos draudimai. greit išsenka 
atsidūrus rimtai sergančiam li- 
goninėjė- šių dienų “modernus” 
ligoninės' gydymas labai greit 
pasiekia astronomiškas sumas: 
20-30 ar-net 70 tūkstančiu dol.

Mao Cetūngas nenorėjo dary
ti jokių nuolaidų dabartinei so
vietų vyriausybei, nes jis buvo 
įsitikinęs, kad visi dabartiniai 
komunistų .partijos nariai yra 
karjeristai ir ne' komunistinės 
santvarkos, bet sovietinio impe- 
rialimo tarnyboje. Hua Kuofen- 
gas, paprastas provincijos vei
kėjas, susitarė su Kinijos karo 
vadais visais svarbesniais kraš
to valdymo klausimais, galėjo 
bandyti gerinti santykius su So
vietų Sąjunga, bet tokioms idė
joms'buvo išblaškytos visos'vil
tys, kai penktadieni 'spauda ir 
radijas viešai paskelbė, kad pir
masis Sovietų Sąjungos sekre
torius yra didžiausias melagis.

šiandien Hua Kuofengas yra 
tikras komunistinės Kinijos val
dovas. Jie yra ne tik Kinijos ko
munistų partijos pirmininkas, 
bet ir Kinijos karo jėgų viršinin
kas. Kariuomenės vadai sutiko 
bendradarbiauti su Hua Kuofen- 
gu, kai jis pasižadėjo suvaldyti 
partijoje veikusius, radikalas. 
Buvo susidaręs įspūdis, kad pats 
Hua Kuofengas yra radikalas, 
bet vėliau paaiškėjo, kad jis to
kiu nebuvo. O kai rado įrodo
mos medžiagos apie Mao Cetun- 
go našlę ruošiamą perversmą 
ir planą jį suimti, tai jis spren
dimus darė greitai ir ne tik po
litiniame biure, bet ir visame 
krašte veikusius radikalus tuo
jau izoliavo. Kariuomenė pilniau
siai pritarė šiems Hua Kuofen
go žingsniams.

•

Melagio titulą Brežnevas gavo 
už sovietų politiką Afrikoje. Pra
eitais metais Brežnevas pareiš
kęs, kad Sovietų Sąjunga, teik
dama pagalbą Angolos komu
nistams, nesiekia sau jokio# 
naudos, rašo Kinijos komunistų 
spauda Dabar aiškėjo, kad So
vietų Sąjunga stengiasi dominu-o 
ti Rytų Afriką. Sovietų valdžia 
teikia ginklus Kubos parsidavė
liams, kurie kovojo Angolos pi
lietiniame kare, pavergę kraštą 
ir dabar plėšia ir išnaudoja An
golos gyventojus.

Daugelis manė, kad Sovietų, 
sveikindama naują Kinijos vy
riausybę, ištiesė kiniečiams tai
kos šakelę. Tai buvo ne taikos 
šakelė, -bėt užnuodyta vilyčia, 
— aiškus Pekinge išeinanti ki
niečių spauda ir komentuoja ra
dijo stotys. Po šio pareiškimo 
aiškiai matyti, kad jokio page
rėjimo santykių tarp Maskvos 
ir Pekino tuo tarpu negali būti.

ARGENTINOJE TERORISTAI SUŽEIDĖ

BUENOS AlRAS. *Argentinos ka^^fems'perėmus- vy
riausybę į savo rankas, terorizmas Argentinoje yra prislopintas,

Nori taikos 
ruoškis karui 

‘hWĄSI@fGtONAS: — Naujai 
susiformavęs komitetaą 'f' kurį 
įeina keturių buvusių adminis
tracijų kabinetų nariai, kreipėsi 
:į naujai išrinktąjį .'prezidentą, 
Jimmy Carterį sustabdyti“slin- 
kimą karo linkui” padidinant iš- 
laidas apsigynimui- Komiteto 
pareiškime apie didėjantį pavo
jų perspėjamą,-kad Jungtinėms 
Valstybėms didėja grėsmė iš Šo
ri etų. kurie siekia viešpatauti 
iš visų jėgų didindami apsigin
klavimą. To komiteto narių tar
pe yra buvęs : JA V iždo sekre
torius John B. -Connally, buvęs 
Armijos sekretorius Gordon 
Gray, buv. yalst. sekretorius 
Dean Rusk ir buv. iždo sekr. C. 
Douglas Diliom ' • .



TARYBAI SUSIRENKANT'(. t

d. lapkričio mėn. Čikagoje.
Ne šio straipsnio tikslas apž-

lybei bei išeivijai sunkiausiais drasis Amerikos Lietuvių F on- naujai išrinktas, tos pačios gru 
laikais. Tik prisiminkim ‘kieno das, — RALFAS, kuris Šelpė pelės ‘pirmininkas pareiškė, Į 
pastangomis JAV iki šiol nepri tremtinius, esančius Vak. Vo- kad jis šabloniškai ir visai 
pažino Lietuvos įjungimo į So- kietijojiridabar šelpia riroptĮL atsisako šaukti lietuvius į vie-' 
vi^tų S-gų? Kfeno pastango- to nuskurdintus tautiečius, nybę, įsidėirfetina, kad-jisai,' 
mis tūkstančiai tremtinių iš esančius krašte ir Sibiro trem- dar nesudaręs valdybos, bet 
Lietuvos nebuvo prievarta grąMyje? Galima būtų daug klku- ja'u daro pariškin^is vieny-

'Kelionės jspūdžiai Vakarų Europoje 
KAZYS KARUŽA

Jie parodo miesto man karališkus rūmus, kurie

Amerikos Lietuvių- Taryba— 
ALTAS apželgti 'savo atlik-[ _ _
Ritins ^arbamti ir nustatyti gai-, velgti ALTO atliktų darbų isto! žmti komunistų rankas ir gale- sįmų statyti ir atsakymas būtų bės klausimu. Taigų iŠ kalno Jie parodo miesto man karališkus rūmus, kurie 
rėk ateitie* veikiai, "kas metai riją, kuri siekia virš 30 metų jo įsikurti JAV ir kituose lais- vienas — tai Altos pastango- žino, kad tokią valdvbą suda- buvo uždaryti tik aplinkui vakštinėjo-.kariuomenės sar- 
’•nW“L veiktos- Yra atlikta dau? 5var.j vuose kraštuose? Kieno pastan mis. ' ' I rys, kurį jo linijai nesipriešins, gybmiaj, o prie centrinių durų stovėjo karys SU šautuvu. .

teofwuoqa- ivyks 13 b>« darbą musu tauta, ir eals. gom.s buvo suorganizuotas Ben Kaip žinome, ALTį sudaro- Yra tani tikrų vila,, tad-" Tai maž^, įr nepriklausomai besitvarkanti

organizacijos, draudimų susi- taisyti naujasis LB Tarybos ya^s^ybe, kurt šliejasi prie^ Prancūzijos ir Belgijos. Š1O- 
vienijimai, kultūrinės organiza prezidiumo pirmininkas jau- J® valstybėje yra tik 34 kiek didesni njiestai: lech, Lu* 

\ijos ir pašalpinės. Vadinasi,: has veiklus žmogus R. Kudu- xenbourg ir Redange. Prancūzijos Tytiibse,-šf ’valstybė- 
• apima kuo plačiausius išeivi-‘kis. Tačiau; kaip jis pats pas- lė jungiasi su Audun-le-Tiche. Pats miestas; labai senas, 

Jbs.sluoksnius jj todėl JAV vy- j tebėjo Clevelando susirinku perkirstas didelitį griovių, o žemai apačioje teka men-z 
J riautjW. reiljriui e^nt, zJ!lo,lme. kad taryba nustato veiklos p - M įj

už jų įvykdymą, bet centro vai geležiniais tiltais, kūnais keliaują žmones ir važiuoja 
dyba', pagal įstatus, gali vykdy automobiliai. Rytinėje griovio dalyje, šlaito šone yra 
fi. arbane.LB Clevelando susi- pilies liekanos, lyg katakombos, kuriose gynėsi nuo prie

šinkime buvo pristatyti naujai šų. Bet vieta jau apleista, jos niekas neprižiūri, nors ji 
išrinktos tarybos prezidiumo yra istorinė. '

Mums beveikščiojant,. Stasys ir Antanas atsiskyrė, 
ti pranešimus apie naujai iš- nes jie nenorėjo visur skubėti, o man svarbu daugiau pa
rinktos tarybos sesiją ir jos matyti. Vis skubėjau. Juodū nuėjo į alinę ir traukė alutį, 
darbus., ; o aš su dviem poniom nuėjome į miestą-'Jos^pavargo.
. j?.ra^?^m^1.’ kaip 'ie“as ^ Tuomet atsisėdo aikštėje prie staliuko, kur žmonės ge- 
V^labai liist Suprantama, kavą, alutį ir užkandžiauja, o aš laukiu aikštės kam- 
kad per vieną sesijos dieną ne P® prie Stasio automobilio. ■ " • <
galėjo kažin ką nuveikti. Jie 
tik išrinko Tarybos ‘prezidiu
mą, vald. pirmininką ir keletą 
komisijų., Diskusijose buvo pa
klaustą, ar sesijoj nebuvo iš- kad dvi ponios sėdi prie staliuko po medžiais, laiką gaiš- 
, r-, r, , tą, o aš 'vargstu prie automobilio. Po kėlių valandų Nu

džiugau, per žmonių minią pamatęs ’ ateinančius. savo 
vadovus. Ponios užpuolė,juos, J^^negteži.ai elgiasi, Įaip 
palikę mus prie parko budėti kielias'valandas. f

Mano viena koją buvo patinusį skaudėjo ir turėjau
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WHILE YOU EARN 6’/2% to 7% %X„
•IN OUR SPECIAL ACCOUNT

17” Diagonal COLOR

with 5ouu
You ėah have this 17r RCA XL-10CT 
COLOR TV. . .and your money grows to 
$1,897 in 72 months.

$2,000.
• And your money grows to $2,283.06 in 4 

years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,558.48 in 
2# years.

Or With 510,000
And your money grows to $10,691.09 in 
1% years.

Or With $20,000
And your money grows to

k $21.024.81 in T year.

jbs sluoksnius ir todėl JAV vy- tebėjo Clevelando

i kad ALTas kalba visų Lietuvių 
’ vardu. Tačiau, atsiranda baL 
i sų, kad Altas nebereikalingas.

C < Tai kaip tai? (Kodėl? Po 2-ro 
pas. karo, gelbėdamiesi nuo ko 
munizmo, tūkstančiai tautįe^kj. 
pasitraukė į vakarus, iš kurių 
didžioji dalis atvyko į JAV. At 
vykę jie atsivežė įvairias orga
nizacijas turėtas neprikL Lie
tuvoj. Pradžioje buvo įstrigtos 
tremtinių draugijos, kurios vė 
liaii persiorganizavo j L. Ben
druomenę. Gi atkurtos atsives
tosios organizacijos “įsijungė?-į 
ALTO vietos skyrius, kas Altds 
veiklą žymiai pagyvino.

Lietuvių Bendruomenė pasis 
latė tikslą, dirbti kultūrinėj ir 
lietuvybės išlaikymo šrytyje. 
PoHtjnėj srity LB galėjo veik
ti ALTos sudėty, nes ALTos)junginio,‘ALTos ir ALB. san- 
skyriuose ir -centre-- dalyvavo ntykiiį ir bendradarbiavimo sų 
i r LB lątsto^m. Taip buvo susi- ’ okupan tu klausimai ? Atsaky- 
tvarkyta ir ALTos su'LB. susi
tarta. Ko geriau bėrrikia?

Bet čia.
dainelėj: viskas būtų gerai bu 
vę, jei tas rūdys iš pasuolės bū-' 
tų manęs netfžpuolęs: ALB įsu matiiūs”. Diskusijose keletas 
stiprino vienos srovės 'nėskait. asmenų pasisakė ir bendradar 
linga grupė,- kuri užsigeidė biavhno su okupantu klausi- 

. valdyti ir -primesti savo valią mu. Jų "manymu, šio klausimo 
viso krašto liet, išeiviams ir jų: nereikėtų pertempti ir mažiau 
organizacijoms. Kiek šimtu j spaudoj ir susirinkimuose, kel- 
tūkstančių beskabytum lietuvių ti. Esą pirmaeilių meninių jė- 
kilmės išeivių gy venančiiį gų atvykimu iš. okupuotos Lie- 
JAV, bet jeigu LB vadovai iš
rinkti tik 7000 balsuotojų, ‘tai tis. B-hės susirinkimas jiems4 
būtų netikslu manyti, kad jie pritarė plodami. Manau, kad 
turi mandatą visų vardu veik- _ _____ ___
ti; gal greičiau tik vienos gru- ’ norėčiau, manvti, kad tie. kai.

— • • . A L v ** - . ......... T *

nariai. Prezid. nariai, visi 
clevelandiškiai, turėjo padary-

kelta lapt. Bendruomenių su

ta, kad tokie, klausiniai buvo 
iškelti, bet kadangi niekas ne-

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

With $1,500 I
You can have this 1?'^ RCA^XL-100
COLOR TV. , .with Remote Control, . 
.and your money grows to $1,695.54 in 72 
months. . ; ; ;

"Or With S2,0C0 .
And your money grows to $2,112.23 in 4 
years. Jį ?

Or With ^5,000 —
And your money grows to $5,408.95 in 
2% years. v; "

' Or With $1 0,000
And your money grows to $10,551.99 
in 1% years.

Or With 520,000
And your money grows to 
$20,890.22 in 1 yean

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST
•£u*vH wttbn >cco*nt for term ©f certificate Fro** deposit. >** deduct the cost of the Mem, but the inherit fdfWn peys
•or it ohrt fr*** »* xir%honjK of « * % to /K % on your M deposit. Federal regulations require substantial interest penaiky for wty

M11M8EK

’ Ten išstovėjau apie dvi valandas ant vienos l&jbs... 
Dairiausi, kaukiau ateinant savo gerų bičiulių, o jie kaž
kur savo pomėgius tenkina-traukia alutį ir negalvoja,

t čia, taip tQj\?’..ta<fiespaantrino, tai ir nebuvo svars kovėti ant vienos. Ponios labai nervinosi, juodvi gvėrai 
>lAi • xrittlrQQ Tvnfri ctorori Ku tOIUl. 199 * _ X ____ _ • '_ _ ay.j_ • ? X‘/apipešė” juos,.. Po to važiuojame toliau. Nutarė paro

dyti man II-jo karo aukas: žuvusių amerikiečių ir vokie
čių karių kapines. Išvažiavome iš miesto. Rodos pasu
kom j rytų pusę. Pirmiausia privažiavome iš greitŠelip 
didelę parkinimo aikštę, kurioje pasistatėme autombbi- 
lį. Žiūriu, stovi Fordo gamybos “steišehvagenas”. Pir
mą kartą ten pamačiau amerikonišką automobilį savo 
kelionėj, išskyrus vieną mažesnį Fordą Toledo- Visur 

i-.-,. ......... ..-.-4 siuva tik maži europietiški “kariukai”, daugiausia Vdlks-tuvos mes turėtume tik dziaug ‘ ‘, ‘ S“*tvagenai. . , ' . '. |
- ; Prieš UPas. karą Belgijoje lietuvių beveik nebuvo,
ir okupantas jiems paplos. Ne beį 2945 m.; paskelbus Vokietijos kapituliačiją, buvd» at- 

pės vardui? Kaip pavyzdį, ga-.! bė to jai (su dr. titulais) būtų 1 BeLlją net 200 suvargusių lietuvių kasyklų
Įima priminti, kad tik viena išplautam smegenim, greičiau, Urbams. . . ; ■ į:

rSraanrwinHo a Luksembourgo — Amerikos karių kapinės. Į; kąpi-
( itūsų išeivijos JAV tarpusa- n€S einame per didelius prabangius ir puošnius laurų' la- 
vių santykių stovis yra apverk- pnis vartus, 13 amerikoniškų žaigždžių puošia vartų 
tinoj padėtyje. ALTOs konfe- ■ stulpus 1776 USA iš vėliavos, kada Amerika buvo po tau-. 
rencijai yra sunkus uždavinys tinės revoliucijos išsivadavus iš anglų jungo? f 
ir .pareiga 4 tokią nelemtą pa-J Lankytojų pastate yra registracijos knyga. Tenįga- 
ir'paSkoUkrf^fr priemortĮ “ma.rasti šiose kapinėseW_laidotų karių sąrašą.

... .... Netartų, kūne yra hkę palaidoti Etaopope, Afrikoje ir 
raiste kad tą bendruomenę M Italijoje. ■ .J

T’mnn II +"»T» r-k /Trn^ *• . ‘ * *

Taigi čia Įstatai labai “praš- 
99

apdraudos organizacija SLA sukalkėjusiom. 
turi apie 7000 narių ir kuri įei-' 
na į ALTos šudetį/us'

Galima būtų remtis “Lietu
vių Ghaurta” kad visi lietuviai 
priklauso LB. jeigu laisva va
lia visa išeivija su savo organi 
žarijom. būtų įsijungusios. Bet 
gi, “Chartoj”, tur būt, nėra pa ir paieškoti kelių ir priemonių 

atstatyti tvarkai. ALTOs' cent-

turi valdyti viena politinė gru
pelė?

LB vadeivos, remdamiesi va 
dinamų “visuotHnnriu”, nus
prendė, kad jie yra .virš visų, o 
ALTas, kaip vadavimo veiks 
nys daugiau nebereikalingas.

Vykdydami ALTos griovimo 
darbą, jie savo šalininkus pras 
tumia į ALTos skyrių valdy
bas, nelyginant Trojo ark
lius, kurie ignoruoja ALTos 
centro nurodymus bei sugesti
jas ir kitais būdais kenkdami. 
Tokia pragaištįnga LB veikĮa 
negalėjo rasti pritarimo išeivi
jos tarpe, kas ir privedė prie 
B.nės ^suskilimo. Taigi dabar 
turime dvi LB.

Sunku dabar -pranašatiti, ar 
pavyks privesti išeivijos orga
nizacijas prie vienybės. Antai,

, kreipti į savo skyrius, nes juo-se pa veikios .unkunui. Rei-! . TO įrašu “GafMng^at-
mimmui uz neroiskas ir paaukotas gyvybes. 'Pagerbimas 
jos sūnų aukų”. Amerika pastatė tą paminklą. Jį puo
šia Amerikos herbas. Kitoje pusėje yra parašytas tas pats 
tekstas prancūzų kalba. „ ; ' ■g'" į .(

Natūralu, kad LuxembourgaS reprezentuojamas 
paminkle: Luxembourg© kunigaikštystė 999 kvadr. my
lių sū 350.000 gyventojų buvo okupuota priešų/; Ąpiė 
12-000 luxemburgieciu buvo pasiųsti į Rusijos .frontą, 
kur Beveik pusė jų žuvo.. 1944 m. rugpjūčio .14 Amerikos 
5-ji ir I-ji divizijos išlaisvino miestą. Luxsembourgas li
ko amerikiečiams dėkingas už laisvę ir daug jiems padė
jo karo pabaigoje. Tas tampirus ryšys liko iki šių dienų, 
nežiūrint, kad talkininkavo Vokietijos armijai prieš Ru
siją. ’ ' - \

Viduryje paminklo terasos yra brcmžiriis. įrašas, pa
imtas iš gen. Eisenhowerio kalbos, kuri yra auksinėje 
Šv. Pauliaus katedros knygoje, Londone.

Parašyta: Visi, kurie gyvens laisvėje dabar ir .per 
amžius, prisiminė tuos 'garbingus, vyrus- su dėkingu 
mu. Jų gyvybės aukos ir tikslai, už kuri jie žuvo, gyvens 
amžinai. _ 4 * 4

• « -V*

Dešinėje pusėje yra žeihėlapis, kuriame parocįyta 
visos karinės-šiaurės vakarų'Europos operacijos. Tas 
žemėlapis buvo padalytas amerikotro menininko Allyn 
cby. - • .

Tas milžiniškas paminklas padarytas iš labhV kieto 
granito, atvežto iš Švedijos. Virš koplyčios durų yra įra
šas: '‘Čia yra įamžintas drąsos ir pasiaukojimo-atmini
mas”. Viršuje stovi 23 pėdų Taikos Angelo statula, 
raudonos orchidėjos spalvos. " r #

- ; fBtrt ‘daugiau) ' .*•’*

kia sutvrkyti 16 Vasario aukų 
klausimą. Vėliausiam LB biule 
teny Nainys primygtinai rei
kalauja, kad 16 Vas. aukos bū 
tu renkamos ir LB.

Clevelando ALTos organiza
cijų metiniame susirinkime š. 
metu pradžioje buyo pasisaky
ta prieš LB dalyvavimą 16 Vas. 
aukų rinkime. Charekteringai 
viena susirinkimo dalyvė paša 
kė, kad reikia pašalinti tą ge
gutę, kur kiaušinius deda i sve 
timą lizdą. Org. susirinkime 
dauguma balsų buvo priimta 
tokia rezoliucija 16 Vas. auku 
reikalu: “16 Vasario aukų rin
kimo reikalu laikvtis ALTO

(Nukelta į 6 psl.)

SKAMBINKITE DABAI:

JŪSŲ NAM4
ERWIN J. -•

MICHAELS
.4637 Sz). Archer Ave.

(Prie 4v-los> j. 254-8500
V^RbUODAME 5^- 
PRIEMIESčruS tR 
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Sekmadienį, lapkričio 
men. 14 d.

3 valandą po pietų

MARIA HIGH SCHOOL 
AUDITORIJOJ

Pagerbdamas niiru.si m uz. K. Steponavičių
"CHICAGOS LIETUVIŲ CHORAS PIRMYN STATO FRANZ LEHAR’O TRIJŲ VEIKSMŲ OPERETE

BILIETAI (ULNAMI:
MARGINIUOSE
*2511 West 69th Street

ir spektaklio dieną nuo 12 vai. prie 
įėjimo.

BSLIEI'V KAINA: 
Parteris:

7, 6, 1 doleriai 
Balkonas:

\ 6. 4 doleriai L **
I)AJ3\Al JA: A. Brazis, Kristina Mik*f4ū!ė, V. Liorenlas, Eleonora Zu ><H*enė, A. Snarskis, Alvina Giedraitienė, R. Stakauskas, A. Kovera, J.
Panka, J. Vierąitis ir kilt 21 nariu simfoninis orkestrus. Dirigentas Muz. Darius Lapinskas

Mažas kupstas verčia dideli vežimą
J. KAIRYS, “Naujienų” bendradarbis Vak. Vokietijoje

Šitaip yra V. Vokietijos po- anuos tris politinius susigrupa- 
litiniame gyvenime. Jau kuris vimus. Bet savo dydžiu ir šitie 
laikas, kai čia nusistovėjo tri- nėra vienodi.
jų partijų sistema: krikščionių/ Kai.per kiekvienus rinkimus; 
susidedančių iš Krikščionių de krikščionys ir socialdemokraT 
mokratų (CDU) ir KrikščioniųHai surenka po keliasdešimt; 
socialės. (CSU. kuri veikia vien, procentų balsų, liberalai tesu; 
Bavarijoje) sąjungų, Socialde- kasi tik apie dešimt'procentų. Į 
mokratų (SPD) ir liberalų Pvz., 1969 m. krikščionys gavo j 
(FDP). Rinkinių metu iškyla 46, 1% balsų ir į parlamentą- 
keliolika ir kitų grupių bei pravedė 212 atstoviu socialde-i 
grupelių, bet dažniausiai jos mokratai — 42, 77<r ir turėjo 
nesurenka reikiamo skaičiaus 224 atstovus, o liberalai —5,8% 
balsų ir Į parlamentus dar ne- visų balsų ir gavo tik 30 atsto- 
pravedas savo atstovų. Todėl vų vietas. 1972 m. gerokai pa- 
prieš rinkimus, rinkimų metu sišokėjo socialdemokratai ir 
ir po rinkimų visas dėmesys liberalai, o nusmuko krikščio- 
viduje ir užsienyje sukasi apie nys. Kai 17 melų amžiauš Bill Kepner pastebėjo savo draugą žiovaujantį Ir tuo pačiu 

metu pradėjo žiovauti jo šunytis, tai jis paspaudė mygtuką ir gavo premiją, laimė
jusią šių metu fotografijos Kodak premiją, Nuotrauka padaryta Kalifornijoje, Mon
rovia miestelyje.

darymas pirmoje eilėje, yra li-j Tuo reikalu priimta daug re 
beralų rankose. Re jų negali zoliucijų. Tad perdaug nesiste 
Į valdžią ateiti nei krikščionys,'bėkit, kad visuomenė nerimas 
nei socialdemokratai. Belo, nuo.tauja ir abejinga mūsų fronti- 
jų priklauso kas kraštą valdys ninku vadovaujamai L. B-nei. 
— dešinieji, ar kairieji? O tų sukrypimų daugybė! Juos 

——-------  Naujienos sumini karts nuo
Greitai susigriebė ir;karto- Ne^i?aity“^s J“ 

pataisė Idaidą?
Pripuolamai užėjau pas

menės opinija, primetimas ma 
žumos valios daugumai, rin- 
kimine klasta ir iššaukė stiprią

* *■ V*'* IV e* O

vo- kaimynus. Buvusi mokyto-jreakc,« ir Plintantį erzelį, 
ja moko , anūkėlius lietuvių* Mūs frontininkų didėjantis 
kalbos. Anūkėliai abudu 5 sky'kontaktas su bendradarbiauto 
riuje. Duonelaičio lituanistinėj j jais iššaukė, net skilimą L. B_ 
mokykloj. Mokytoja p-nia Va-ln^‘ už tas toli einančias pa- 
laitienė. Užmetu akį Į tas skai'sekas atsakingi tie, kurie savo 
tinių knygas. Abidvi išleistos užmojais visuomenę padarė 
okupuotoje Lietuvoje. Vienos abejinga tom organižacijoms 

vado-

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG -
Gerai pažįstama firma,, kuri per daugeli metų skubiai 

ir tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentųrą, siunčiant
DOVANAS - SIUNTINIUS ( LIETUVĄ, LATVIJĄ, 

ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T. 

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. 
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI. 

.VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. .. 
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite dideli kieki Įvairių aukš

tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje Įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

Tad a socialdemokratai su- pareiškimus (spaudoje ir kal-i 
rinko 45, 8% balsų ir pravedė bose, pasakytose prieš š. m. 
230 atstovų, liberalai — 8,4% spalio 3,d. Įvykusius rinkimus 
ir gavo 42 vietas parlamente, o ir tuoj po jų) šios abi partijos 
krikščionys — 44, 9% ir prave. yra jau, iš anksto susitarusios 
dė tik 225 atstovus. ; dėl būsiančios koalicijos suda-

Per s. m. spalio 3 d. įvyku- rymo; nors dabar joje ir tėtu
šius rinkimus , tik krikščionys rėš tik aštuonių atstovų pers- 
^iriaugo. Anos abi partijos nūs-, varą.- . .
muko. ŠĮ kartą už krikščionis Į 
balsavo 48,7% rinkikų, kurie’ 
davė krikčionims 244 atstovus 
už socialdemokratus balsavo 
42, 6% ir jie kavo 213 atstovų- 
(17 mažiau, neiT972 m.), o už

11?er,al“Lteali?a,vė s,av°.“T beralai pasiliko prie savo sn- 

sudarė 3 atstovus (2 mažiau, 
nei praeitą kartą).

Taigi, pagal šiuos trijų rin
kimų rezultatus, iš 496 atstovų 
parlamente nė viena didžioji 
grupė — nei krikščionys, nei

autorius Lauri.nčiukas Done-, ir šąjudžiaus, kuriems 
laičio. mokyklos Informacijų vaųj a frontininkai, 
direktorius S. nusirašęs pava-! - , ..
dinimus ir autorius, skubiaiŲ ^rp daugybes anksčiau ■»- 
reagavo. Direktorius Sirka ir “"* “ Mystkebu, įskė-
mokvtoj, kolektyvas'kaip be.r1,ai1 ska.tymų knygų j pa
matai skaitiniu’knygas išėmė ' demorritauoj.nt musu at- 

jzalyną. Težino patriotinė visuo 
menė! To fakto negalima nu
tylėti!

I Taigi, kaip matom, didžio
sios partijos tegali V. Vokieti-------- --------- __T_________ ___
joje ateiti Į valdžią tik per Ii-.iš apyvartos. Nors ir pavėluo- i 
heralus, per partijėlę, kuri ne. tai, reikia tą-faktą paminėti ir 
visada ir ne visur surenka de-užarti dir. Širką ir visą moky 
šimt procentų balsų, o šiemet, tojų kolektyvą su tėvų komi- 
tegavo tik (7,9% bei iš 496 par-j tetų, 
lamentarų pravedė tik 39 ats
tovus. • , .

Kaip-j didžiausia grupė, krikš 
čionys buvę pareiškę pretenzi- 

La’ jų j sudarymą vyriausybės ir 
tam tikslui kalbinę liberalus 
šį kartą' su jais susidėti, o ne 

į su socialdemokratais. Bet Ii- 

tik 7, 9% rinkikų, kuriais jie sitarim/su sod^demokratais.
31 rl r» n Iči T AlrT^/> f W^OrZ'!OW

P.nia Valaitienė, pereitais 
metais važinėjo okup. Lietu
von. Ji buvus aktyvi ateitinin
kė, gal ir dabar tam katalikų 
sąjūdžiui priklauso. Visuome
nei tur būt liks paslaptimi: ke 
no iniciatyva įvezdintos į Do
nelaičio mokyklą tos knygos^ 
keno pavedimu įduotos penk
to skyriaus mokiniams ir kas

Kai dėl būsiančios koalici
jos, tai ne vien opozicija, bet 
ir užsienis pakalba apie jos 
silpnumą ir tuo pačiu žalą ne 
vien tik Vokietijai, bet ir vi
sam vakarų laisvajam pasau
liui, ypač Europai. Manomą,

Ir taip: krikščionys liks vėl kad T ^tuonių atstovų pers-‘jas.finansavo?...
opozicijoje - jau trečia kar- vara ir Yne taip sbprl0s p(H ^PygaHa, kad mūsų švieti- 

zicijos ji nepajėgs tinkam ai t mo .Vadovybė nesiteikė išimti 
išspręsti tiek daug gyvybiniy, iš apyvartos ‘Tėvu nameliai 

brangus’’^ Lietuviu Fondas iš-'

K. Bankus

Žemaičiu Kultūros Klubo priešme- 
tinis narių susirinkmas įvyks trečia
dienį; lapkričio 17 d. 1:00 vai. po pie
tų Gintaro salėje. 2548 West 69 St. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daue svarbu reikal” aptarti ir bus 
valdybos rinkimas. 1977 metams. Po 
susirinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgalyis. rast.
. : X - ' t

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

’ - • ’ A- . - '

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-ves)
FLOOR 21st.

NEW YORK, N. Y. 10022. 
Tel.: (212) 758-1150/1

Sudarinėti koalicijas su so- rei 
cialdemokratais, o ne su krikš 

socialdemokratai— nesudarė čionimis, liberalus bene'ver- 
tokios daugumos kad galėtų ’ čia vis didesnis jie partijos kai 

[vienos valdyti. Daugumą balsų rėji mas, o antra, susidėję su'* 
' gavę rasti partnerį koalicijai 
sudaryti, taip yra ir šiemet

krikščonimis, jie niekad ne
gautų tiek daug jninisterijų, 
kiek gauna, susidedam! su so
cialdemokratais, nes krikščio-

X- Utenos Apskrities klubo susi
rinkimas bus naujoje vietoje'— šau-Kaip ten toliau bus, neųžil- leidimą finansavo, o mokiniai- 2417°W.^s st? laSri-

go parodys ateitis.. Bet. faktas .vistiek turi mokėti po 7 dole- čio 16 d. 7 v-al. vak. Yra daug viso- 
kad V. Vokietijoje valdžios su’rias. kiu reikalu aptarti, Klubo ’valdyba

Nuo 1969 m. V. Vokietiją 
valdo socialdemokratų ir libe- nys, turi užtektinai savo žmo- į 
ralų koalicija. Pagal šitos kopiu visoms valdymo sritims, 
alicijos vadovaujančių žmonių ‘

FSUC
>na—7m

7707—147 St. 
45 Second Avenue 
135 W. 14 St.
389 West Broadway 

332 Fillmore Avenue 
2222 West Chicago Ave.

5879 State Road

• APPLE-VALLEY, Minn. 55124
' • NEW YORK, N. Y. 10003
• NEW YORK, N. Y. 10011
• So. BOSTON, Mass. 02127,
• BUFFALO, N. Y. 14206,
• CHICAGO, Illinois 60622,
• CHICAGO, Illinois 60629, 2501 West 69 St
• CLEVELAND, Ohio 44134, ZT7
• IRVINGTON, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue
• IRVINGTON, N. J. 07111, ‘
• FORT WAYNE, Ind. 46808.
• GRAND RAPIDS Mich. 49504, 636-38 Bridge St N. W.
• HARTFORD, Conn. 06106, *
• LAKEWOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St
• LOS ANGELES, Calif. 90022, '
• NEW HAVEN, Conn. 06511,
• NEWARK, N. J. 07106,
• PASSAIC, N. J. 90022; 176 Market Street
• PATERSON, N. J. 07505,
• PHILADELPHIA, Pa. 19122,
• PHILADELPHIA, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd.
• PITTSBURGH, Pa. 15203, *
• SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 1826 Divisadero• 2- —- - - - -
• WATERBURY, Conn., 06710 — 555 Cook St
• WOODHAVEN, N. Y. 11421.
• WORCESTER, Mass. 01610, 144 Millbury Street
• YOUNGSTOWN, Ohio 44503, C“ :

1082 Springrield * Ave.
- 1807 Beimeke Rd.

A518 Park St 

960 S. Atlantic Blvd- 
1329 Boulevard 

698 Sanford Ave. 
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60 Broadway 
1214 N. 5th St.  . _ L 

1307 E. Carson Street 
------ --------------- ‘ i J 

TRENTON, N. J.'O862O — 4 Quay Court — Tel

94-08 Jamaica Ave.

309 W. Federal Street

T«!.: 612-432-7083 
Tel.: AL 4-5456 
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268^06b 
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WA 5-2737 
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Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
♦ >■’ ‘I

Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicago? lietuvių gyvenimą ir jų atliktus ' darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Duoti dokumentai katalikiškų, aocailistinių, laisvamaniškų Ir 
organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban

kai ir kt •
Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti Čeki f’ba Money 

Orderi 4

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu Ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, ITL 60608

j RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
Naujienoje galima gauti puikių knygų, kurloa papuoš bet kokią 

{.knygų spinta ar lentyną. . . ‘
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

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

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini. , 
ir laiko Įvykių Lietuvoje Ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- !

> tyti Į 12 dalių. 296 psl.. kaina SS.
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 

žiais viršeliais. 336 psL Kaina S6.00. Minkštais virš.
{ Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psL. Įrišta — S3.00, minkštais vir- 
Sėliais — $2,00; n dalis. 225 psL, įrišta — S3,00. minkš
tais viršeliais _________ .. !_______________

) I
v Pakalnės ir Labguvos apskritys su Įdomiais aprašymais. Din-

Gra-

w,,o ________________ __ ___ ____________ $1.00
Henrikas Torres — Temešavskes, LIETUVIiKASlS PAMARYS.

Pakalnės Ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, illu- ; 
stradjomls ir dokumentacija. 338 psl., kaina $6.

P. KesiOnas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trijų dalltj Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3. ;

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 psl. $3-00

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, .biografijos bruožai 232 
puslapiai ____________ _ ______  ' $3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto Išlaidoms.

1739 S. Halsted SL, Chicago, BL €0608. — TeL HA 1-5100

I " I ——,
Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knygra

' ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką.
Kieti viršeliai minkšti —. >3.00.

(domi ktiyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius ( Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site Čekį arba Money Orderj tokiu adresu:

NAUJIENOS
1735 So. Halstad Street, Chicago, Httnois 60608

į   - -r--— ——    t,, L. --------- - ~

TaupyKite^dabar 
‘ f t- %-■ ' t' ,

pas mus
, • . ‘ • '’ j1 — ž 4 L*-. - - - "• • -

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-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

UNIVERSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

(steigta 1923 metais. ' ' TEL. 421-3070
(ktaigoc pietuose kiemas autom ©Milams pastatyti.

» *-•

* NAUJIWNO^ CHKA&O t, flLL.— SHvrd«y# !VlW4 ”
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Gamtcvaizdžiy nuotraukos sukelia mėty laikotarpio nuotaikas,
Reikia spręsti Bendruomenių klausimų

atsto-

i

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

.-f
į

Šiandien konferencijon suvažiavusieji Amerikos Lie
tuvių Tarybos atstovai turi kelis svarbius klausimus iš
spręsti, o laiko tiems klausimams nagrinėti yra labai ma
žai. Konferencija turi plačią dienotvarkę, o laiko ties 

Butų

f . (Bus daugiau) 
neteko skaityti, kad tokia ’

Dienraščio kaino*:
Chicagoje ir priemiesčiuos: 

metams _ __—_________
pusei metu „—___
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui ___

kitose JAV vietose: 
metams_____________
pusei meh? . ..

Daily Except Sunday 'by The Litbuaman News Pub.

1739 So Halsled Street, Chicapo, HI. 6060C Talaphona HA 14100 

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

_ 526.00
$14.00 Orderiu kartu gu užsakymu

Subscription Rafes:
In Chicago $30.00 ver year. $16.00 per 
dx month $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six montas. $7.00 per 
±ree months. Canada >30.00 per year; 
Tther countries $31.00 per year.

15 cents per.copy

| Q/ Mokama 1 mėty 
/ x /O Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

Taupmenos padėto$y| reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesį.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadieni 9:00 ryto — .5:00 vakaro; šešta-- 
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais ’Už
daryta.

$30.00
$16.001

$8.00 sekmadienius. laidžia. Naujienų Ben-
$3.00 drove. 173S So. Halsted St.. Chicago

Hl. 60608. -Telef, HAymarket 1-6100-
Pinigus reikia siusti pašto Money

,___ ' 8. R. PIETKIEWICZ, Pres

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

Mokama 4 mėty
/O Certifikatams.

Mažiausia $5,OOC 
ar daugiau.

Užsieniuose:
metams__________________ $31.00
pusei metų ------------  $18-00
vienam mėnesiui $4.00

trims mėnesiams______
vienam mėnesiui______

—- $7^0
— $2-50

Kanadoje:
metams /---------- ---------------
pusei mehj .v__ _______
vienam mėnesiui _______

_ $30.00
_ $16-00
__ $3.00

Naujienos eina kasdien, ifakniint

klausimams nagrinėti paliko tik kelias valandas, 
gera, kad atsakingi pareigūnai padarytų aiškius 
šiem suprantamus pareiškimus, kuriais grįžusieji 
vai galėtų vadovautis. i

Visi žinome, kad Amerikos Lietuvių Taryba 
neprisidėjo prie JAV Lietuvių Bendruomenės 
Vyriausieji šios organizacijos skaldytojai buvo Bendrub-1 
menės vadovybę pagrobusioji’diktatoriškų politikų gru
pelė, pasipriešinusi bet kokiems demokratiškiems princi
pams šioje organizacijoje. Bendruomenėn įstojusieji na
riai privalėjo klausyti jų įsakymų, kaip savo laiku tuos 
Įsakymus skelbė Ignas Lojolą ordinan įstojusiems na
riams. Kas nsutiko paklusti iš centro ateinantiems pat
varkymams, tai buvo išskirtas ir eliminuotas,.. . ; li .’

Vyriausiais skaldytojais buvo aukščiausiose vietose 
sėdėjusieji Bendruomenės vadai- Dabar tie patys vadai ir 
toliau skaldo. Jie sudarė, kaip. Naujienose buvo paskelb
ta, atskiltą organizaciją Lietuvių Tautinių Šokių šven
tėms organizuoti. Iki šio meto visi lietuviai žinojo, kad 
Lietuvių Tautinius šokius orgahizuoja JAV Lietuvių 
bendruomene. Dabar kiekvienam aišku, kad tas šokių 
šventes organizuoja ir organizuos maža grupelė žmonių. 
Visa tai buvo padaryta dar pereitais metais.-Koks moty
vas tokiam skaldymui — tuo tarpu dar neaišku. Bet yra 
pagrindo manyti, kad motyvas buvo finansinis. Gudres
nieji bendruomenininkai pamatė, kad visų lietuvių remia
mos šokių šventės atneša gražaus pelno. Iki šio meto tas 
pelnas Nainio^ Barzduko ir kitų veikėjų buvo išleidžia
mas pąsivažinėjimams ir beprasmėms kelionėms bet atei
tyje, ko gero, ir to nebus.

Nainys netekęs šokių šventės pelno jau iš anksto 
pradėjo ruoštis naujiems pasipinigavimams. Jis iš anksto 
Pasaulio Lietuvyje parašė straipsni, kuriame jau be jo
kios “nuodėmės” kalba apie Lietuvos laisvinimo darbams 
skiriamų aukų grobimą. Jis jau anksčiau tas aukas gro
bė, bet dabar, “įšaldžius” šokių šventės pelną, jam dar 
labiau bus reikalingi doleriai. Ne dešimtys dolerių, bet

Šimtai jų ir tūkstančiai. Be jau cituotų minčių, Nainys 
Pasaulio lietuvyje apie lėšų reikalą dar šitaip rašo:

Lesų PLB valdybos reikalams neieškant, mums 
ir kyla toks, gal net ir revoliucionieriškas, klausimas: 
ar Vasario 16 minėjimuose telkiamos lėšos turi eiti 
išimtinai vien tik politiniams reikalams ir turi būti 
skiriamos vien tik gryna politinį darbą dirbančioms 
institucijoms, ar jos turi būti kaip nors kitaip pada
lintos? Ar politinį darbą laikytį svarbesniu ir leng
vesnes lėšų telkimo sąlygas palikti tik tam sektoriui, 
ar tomis sąlygomis “be nuodėmės” naudotis ir Ben
druomenei ? Politinės srities darbuotojai, matyt, pro
testuos net ir prieš tokio klausimo kėlimą, bet mums 
atrodo, kad toks klausimas jau seniai turėjo būti iš

keltas, bet ir išspręstas. Mums atrodo, kad tiek poli
tinė veikla, dažnai vadinama populiaresniu Lietuvos 
laisvinimą vardu, tiek ir įvairiarūšis lietuvybės išlai
kymo darbas yra vienodai svarbūs, vienas nuo kito 
neatskiriami, todėl turi turėti vienodas sąlygas ir lė
šų telkimui” (Pasaulio lietuvis, 1976 m.’spal. numeris, 
663 psl.) ’ - ' ‘ /
Nainys jau šešti metai taikosi prie Amerikos Lietu

vių Tarybos lėšų. Jis, būdamas, JAV LB centro, pirminin
kas, pritrūkęs pinigų, nesiryžo organizuoti vajaus Ben
druomenės lėšoms sukelti, bet jis ryžosi prisitaikyti prie 
ALTO pajamų- šiame rašinyje jis prisipažino, kad tai 
yra lengviausias būdas lėšoms gauti. Jis nežino ir nesis
tengia sužinoti, kad Amerikos lietuviai, suorganizuoda
mi ALTą, nutarė Vasario 16 dieną visiems lietuviams vie
ningai organizuoti ir tą dieną surinktas aukas skirti tik
tai laisvinimo kovai. Nainys dar nebuvo išbėgęs į Vokieti
ją, kai Amerikos lietuviai, užmiršę ilgus metus ėjusius

. . tarpusavius ginčus, ryžosi juos baigtį, nepriklausomy-
me u bes paskelbimo minėjimus vieningai organizuoti ir tas au- 

__________vienam-visięms lietuviam šventam 
tikslui. Teko Amerikos laikraščiams kelis straipsnius pa
rašyti, teko keliš susirinkimus šaukti šiam'klausimui 
svarstyti, kad skirtingų pažiūrų lietuviai į minėjimus ei
tų ir pavergtos Lietuvos laisvei skirtų aukas, Nainiui tai 
atrodo — lengviausias darbas, bet jis nesirengia net pa
tirti, kad prieš jį Amerikos lietuvių politinį darbą dirbu
siems žmonėms teko daug padirbėti, kad visus lietuvius 
įtikintų, o vėliau pripratintų tas aukas duoti.

Iki šio meto Nainio organizuojami užpuolimai, kar
tais apnarplioti “laisvės aukoti principais” l?uvo daromi 
su tam tikru nuodėmės jausmu. Bet ateityje Nainys tuos 
užpuolimus yra pasiryžęs organizuoti be “jokios nuodė
mės”. Jis nenori jaustis nusikaltęs lėšų grobimo organi
zavimu, bet jis nori jaustis be nuodėmės, kai gautas lė
šas be niekur nieko išleidžia.

Jeigu Nainys būtų suvaldytas, kai jis organizavo pir
mą pasikėsinimą, tai šiandien jis taip jau viešai nekalbė
tų ir naujiems pasikėsinimams nesiruoštų. Mums atrodo, 
kad ALTO konferencija ši pinigų grobimo klausimą turė
tų išaiškinti, priimti reikalingus nutarimus ir instruktuo
ti būsimą valdybą imtis priemonių prieš šitokius darbus. 
Jeigu į viską žiūrės pro pirštus, tai nainininkai pradės ant 
sprando ALTui lipti.

Kiekvienas ALTO konferencijos .narys privalo, at
minti, kad ALTa šiandien yra pats svarbiausias veiksnys 
Lietuvos laisvinimo kovoje. ALTas privalo gintis nuo dar
bo trukdytojų.

-

M. GELŽINIS.

MAŽOJI LIETUVA - KETVIRTOJI
PABALTIJO VALSTYBĖ?

(Tęsinys)

kyla Konferencijos darbų likL 
mo klausimas Ar tos svarbios 
paskaitos tepasiliks akademi
niais pasikalbėjimais, tarppro 
fėsiorinėmis žodinėmis disku
sijomis, ar jos bus atspausdin- 
tos ir pateks į pasaulio uniyer

Ichiro Kato (Japonija) darė Lietuvos nebus nei Did. Lietu- sitetų lentynas, kur jos per 
pranešima “čiurlpnis. and the ■ vos. Tik gaila, kad tokia s van ' šimtmečius galėtų garsinti Pa- 
Problem of the Synthesis of bi disertacija tebėra nespaus- baltijo problemas, 
Arts”, o Robert J. Jeffers (Ohio dinta, rankraštyje.
State Univers). skaitė apie
“The Position of Old Prussian mums svarbi Penktoji Konfe- — į.
in Balfo-SJawic”. įir t t. ir t. -t rencija būtų radusi atgarsio di ♦ Rhode Island valstijoj,

Netariu tendencijos sUmenJ?"* a,mefikiefi« Adamsville miestelyje yra pas.'
kinti šios svarbios Konferenci-' ,kad r“gėj.“ .p.amir!a W“5 vižtai nes
jos-reikšmę bet tariu pažymėti J skeIb‘I lr,ru“sti >^>tagiam,j, toje valstijoje buvo pradėta;.
kad labai, labai plati mdšjj tau < spaud°s ’“’^■■ciM- Tohaa auginu vištos, 
tos istorijos, literatūros ir li
tuanistikos dalis— Mažoji Lie
tuva — visai nebuvo paliesta.
Ar rengėjai nenorėjo užgauti 
iš __ Vokietijos atvykusio Dr. 
Meissnerio? Pastarasis nebūtų 
galėjęs .užsigauti, nes net ru- 
džiausi naciai sutiko, kad tam 
tikru laikotarpiu Prūsų Lietu
va'buvo lietuviška. Veikiau ky 
la įtarimas, kad patys mūsų jau 
nieji, Amerikos universitetų 
pribrandinti profesoriai mažai, 
o gal ir visai nieko nežino apie 
Mažąją Lietuvą.

Yra bent viena žinoma ma
loni išimtis. Profesorius Dr. J. 
Slavėnas parinko savo disertaci 
jai temą iš Maž. Lietuvos šiau
rės kampo, iš Klaipėdos kraš 
to. Be abejo, poną Slavėną nu
vedė Klaipėdos link jo ryšys su 
klaipėdiške Anysų šeima .(Dr. 
Slavėnas yra vedęs ponibs Va
lerijos ir Dr. M. Anyso dukterį 
— Dr. phil. Gražiną, gimusią

VIS! LiETUVIAI BIZNIERIA,
GARSINKITeS NAUJI K N 0 S E pratimas, kad ateityje be Maž.

INSURED

Andrius Mironas

Kontraversiškasis Jack Londonas j kelionių ir nuotykių. New Yorke jis susipažino s

(1876—1916)

Šimto metų gimimo ir šešiasdešimties metu 

mirties sukaktis
(Tęsinys)

vykti į Afriką gauti įspūdžių iš Būrų Karo padarinių, 
Londonas priėmė, nes kaip tik tuo metu vėl ėmė ilgėtis,i^ j>uuį, vamu duck, pat piauzivs pamate, v ei trečiadieniais susirinkdavo svečiai, net aanar jau

su Mac- kad tai nebus paprasta apysaka ar novelė, bet žymiai' daugiau naujų veidų. Visa ši “gerai apsirengusi, gero 
Milan leidykos nauju Amerikos skyriaus vedėju Ge- ' 
orge P. Brett

Nuvykęs į Londoną, jaunasis autorius gavo Asso-

Londonas pradėjo rašyti apysaką apie mišrios veis- jis nusipirko būrinį laivą “Spray” ir ėmė vėl Alioti, 
lės šunį, vardu Buck, bet iš pat pradžios jis pamatė, Vėl trečiadieniais susirinkdavo svečiai, bet dabar jau

k ’ 
didesnės apimties. Pabaigus rašyti, rašinys turėjo 32- elgesio ir švelni minia”, anot jo dukters Joan, tarytum , 
000 žodžių., šią stipraus paprastumo apysaką jis pavadi l svirpliai garbino jį_ . v
no “The Call of the Wild”. Jis pats pripažino naudo- 1 Lėbavimai nepatiko Londono žmonai, kuri mėgo

-Į < <4 v z > įt fl 14 4 ■ «4Ol>y <-* KA. IMA Altv V V -A AOmV • w > ’ • K

ciated Press telegramą,kuria buvo atšaukiama jo ko- Į Jęs kito autoriaus veikalą, būtent “My Dogs of North- labiau uždarą gyvenimą, rūpinimąsi vaikais, bet nepa-

Sterling labai aukštino žurnalistą ciniką ir mote
rų nekentėją Ambrose Biece, o šis savo ruožtu spaudo
je kėlė Sterlingo talentą, bet spėjo jį perdaug nesiža
vėti socializmu. Kai Bierce, dirbęs San Francisco He- 
arsto laikraščiams, buvo perkeltas į Washingtoną, 
Sterling pasijuto vienišas, todėl greit susidraugavo su 
tokio pat stipraus būdo Londonu.

Bedugnę aprašant

Dažnai Londonas su draugu lėbaudavo draugo Iš
sinuomotame bute, slapta nuo savo žmonų. Londono 
pažiūros seksualinį gyvenimą persidavė ir Sterlingui. 
Pats Londpnas dažnai turėjo trumpalaikių meilužių. 
Kartą traukinyje į Chicagą jis užsirakino vagono sky
riuje su pasitaikiusia keleive, bet atvykęs į Chicagą, 
išsiskyrė su ja, niekad daugiau nebesusitikdamas. Jo

mandiruotė į Afriką. Tada jis nutarė pasilikti šešioms 
savaitėms Londone ir pasinėrė į rytinio didmiesčio 
pakraščio lūšnynus. Čia jis susidraugavo su dviem 
valkataujančiais vyrais ir daug laiko praleido besikal
bėdamas su jais ir lankydamas alines. Apie Londono 
varguomenę, greitomis parašytą .romaną “The People 
of the Abyss” jis pats laiko savo geriausiu ir nuošir
džiausiu kūriniu. ?

Iš Londono autorius tris savaites važinėjo Prancū
zijoje, Vokietijoje ir Italijoje. Kelionėje įsiskolinęs, 
Londonas sugrįžo namo ir atidavė romano rankraštį 
Brettui. šis davė paskaityti žinovams, kurie patarė 
jam romano neleisti, bet Brett jų patarimų nepaisyda
mas, paprašė Londoną tik optimistiškiau pakeisti pa
baigą.

land,” parašytą Egerton R. Young’o. Visą kūrinį Lon- 
I donas pabaigė per penkias savaites ir atidavė spaudai 
visai netaisęs;. *•.

Pirmo ji ’ knygos laida Amerikoje buvo išpirkta 
per pirmąją dieną (10,000 egz.). šis Londono kūrinys 
viršijo visas iki šiol pagarsėjusias knygas (bestsel
lers). Iš viso buvo parduota 2,019,918 egzempliorių. Iš
versta į visas pasaulio kalbas, ji labai išpopuliarino 
Londoną. Beveik tuoj pat knygai išėjus, ji buvo pripa
žinta ne tik komerciniu, bet ir literatūriniu požiūriu. 
Macmillan leidykla sumėkėjo Londonui $2,000, o “Sa
turday Evening Post” už žurnale praėjusią apysaką 
sumokėjo $960.

Pirmą kartą gyvenime Bess taip pat buvo laimin
ga. turėdama vyrą namie, nes rašydamas šią knygą jis 
atsisakė kur nors važinėti ar priimti svečius. Tačiau 

(tai neilgai tęsėsi. Kreditorių spaudžiamas,' jis visada

kentė nuolatinių svečių. Be to, ji niekad nesutiko su 
vyro pažiūromis j laisvą gyvenimą ir laisvą meilę, pra
dėjusi net pavyduliauti jam, nes kai kurios moterys 
per ryškiai reiškė savo simpatijas ir susižavėjimą.

««' ’ * ‘ *

Kaip tik pasisekimo vaisiais besidžiaugiant, į Lon
dono sielą įslinko abejonės dėl vedybų tvirtumo. Daž
na viešnia jų namuose pasidarė penkeriaiš metais už 
jį vyresnė, nė kiek į gražuoles nepretenduojanti, spor
tininkės tipo moteris, vardu Charmian Kittredge, su 
kuria Londonas buvo dar prieš vedybas susipažinęs. Ji 
buvo poetės Dyelie Kittredge duktė, bet ją užaugino 
teta Ninette Eames, “Overland” leidėjo žmona.

* Vėliau pati Charmian atsiminimuose rašė, jog pra
džioje jai Londonas net nepatikęs savo liaudiškumu, 
bet palaispniui, kalbėdamasi su juo, ji nekreipė dė
mesio į jo šiurkščią išvaizdą, pajusdama jo vidinį švel
numą. Ji mėgo madas, eleganciją ir geras manieras, oSuns pasisekimas

patenkintas, ypač dėl aiškaus leidėjo pasitikėjimo juo.'jam reikėjo žmonių, draugų, kad su jais pasidalytų

Beveik tuoj pat po pavykusio kūrinio išleidimo, | AITVKITE IR PLATINKITE

' DIENBASTt “NAUJIENAS*

Sugrįžęs iš kelionės po Europą; Londonas jautėsi ’ galėjo prisiversti rašyti, bet tokio pasisekimo atveju jos ateitį pramatanti teta planavo ištekinti savo poduk- 
rtnLin Inf rk X zJ Al zv v XI— Z> v Z, 1 zvv zJ A v zx v-x tfwzn » I-v 1 r A 4 v n. 4 I — —__________ — T— ! I « -V------— * —- 1— z*. J 4 —. 4 _ ^4 J —. 1 -—A—- JL T zl zx *^1 Iv v-k rkė v Iv A 4- « 4 ZA n o > |-O V art c?__ z

Įsitikmirnu. seksualiniai santykiai tarp vyro ir moters (Todėl, kai Bess pagimdė antrąją dukterį, jis perdaug laimėjimu ir džiaugsmu. Jisai norėjo girdėti pagyri-
dėl to nesijaudino, nes abff -ltuvo jauni, 26 metų am- mo žodžius‘ir'inatyti džiaugsmingus-veidus.
žiaus, ir turėjo dar11 daug laiko-susilaukti; ir sūnaus. I „ , -■ -
t:-___ ® .Al.. i.jJlZ ! Nesantaika '

turį būti trumpi, be sentimentų, romantikos ir be gai
lesčio išsiskiriant (Atrodo, dabartinės pažiūros eina 
tuo pačiu senuoju principu.) Londono žmona, visada 
namie, visada prie dukrelių, niekad nepaklausdavo vy
ro kur jis nakvojęs, kur ką daręs.

Gavęs iš Amerikos Spaudos Draugijos kvietimą

rą už Londono. Tik netikėtas jo pasipiršimas kitai vis
ką suardė. • ‘ ,

k ... (Bus daugiau).
Jis norėjo atsipaktidati nuo 'AIaskos temų, kurios at-j 
rodė išsemtos. Reikėjo rašyti apie ką nors kita. Leidė
jas Brett pradėjo Londonui mokėti po $150 į mėnesį jis ėmė rašyti “The Sea Wolf’, šį.romaiią jis rašė šu1 ’ 
už ateityje parašysimus kūrinius. pertraukomis 6 mėnesius. Mat, už savo triumfo pinigus
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Telef. BE 3-5393

vaL. 
tree

DR. K. G. BALUKAS 
akušerįjra. ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

lei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

DR C K. BOBELIS 
£ INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
% ’ CHIRURGIJA

Telef. 695-0533 
fFox Valley Medical Center 

850 SUMMIT STREET
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

kas, o nariais yra: Teresa Slot 
kus-Barauskas,, Astra Valytė, 
Regina Barauskas, Algis Šuo.

buografija buvo atspausdinta 
specialiame minėtos draugijos

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
VeJsa'ios pagal susitarimą

■ PHYSICIAN AND SURGEON 
y ’2434 WEST 71st STREET
, •- Ofisas: HEmlock 4-5849

Rezid. 388-2233
' ■ .Ą OFISO VALANDOS: 
Armadieniais ir ketvirtad. 1—1 

antrad.. penktaienį nuo 1—5, 
ir šeštad. tiktai susitarus.

REZ.: GI 8-0873
-■ DR.W.E1S1N-E1S1N Ab

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
’ GINEKOLOGINĖ CHIHURGIJA

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2c70
• Valandos pagal susitarimą. Jei neat 

siliepia, skambinti Ml 3-0uoi.

DR. ANNA BALIUKAS
, AKIŲ. AUSŲ, NOSIES, 

IR GhA-CLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

, i933 Sukianheim Rd,zWestcnesterz HL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis b 

Kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tel.: 5oz-2/27 arba 5bZ-27z8

MtUtubi: r»«n{v, iL».
K once r t as-balius pavyko

Lituanistinės mokyklos ir pys, Rima Šuopys, Margie Rem 
LB rengtas tradicinis koncer- kus, Stave Remkus, Brian Rej- 
tas-balius, įvykęs spalio 30 d. sek, Irena Katelė, Raimundas 
Melrose Parko Eagles salėje, Bandziulis ir A. Stankevičius, 
pavy.ko gerai. Svečių buvo iš Visi nariai į metus moka 10 
Chicagoš, Lemonto, Cicero, ir dol. nario mokesčio. Vienetas 
kitų kolonijų. Klumpė nepriklauso nei LB

Koncerte dalyvavo miesto apylinkei, .nei kitai organi- 
burmistras C. August Taddeo zacijai, bet yra savistovus ir 
su savo štabu, šokiams ‘ grojo nusistatęs suruošti patriotinius 
L Bichnevičiaus orkestras. Šo- vaidinimus, sudaryti tautinių 
kių mėgėjai, seni ir jauni, pra-'šokių grupę, stengtis įskiepyti 
kai tavo ir ne vienas sunkesnio jaunimui lietuvybę senas tau- 
svorio tikrai galėjo netekti ke-J tines tradicijas ir ruošti męni- 
letos svarų. Svečiu buvo, kaip1 nius pasirodymus, 
paprastai, pakankamai ir sta
lai buvo užpildyti. Kolonijos 
ponios pagamino skanius už- 
kandžius-šilta ir šalta vakarie
nė buvo gera ir maistinga.

Meninę programos dalį,, atli
ko jaunos jėgos. Dvoržako 
(Dvona’k) Šalvie Dance Num
ber 8 išpildė dviese vienu pia- 
nu-Stave Martinėk ir RomuaL 
das Barauskas.

Reikia pažymėti, kad Marti- 
nek yra čekoslovakas ir pade
dant Barauskui pianu ir'Bal
su, puikiai padainavo: Sopin
siu dainužę. Sėdžiu už stelelio 
ir Subatos vakarėlis. Jo lietu
vių kalbos žodžių ištarimas bu 
vo aiškus, be akcento.

Dar abu su Barausku pianu 
paskambino ir padainavo: “Ti 
Musiš Ma Myla” ir Hayden An. 
dane from . “Surpriese Symp
hony'” Everybody loves a Sa
turday Night.” Pranešėja bu-į 
vo Irena Katelytė. ' \

Svečiai meninės programos 
išpildytojams katučių nesigai
lėjo. Dail. B. Murino paveiks 
lą laimėjo dr. K. Jablonskio 
žmona. Po programos ir sočios 
vakarienės svečiai linksminosi 
iki vėlumos. (kt)

Kada Melrose Parko jauni
mą paėmė ,į savo rankas pats 
jaunimas, greitai gavome ir 
vaisius, kurie kiekvienam lie
tuviui yra mieli, brangūs, prie 
širdies ir'kitoms kolonijoms, 
nors ir mažoms, pavyzdys. Mel 
rose Parko kolonija yra maža, 
jaunimo nėra daug, bet ir tas 
dabar bus užimtas ir savo lais
vesnį nuo mokslo laiką sunau
dos kultūringai ir prasmin
gai. Sveikinu, dražiaugiuosi ir 
linkiu jaunimui geriausios sėk 
mės ir savo užsibrėžtame tiks
le ištvermės. Gi senimui, ku
ris ilgai dirba, eikvojo ener
giją, gadino nervus atsikvėp
ti ir'savo jaunimą paremti ne 
pamokinimais, bet realia ma
terialine parama. Paramos nau 
jasis Mėlrose Parko jaunimas, 
susiorganizavęs į “Klumpės” 
klubą, yra reikalingas ir mie
lai laukia. (kf)

Jue^ K»pec:nskas paminėjo gimtadieni SvENT0 pamokymai IR PAAKKINIMA)

KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Vim darykite be murmėjimg Ir svyrevimg, kad būtumėte nepeik
tini ir tikri Dievo veikai, nebarti*! W9edusio$^ Ir ilkrypuiios giminei 
tarpe. Jy tarpe {ūs žibate lyg žiburiai pasaulyje". — Pi|. 2:14, 15. t 
Besistengiant sekti Viešpaties Jėzaus ^pėdomis ir bėgti lanktynėse prie 

aukštojo atlyginimo, kurį siūlo mums Evangelija, reikia nemurmėti ir nesi- 
skūsti, kad musu kelias persiauras. Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke
lio, bet ištikimai eiti tuo, kurį Viešpats parodė, nes jis žino kokių prityri
mų mums reikia kol esame Kristaus mokykloje. Esant Dievo vaikeliais 
mūsų širdys turi būti pripildytos džiaugsmu ir dėkingumu ir mūsų lūpos 
turi girti ir garbinti dangiškąjį Tėvą, visų gerų dovanų Davėją ir mūsų sa
vybės Užlaikytoją.

VHi žino, kad mirtis yrs žisorl ir paliepia kiekvieną. Bet kur yra ml- 
£ rūšie j i? J t< klausim# atsako knygutė ^Viltis p© mirtie, kurl^ gausite 

« nemokamai. Rašykite:
i F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STRE'ET, CHICAGO, ILL. 60629
’ IV. RASTO TYRINĖTOJAI

$

Juozas Kapačinskas, dviejų dradarbiauja jau nuo 1956 me 
rimtų knygų autorių, veiklus tų. Pradžioje rašė korespon- 
vįsuomenės veikėjas, prieš tre- dencijas iš Amerikos lietuvių, 
jetą metų išėjęs pensijon, tiktai gyvenimo, o vėliau, -Vaidylai 
praeitą savaitę gaminėj o savo prašant, atstovavo Sandarą svar 
gimtadienį šeimos ir kelių arti- besnėse lietuvių ir" nelietuvių 
inųjų draugų tarpe. Sukakti- sueigose. Dėl didelio savo kuk_ 
niaį metai ne apskriti, tai di- lųmo, bet ir dėl pavyzdinės vei 

klos, Kapačinskas praeitais me 
tais buvo paskirtas American

1 '

i

DR. K. A. V. JUČAS 
489-4441 1

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
»u02 N. WESTERN AVE, 

' ' 52i4 N. WESTERN AVE. 
Telefonas atsakomas 12 vai.

. DR. FRANK FLECKAS
OPTOMETRISTAS

' KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 st St — Tel. 737-5149
Lipniu akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
^ai. pagal susitarimą. Uždaryta tree

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

' PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

VAL; aiurad. nuo 1—4 po pietų.
\ ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880 x
Naujas rez. telefu 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 7 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. treciad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie 
aiau 24 vai. po pietų ir kitu laiku, 

pagal susitarimą.

Sveikinamas Melrose 
..Parko jaunimas....
Melrose Parko lietuviu kolo

nija dėjo-pastangas, stengėsi 
jaunimą suburti į meninius 
vienetus ar grupes bei ratelius. 
Dirbo daug LB apylinkės val
dybos, . Lituanistinės mokyklos 
vadovai. Bet laikas bėgo, o vai 
su nebuvo ir jaunimas leido 
laiką mokslui, laisvalaikis bu
vo vėjo nešiojamas be tikslo 
ir naudos sustiprinti ir užgrū
dinti subrendimą ir lietuvybės 
dvasios gilesnį įskiepijimą1atei 
čiai. _ |

Kodėl tas nepavyko -seniau, 
bet Melrose Parko jaunimas 
jau sudarė rimtą kidtūrinį, mę 
ninį, tautinės dvasios, tradici
nių papročių ir folkloristinės 
atrakcijos vienetą, vadinamą 
“KLUMPĖ” ir jį užregistravo 
Illinois Valst sekretoriaus įs
taigoje tokiu pavadinimu:-The 
Melrose Park Lithuanian Folk 
Club”? Klumpės būreliui' va
dovauja Romualdas Baraus-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
uRTrtOPEDAS-PROTEZlSTAh

Aparatai - Protezai. Med. Ban
Speciali pagalba kojom*

(Arch Supports) ir t. t.

2850 West 63rd St., Chicago. III. 6062$ 
Telef.: P Respect 6-5084

Linksmumo arba liūdesio ^alandoa 
graziaumęa gėiės Ir vwnikoi ir.tks 

mu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTF4 i.AS) 

DAUBARŲ SONUS

1525 So Harlem Ava —* $86-1220

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programas iš W0PA, 

1490 kil. A. M.

Lretuviy kalba: kasdien nuo pir? 
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. pope L — Šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

dėsnio minėjimo ir neruošė.
Bet svarbiausia, to minėjimo, - - . —

neruošė del neparastai dide- Socie^ of Distinguished CitL 
lio kuklumo. Ne tik pats Kapa-' zensMJarbes jiariu. Trumpa jo 
činskas, bet ir jo žmona yra 
didžiausio kuklumo pavyz
džiai. Jiedū dirba įvairiose lie- leidinyje. . i
tuviškosė organizacijose, bet J Nuo praeitų metų pradžios 

’niekur nesiveržia į priešakį., Mikas Vaidyla paskyrė jį savo 
Jiedu atlieka darbą, bet nesi-'pavaduotoju. Jis keliais atve- 
gąrsina. Jeigu atsiranda žmo-jjais atstovavo Sandarą oficia- 
nių, kurie mario, kad jie gali * Koše įstaigose, o jo kaip redak 
geriau viską aHkti, tai Kapa- (toriaus pavaduotojo, įgaiioji- 
činskas visuomet leis priešakiu rnas baigiasi tiktai šių metų pa 
besiveržiantiems parodyti, ką' skutinę dienų. Ethnic Newspa- 
jie gali padaryti, i. j pers enciklopedijai pats Vai-

Juozas Kapačinskas 1934 me 
tais Kaune yra baigęs elektro-

Sągos skyrius įkurtas prieš dvi niką Technikos mokykloj. Pate 
dešimtmetį, gražiai veikia, vys
to prasmingą veiklą ir auga 
narių skaičiumi. Tenka paste
bėti,' kad' skyriui tenka veikti 
gana sunkiose, nepalankiose 
aplinkos sąlygose: pačiame fron 
tininkų centre... Nežiūrint ap 
linkos neigiamybių, skyrius vis 
dėl to veikia, spalių 29 d. bu
vo sušauktas metinis, visuoti
nas narių susirinkimas, kuris 
nutarė remti Bražinskus, ne
delsiant telegramomis kreip
tis į Amerikos valdžios atsto
vus ir prašyti Bražinskams 
Amerikoje pasilikimo teisės.

Susirinkimas išrinko ' sky
riaus atstovus į Cicero ALTOS 
skyrių. Išrinkti šie asmenys: 
Pr. Kašiuba, J.;Cinkus, St Lie
pa. Išrinkti atstovai ir į ALTS 
— gos suvažiavimą, įvyksian
tį sekančių metų pavasarį, Phi 
ladelphijoje.

Skyriaus nariai remia, skai 
to ne tik savo ideologinę spau
dą, bet ir kitą, ‘kuri rupinaši 
tautiniu likiminiu reikalu, šiam 
reikalui jringia išeiviją, ne 
dviprasmiškai stovi Lietuvos 
laisvės sargyboje.

Skyrius vystydamas veiklą 
artimai bendrauja su kitais kai 
myniais skyriais, kaip tai — 
su Chicagoš ir East Čhicagos.

Metiniame skvr. susirinkime

m HVAS IR SUNOS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ TUTOMOBIUAMS PASTATYTI

LIŪDĖS Į O VALANDOJ

CICERO
ALTOS-GOS skyrius remia 

ALTĄ ir Bražinskus
Alnerikos Lietuvių Tautinės

HIGH RATES 7^%
• x z t r » . V ■v %. “

PER tNNUfr
PASSBOOK * 
ACCOUNTS

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČTA 

WES'! 6jrd STREE1
PR 8-0833 Ir PR 8-6834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishįu krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tai. 499-1318
PER A N MUM 

$5000 or more 
minimum 

30 months

M 0 V I N G
Apdrausta* perkraustyma* 

Ii jwairlv atstumu. 
XNTANAS VILIMAS 

123 West 34 Place 
fe L: FRonfler 6-1882

PERKRAUSTYMAl

M 0 VI N G 
t-eidinuii — Pilna -apdr.ud.

ŽEMA KAINA 
i E R E N A $ 

Tel. WA 5-8063

UEMKITE TUOS SiZNIERIUS.
KURIE GARSINASI' i> ,iiji>Lnri JiįĮĮjff

dyla pranešė, kad, kad Sanda
ros redaktoriais yra Mikas VaL 
dyla ir Juozas Kapačinskas.

Veikliau Kapačinskas prade 
jo dirbti Sandaroje prieš ketu-; 
ris metus. Pradžioje jis rasinė- j

' jo žinias, o vėliau dirbo redak- ( 
cijoje, o kai reikėjo, tai petį ?

■ priremdavo ir prie laikraščio > 
spausdinimo. Jis ir šiandien; I I

I domisi Sandarą ir josios liki- ;
mu. Bet jis niekad kitų nes-1 

r-, • ------- ----------— —lamdys, savęs prieškinekiš ir!
yra išrinkta ir nauja skyriaus dirbti norinčių neniekins. Įga- į 
valdyba šio sąstato Pr. Ką- liotas — savo pareigas atliks,' 
šiuba — pirmininkas, Z. Juš- kaip jas atlieka SLA, žumalis- 
kevičienė'— vic., J.. Cinkus —. tų skjTiuje ir kitose organiza- ' 
iždininkas ir D. Liepienė 
sekretorius. '

Po susirinkimo, žurn.

MAŽEIKA s EVANS įįįj
UI00TUVIU DIR EK TORI Al 1

^4 West'ea Ave. Air Conditioned Cbapel and

REpublic 7-8600 8601 Parking
.rM. kurte »rveM Wto« mlMto dxly» iSine koptos

kęs Vokietijon, 1048 metais gi
lino žibias Augsburgo Techni
kos aukštesnėje mokykloje, o 
kai pateko j Ameriką, tai 1960 
metais lankė ir baigė Allied 
Technological institute Chica- 
goje.

Sandaroj Kapačinskas ben- GAIDAS DAIMIDj
SENIAUSIA IR DlDržIACS!A LAIDOJIMO ĮSTAIGA

—! ei jose. Chicagiečiai Kapačinsko 
stipriuosius bruožus labai ge-

Vy-| rai pažįsta, jį mėgsta ir noriai ■ 
tautas Meškauskas padarė vie su juo bendradarbiauja. Gim-į 
tos ir pasaulinės politikos pla tadienio proga linki jain svei- į 

;fią apžvalgą, atsakinėjo Į gau katdš ir sėkmės. - .
šius paklausimus. Korės p. u Petras Kleinaitis

LSfin-m So. HERMITAGE AVENUE
fėl.; YArds 7-1741 - 1742

1330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
1'elefohas: UNfavette .3-044*5

MODEKSilŠKOS A1R-COxKD1T10NEI) koplyčios

į

A. A. MARTYNUI KASI’AR AlCUT

mirus, jo žmoną Veroniką, dukras Danutę ir : 
Mildą su {sėtinomis,, seseris ir brolį 'nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime.

' x 4 . . j

Augustinas Pocius ir šeima 
Petras Šernas ir šeima

NARIAI:
Chrcagos
LietuviŲ 
i^iidoiuviu 
'hrektorh,, 
ASfšociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

HHt

PAID QUARTERLY Al

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION.

•.HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60632

MEMBER

PHR ANNUM 

certificate* 
55000 or more

PER ANNUM

STDOO 6r mere
I year mirų

TER: LA 3-824X

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

IfeftMl

ANTANAS M. ĘH1LL1PS
, Tomas lk lalkynas Labanauskas

, -V " ■ •

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 "H*. Slrth Avė- Cicero. 111. Phone: DLjmpic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
Ml Sn. CALIFORNIA AVE. Phone: I/Afayette 3-3572

GEORGE F. RLD.MLNaS
3319 Sn. ‘LITUANICA XVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) 

2124 WEST 6<Hh STREET 
2314 WEST 23rd PLACE
11028SOUTHWEST HIGHWAY. Palo? Hilla, IIL 974-4410

REpnblic 7-1213
Virginia 7-6672

P. J. RIDIKAS
33K4 Ro. HALSTED STREET Phone: YArda 7-1911

Mej!
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turi išmesti iš savo galvų min 1 esančius žmones, jis bando iš- 
tį, kad jos gali primesti savo burti jiems ateitį irtuo tikslu 
valią kitiems. ALT.As vra įro-'turi sudaręs tam tikrų sistemą, 
dęs, kad įvairių įsitikinimų 
grupių atstovai ALTe, neuž
miršdami tolerancijos princi
pų, praeity gražiai veikė. Ame 
rikoj mes esame neskaitlinga 
mažuma, todėl ypatingai turi
me būti vieningi jeigu norime, 
kad su mumis būtų skaitoma-

Apie tai bus vėliau jo praneši- 
iqas. Tos apylinkės tautietė at
siuntė *5 prašydama siųsti jai 
Naujienas linkamesniam susi
pažinimui. Dėkui,

— Juozas Pikelis iš Toronto 
oro paštu atsiuntė laišką, kuria 
ine tarp kitko taip rašoma: “Su 

■prasdamas Jūsų rūpestį "dėl įsi-j 
Linkėtina Amerikos Lietu- 8’ijkno naują spausdinimui ma- 

vių Tarybos konferencijai na. 
šaus darbo. C K.

bet pavardės
IŠNUOMOJAMAS trijų kambarių 

butas su rakandais ir maistu. Tinka 
invalidui arba neseniai išėjusiam iš 
ligoninės. Skambinti 925-7126.

šiną, siunčiu Jums 10-ties dole
rių piniginę perlaidą. Linkiu 

,Jūsų leidžiamam laikraščiui to 
(buleli ir stiprėti. Naujienos yra 
j įdomios, naudingos ir mielai 
-------------- Dėkui už pareiški- 

mis geriausia dovana Lietuvių iną jr už auką. ' 
bondo jubiliejiniai sidabriniai------------------------------- į
medaliai. Jų -jau nedaug liko, i ~ Ponia K ž®lvis iš St J<> 
Kaina sena. Geras investavi- ■ s<-ph, Mieli., grįžo po vasaros 
nias. 3-jų Lietuvos prezidentų : atostoSy pas savo dukrą Ber- 
■$12.50, Mindaugo $15.00, dėžu-t"-11 apyliakėje. Darata Kveda- 
tė $3.00. Pašto išlaidoms vie-irienė iš Detroito išsikėlė į Dear- 
nam medaliui pridedama $1.50.!born’ Mich- EniiIis ^Enskaitis iš 
Užsakymai siunčiami: LF 9-122r^ar<^ue^e Ear^° i?vyEo Į Oak 
W. Marquette Rd., Chicago?IL.• aPylink§-' \ ' 
66629, kartu prisiunčiant ir če- į — A. Andrews-Andrijauskas, 
kį, išrašytą Lithuanian Foun-l ilgametis Naujienų skaitytojas, 
dation vardu. (Pr.) Bridgeporto apylinkės, lankė

DOVANA, DOVANA!

Kalėdų ir kitokiomis progo- laukiamos.

inuv uvi. uvvaiici ivxu-
šinų fondui. Tos apylinkės tau
tietė užsisakė Naujienas viene- 
riems metams 
prašė neminėti. Dėkui visiems.
Visi skaitytojai prašomi remti 
Naujienas ir jas platinti, darant 
pastangas rasti bent po vieną 
nauja prenumeratorių.-Visi lie- kėje. Tel. 476-6497, 
tuviai kviečiami atkreipti savo 
dėmėsi i Naujienas, gerai su jo
mis susipažinti ir pareikšti sa
vo asmenišką nuomone jas už
sisakant. Platinimo vajaus pro
ga Naujienos yra siunčiamos su 
šipažinimui 2 savaites nemoka- Aiilių. 
niai pagal pageidavimus arba 
skaitytojų atsiųstus galimų pre- == 
numeratorių adresus.

— Charlote Klikūnienė iš- ■— 
rinkta Byrne mokyklos Tėvu ir

W ' * * . * • * } Į

mokytojų tarybos parengimų 
komisijom

— Silvija Pikelytė iš Brighton 
Parko apylinkės priimta į Illi
nois universiteto Urbanoje Phi 
Kappa Phi garbės studentų kor 
poraciją su aukščiausiais. mok
slo pažymiais.

— Mirga Pakalniškytė-Girniu- 
vienė š. m. lapkričio‘8-tą Pitts-

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su 
virtuvės privilegija vyresnio amžiaus 
asmeniui Marouėtte Parko apylin-

cmmsi eapamnues.' »
Permanent conditions up to 

$7.20 per Hour plus attractive 
benefits. . >■

Please call Karl Strand

581-6100 . Ext. 352 

TOOTSIE ROLL INDUSTRIES 
An equal opportunity employer

D£L VISŲ INFORMACIJŲ, ^REIPKITES I

PETRAS KAZASAUSKAS, Prezidentas
> 2212 Cennak Roa< Chicap^ C ■,Virginie 7-7747

t MARQUETTE PARK —3 rooms for - ~ ' — -r - ■ - ~
rent, heated, stove and refrigerator.
Prefer middle aged woman or mature 1 STATIONARY ENGINEER 
couple. RE 7-7158, 1

,„,L ------------- _ —.. ..... j Opportunity exists for a sfatio-
IŠNUOMOJAMAS 6 kambarių ap- .naiT engineer..Mustbę licenced 

šildomas butas suaugusiems bė gy- by the'City nf Chicago. Able to inilm . ' , " I •/ - O
Tel 434-0290. operate* and'maintain gas-fired

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalyki;

SISTER EVA '• 
READER & ADVISOR 

LET ME HELP YOU SOLVE ALL 
YOUR PROBLEMS — LOVE, 

BUSINESS, HEALTH; SICKNESS, 
See me today.

Very Low Rates—Daily & Sunday
- CALL 597-7308

high pressure steein, generating 
equipment. ' - ‘

7 day schedule. $7,20 per hour 
plus excellent fringe benefits.

Please; call Karl Strand

581-6100 Ext. 352

TOOTSIE ROLL INDUSTRIES 
An equal opportunity employer

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

r ji alim. langai, did. garažas.
I AUKŠTO mūr. i Puošnus butas 
I savininkui ir dar geros pajamos. Ar 
ti 59 ir Talman. *

I PELNINGAS investavimas — tri
jų apartm. med. ir biznio patalpa. 
Žemi -taksai, Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY į 
Insurance. Income, Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

vakarus nuo Califomijos ir 62. Nau
Erdvus 4 miegamųjų Georgian. 1% 

vonios. Centrinis šaldymas. Prie- 72- 
tros ir Whipple. Tik Įmokėti $3,750.

72-TROS ir Artesian. 2 butu mūri
nis. Naujas garažas. 2 židiniai. Pilnas 
rūsys. $26,500.

“ 4 "F ’ V
...71-MOS ir Rockwell^ 2 butu medi
nis. Pilnas rūsys. Garažas. S18,000.

BUDRAITIS REALTY CO.
4243 W. 63 Street ' 

Tel.: 767-0600.

. PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Ave.

ŠVEISUOTOJAS
Patyręs “TIG” darbuose Ir metalo 

plokščių šveisavime. Turi mokėti pa
siruošti darbui ir dirbti pagal brai-1

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

MICHIANA SHORES (1 hour from 
Chicago loop) 6 room beautiful 
house, furnished, air/cond., fireplace.

2 block from Lake Michigan.
2 lots included with'sale of home.

Area code *219/844-5400.
Mr. Berey.

Tel. 257-5861;

PRIEŠSEZONIN1S IŠPARDAVIMAS ■: *
Europietiškų rudeninių ir žieminių (šiltų) batų už % kainos!
Paskubėkite, laikas. ir kiekis ribotas.
Krautuvė atdara ir sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. vak.

N O R D E N IMPORTS
3059 Lincoln Ave., Chicago, UI. 60657

Tel. (312) 248-2646

Lengvas darbas, geras atlyginimas. Kalbos 
mokytoją apmokysimi 'Trumpos darbo valan
dos. Darbo valandomis kreiptis Į

NAUJIENAS
1739 3. Halsted St.
HA 1.-6100 •

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 36/-I/91 dieną arba 813—360-0744 vakarę

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
flAUJiETOMS Hemet suėjo K) metų. Minint tą sukakti, gerbiant plnnof 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmt
Pereigas amžinam lietuvybės Išlikimui skei biAznai Naujienų platinimo vajus.

MAUjūsNOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų beturiu laisvę 
nernmos Ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantai! ar jų įgalio

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras Instito 
d j as ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto 
tikos y poitinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti,

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi | visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems larbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino 
tuviškų reikalu renes«»u
KAINUOJA: CMcagoįe Ir Kanadoj metam* — 530.00, pusei ir^tų — $18.00, 

trim* mėn. $830, vlanam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metami 
— $26.00, pusei metų — $14.00, viena m mėn. — $230. Užalenluo. 
«e — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama lavalty nemokamai

PraSema naudoti žemiau esančią atkarpą

NAUJIENOS,

Hot Springs, Ark Aukščiausias atlyginimas, pui-
, . ’t ’ _,c ’ • 17 ^/ikūs priedai. Reikia kalbėti ir rašyti
nurgo universitete apgynė diser ^vnn^ai Albertas ir Kastute. Roze-| angliškai.
taciją tema’ “Aš pats, kaip paži- nai- Spalvota TV, gildomas maudymo- <
nimo objektas, pagal Kanto Gry 
no Proto Kritiką” ir gavo filo- • 
sofijos daktarės laipsnį.

si baseinas, telefonas, vaikams žaidi, 
mo-aikštelė. Galima rezervuoti tel.
501-623-9814. '

■DAŽYTOJAS
' 4612 S. Paulina St,

[Town of Laka) < ; , 

Dažo namus Iš lauko Ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

Skambinti’. YA 7-9107

pieno produktai ■
CHICAGA. — Viešosios Svei

katos Departamentas paskelbė, 
kad praėjusiu pusantrų meitų 
laikotarpyje tikrinant pieną ir 
pieno produktus . Ulinojuj rasta 
visokiu nešvarumu. ■.

To departamento inspekto
riams patikrinus pieno produk
tus — sūrius, ledus (ice cream),' 
sviestą ir- pieną rasta visokių 
netikslumų ir nešvarumų: pieno, 
produktuose rasta žiurkių plau
kų, kačių plaukų, vabalų ‘kū
no” dalų, pūlių, kraujo, mėšlo 
(manure), pesticidų ir vaistų”, Į 
pranešė departamento pieno kon- 1 
trolės viršininkas Harold Mc
Avoy, tiems produktams užde
damas embargo (uždrausdamas 
juos parduoti žmonėms). .

Kai kurie pieno produktai už
drausti dėl netikusios pasteuri- 
zacijos ir klaidingų užrašų.

Šiaurės Illinojuj inspektoriai 
atmetė 12,000 svarų pieno iš 21; Corp., i 
<arvės, kadangi piene buvo per- pasirinkti maisto siutimus šiun 
daug pesticidų (vabzdžiams nai- timui į Lietuvą iš Danijos arba 
kinti nuodų). Missouri valstijo- sudarytus iš ketinių produktų, 
je dėl tos pat priežasties atmes- iKreiotis i Marcruette Gift Par- 
tas 105 karvių pienas — 500,- Cels Service, 2501 W. 69 St, 
000 svarų. | Chicago. IL. 60629, tel. WA 5-

. MERRILL DIVISION 
PENNWALT CORPORATION 
5601 N. Northwest Highway 

Teirautis angliškai 
Tel. 774-8060

Visiems lygių galimybių darbdavys.

I 'ELEKTROS ĮRENGIMAI
I PATAISYMAI^ f :
I Turiu Chicagos miesto leidimą,
I Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga- 
I rantuotai ir sąžiningai.
I .. KL AUDIJ U S PUMPUTIS . .J
1 ‘ <4358 So. Washtenaw Ave.

Tel.: 927-3559

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy reikia

SECRETARY DOCTOR’S 
OFFICE

10:30 to 12:30 — 4 days
Near north —Michigan Ave.

Permanent. ’
MI 2-5983

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

PM vieninteli 
lietuvi kailininką 

~ Chicago je 

^NORMANĄ
>URŠTEINA

TeL 263^826 
(įstaigoa) ir 
677-8489 , 

(buto)

TAIS O M E 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi. 
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO 

58-tos Ir Western Avenue kampai

STASE’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ ;
6237 So. Kedzie Avenue 

Tel. 4364184
Sav. Stasė Bacevičienė

— Cosmos Parcels Express 
sav. V. Valentinas, siūld

000 svarų.
McAvoy užtikrino, kad pasku- 2737 arba Į skyrių Bridgeporto 

tiniais metais departamentas 
padidino inspektorių skaičių 
taip kad 62 pieno paruošos įmo
nės ir 3,900 pieno farmų pati
krinama kas pusės metų bėgyje-

McAvoy praųeša, kad piene 
ar jo produktuose radus nešva
rumų, tuojau uždraudžiama to
kius iš pieninių ar farmų iš
vežti, kol inspekciją pakartojus 
buvę negerumai randami patai
syti.

apylinkėje, 3333 Sa Halsted St., 
Chicago,- IL 60608, tel. 254-3320 

(Pr.

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu-

■ ;
DRABUŽIŲ TAISYMUI

(ALTERATION)

Pageidaujamas patyrimas prie suk
nelių.

PILNAS LAIKAS.
Nuolatinis darbas. Geras atlygini

mas. , >
Įvairūs priedai ir tarnautojams nuo

laidos už perkamas prekes.
. Reikia, suprasti angliškai.

EVANS
36 South .Statę St., 13 Floor

Tel. 855-2160

185 North Wabash Avenne 
2nd Floor Chicago, Ill. 60601

Cal! Frank Zapclis C

GA 4-8654
Į St^cfarrrį

a

BUSS. OPP. -
Biznio Progos

OUT OF TOWN
- Už Miesto Riby

PARDUODAMA MAŽINU PLOVI
MO ĮMONĖ VAKARŲ PRIEMIESTY
JE. Viskas automatiška, masinos pa
čios plauna. 15% pelno iš investavi
mo. Galimi issimokėjimai. Savinin
kas išeina pensijon. Teirautis angliš
kai.

Tel. 354-6893

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

(SkJ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 6$th St., Ch!c»go, |||. 60629. — T«l. WA 5-2737 
3333 So. HaljhKf *»., Chicago, III. 60608. _ T.l, 254-3320 
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ŠIT AT T TTRTTTVA

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ? ,

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

Su legališkomis ■ formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina S3.. Su legališko- 
mis formomis — $3.50.

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

• Padėkos Dienai, Kalėdų, 
Naujuju MetŲ, šeimos ar asme
niškų švenčių ir kitomis pro
gomis Naujienos yra geriausia 
dovana, išreiškianti daug no
rinčius sakyti jausmus. Jų taip 
neišreikš atvrutė, laiškas ar

ŠU SAVAIS APLINKUI

ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 
IT m; 7 .kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700. > • : -e.

VIENINTEU& 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. S29.900.

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

AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto ga
ražas Originali 25 m. statvba.

Erdvūs 2 butai. Senutė nepa
jėgi. tuvi- nikiai parduoti. Marquette 
Parke. S32,000

GRAŽUS TVIRTAS 7- kambarių 
mūr^s ir mūro garažas. Arti mokyk
lų, Marauetfe Parke. VvraŠ keliamas 
oo Natrių Metų kituReikia pirkėjo 
su $5,000 savo pinigu.'

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

1UII.DĮERS W CCNTRACTORf 
Namv Statyhi Ir R«mont««

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig -užsakymu.

■ JULIUS FETTNGTS, savininkas 
778-8165

HEATTNG AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

o t m r s i o
*7—fH M AMfJAUC VA!l?UCnvyi£f 

Tiktai $74 pusmečiu! automobilio 
Liability apdraudimas penytnlnkam*

Krinti ft
A t A U S A * T 1 '<

<M5 Se. ASHLAND AVI.
^3-1775

-AIKRODžIAl IR BRANGENYStS
Pirdivknas ir Taisymai 

'M WEST mi STREET
REpublk 7-1941

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

<259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
ilkvlettmet, pildomi pli<etybėf pre- 

iymal ir kltoki blankai.
1 ■ ■ii«i r
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ristas daryt 
besusikalba 
licijos virš 
pranešė, ka 
vo aūtomo 
lentelės *pal 
metų' lehtel- 
d., bet vaisi 
primygtinai

ALBUQUERQUE. ' — • Loreh 
Frdemke Ir- Steve Studebaker 
jau 8 mėnėšiai kaip /eina 3,000 
mylių Rodcy- kalnais; nuo Kana
dos pasienio .iki Meksikos sie
nos,' per aukštas kalnų viršūnes, 
ir gilius slėnius, per Montana, 
Wyoming, Cdlorado, New Mexi
co ir Texas ir tikisi kelionę baig
ti per Naujus Metus Meksikoje. 
Froemke yra senbernis, 30 me
tų amžiaus, namų statytojas, 
Studebaker yra 31 metų, baigęs 
antropologiją Arizonos universi
tete. Savo patyrimus ir pergy
venimus jiedu, aprašys knygoje 
ar knygose.

Kubos ambasados valdininkai 
mieste pranešę apie susitikima 
su Osvaldu 1963 nietais Bar prieš 
lapkričio 22 dieną^ir kad Oswal- 
das juos painformavęs apie sa
vo intenciją. Kaip yra žinoma, 
Oswaldas buvo Meksikoje ir lan
kėsi Kubos ambasadoje .prieš 
Kennedy Nužudymą. ;A

Kubos valdininkams, jog jis planuoja užmušti prezidentą John 
F. Kennedy.

Memorandume Hooveris tei
giąs, kad ;tą informaciją gavęs 
išjj^iikime^^niens,'kuriam apie 
tai-■ papasakojęs pats Kubos 
premjeras Fidel Castro.

Pasak tą memorandumą, Cas-

Library of Congress Gr.
Periodical Division
Washiogton, D. C, 2054O

Advokatasį kalėjimą
ČIKAGA. Jr- Jūodųju/pantė- 

rųc buvusios. teroristinė? prgs; 
nizacijos advokatas G. Flint Tay
lor Jr4 pristigęs kantrybės, iš
taškė stiklą vandens į prisieku
siųjų teisėjų ložę. Teisėjas J. 
S. Perry įžiūrėjo, tokį advoka
to veiksmą teismo .įžeidimu ir 
įsakė advokatą Taylor pasodin
ti į daboklę.

1969 m. policija norėjo įeiti 
j juodųjų panterų organizacijos 
būstinę ir patikrinti, jų: veidą 
bei konfiskuoti nelegaliai laiko
mus ginklus. Įvyko susišaudy
mas, kurio metu žuvo Juod. Pan- 
tėrj organ. • vadas F. Hampton 
ir M. Gerk. Organizacijos na
riai ir jų artimieji iškėlė polici
jai ir buvusiam valstijos proku
rorui E. V. Hanraham bylą, rei
kalaudami 47.7 mil. dol. atlygi
nimo.

Bylos nagrinėjimas jau tęsia
si 11 mėnesių ir dar nesimato 
pabaigos.

miš, Hboverio memorandumas 
buvęs-adresuotas . Warren Komi
sijai,- kurią prezidentas Lyndop 
B. Johnson būv'o paskyręs- iš-: 
tirti prez. Kennedy nužudymą. 
Bet- tos, komisijos štabo nariai 
dabar pareiškė,. kad . nepamena 
ar / toks memorandumas, buvo 
gautas ar kad apie tai Hooveris 
ar koks kitas- FBt .pareigūnas 
būtų ką pranešęs. < < 

. +; Informaciją - suteikęs,’.Asmuo 
manp, kad apie tą menorąiMiu- 
mą tik dabąr sužinota). / r

Oswaldas prieš prez. Kennedy nužudymą 
tikrai buvęs Kubos ambasadoj Meksikoj

WASHINGTON AS. — Teisingumo Departamentas pagaliau 
rado FBI direktoriaus J. Edgar Hooyerio 1964 metais-rašytą me-

gįttddžib 1

. Chicagos 
dėntasJam 

|no, kad;šav 
siąs, leidime 
1977.;-metų 
gruodžio .1- 
ja nearešti 
sekretoriau: 
Callahan p 
so 200 polic 
tuos ir -kad 
ti baudžian 
ir 6 mėnesi:

CHICAGA. — Pašto įstaiga 
pranešė, kad Chicagos pašto sky
riuose pradedama programa tik
rinti laiškų ir'siuntinių svorį, 
Nuo šiol visuose 51 Chicagos 
pašto skyriuose svarstyklės bus 
patikrinamos j kiekvieną mėnesį.

Nepilnametės motinos
j - ' - ;".

CHICAGA, L Ffederaiims dis- 
trikto teisėjas Thomas R. Mc
Millen įsakė,, kad Ifiinois ’Viešo
sios Pagalbos (Public Aid) de- 
partamentasprivalomai .turi: pil
ną^ Welfare pagalbą teikti .jos 
rūkalingoms.' motinoms jaunes
nėms kaip-18 metų -amžiaus. Ad
vokatai sako, kad tuo, teismo pa- 
tvarkymu šūSirąs dar mažiausiai 
10,000 kvalifikuoti^ršalpaF 'gaii- 
tį^ jąūijų -4ri6tinu^ kurios. Illi- 
nojui' kaštuos; inffijonus dolerių.

3,000 mylių pėsčioms per kainus

MASKVA. — žiniomis iš di 
sidentų, sovietai paleido iš psi 
chiatrinės ligoninės, tikriau ii 
beprotnamio rašytoją Piotr Star 
Čiką, 38 metų amžiaus vos 2 mė
nesiams praėjus, kur jis per prie 
vartą buvo “gydomas nuo socia
liai pavojingų įpročių". Tos “Ii 
p-oninės autoritetai atsisakė aiš
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Izraelio ministeris 
išbarė JAV atstovą

gusius Amerikos karius ir šio 
-krašto piliečius. Vietnamo ats
tovas tvirtina, kad visos žinios 
apie dingusius Amerikos karius

Ryty Europos valstybės neįsileidžia 
JAV kongreso komiteto nariy

PARYŽIUS,' Prancūzija. — 'Praeitą penktadienį Paryžiuje 
prasidėjo JAV ir Vietnamo vyriausybės atstovų pasitarimas dipio- 
matiniąpiš^ntykįams'užmegzti. Vietnamo atstovai kartoja Pary
žiuje pasirašytos taikos sutarties paragrafus, kuriuose JAV yra 
įasižadėjušios' teikti ekonominę: ^paramą į karo”'metu nukentėju- 
siems vietnamiečiams. Susidaro Įspūdis, kad ekonominė parama 
yra pats didžiausias dabartinių Vietnamo valdovu rūpestis.

JAV atstovas Samuel Gam- 1—-
mon pirmame pasitarime pa- 
reiškė,kad'’negali būti kalbos 
apie jokiusdiplomatinius santy-
kius-tarp dviejų valstybių, kol r ISDSTC JAV HISIOVW 
dabartinė Vieta™ ryrianaybė. _ fo- gį
neduos žinių .apie karo metu dm ... ...- .jo j siemų reikalų mimstens Algai

Allon praėjusį penktadienį vie
šai išbarė Jungtinių Amerikos 
Valstybių ambasadorių Malcolm 
Toon, kad jis sulaužęs diploma
tinį etiketą, kokio dar nebuvę

Brita-

daugiausiai
kurie daug.

rduodami .že
li. Jie dabar

ės ir-^paskiri 
turi -savo -ši-1 
sterlingų ar

ts juos dole-- 
fiLįdoli suma.

nęžoji^Briia^ 
daronemažą$ 
■lingio vertė 
ms.,jų atsi-

rikos ekono-

racija . nebus

r su-kitomis 
ėuft is, perimti" 
susidariusią' 

>1. sumoje" ir. 
tp svaro yer- 
[Laitai*

-kaj-neturi žinių apie amerikie- Toon reporterių, fotografų ir 
čius,-bet laikui bėgant tas žinias - diplomatų .akivaizdoje, pareikŠ- 
sųrado.. Amerikos .’.vyriausybė |damas, jog Izraelis jaučiasi įžet- 
jino, kad Vietnamo vyriausybė stas ir užpykęs ant Jungtinių 
turi žinių, .apie visą eilę ameri- Valstybių, kodėl jų atstovas 
•kiečių.

Be to,.Gammon priminė viet- Izrae^° papeikimą, kad. jis lai- 
namiečiams, kad parama būtų ko okupavęs arabų teritorijas, 
buvusi/suteikta, jeigu "siaurės ~____ r_____
Vietnamo karo .vadovybė būtų traukęs* Allon,' šaltai" susitikęs 
prisilaikiusisusitarirnų. Abi pu ambasadorių Toon; 
sės buvopasižadėjusiossustab- ląbaryt prik iš mandagumo. Aš 
/dyti- karo: veiksmus-ir ruąiųsti , įgU jabai nusivylęs Amerikos 
ginkluotų jėgų 'kitų laikomas 
teritorijas', šiaurės 'Vietnamo ka 
ro vądoyybė sulaužė sį susitari
mą. Jj suorganizavo galingą eks 
pedičiją jr . okupavo visą Pietų 
Vietnamą, šiaurės Vietnamas 
apgavo amerikiečius. Sulaužė pa 
žadą padėti ginklus ir nesiverš 
ti j Pietų sritis. O kai amerikie
čiai atitraukė savo karius; tai 
jiė visą Pietų.Vietnamą okupa-

kad neturi žinių apie amerikie-

Jungtinėse Tautose balsavo už

“Labryt”, iškošė piktai sū-

“aš sakau

balsavimu”.

Toon šaltai atsakė: “Wait 
apie tai pasikalbėsim vėliau”. '

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautu saugumo taryba lapkri
čio 11 priėmė Izraelį smerkian
čių. rezoliuciją, kurią parėmė ir 
JAV snlatižvdamos nusistovė-



Mirtis, kad

AMMAN, Jordanija. — Ketu
ri j or Ganiečiai specialaus vals
tybės teismo buvo nubausti mir
timi, kad jie pardavė savo že
mę okuouotoje Jeruzalės terito
rijoje žydams. Jordanijos 
nisterių kabinetas bausmę 
tvirt’no.

Te*’—as taipgi nusprendė
naiki ; i ir pripažinti žemės par
davime neteisėtu veiksmu, nes 
ji pa’dvrta arabų priešams.

Tas - 
teism.;' 
ris pr 
duotą 1 
Jords’" ?

Teismą- sprendime įrašė, kad 
pardrot- ėmė turi būti konfis
kuok ' danijos vyriausybės, 
nors < ar yra okupavusi ir 
valdo h e io valstybė.

i

mi-

pa-

ts Jordanijos valstybės 
11 baudė keturias mote- 
■"atų kalėjimo už par- 
’ ms žemę dešiniame 
■ ės krante.

*

Keliautojas Vladas 
prieš išskrisdamas gimtadienio ke
lionėn, Brazilijoje matuoja erdves.

* ■ • [buvo įsitikinu kad šis lėktuvas ■ nuakririu- į Maltos salą Man Į

i ir nutariau šią šventę tinkamai taps Naujojo Pasaulio geriau- parūpo patirti, ar kuris nors 
paminėti. Kai buvau 15 metų šią susisiekimo priemone. Bri iš piano prosenelių buvo rite-' 
pramuštgalvs, tai niekad nen^ tai prancūzais sutarė pastaty ris, pasiryžęs kovoti prieš neti 
niau, kad aš žilo plauko sulau- Ii geresnį -lėktuvą, negu anie- kinčius. Man tvirtino, kad Mai- 
ksiu. Rasčiauskėlis anksti ko-j rikiečiai. Amerikos patys ge- toje išlaikyti visi Kryžiaus ka

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje
KAZYS KARUŽA

riausieji lėktuvai Europą pa-1 rų karių vardai. Iš Maltos pa- Viduje .koplyčios 4 bronzinės lempos Iliuminuoja 
siekia į. 7 valandas, o “Concon- suksiu į Pietų Afriką, o iš ten, Angelo mozajiškas lubas. Centre baltas balandis repre- 
de” Paiyžiuje nusileidžia.į pu- jeigu man reikalai gerai susi- zentuoja Šventa Dvasia debesyse ir saulė spinduliuose.

- skeltos valandos. Am^o. ktosty, Montecalio lai dw Pa yM adaiytos g kieto prancūziško ak-
džioviau, o tiems, kūne mantganunti lėktuvai skraido 30,000 rinko salas aplankysiu, o po 

pėdų aukštumoje, o Concorde” kelionės pailsėsiu Havajų 
pakyla 60.000 pėdų aukštu- lose. ’

kutinį kartą buvau Panevėžy J mon. Mane šį kartą paviliojo J B pėdų padangių tie 
aukštis. Norėjau pamatyti, kaip ‘ 
jaučiasi keleivis tokioje dide
lėje aukštumoje. Nprėjau past

jas padžiaus, saydavo panevė 
žiečiai, kurie nuo savo vaikų 
užgirsdavo apie mano išdaigas. 
Tuo tarpu kojų aš dar nepa-

ankstyvą mirtį pranašavo, pa
dėjau gėlių ant. kapb, kai pas

je. t ,
į - 75 metų sukaktį nutariau pa 
minėti kitaip, kad ją prisimin-

bi

Šiandien, pirmadienį, miniu 
75 metų .sukaktį. Toki dalykai 
gyvenime retai pasitaiko, todėl

Rasčiauskas, išvažinėjęs po visus pasaulio 
^adisnio ke-' kampus, buvau kiekviename 

didesniame mieste, todėl ir nu
tariau šį kartą sukaktį paminė 
ti padangėse. Juo aukščiau, 
tuo, man atrodo, bus gražiau. 
Visą savo - gyvenimą norėjau 
važiuoti greičiau ir.;lipti auk- 
čiau. Toli nenuyažįąvau ig auįc 
štai neužlipau. Iš Panevėžio at 
vykau į Chicagą, kurioje pra
gyvenau geriausiu savo gvTve- 
nimo metus. Sprausmmiu lėk
tuvu skrisdavau 30,000 pėdų 
aukštumoje. Man patinka auk 
štiš. Į aukštą- medį įlipęs galė
davau pasidairyti po apylinkę, 
o 30,000 pėdų aukštumon iški
lęs pamatydavau dar ' dides
nius plotus. Tiktai visa bėda," 
kad tie didieji plutai margu-r

ŽIEMA
—2-

M. Šileikis Čiurlionio galerijos nuosav.

pat rūpėjo pasidairyti, kas bu
vo dar aUkščiau. Aš žinau, kad 
iš aukštai iškilusio lėktuvo ka
pitonas visuomet norintiems 
keleiviams leidžia pasižiūrėti 
dar F didesnes, aukštumas.

Jeigu prancūzai būtų prak
tiški, tai “Concorde” būtų ta
pęs ateities keleivinis lėktuvas. 
Iš New Yorko ariWashingtono 
į pusketvirtos valandos pasiek 
ti Paryžių, tai jau didelis daly
kas. Niekas iki šio meto nes
vajojo apie greitesnį keliavi
mą. Man svarbiausią rūpėjo 
šiandien • patirti, kaip ateityje 
jausis keliautojas greitais lėk
tuvais. Gali būti dar skubesnių 
lėktuvų," bet prancūzai jų nes
tatys. i Jeigu'jau jie atsisakė;; 

liuodavo. Iš 10,000 pėdų aukš_ Jmti užsakymus naujiems “Con 
čio žmonės ir - arkliai atrodo 
žaisleliais, o kai pakyli dar 
aukščiau, tai ir žaislelių nema
tai. Jeigu neturėtum žiūrono, 
tai iš didelės aukštumos nieko 
nematytum. ■ . V

Savo gimtadienį nutariau, pa 
minėti aukšciatfciosėSpadangė- 
sė. Nutariau skristi į Europą 
britų ir prancūzų inziiherių pa 
čiu geriauėsių lėktuvui šios Ši 
dėlės Eūropbš: valstybes sukau 
pė visus atliekamus savo do
lerius ir nutarė pastatyti “Con

siu ranką kiekvienam savo 
čiuliui ir draugei, kurie norė
jo mane pasveikinti šio gimta- 
dieno proga.

" > V - ' :\ . A
.U > Vladas Raseiaus kas

Nori nužudy ti 
krikšdonįų veikėją

BEIRUTAS: — Nežiūrint į 
Libaną privažiuojančių arabų 
taikos balinių, nežiūrint, kad 
Sirijos kariuomenė yra visiškai 
apsupusi sostinę Beirutą, šaudy- 
mai'iš kulkosvaidžių ir net sun
kiųjų ginklų nesiliauna. Lapkri
čio 11 iš. kulkosvaidžio buvo ban
dyta. nužudyti krikščionių, lyde
ris R. Edde, kurs sėkmingai pa
laiko ' ryšius,-su musulmonais.

». -- - — -

Užpuolėjas jį tik-lengvai sužei
dė..' ’ '
- j * - ...

R. Edde buvo krikšfionių kan
didatu Į Libano prezidentus, bet 
Ųbanįečiai ..balsavimo keliu -pa- 
sirinko bajsų dauguma ’ prezi
dentu Šarkį,

mens, vad. Hauteville Perle, Altorius — iš Belgijos mar- 
muro šv. Jono 10: 28 “Kuriems aš duosiu amžiną gyvem- 

! mą, tie niekad neišnyks, nors bus ir mirę, vistiek gy
vens”.

Šitose gražiai sutvarkytose kapinėse yra palaidoti 
5.076 Amerikos kariai ir generolas Patton.

Kapinės yra apsuptos medžių: ąžuolų,- beržų/ pušų, 
alyvų, laukinių rožių. Fontanai su skulptūromis, gėlių 
kliombos puošia visą apylinkę.

Kapinių didelis plotas, lyguma, kur kaip 'aksomas 
žaliuoja žolė, kuri nupiauta labai trumpai pagal žemę. 
Visame plote marguoja balti kryžiai, su užrašu žuvusių 
karių ir vietomis kryžių tarpe matosi žydiškos baltos 
žvaigždės, kur jos liudija, kad kariavo ir kartu .žuvo 
Amerikos žydų tautybės tyrai kariai.

Taip aplankę Amerikos karių kapines, išvykome to
liau pasižiūrėti ten netoli vokiečių kapinių, kur buvo pa
laidoti Vokietijos kariai.

Sandweller Vokiečių .karių kapinės — pravažiavo
me greitkeliu, gal 3 mylias kelio, pasukome Į mišką ir 
ten^jame pasistatėme automobilį, kur jau buvo ir dau
giau turistų. ’

Einame miško taku. Žiūriu-kairėje pusėje^ didžiulė 
pieva apaugusi aplinkui medžiais. Bet joje nesimato kry
žių, kur būtų palaidoti žuvę kariai. Kalbu lietuviškai 
savo draugams, kad yra skirtingos kapinės, nuo ameri
kiečiu. Šalia eina moteris/vyras ir mergaitė, jie nugir
do mano kalbą ir sako: — Amerika turtinga, todėl gra
žiai sutvarkytos jų žuvusių karių kapinės, o Vokieti ja
ne. Todėl apleistos kapinės. Nieko nesakiau, bet supra
tau, kad jie gali būti Lietuvos repatrijantai.

. ■ * - -

-Taip praėjome pro mūrmius vartus, ligi namų, ko
ridoriumi. Pamačiau toli priešaky stovintį granito kry-

erde’ ’ - lėktų vams, > įa į k u r . nars- 
prancūzo apskaičiavimas ne
buvo tikslus.

Mano galva visą gyvenimą 
buvo pramušta'kelionėmis. Vis 
norėjau . toliau nukeliauti ir 
daugiau pamatyti. . Turiu pasa
kyti, kad mano troškimai išsi- 
pildėriTąip pas mane reikalai 
susiklostė, kad ^lių laisvai 
gelianti. Aš žinau,fkad visa tai 
brangiai kainuoja/ bet aš taip 
pat žinau, kad uždirbto nenu
sinešiu.

Visi gimtadienius minime 
dideliame triukšme, gausiuose 
banketuose, prie šampąno, ge 
rbs muzikos ir šokių, bet aš nu 
tariau savąjį paminėti pačioje 
aukščiausioje kelionėje.xPasiū 
įysiu visiems • keleiviams iš
gerti kartu su manim taurę šam 
pano, kai išmuš mano gimimo 
valanda ir “Concorde” bus pa
roje aukščiaųsoje Atlando vie
toje. Bandysiu aukštumoje su 
sikaupti ir apie “svieto^marnas 
lis” pagalvoti. Jeigu kiltų ko
kia įdomi mintis, tai grįžęs pa 
pasakosiu. Parašysiu, kaip žmo 
gus jaučiasi 60,000 aukštumo
je, ir išdėstysu, ar! jis nenori 
dar aukščiau pakilti? Grįžęs iš
dėstysiu savijautą,, ir papasa
kosiu apie savo sukaktį-

Kai nusileisiu Paryžiuje, tai 
patrauksiu tiesiai į Montecar- 
lo, kur tikiuosi išlošti bent 10,- 
000 dolerių, pasišvaištysiu po 
Europą, užsuksiu kėlioms die-’ teistas pakarti. Kad neįvyktų 
nbms į Lietuvą, jeigu galėsiu, kaimynų pranašystė, jis prieš 
tai ir į Panevėžį nuvažiuosiu, mirtį spėjo numesti į minią sa 
o vėliau pasuksiu f Romą, pa- vo batus... ri ;

Sulaikys purvo

CHICAGA. — Chicagos sani
tarinio distrikto ‘ darbų priežiū
ros viršininkas R.. . R. Rimkus 

■ pareiškė,- kad purvo-bei atmatą 
• siuntimas Illinojaus upe į Ful
ton apskriti bus Sulaikytos 9 mė- 

. nesiams, kai pasibaigs su In- 
I gram Barge bendrove sudarytas 
kontraktas. Tačiau tai nereiš- 

, kia, pasak Rimkaus, kad sanita
rijos distriktas atsisakys tręšti 
Fulton apskrityje anglis kasant 
nunuogintą žemę, arba norinčių 
ūkininku laukus. C

Pasak Rimkaus, sanitarijos 
distriktas turi prie Ulinojaus 
upės netoli' Canton vietovės iš-1 
sinuomavęs daugi'au kaip 15,600 
akrų plotą, kuriame yra įrengta 
atmatų bei purvo laikymo bazės, 
bet jos jau beveik yra pilnos. Į

Dabar, sanitariniš distriktas 
išsiunčia’ į Fulton apskritį kiek
vieną dieną 7,000 tonų purvo- bei 
Jatmatų. - . I

WITH REPAYMENT 
fit your income

see us for 

financing 

AT OUR LOW RATES

<■>

I short cm

in America back then, and you know how u ■« sux) 
turned out. . •' •

Nowadays, people are still helping America stay 
- strong and self-sufficient. And they’re helping them

selves to safe, dependable savings. By taking stock in 
America with the Payroll Savings Plan.

Buy United States Savings Books.
They won t leave yos oat in 

the cold.

OUR SAVINOS 

CERTIFICATES 

EARN UP TO

k we had fight the British
for our freedom. Bin on top J at, we tad to fight 
the weather, too.

Because winter at \ alley Forgo meant snow, ice, 
and freezing temperatures. All serious enemies to a 
makeshift army wni'icut 
not nearly cnougn reod 
Ammunition,

!t was an armv long on courage, 
but short on money.

And then the monev came.
Some S27.000.000 from the 
pockets of new Americans.

That's how peop’e took stock

.♦ Kapitonas Slash iš North
hampton Anglijoj buvo iš pat 
jaunystės išdykęs' ir negeras. 
Apylinkės gyventojai sakyda
vo, kad jis mirs su batais ant 
j u. Tikrai. 1826 m, jis buvo nu-

k ssdąį

Hmm

n

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to s<
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Prrca KktAiw

SERVING CHICAGO AND SUBERK SINCE 1905

tijos generolų. Visos kapinės apaugintos žalia žole. 
Pavieniai kapai atžymėti akmeninėmis’ lentomis su žuvu
sių pavardėmis. Grupėmis palaidotų karių-atžymėti kry
žiais.

Visos kapinės yra tarp medžių. Prie Įėjimo pastato 
Centrinis kryžius yra padarytas iš Schwarzwaldo gra
nito. Kapinėse palaidota yra 10-885 vokiečių karių. 4829 
iš jų yra palaidoti bendram kape, vad. “Kameradengrab”, 

r broliški kapai.• v
3980 karių vardai Įrašyti bronzinėje lentoje, kuri su

pa ratu aplink kapą, o jos viduryje, priešaky, centre sto
vi didelis granito kryžius, kuris, simbolizuoja visas am
žinos atminties žuvusių vokiečių kapines.

Sarkofago lentoje yra Įrašyta: “Čia, bendrame'ka
pe, ilsisi 4829 vokiečių pasaulinio 1939—1945 karo kariai”.

Apžiūrėję vokiečių karių kapines, važiavome atgal 
Į Luxsemburgo miestą, bet nesustojome, o vėl laukais, 
miškais ir sodybomis leidomės namo. Ponas Stasys lėkte 
savo mažu .“kariuku”, kad aš tarpais net kvapą sulaiky
davau,. nes galvojau, kad gali kur nors nuslysti iš kelio 
į griovĮ, nes labai greit važiavo. Bendrai europiečiai va
žiuoja žymiai greičiau negu amerikiečiai Amerikoje, nes 
pas juos nėra nustatyta greičio taisyklių, kurios draustų 
greit važiuoti. Todėl visi galvotrūkčiai lekia ir nežiūri 

I kokį kilometrų greitį rodyklė rodo...
Jau pradėjo temti. Bet laiku sugrįžome Į Liege miestą- 

Atsisveikinau mieste su mielais kelionės bičiuliais, padė
kojau už gražų priėmimą M. Slavinskienei ir už skanius 
puikius pietus, kuriuos užsakė A. Rimkus Luxsembourge. 
Su ponais žmuidzinais sugrįžome namo ir nuėjome gul
ti, bet prieš gulant pasakiau šeimininkams, kad 7 vai. ry
to važiuoju į geležinkelio stotį. Turiu pasiekti Frankfur-. 
tą, nes už dviejų dienų laukia manęs lėktuvas grįsti į Ka- 

Įlifornią.
Tiesa, kaip atvykau pas žmuidzinus, pradėjo labai 

skaudėti dešinės kojos raumenis, kad negalėjau paeiti, 
atsikėlęs ryte, tad p. Žmuidzimenė iš vakaro dėjo karš
tus kompresus, bet, atrodo, negelbėjo. Taip nuėjau gulti, 
negalėjau sudėti akių, nes gėlė koją. k.

( 1975 m. liepos 27 d., sekmadienį, 6 vai ryto subruzdo-
|me, sukilome iš miefio, nes aš turėjau 8 vai.- būti geležin
kelio stotyje. Tuo laiku traukinys išeina į Vakarų Vokie
tiją— Frankfurtą- * r* , : -

Padėkojau Žmuidzinams už gražų priėmimą, pavai
šinimą ir globą, — už viską, nes jie buvo labai paslaugūs 
ir vaišingi. Ponia liko namuose, o jos vyras nuvežė mane 
savo automobiliu į geležinkelio stotį, palydėjo mane į pe
roną. Atsisveikinome, kaip broliai, ir sėdau į skspresą.

(Bus daugiau)
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VYTAS GERULAITIS ČIKAGOJE
GRAŽIAI SUŽAIDĖ

; lėtų sutikti.
Žiūrovai kėlė ovacijas abiem

Ankstybas .ruduo greitai pakeitė gamtos

tė naują valstybę Panamos var- 
• «tu ir toliau tęsė prancūzą pra-

Vytas Gerulaitis, 22 metų jau;tikrai,žiūrovai neapsivylė. Abu 
nuolis šiandien yra laikomas buvo lygūs varžovai, parodę 
vienu iš geriausių lauko, teni.’pačios aukščiausios klasės žai-. 
so žaidėjų pasaulyje. Žinovai dinią. Nors mūsų Vytas pirma 
tvirtina, kad jis prašytinas į pen me' kėlinyje vedė 4:3, antrame 
kiolikos pirmaujančių tarpą. 6^, tačiau stipresni Ęorgo ser! 
Ir gal tik vienas kitas per plau- vai nulėmė pergalę7 jam. Iki 
kelį esąs už Gėhulaitį stiprės- paskutinės , sekundėj nebuvo 1 
nis: Connors, Borg ir Nastaso. galima pasakyti, kas išeis, lai- r 
Prieš Connors ir Nastaso Geru mėtoju. Tad nenorėčiau sutik-i 
laitis jau yra ne vieną kartą Ti su “Sun Times” korespon-( 
laimėjęs, tačiau prieš Borgą, deniu, rašiusiu, kad Bprg lai- , 
šių metų garsiųjų Wiinbledo- mėjo lengvai. Ir, tur būt, nė- 
no žaidynių laimėtoją, jam vis vienas iš žiūrovu su Inu nega- 
nepavykdavo.

Vytas Gerulaitis yra sūnus 
visiems žinomo iš nepriklauso žaidėjam, ’(/ai daugiau Gerūlai 
inos Lietuvos laikų lauko ir nes jis parode tiesiog ne- 
stalo teniso žaidėjo Vytauto įtikėtinųr taškų, ypač žaisda- 
Gerulaičio. Tėvas Vytautas tre jas prie tinklo, 
jus metus iš eilės yra buvęs! Antrąją dieną su Laver raū- 
Lietuvos lauko teniso nugalė- Sll Vytas lengvai susitvarkė, ta; 
toju ir kartu žaisdavo už Lie- čiau dvejete juodu su Borg . 
tuvą tarpvalstybinėse rungty-1 Prakišo, nes, kaip atrodė, Borg IMdžmusuose Universiteto rū- turėjai, 
nėse stalo tenisą. Kada Lietu-!labai geras vienete, tačiau dve muose buvo stalo teniso sta- “priešas’

‘jete jis neparodė nieko ypa- Pradėjau dalinti visiems, į jjs jįįjo, o a§ atsisėdau vi
siškai šlapias. ■ '

, — Ar tu žinai, su kuo tu žai-
' D.IR- Un- ar P° PavYko Depralaimė- dei, _ paklausd mano bičfti-

Chicago Daily News ]ap-.jj, jE tada atėjo jaunas vyras,
kričio 3 laidoje, dar prieš žai- pasiūIęs žaisti ir pinigų.ir^ ’ ax fo nežinoiau 
dynes, paskelbė rašinį “Vitas ^or^_ Jis pasiginti norįs... ~ ‘ nežinojau.. .

j puses milijonu doleriu skolą, o 
pats užminkąs su šeima vo.s iš

dėtą kanale statybą, kurią už-’sikapstė iš chemikalu sukelto^ 
baigė 1914 m. pirmojo pasaulinio ligos. Jis dabar, netekęs ūkio, 
karo išvakarėse. - ' ■ ' ’

Taigi, faktinai JAV su Ko- 
lumbija pasirašyta sutartimi 

{turi visas suverenines teises Pa
namos kanale, ko Amerikos vys
kupai, matyti, nežino.

{ įdomiausia, kad svarstant Pa-į t'hica 
i narnos kanalo reikalus vyskupų (le:'ti>>Lą 
suvažiavime, pasigirdo balsų ‘’juodąjį
pasmerkti Sovietų Sąjungą, tu- Paėjusiais metais iš Medicaid
ri kaip tik labiausiai nesiskai
to su kitų valstybių bei tautų 
teisėmis ir jų suvėreninetu. Rei
kalavimą pasmerkti Sovietų Są
jungą suvažiavime buvo iškėlęs 
kardinolas John Krol, bet suva
žiavimas į tai nekreipė dėme
sio. Jiems lengviau buvo pa- 

Į smerkti JAV, negu Sovietų Są
jungą.

gyvena iš pašalpos

MEDtCA’D LUP:KAI 
TEISINGUMO RANKOSE
C3ICAGA. - ’ '■t’.ryrtma.s tų

agos srities gydytojų, 
----- -- ir laboratorijų, įtrauk- 

sąrašą kaip

va buvo laimėjusi trečiąją vie 
tą pasaulyje stalo teniso var
žybose Egipte, Gerulaitis buvo 
ne tik kad vienas iš žaidėjų, 

." bet ir vadovavo lietuvių rikti- 
nei.

Pagaliau, Gerulaitis laimėjo 
ir Pabaltijo lauko teniso var
žybas. ■

Lapkričio 3-4 dienomis Čika
gos stalione (prie Madison gat
vės) buvo suruoštas lyg ir pa
rodomasis teniso žaidimas. Bu 
vo pakviesti ir dalyvavo ketu
ri' pasaulinio masto žaidėjai: 
Borg, Newcombe (prieš dve
jus metus buvo laikomas ge
riausiu pasaulyje), daugelio-di 
dėlių žaidynių nugalėtojas La- 
vor ir mūsų Vytas Gerulaitis, 
pereitų metų Wimbledono dvė 
j e to laimėtojas. 1

Lietuvių prisirinko daug: vi
siems rūpėjo pamatyti mūsų 
Vy.to, žaidimą. ..

Prieš dešimties tūkstančių 
minią pirmiausia išėjo abu aus 
traliečiai: Laver ir Newcomb. 
Buvo matyti, kad nė vienas iš 
jų neturi tikslo laimėti, tik pa 
yodyti gražų žaidimą. Juodu 
parodė puikių “triksų” ir buvo 
šiltai žiūrovų priimti. Tačiau 
visas dėmesys buvo suspiestas 
į-Gerulaičio —-Borgo duelį. Ir

tiųga. Žaidime prie tinklo niūrąs su manimi žais po tris, va
šų - jaunikaitis buvo geresnis, dinamus, forus . Ir po lituką

sako mano naujas. Linkėkime geriausių sėkmių 
sūnui. Kad jo lietuviška pavar 
dė ir toliau skambėtų po visą 
sportišką pasaulį.

pasiūlęs žaisti ir be pinigu. ir į

almost 1 — st class”. Įdėjo jo 
ir Borgo nuotraukas.

Po žaidynių rengėjai surno-

i Tai buvo mano pirmas susi- 
Nenorėdamas sutika, ir,, po tikimas, su Vytautu Gerulaičiu, 

dviejų praloštų kėlimų, išsi- tėvų. Jo garbė neleido įšnau-
šė visiems keturiems pagerbti gaudau... Kas čia dabar daro- do(j “fuksiuko”, o jis galėjo 

t si? žaiskim dar vieną, sakau. Imane labai gražiai išpurtyti ir 
Teniso klubas įteikė mūsų jau —Ne, užteks šiandien. Kitą skambančius litukus Į savo ki
na j am reprezentantui lietuvis kartą daugiau. Bet. gerą pirtį senę susidėti... 
kų dovanėlių, įskaitant ir tau-
tinius papuošimus priėjo' au- imm ■ i mi—----------------- r— ---- -—-— ----------------—
tomobilio.. Vytas už dovanas j _ ■ ' 7. oTTOTxiTT^xTTTni^ a a
nuoširdžiai padėkojo,. gražia SUSI VIENI JIM AS
lietuvių kalba, iš tėvų pavelde- | LIETUVIŲ

M X-/X X AMERIKOJE
Dabar Vytas išvyko į Vene-

cuela kur nirrna i a rakete atsto SLA — jau Z0 motų tarnauja. lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau* cueią, Kur pirmąja raxeie aisio j SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus-
vaus JAV, žaidynėse del garsio bpms - • *
e-- - ■ - L 'V .... !

sios Davis taures. — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy-
Argi mums nemalonu, kada bes apdrauda ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVTE-

v. t ■. .v, v. t NUIMAS-neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinėsgrązĮ?lietuyi|k^ pavarde skam . . pagalbos pagrįndu.7 . J - .
J’- I j- SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriy kapitalą, | 

lapiuose? ' tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali
Sentimentas mane veda pri- f«utJJvSklasi’1 reika,in«l8Usias nuo $100.00

siminti nepriklausomos Lietu- A , . c . .-moo • SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą • Endowment In-
vos laikus, lydo metais, vos surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi-
peržengęs savo gyvenimo aš- joms ir gyvenimo pradžiai,
tuoniolikmetį, atvažiavau iŠ SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
Marijampolės į Kauną studijuo S1’000 00 epdraudos tik 53 00 mokesči<> metams<
'fi Mfttfan rsn«fi cfaln fpmNo SLA — AKCIDENTALfi APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme- Mėgau žaisti stalo tenisą. nimg, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir drausHv na-
Pasitikėjimas savimi didelis:' riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00

banketą, o čikagiškis Lietuvių si? žaiskim dar vieną, sakau. Į

& SUSIVIENIJIMAS
I . LIETUVIŲ 

SB AMERIKOJE

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų 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 istorijų* 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psln kainuoja $2.00.

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

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

SLA — jau SO mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIŲS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams. ' c

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 

_ • i pagalbos-pagrindu./ >■- - .-•*«. . . <
SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 

tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 

. iki $16,000,00. "Ą '
SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą • Endowment In

surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai. - - t

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigių TERM apdraudę: 
už SI,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — ACCIDENTALS APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
i metus. z

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSI v 1ENUIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

PBB yra pavojingas 
pašarų priedas

GRAND RAPIDS. — Į gyvu
lių pašarą yra maišomas priedas 
PBB — polybrominated bipheni-

J. Vaičiūnas Hs, kurs sukelia gyvuliams ape- 
Įtitą ir greit juos nutukina. Pa- 
! si rodo, kad toks priedas yra la
bai pavojingas žmonių sveika
tai net. ir mažame kiekyje, kurį 

i įgyja, bevalgydamas 
mėsą arba net ir kitus ūkio pro
duktus.

i . Minėtas chemikalas dabar ty
rinėjamas. Tuo tarpu manoma, 
kad nedidelis chemikalų kiekis 
žmogui nėra pavojingas, bet Mi
čigano ūkininkas, ir visa jo šei
ma, kurie susirgo nuo to chemi
kalo ir kurie prarado ūkį kartu 

i su 200 melžiamų karvių, tvirtina 
Tikrą teisybę sakant, tai Pa- priešingai. Jis įspėja čikagiš- 

namos valstybės dabartinė teri- kius nevalgyti mėsos, ries, esą, 
torija ir visas Panamos kana- Mičigane niekas jos nevalgo, to
las buvo teisėta Kolumbijos vai- dėl ji dideliais kiekiais šiunčia- 
stybės teritorijos dalis iki dirb- ma į Čikagos krautuves ir res- 
tinai amerikiečių kapitalo su- toranus. . -
kelta revoliucija toje žemės da- Maisto ir vaistų priežiūros 
lyje sudarė tokias sąlygas, kad administracija sako, kad iki šiol 
Kolumbija buvo priversta atsi- jai nėra žinoma, kad būtų ma- 

‘ sakyti tos teritorijos dalies, siniai į Čikagą vežama iš Miči- 
Amerikos. vyriausybė už tą te- gano chemikalais užteršta mėsa, 
riteri jos gabalą Kolumbijai su
mokėjo 25 milijonus dolerių gry
nu auksu. Tai buvo anais laikais 
nepaprastai didelė kaina. Ir tik 
po to, jau nupirkus tą žemės da
lį ir pasirašius sutartį su Ko- pradėjusios duoti mažiau pieno ir 
lumbijos vyriausybe, JAV įstei- net pradėjo gaišti. Ūkis įbrido

Amerikos vyskupai 
prašo atiduot kanalų
rikes katalikų vyskupų konfe-. 
rencijoje nutarė balsų dauguma 
reikalauti, kad Amerikos vy
riausybė sudarytų su Panamos 
valdžia naują dėl Panamos ka
nalo sutartį, kuria Panamos ka
nalo suvereninės teisės būtų ati
duotos Panamos valstybei.-

“uždirbę” po daugiau kaip £100,- 
000, jau tardomi fedcralinių ir 
Illinojtus valstijos autoritetų.

Illinois Viešosios ePagaibos 
(Public Aid) departamentas jau 
pradėjo akciją prieš trylika iš 
21 daktarų, kuriuos HEW (Svei
katos, švietimo ir Gerovės- de 
partamentas įtraukė į pirmadie
nį paskelbtąjį sąrašą. HEW de
partamentas taip jau pradėjo 
žygius prieš 25 dęntistus ir vi
sas 15 medikalines laboratori
jas.

Negana to, U. S. prokuroro 
ofisas Chicagoje gavo kaltini
mus apgavystėmis ir sukčiavi
mais prieš šešias laboratorijas, 
ir federalinių agentų investiga- 
cijomis susekta daug apgavys
čių iš Medicaid aptarnautojų pu
sės.

Fed emaliniai agentai svarsto 
kaltinimus prieš daugiau kaip 
100 asmenų ir- kompanijų, ku
rie už sveikatos patarnavimus 
atlyginimą gauna iš valdžios.

Direktorius Trainor pareiškė, 
kad Viešosios šalpos Departa
mentas jau atgavo ar atgauna 
daugiau kaip $753,000, išmokė
tus pagal neteisingas laborato
rijų sąskaitas ir sulaikė S1.87 
milijono sumai sąskaitų, pateik
tų medicinos reikmenų tiekėjų 
įtartinomis’ sąskaitomis.

. savininkai
Kfeturi-'siaugymo - namų savi? 

ninkai prisipažino kaltais suk
čiavime ir ėmus kyšius iš vais

Mičigano ūkininkas sakosi,' tininkų. Juos visus keturius, N. 
kad jis ūkį su 200 karvių pir- ' Ruttenbergą, W. Robiną. D. Lip- 
kęs 1974 m., tuoj po to, kai bu
vo pradėta į pašarus maišyti 
chemikalas PBB. Karvės, esą,

T aupyKite^dabar 
pas mus

maną, S. Weintrauba ir H. Hai- 
maną federalinis teisėjas nu
baudė sumokėti baudos 700,000 
dol. ir dar tris iš jų po 90 dienų 
kalėjimo bausme.

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti Knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina SI .50.

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

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

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA :
NauHerw* galima gauti puikių knygų, kuriot papuoš bot kokią i 

knygų įpinta ar lentyna.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų ' 

atsiminimai ir Įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- 1 
manas. 367 psl. Kaina $5. S

A. Pakalniškis, METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prisimini- į 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- > 
tyti i 12 dalių. 296 psl., kaina S5. , / <

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMA! IR MINTYS. D tomas. Gra- S 
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00 |

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- 
RUA, I dalis. 208 psL. Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2.00; H dalis. 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais virbeliais............................................—______ $2.00 ‘

Henrikas Tomei — Tamošauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos apskritys su {domiais aprašymais, flfti- ; 
stracijomis ir dokumentacija. 338 psl„ kaina $6.

P. KesiOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3. į

Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės strimlnimaJ 
170 psL --------------------------------------—--------------- *X00 ;

M. Gudelis, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 235 
puslapiai ■ ________ —__________ _____ :— $3.00 (

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto Išlaidoms.

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted SU Chicago, DL 60B08. — TeL HA 1-S100

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 (1889-1950) tnetij 

Chleagos lietuviu gyvenimą ir Ju atliktus darbus 664 psL Kaina 
*10. Išleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyt* pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvi*, pirmo* 
lietuviu kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, {steigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesniu žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socaiUstinra. laisvamanišku Ir 
ritu organizaciją atlikti darbai, {steigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt . - .

I
 gorintieji ši* knyga Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 

Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, Til. 60608
rMTl' ' "L-~—-L-t. ė -r - -.'■■-J ■ J- ■ , JG -.~L' -----.■'Jr'l!|lb ->į. '-■■■■■ ~ ..'-„'■"„niht

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli poslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — 63.00.

RSA
įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia do ve na ųlobėjui, siuntuaiam jrfuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vieta*. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

si Ir čekį arba Money Orderį tokiu adresu: 1

173$ So. Hateted Street, Chicago, Dlinoit 6060$

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

Uteigta 1923 metai*. TEL. 421-3070
Įstaigų* ptetooM kiemą* automobiliams pastatyti.

* — NAUJIINOC, CHICAGO t, ILL. — M-wfay, Nov.mb.r 1$, 1976
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...... $2.50

Kanadoje:
metams —- --------------
pusei metu ---------------
vienam mėnesiui ------

_____ $30.00
_____ >16.00
......  $3.00

Užsieniuose:
metams ~ -_______ _

'pusei metu ---------------
vienam mėnesiui -------

_____ $31.00
_____ $18.00
____  $4.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
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HL 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu^ nuo 
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 1^ vaL

Pasitarimų savaitgalis
Praeitas savaitgalis Amerikos lietuviams buvo naudingas. 

Į Chicagą suvažiavo didokas, skaičus įvairių organizacijų atstovų, 
kurie buvo pasiryžę išaiškinti visą eilę klausimų, kėlusių nerimą 
visuomeniniame darbe. Kartas nuo karto lietuviškame gyvenime 
atsiranda "‘mandrapypkių”, kurie žino daugiau negu kiti ir pra
deda drumsti nuotaikas ir kenkti reikalingam lietuvių susitarimui 
ir susiklausymui.

Dažniausiai protestus ir nerimą sukelia tie, kuriems visuome- 
niai lietuvių tautos reikalai visai ne prie širdies. Jie daugiau rū
pinasi asmenine savo garbe, noru pasirodyti, pasigarsinti, bet ne

PABALTIJO VALSTYBĖ?
(Tęsinys)

Prieš kurį laiką Naujienų ^)Gurecko kontaktas
bendradarbis P. Stravinskas i
siūlė Vlikui samdyti tarptauti-j metų gegužės mėn- Al gi
nto masto teisininkų ir istorikų,*

1 ją ietuvių Be n druomenę 
| Washingtone, pakvietė mažlie- 
1 tuvių atstovą Vlike, Joną Stik- 
lorių, dalyvauti pasikaibėjime 
su žmogumi, kuris organizuoja 
pabėgėlius iš Rytprūsių (Ma
žosios Lietuvos) ir ieško kon
takto su lietuviais.

Gegužės 30 d., sekmadienį 
,'Stiklorius nuvyko pas Gurec- 
ką, gyvenantį Washington© 
priemiestyje ir ten susipažino 
su ponu Manfred Gustav Kai- 
reit, prieš 39 metus gimusį Ma
žosios Lietuvos širdyje — ne
toli Labguvos, Rytprūsiuose. 
Atvykęs 1952 m. į Ameriką, 
Kaireitis dabar yra Floridoje 
venantis inžinierius ir laiko 
save geru vokiečiu.

kad jie savo straipsniais didžio’, įNer?8^strUO> 
je tarptautinėje spaudoje pa-i 
laikytų gyvą Lietuvos neprik-Į 
lausomybės klausimą. Tokių 
Lietuvos gynėjų. — kandidatų 
eilėje buvo ir Dr. Meissneris 
minimas. Meissnerio šios Kon
ferencijos lyg ir pagrindiniu 
kalbėtoju pastatymas gali p. 
Stravinsko pasiūlymą lyg ir 
sutvirtinti. ' ' ‘ ?

Į mūsų interesų sferą Meis
sneris įėjo savo 1956 m. ats
paustu veikalu “Die Sowjet- 
union, die baltischen Staaten 
und das Volkerrecht” (So
vietų Sąjunga, Pabaltijo Vals
tybės ir tautų teisė), kuriame 
jis pusi. 113 ir 292 stengiasi įro 
dyti, kad Klaipėdos kraštas, 
(taip pat kaip ir šiaurės Rytprū.

karų Vokietijos federalinės vy
riausybės, nes geri santykiai 
su ja yra būtini, naudingi ir rei 
kalingi. Ir dar reikėjo KaireL 
čiui nurodyti, kad Lietuva, Lat 
vija ir Estija yra tarptautiniai 
pripažintos valstybės, kuomet 
Rytprūsių valstybės dar nėra 
ir kažin, ar iš viso bus kieno 
nors priąpžinta.

Pasitarimams pasibaigus, rąš 
tiškų, formalių nutarimų nebu 
vo padaryta, bet susitarta pa
laikyti draugiškus santykius ir 
vieni kitus ir toliau informuo

nuo 5 vai. po pietų iki 10 vaL jui būtų už akių užbėgta, 
vakaro. Kitą dieną, pirmadie- Bet jei toks spaudimas nepa

Tokie tai pono Gurecko kon- 
I taktai.

nį, prie jų dar prisidėjo latvis, ’ vyktų, jis yra pasiryžęs paskef Apjungtos Prūsą Tarybos 
ponas Meirovics, dabartinis bti Rytprūsius atskira valsty- leidinys
Joint Baltic -Committee Wa-’be ir tada sudaryti “Baltic Al- Yra ir 5 puslapių, anglų kal- 

.shingtone pirmininkas, ir ta-Tiance”- iš Rytprūsių. Estijos, į>a, smulkaus formato brošiū
ra triese dar kalbėjo nuo 10 Latvijos ir Lietuvos valstybių, rikė, kurios antraštė yra Tnt- 
val. ryto iki 1 vai. po pietų. Kaireitis galvoja visai rimtai reduction to the United Prus-

Kaireitis pranešė, kad turįs apie tokią galimybę ir net pa-Į sian Council”. Joje, penkioli- 
savo organizaciją United Prus reiškė, kad jie jau turi beveik kos trumpų straipsniukų apim 
sian Council” (sutrumpintai sudarę egzilinę vyriausybę bū-! tyje, yra išdėstytas visas tos 
U. P. C.), kurios jis esąs prezi- simąjai Rytprūsių valstybei, o J didelės (80,000 — aštuoniasde- 
dentu. Jo teigimu U. P. C. bu-'jis pats net turįs įgaliojimus'tūkstančių narių) organi- 
vusi įsteigta 1968 u u ir dabar sueiti į kontaktą su estais, lat— zacijos dvasinis ir organizaci- 

'jau turinti apie 16 skyrių su viais ir lietuviais, su kuriais nis pamatąs.

leidinys

- J--------------------------------------- —JT----- ------ ------------------------- -- -------------S --------------------

šiai), nėra Lietuvai galutinai! A. Gureckas ir Jonas Stik- 60 iki 80,000 (tūkstančių) na- jis tada norėtų sudaryti tokią 
pripažintas- torius diskutavo su Kaireičiu rių. Nariai daugumoje esą tre- “Baltic Alliance”.rių. Nariai daugumoje esą tre

mtiniai iš Rytprūsių ir vokie
čių kilmės amerikiečiai Na
rius jie verbuoja visoje Ame

‘Baltic Alliance'
Pirmasis straipsnis — “What 

is the Ū. P. Cr Organization”
Kaireičio “Prūsijos” santykiai byloja taip: 

The U. P. C. is an interua-
It is a

dėjo ir Sandaros pirmininko Prano -Basčio sunki liga. Paskuti
niais keliais mėnesiais Sandaros kuopos išrinko atstovus į metini 
suvažiavimą ir yra pasiryžusios tvarkyti? savo organizacijos rei-

. x ,, , . ,. kalus. Daugiausia rūpesčių ta nelemta padėtis sukėlė Povilui Dar-
nmtus klausimus svarstyti »r spręsti. Jie nesvarsto, fką galima skaros organizacijos vicepirmininkui. Susirgus pirminiu-

ir n a įTrlin cm na rl a Knf- ii'omc runi Voc Tvari a c n o f- ’ ... ' . ■-"i- f > i ••kui Basčiui, konstitucija įpareigoja vicepirmininką tvarkyti vi
sus organizacijos reikalus.-

Išrinkti delegatai yra'visuomeniniame darbe patyrę žmonės. 
Jie supranta labai gerai ir pavergtos Lietuvos būklę. Sandariečiai 
visą laiką buvo geri patriotai. Jiems visą laiką rūpėjęs Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės klausimas. Jie glaudžiai bendradar
biavo su kitomis Amerikos lietuvių organizacijoms Lietuvos lais
vės klausimuose, jų atstovai ir šiandien neša atsakingą darbą 
bendrinėse'Amerikos lietuvių' organizącijos'e.; Džiaugiamės, kad 
Sandaros suvažiavimas aptarė pačius pagrindinius klausimus, išsi 
rinko organizacijos pareigūnus ir įsitraukė į bendrą visų Ameri
kos lietuvių darbą gimtiniam kraštui išlaisvinti.

Praeito sekmadienio popietę Chicagoje posėdžiavo ir "rėvy-1 
nės Mytėtojų Draugijos Valdyba, ši Draugija savex laiku yra at- - dinės pažiūros buvo maždaug Stiklorius išdėstė,'kad mes

tokios: į mažlietuviąi į šį reikalą kitaip 1
Pabėgėliai iš Rytų Vokieti- Į žiūrime ir mūsų įsitikinimu I aPie ~

gero ir naudingo padaryti, bet jiems rūpi, kas padarys. Jie net 
nesiteikia susipažinti su problemomis ir vykdymo galimybėmisr| 
svarbu, kad jie priešakyje stovėtų ir vadovautų. Atrodė, kad va-j 
dų ir vadukų gadynė jau turėjo būti praėjusi pas lietuvius, bet 
taip dar nėra. Atsiranda visa eilę tokių elementų, kurie ir šian
dien klasta lenda organizacijų priešakiu ir bando save primesti 
lietuviškoms organizacijoms ir draugijoms.

Nerimtas visuomeninio mūsų darbo elementas., labiausiai 
kėsinasi į Amerikos Lietuvių Tarybą. Jie negali pakęsti^ kad Ame 
riko j e būtų sudaryta organizacija, kuriai jie negalėtų vadovauti. 
Jiems dar didesnis pyktis ima, kai patiria, kad Amerikoje sėk
mingai veikia tokia ne viena organizacija, bet pačių didžiausių 
organizacijų junginys. Įsitraukti į darbą ir dirbti kartu su kitų 
organizacijų atstovais jie nenori. Jie iš- anksto nori išsiderėti pir
maujančio vaidmens. Jeigu tokio vaidmens negauna, tai tada jie

• ryžtasi viską ardyti. V -J ’ J
Iki šio meto Amerikos Lietuvių Tarybos jie neišardė. Bet 

jie buvo pasišokę gerokai apardyti vieną didelę ALTOE ramstij. Jie 
ryžosi klasta ir apgaule apstatyti, kaip sako, katalikiškų organi
zacijų žmones ir primesti Amerikos katalikams savo valią. Pir
mus žingsnius jiems pavyko, bet kai didelės katalikų dauguma 
susivokė, ko “mandrapypkiai” siekia, tai ėmėsi priemonių, nuo jų 
atsirubežiuoti. Uzurpatoriai buvo priversti nusileisti, kai jiems 
buvo pasakyta, kad bus išvilkti viešumon ir išskirti iš katalikiš
kojo judėjimo, kaip raupsuotieji. Jie jau pakankamai privirė ko
šes JAV Lietuvių Bendruomenėje, katalikai nenori leisti jiems to 
paties siekti ir kitose Amerikos Lietuvių organizacijose. Aptvar
kius sauvaliautojus, kiti ALTO reikalai gana sklandžiai buvo 
sprendžiami. Amerikos Lietuvių Tarybą sudarančios organizaci
jos viena kitą pažįsta, pagrindines problemas žino, todėl nebuvo 
pagrindo didesniems nesusipratimams. Valdybos pranešimai, duo
ti paaiškinimai ir kaikurių atstovų padaryti pareiškimai praškai- 
drė atmosferą ir davė reikalingos energijos tęsti darbą dar su di
desniu pasiryžimu.

Praeitą sekmadienį Chicago j e įvyko ir Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sandaros atstovų suvažiavimas. Įtakingiausiam šios or
ganizacijos veikėjui Mikui Vaidylai susirgus ir šiais metais mi
rus, visos organizacijos veikla buvo palaida. Prie sunkumų prisi-

likusi didelį darbą kultūriniame bare. Be visos eilės kitų darbų, 
Tėvynė Mytėtojų Lraugija išleido, visus šešis Vinco .Kudirkos raš
tų tomus. Tai vienintelė šio rašytojo ir kovotojo už Lietuvos lais 
vę raštų laida. Kaip Lietuvoje, taip ir Amerikoj kelis kartus bu
vo leidžiami atskiri Lietuvos hubanitarų darbai, bet niekas 
nesiėmė išleisti visų Vinco Kudirkos raštų. Pavergtoje Lietuvoje 
leidžiami Donelaičio, Maironio, Žemaitės raštai, bet okupantas ne- 
dirsta išleisti bent vieno Vinco Kudirkos raštų tomelio, nes nie
kas taip aštriai nekritikavo Lietuvą okupavusių rusų, kaip aštria 
plunksna tai darė Vincas Kudirka. Tėvynės Mylėtojų..Draugi j a ap 
tarė svarbesnius reikalus ir ryžosi tęsti anksčiau pradėtą darbą.

Sekmadienio vakare įvyko SLA veikėjų pasitarimas, šeštoji 
apskritis sušaukė SLA veikėjus, kad galėtų išklausyti preziden 
to Povilo Dargid pranešinfą apie dabartinę šios organizacijos pa
dėtį ir išklausyti Pildomosios Valdybos paruoštus planus tolimes
niam darbui. Prezidentui teko ilgai tartis su aktuarais, kurie pa
taria didinti organizacijos narių skaičių. SLA dabartinė vadovy
bė pavyzdingai tvarko visus finansinius ir organizacinius reika
lus, bet iki šio meto nepajėgdavo gauti naujų narių turtingos or
ganizacijos eilėms papildyti.

Amerikos Lietuvių Tarybos, Sandaros, Tėvynės Mylėtojų ir

Andrius Mironas

Kontraversiškasis Jack Londonas
(1876—1916)

Šimto metu gimimo ir šešiasdešimties metų 

mirties sukaktis
(Tęsinys)

su. kaimynine Lietuvą
..... , į Kaireitis ir jo draugai laiko*tional organization .

Toliau Kaireitis dėstė, kad galiojančia 1928 metų Vokieti secręh ritualistic organization, 
esąs artimuose santykiuose su jos Užsienio Reikalų Ministe-(political body 
Landsmannschaft Ostpreussen rio Stresemano ir Lietuvos Mi- aSa^nst Communrsm, yet stric- 
ir jos pirmininku Dr. Bock, nisterio Pirmininko Voldema- Uy maintaining and preserving 
kuris net žinąs apie šį pasikaL ro pasirašytą Lietuvos — Vo- feature^ of the old Prus- 
bėjimą. Jis taipogi palaikąs ry kietijos sienos sutartį. Į Klai- s^a^ -fraternity, ... U. P. C. 
šius su Bund der Vertriebenen. pėdos kraštą jie neturi jokių which stands for “United PTu- 
Pastaroji sąjunga reziduoja pretenzijų ir jį pilnai pripažįs ssiau Council is neither a re- 
Bonnoje ir yra Vakarų Vokie-1 ta Lietuvai Tačiau, visa Piet- ’ volutionary or forceful poli- 
tijos federalinės valdžios įstai nemunįja, visas Maž. Lietuvos tical organization. It has broa- 
ga. Kaireitis labai nudavė, kad branduolys vėl pereitų į vokie- ^er meaning it is an orgamza- 
turįs plačių pažinčių su kon-'čįų rankas, 
gresmonais, politikais ir įtakin 
gaiš žmonėmis. t

Kaireičio išdėstytos pagrin- |
’ ’ ’ J Stiklorius išdėstė, 'kad mes

tion of reasoning to politics 
and human rights. Many of our 
most loyal and active U. P. C. 
members are businessmen, 
workers and housewifes.,

Antrasis straipsnis kalba
- - • - “When and Where was

Mažoji Lietuva, dabartinis Ka- Ūie U. P. C. founded”: 
raliaučiaus kraštas, visas ture-1 “The ritualistic Prussian fra 
tų priklausyti Lietuvai. Stiklo- ternity goes back to the13 th 
riūs atkreipė Kaireičio dėmesį Century. Since that time its 
į faktą, kad 1919 m., kai Versa- membership ranged from Kings 
lyje vyko taikos derybos, ali-ito peasants a steadily growing - 
jantai nutarė atskirti .nuo Vo-' an<J sometimes conservative 
kietijos tik Klaipėdos kraštą, o’unit it has shown a members- 
ne visą Mažąją Lietuvą tik dėl hiP of approximately 50,000 to 

, tos priežasties/ kad Rytprūsiuo 80,000 not necessarily Prussians 
kaireitisise “germanizacija jau vra per or Prusian descent”.

........................... M: —“What 
is the general Scheme of the 
Government”;.

(Bus daugiau)

Mažlietuvių atstovo Jono 
Stikloriaus pareiškimai

jos yra labai nepatenkinti Va
karų Vokietijos federalinės vy 
riausybės Bonoje pagrindine 
laikysena atskirtos Rytų Vo
kietijos atžvilgiu. Ypatingai 
skaudus esąs Rytprūsių liki
mas. Jiems atrodo kad Vaka
rų Vokietijos vyriausybė esan
ti visiškai nurašiusi Rytprūsius’ 
ir nededanti jokių pastangų, 
paremti jų grįžimą. ___
prisibijojo* kad tuo atveju kuo
met maskoliai bus aplinkybių 
verčiami iš Rytprūsių (Mažo
sios Lietuvos) pasitraukti, len- 
.^<i užims visus Rytprūsius, o 
Vakarų Vokietijos vyriausybė 
tam nei f

Susivienijimo Lietuvių Amerkoje atstovų suvažavimai ir pasita-, taip neįvyktų, jis ir jo bend- nors pripažinta, 
rimai gerokai sustiprino Amerikos lietuvių veiklą ir parodė, kad raminčiai žada spausti Bonuos 
pačiais svarbiausiais klausimais lietuviai moka rasti bendrą kalbą, vyriausybę, kad tokiam atve-'kad negalima antagonizuoti Va niai, žemumos ir ankštumos.

toli pažengusi”. Tuo laiku tai Trečiasis straipsnis 
buvo tikra teisybė.

Dabar, kai vokiečių Maž. Lie 
tuvoje nebėra, vokiečių preten 
zija į Maž. Lietuvą atsistoja —— ------
prieš lietuvių pretenziją. Bet' Vandenynai sudaro du treč 

nepasipriešins. Kad, lietuvių pretenzija yra jr senes dalius žemės paviršiaus. Van
denynų dugne, kaip ir žemės 

Toliau jam buvo pranešta, paviršiuje, yra kalnai ir slė-

moters./Bess vis daugiau baisėjosi vyro išvykimais ir 
nakvojimais kitur, o jam sugrįžus vengė su juo būti 
viename kambaryje. Londonas jos elgesyje matė norą 
jį pavergti ir pririšti prie namų.

Jau kurį laiką Londonui buvo nusibodęs gyveni
mas Piedmont Hills rajone ir jis kalbino žmoną persi-

; kelti į pietinę Kaliforniją, kur nors į dykumas. Tuo me j realistinis kūrinys.

dėsi U. Sinclair’ui, jog viską apie seksą jam tekę už- prieita. Po velnių viskas! Londonas troško užsimiršti 
dailinti.

-Tačiau“ The Sea Wolf” taip pat pasidarė populia
riausia, knyga. Dar prieš atspausdinimą buvo parduo
ta 40,000 knygų, o iš viso išleista 535,500. Visomis kal
bomis išverstas, romanas paplito pasaulyje kaip neo-

Nepavykus ištekėti už kėlių pasipiršusių vyrų, 
Charmian buvo benusimenanti, kad pasiliks senmerge. 
Tuo laiku turėdama jau 33 metus amžiaus, ji įsijun
gė į “Minią” ir ėmė lankyti Londonu namus, įsitikinusi, 
jog nė vienas vyras negalįs atsispirti prieš jos kerus. 
Ji buvo nedidelio ūgio, gana dailios figūros ir kiek per 
plačia burna. Jos žavumas slypėjo ne veido bruožuo
se, o jos gyvume ir pasiruošime išgyventi betką. Viena 
iš jos nežymių ydų buvo nuolatinis ir greitas kalbėji
mas. Bet Londonas atrado jos būdo bruožuose dar ir 
vaikiškumą, kuris labai atitiko jos tetos jai duotą 
pravardę “Childie”.

Nuo pirmos dienos Childie pasirodžius jo namuo
se, Londonas buvo Charmian pavergtas. Ji buvo apsis
kaičiusi, išprusinta, puiki jojikė, tais privalumais pra
lenkdama Bess. lyondonas suprato, kad jo svajotoji 
moteris-draugė pagaliau pasirodė.

- ...Lūžis ’■ . y

tu teta Nette su savo draugais ir Childie pakvietė Lon- 
donus atostogų į Glen Ellen, į šiaurę nuo San Francis
co. Kebas valandas kalbėjęsis su Childie, Londonas 
priėjo prie žmonos ir be jokios įžangos rėžė:

— Bessie, aš tave palieku.
Žmona pradžioje. negalėjo suprasti. Toks staigus 

buvo Londono būdas. Netrukus jis išsikraustė į atski-' 
rą butą ir tęsė “The Sea Wolf” rašymą, nepaisydamas 
šeimos audrų.

Hearsto tarnyboje
Londonas turėjo tęsti romano rašymą, todėl su 

Charmian susirašinėjo tik laiškais, kurie buvo kupini 
naivumo ir romantikos. Palengva Londonas kilo iš sa
vo melancholijos, bet, kaip Anna Strunsky teigė, jis 
laikė stalčiuje užtaisytą ginklą tam atvejui, jeigu me
lancholijos kovoje jis pralaimėtų...

Charmian lankė Bess, kuri guodėsi jai, nenujaus-
įdama, kad ši moteris planuoja atimti jos vyrą, kadan- 

šiame romane autorius kapitono Wolf Larseno gi galvojo, jog Londono šeimos apleidimas priskirti- 
personažu atvaizdavo tikslų Nietzsche’s viršžmogio pa_ nas .Anna! Strunsky, kuriai vyras nuolat rašydavo 
veikslą. Tai fiziškai stiprus ir kitiems dominuojantis, laiškus ir su kuria jis nuolat palaikė artimus ryšius, 

i tvirtavalis vyras. Kritikai, nors ir atradę kai kurių nes- Tuo būdu Charmian parašydavo Londonui ką veikia, 
klandumų bei trūkumų, visumoje pripažino Londoną! ką kalba ir ką galvoja daryti jo žmona, 
sukūrus vieną iš geriausių personažų, o kartu ir
veikalą, kuriame ypač vaizdžiai aprašyta Japonijos ir si rašinėjo su Charmian. Kai ji pranešė apie dukters 
Sibiro pakrantės Ramiajame vandenyne; Tačiau šis kū-’joan susirgimą, jis tuoj pat atvyko ir išbuvo šeimoje 
rinys neprilygo ankstyvesniajam “The Call of the per visą jos ligą. Laikraščiai spėliojo, jog Londonas 
Wild.” įVč! grįsto į šeimos židinį, bet jis, tuoj dukteriai pas-

Parašęs pusę kūrinio, Londonas nusiuntė rankraš-i veikus, spruko vėl į savo laivą.
tį Brett'ui, nes visą laiką stigo lėšų. Brett rekomenda-1 1934 metai prasidėjo Londonui tais pačiais var
ve “Century” žn r na to i, kario redaktoriai pasiūlė Lon- gaiš: stigo lėšų ir temų rašymai. Tarp šeimos ir nscilu- 

Visada stovėjusis už tvirtus šeimos rySus, Londonotdonui $1000 už teisę spausdinti dalimis ir braukti, jei- žės blaškydamasis, jis neteko visų šeimos narių, nes 
draugas Sterling matė šią naująją meilę iš Šalies. Jis

UMV/Iin Urtivtl J1J
stiprų I Išvykęs su draugu meškerioti, Londonas toliau su-

ir išvykti bet kur, kad tik nereikėtų būti namie.
Nenuostabu, kad kilus Rusijos-Japonijos karui 

Londonas pasisiūlė karo korespondentu. Nežiūrint jo 
nepatyrimo žurnalistikoje, “Examiner” jį pasiuntė į 
Aziją. Tuo laiku Hearsto tarnyboje buvo eilė garsių ra-, 
šytojų ir laikraštininkų, kaip Mark Twain, Ambrose 
Bierose Bierce, Richard Harding Davis ir Hery James, 
Laivu “S. S. Siberia” Londonas 1904 m. sausio 7 d. iš
plaukė į Yokohamą, susitvarkydamas paliktus namie 
reikalus dviejų metų išvykai.

Esmėje Londonas buvo pacifistas. Jau prieš 4 me
tus jis pranašavo spaudoje apie ilgalaikę taiką Ameri
kos kontinente ir cheminio karo išsiplėtimą, lygiai 

I kaip ir apie ginklų ištobulinimą Savo straipsnyje “Tre 
Unparalleled Invasion” jis vaizdavo Kiniją, išpampu
sią nuo gyventojų prieauglio, kuriai vienintelė išeitis 
būtų praretinti šį prieauglį bakteriologiniu karu, vi
siškai nušluojant šią tautą. Tuo pačiu Aziją jis vaizda
vo miegančiu milžinu, kuris pabudęs sutryptų.viso li
kusio pasaulio civilizaciją. Tai atitiko Hearsto pasau
lėžiūrą. -

gu būtų kas necenzūriško. Gal kaip tik šis susitarimas ir Flora, nors per trejus metus nesugyvenusi su Bess, 
matė, kaip šis vyras ardė savo santuoką ir siekė kitos kiek ir pakenkė romano vertei. Vėliau Londonas skuff buvo labai priešinga sūnaus skyryboms, prie kurių

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— 5Aond.y;5k>v«tnbor IS, 1976.

Šalia milžino .
Karo korespondentų tarpe vyravo ano meto gar

siausias laikraštininkai ir rašytojas Richard Handing 
Davis (1864-1916), turįs platų žurnalizmo patyrimą 
dar iš turkų-graikų karo , ir iš įvairių kelionių. Jo ro
manai ir novelės turėjo didelį pasisekimą ir nuo 1890 
m, ji h<vo savaitinio žurnalo “Harper’s** vyr. redak
torium.

(Bus daugiau)



dr. anna bauunas
Jokūbas Trečiokas nebuvo pla 
čiau žinomas lietuvių išeivijai. 
Gimęs 1887 m. Raščiūnų km. 
Papilio vai, Biržų aps. maža
žemio ūkyje, septynių vaikų 
šeimoje, rodos neturėjo jokių 
vilčių, kaip sakoma, išeiti į 
žmones. 0 vistiek, jo kietas lie 
tuviškas patvarumas ir refor- 

! matų tikėjimo įkvėptas ryžtas, 
fei neatsiliepia, skambinti 374-8004. pralaužė daugelį užtvarų.

AKIU- AUSŲ, NOSIES, 
IR GtOLiS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

AKUŠERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jo formalus išsimokslinimas 
užsibaigė 1900 m., baigus Pa
pilio pradžios mokyklą. Su to- 

i kiu išsimokslinimu 1909 m. Tre 
' čiokas pateko į- Vilnių, kur tar 
naudamas rusų kariuomenėje 
dėl savo organizacinių gahu- 

. mų buvo paskirtas į intendan 
tūros skyrių. Lankydamas kur 
sus jis greit kilo tarnyboje ir 
I Pas. karo metu buvo pasiekęs 
divizijos intendanto pagelbL 

- ninko postą.
i Su tokiais patyrimais grįžęs 
tėvynėn jis stojo Lietuvos ka- 

vaL’ riuomenėn. Priskirtas prie ka- 
' riuomenės intendantūros, jam 

_r_ 1 teko būti Utenos, Zarasų ir Eg 
Dfi. PAUL V. DAUGIS laitės intendantūrų sandėlių Į 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Westchester Commundy klinikos 

Medicinos direktorius.
i 938- S-Manheim Rd.zWestcnesier, hl. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
TeC: 5dx-Z/27 arba 562-27xS

INKSTŲ ią ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA

X Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

850 SUMMIT STREET
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

PHYSICIAN AND SURGEON 
2434. WEST 71st STREET 

• Ofisas: HEmlock 4-5349 
Rezid. 388-2233 

OFISO VALANDOS: 
i^irmadieniais ir ketvirtad. 1—7 
antrad., penktaienį nuo 1—5. 

ir šeštai tiktai susitarus.
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Vermont© gyventojai pasirinko 500 mėty turintį kle
vą Dviejų šimtu metų sukakčiai švęsti. Tą medį jie pa
puošė gražiausiais kaspinais, o patys piknikavo jo apy
linkėje. Sulą gaminantis klevas yra daug senesnis, negu 
šio krašto nepriklausomybė,

: viršininku, Šakių apskrities in
tendantu ir Panevėžio inden- 
dantūros viršininku, pasiekda
mas kapitono laipsnį. Už pa
vyzdingą tarnybą buvo apdo
vanotas ordinais ir kaip karys 
bežemis gavo Naujamiesčio 
valse. 10 ha ūkį.

Tapęs naujakuriu jis greitu 
laiku savo darbu ir sumanu
mu pakėlė savo ūkį ir tapo pa
vyzdžiu visame Panevėžio aps 
krityje. Tuo pačiu laiku jis dir 
bo žemės ūkio kooperacijoje, 

Telef. BE 3-5893 pienininkvstėje ir sodininkys-
DR. A. B. GLEVECKAS tėję. Greta ūkinių darbų jami 

pavesta Naujamiesčio 
įEv. Reformatų Bažnyčios ir šo 
ydybQs,.adjninistraęija.

Balševikinio antplūdžio iš
blokštas iš savo tėvynės atsidū- 

į rė Vak. Vokietijoje, iš kur De- 
venių šeimos pastangų dėka 
atvyko Amerikon. Įsikūręs Chi 
cagoje, didžiąją savo energijos 
dalį pašventė lietuvių ev. re
formatų bažnytinio ir kultūri
nio centro įsteigimui, per ke
lias kadencijas tvarkė parapi
jos valdybos iždo reikalus.

Greta bažnytinės veiklos ve
lionis aktyviai dalyvavo. KVS 
Ramovės ir LB Bridgeporto 
apylinkės veikloje. Be to pri
klausė LF ir Alvudo organiza
cijoms.

Atėjusi

ir

REZ.: GI 8-0873

DR.W.ElSiiN-ElSLNAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIHURGLa

6132 So, Kedzie Avė,, WĄ 5-2©/0 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-OOCi.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
. ’VdfiSžios ‘pašai susitarimą 

p——3M—MB—W ■■ ■BlirilM^MB^ I W ■

DR. K. A. V. JUČAS
489-444] 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N- WESTERN AY B. 
5214 N. WESTERN AVE, 

Telefonas atsakoma* 12 vai.

DR. FRANK PiKKAS
0PT0METR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI / 
2611 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
TiXrias yIris. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”. .-
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

Vsl.: nuo I—4 po pietų,
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.

Ofiso 776-2880
Neujes rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

S«ndr« praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofiso: 2652 WEST 59lh STREET 

ToU PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad^ trečiad. 
ir penki. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimu.

< Jokūbą Trečioką amžinybėn palydėjus
i 1976 m. lapkričio 3 d. miręs Septynerius sykius teko velio- 

. niui gulti Sv. Kryžiaus ligoni
nėn, kur rūpestingoje dr. Onos 
Vaškevičiūtės priežiūroje ati-- 
tolindavo artėjančią mirtį. Ar-1 
tėjant 90 metų amžiui velionis 
pergyveno sunkią operaciją ir 
vėliau teko sugydyti lūžusį du 
bens kaulą. Stebėtinu atkaklu- ■ 
mu Trečiokas grūmėsi su mir-' 
timi, pakeldamas be skundų ir' 
aimanavimų visas kančias. Tre • 
čioko kova su mirtimi truko f 
per pustrečių metų, kuri buvo u 
palaikoma nuostabiu Marijos 
Bosienės pasiaukavimu ir jos 
motiniška meile ligoniui, padė 
dant Marijai Liūdžienei ir dau 
geliui jo artimųjų.

Jokūbas Trečiokas iš anksto 
buvo pasirūpinęs Lietuvių Tau 
tinėse kapinėse sklypą ir pasis 
tatęs sau paminklą. Tolygiai 
pasirūpino savo laidotuvių tvar 
ka, palikdamas smulkius nuro 
dymus. Pašarvotas St Lack- 
Lackavičiaus koplyčioje, kur 
lakričio 5 d. .vakare įvyko at
sisveikinimas su velioniu. Ve
lionės karstas buvo padengtas 
Lietuvos trispalve ir ištatyta 
KVS Ramovės garbės sargyba. 
Iš artimųjų giminių dalyvavo 
jo sūnėnas Jurgis Trečiokas iš 
Toronto ir kurt Olga Tilindie- 
nė is Elgin bei jo globėja Mari 
ja Bosienė iš Chicagos. Salė 
buvo pripildyta jo artimųjų,!vienus praėjusius metus uždir- 
pažįstamų ir reformatų. bo $445.3 mil. Amerikos Medikų 

Gedulingas pamaldas atliko (Draugija (AMA) prieš tokį pa- 
gen. suprL kun. St Neįmanąs skelbimą užprotestavo, bet HEW i 
ir suprt kun. P. Dilys, paly paaiškino, kad paskelbta pasire- j 
dint vargonais muzikui A. Kai miant Informacijos Laisvės Ak- 
vaičiūi. Po pamaldų atsisvei-j tu. *7-'.
kinime žodį tarė KVS Ramo-( Bendra Medicaid sąskaita fe- jlllvuav UilMvu»Coc.
vės Chicagos skyriaus Pirm-• deraiįnei ir valstijų vyriausy- j Pasiūlymas reikalauja iki 95 
maj. K. Juškaitis LB Bridge-1 bėms kaip, numatoma už 1976 nuošimčių sumažinti sieros jun-: 
porto apyl. atstovas P. šimoliū f iškalimus metus sieks iki 15.2' gjnių ir .iki 90 nuošimčių dulkių 
nas ir pagrindinę kalbą paša- bilijonų dolerių, o už 1977 me-, ir dūmų oran leidimą, tačiau tos 
kė Lietuvos Ev. Reformatų Baž. tus sieks S18.4'bilijonų 
nyčios Kolegijos vardu kurt V;. ; -alx---- -
Karosas. Marija Bosienė atsto
vavo Alvudui. Velionio pagei
davimu kviestas LF atstovas 
neatvyko. |

Kitą dieną, šeštadienį, esant 
gražiam rudens orui, įvyko J. 
Trečioko laidotuvės. Trumpas . ........................... .
pamaldas atlaike abu kunigai,! -r ūktoms 
palydint vargonais Martynui 
Trakiui. Savo padėkos žodyje 
suprt kun. P. Dilys iškėlė Ma
rijos Bosienės ir jos vyro Juo
zo pasiaukavimą globojant ir 
slaugant J. Trečioką. Nemaža 
padėka tenka Marijai Liūdžie 
nei, kuri slaugydama ligonį jo 
kančias praskaidrindavo giedo 
dama .jo pamėgtas giesmes. Pa j 1973 metais. Užšaldymui pana- 
reiškė padėką Jurgiui Trečio- do j amas azotas iki 196 laipsnių 
kui, kuris daug kartų buvo ap- šalčio, 
lankęs Savo < dėdę iš Toronto «. 
ir kas savaitę skambinęs tele- j j 
fonu teiraudamasis apie jo’ i 
sveikatą. Velionį dažnai lankė’ 
abu kunigai, ypač jam artimas- 
buvęs kun. St Neimanas, bu
vęs Papilio parapijos klebonu.

Velionį artimai globojo, mū- 
. sų kuratoriai: H. Dilienė? E? j 

Holenderienė ir V. Karosas .Ne1 
užmiršo jo ir kiti artimieji, net1 
gyveną Lietuvoje, kurie pri-1 
siųsdavo jam užuojautos Iaiš-! 
kus. Didelę padėką užsitarna
vo dr. Ona Vaskevičiūtė su df 
dėlių rūpestingumu slaugiusi 
velionį ir jai padėjusiam dr. J. 
Adomavičiui.

Po atliktų pamaldų ir atsis
veikino apeigų J. Trečioko kars 
tas su gausia palyda buvo pa
lydėtas į Lietuvių Tautines ka
pines. Užbaigai liūdesio daly
viai buvo pakviesti pietums į’ 
Ramūnės valgyklą, kur prisi
laikant velionio pageidavimų 
nebuvo svaiginamųjų gėrimu.

v. k.

&

*?■

I ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAABXINIMA) 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jai kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano Tėvas H mylis, nes pas 
Į jį atoisinw ir apsigyvensime*'. — Jono 14:23.

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: “Štai aš stoviu prie durų ir 
beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir va
karieniausiu su juo°. (Apr. 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo šir
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak
tį. bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai. “Todėl kaip dieną 
elgkimės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais”. (Rom. 13:12) Ar esi ap
dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?

Visi žino, kad mirti* yra Žiauri ir paliepia kiekvieną. Bet kur yra mi
rų* ie j i? } tą klausimą atsako knygutė "Vi ltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
iV. RAITO TYRINĖTOJAI

buvo

P. ŠILEIKIS, 0. P.
URTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

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

2550 West 63rd St., Chicago. III. 60629 
Telef4 PRospect 8-5084

Daktarai tolimesniems ekspe- 
[ rimentas turi 30 užšaldytų žvė- 

katos patarnaujančių uždirban- rių širdžių, kurios bus atgal
ėtųjų apima visą JAV plotą, vinamos laikotarpyje nuo Jių iki 
pradedant Harlemu, N. Y., nuo 1980 metų- 
Indianos iki New Orleans, nuo - . iDetroito iki Havajų — tiksliai 
apskaičiuotai 2,533 asmenys per

pranešė pinnadiėnį.

Steigiamas širdžių

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODBINISKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

#

iš celiuliozės fabrikų 
pašalins sieros smarvę 
WASHINGTONAS. — Apsau

gos Įstaiga EPĄ (Environmen
tal Protection Agency) pranešė, 
kad yra pateiktas popiermalkių 
fabrikams pasiūlymas kaip su
mažinti “sugedusių kiaušinių” 
sieros smarvę naujose ir atnau
jintose celiuliozės dirbtuvėse.

4,

LIŪDĖSI© valandoj

MAŽEIKA s EVANS g
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 SO. western Ave. Air Conditioned Chapel and

REpublic 7-8600-8601 FaciUUes-
r.eniK tarte cyveu adwto dais- noHme tot>WU »«”»

’ taisyklės neliečia nė vienos iš / 
120 dabar veikiančių popiermal
kių perdirbimo įmonių, jei jos 
nėra modifikuotos arba persta- • 
tytos. ' EUDEIKIS

SUSIRINKIMŲNuo tos dienos kai Dr. Bar-, 
nardas Pietų Afrikoje žmogui. P R-A NEŠIMAI _  r 5*_____________ t 1 ~ ~ i—. ~~--- —
dį ir tokioms operacijoms dau
gėjant, kilo klausimas kaip iš-’

I laikyti gyvas širdis, kol bus per- ‘ dB^^17pkriSoT7’±™o6 vaL po pie-

Žemaičių Kultūros Klubo priešme- 
tinis narių susirinkmas Įvyks trečia-

keltas iš negyvo žmogaus gyvam į? , 69 st-5. .. . . N anai kviečiami atsilankytų nes yražmogui. Pirmieji eksperimen- jaua svarbų reikalu aptarti ir bus 
tai tokias širdis užšaldyti kol bus valdybos rinkimas 1977 metams. Po 

reikalas panaudoti- teikia vilti., Rožė mdžgalvis, rašt
Japonijoje daktaras Sumida at
gaivino keletą pelių ir žiurkių 
širdžių, kurios buvo užšaldytos

GAIDAS - DAIMIDj
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tek: YArds 7-1741 - 1742

vėlyva senatvė visu 
sunkumu užgulė Jokūbą Tre
čioką. Sulaukęs 85 metų am
žiaus nebegalėjo skaityti, net 
vartodamas akinius. Už poros 
metų reumatizmas pakirto ko
jas.
Jo laimei jis surado prie
globstį rūpestingoje Bosų šei
moje. čia būnant pustrečių me
tų bėgyje viena liga paskui ki
ta kibo į Trečioko organizmą.

— Utenos Apskrities klubo susi
rinkimas bus naujoje vietoje — Sau
lių namuose, 2417 W. 43 St. lapkri
čio 16 d. 7 vai. vak. Yra daug viso
kių reikalų aptarti. Bus ir vaišiu.

Klubo valdyba

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

MODERNIŠKOS AJR-UONDITIONEI) KOPLYČIOS
I

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiauei^g 1Z ruAnlkal zztluk-

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R PETRO (PUTRSVI t . AS)

./z DAUBARU SŪNŪS

SS2S Hadam Avt — 586-1220
■ ii iw leTTer mnn~nTTTnT~~—»«wi ■miii ihuthm him......

------------------ . ------- ---------- --------- -------------^- |

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 

1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 

. — 1:00 vai. popet. — Šeštadienį 
ir sekmadieni nuo &30 iki 9:30 

’ vai. ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

I 7159 So. MAPLEWOOD AVE, 

CHICAGO, ILL. 60629
J

RERKRAUSTYMAl

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

WEST 63rd STRfefe)
PR 84)833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drithiu krautuvė 

THE DAISY STORE
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tet. 499-1318
\--- ---------- ------------

V

Leidimai — PHn* -apdraud* 
ŽEMA KAINA 

R. š E R Ė N A S 
Tek W4 5-8063

lEMKITE TUOS SiZNIERIUS. 
KURTK GARSINASI

iI

Apdrausta* perkravtfyma* 
H Įvairiu atstumu. 

\NTANAS VILIMAS 
123 Watt 34 Placa 

f ak FRontkr 6-1882

2,533 medicinos asmenys 
uždirbo $445.3 milijonus

WASHINGTONAS — Apie 
pustrečio tūkstančio daktarų, 
dantistų, laboratorijų k laboran
tų ir vaistininkų iš mokesčių 
mokėtojų praėjusiais metais už 
sveikatos patarnavimus uždirbo

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUT) 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 
rū pi h imą. ______

Gussen DANTYS

Kietais viršeliais rieioje *4 00 
Minkštai* viršeliais Tik 

Or- A 1. Gussen AUKŠTA KULTŪRA 
Kelionė po Europa įspūdžiai

susi-
$8.00

Dr IU pr»**7n>r<> ti

dab** Mk

— ŽIAURŪS ŽMONĖS 
Dabar Mfc

$3.00
$1.00

<7 00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderj, prie 

nurodytos kainos pridedant SOc. persiuntimo išlaidoms

J 739 -<» H Al .STF.n <T CHIC AGO II I r»f

PUIKI KNYGA. PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas D*upar*$. 1EMES ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija (Alėta 
te CiliCMKUje 1^00 meiau palies autoriau* lėšomis Knyg* dviejų da 

. tių: leme* ūkio švietimu problemos ūkininku kraite II dahg 
Akio švietimas Lietuvoje

Autorius savo Žodyje rašo Jei Imtinas lietuviu tauto likimą.- 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybes gyvenimo ir nebūtų su
griovęs granai tAaugUMų ir suk lestejvrtų Lietuvos politinių, ekonomi 
nių fr Kultūrinių laimėjimų. šiandieną, drąsią i galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemes ūkio kultūros vaisiais 
tr prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
i absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%; buvo ūkininkai ir po 'a 

šaulį išblaškytų lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
I ninku, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad Ii knyga bus brangi abso

liučiai lietuvių daugumai, ypaė kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti Knyga 
autoriaus skinama Lietuvai šiai* žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”, % , _

Knygos 300 puslapių su daug validolių ir lentelių kaina tik 85.00 
Gaunama NauMmwoe: r - • />

Deki arba Money Orderi siusti tokiu adresu

SVCiAaVV^ Lzcl U<*I A ICl V i 111 do UA'IIIW I į 
I* __  ___ f

000š kaip Sveikatos, švietimo ir 
Gerovės Departamentas (HEW) I

1739 So. H ALS! ED STREET, CHICAGO, ILLINOIS nLHOX 
Gavę pinigus, tuojau knyg* pasiusim*.

i
i

NARIAI:
Chicagos

Lietuviu
Laidotuvių 

>i rėk torių

Assoc tavi jos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANT ANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. L1TUAMCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1445 So. 5oth Avė., Cicero. 111. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CAUFOKNiA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUMUNAS
<XIH So. LITL'AMCA A VE. Tel.: YArds 7-113A-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpuhlic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-fi672

1102# SOUTHWEST HIGHWAY Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
MM «o. HALSTED STREET ' Phon*: 7-1MI

S — NAUJIENOS, CHICAGO 8 HJ___Mondiy, 1S» 1976



turi išmesti iš savo galvų min' esančius žmones, jis bando iš- 
Ii, kad jos gali primesti savo hurti jiems ateit] ir tuo tikslu 
valią kitiems. ALTAs yra įro- hn-i sudaręs tam tikrą sistemą, 
dęs, kad j vairių įsitikinimu kii bus vėliau jo praneši- 
grupių atstovai ALTe, neuž- I9as’ os apylinkės tautietė at
ari ršdaini tolerancijos princi
pų, praeity gražiai veikė. Ame 
rikoj mes esame neskaitlinga 
mažuma, todėl ypatingai turi
me būti vieningi jeigu norime, 
kad su mumis būtų skaitoma-

siuntė *5 prašydama siųsti jai 
Naujienas tinkaiuęsniani susi
pažinimui. Dėkui, 'r

— Juozas Pikelis iš Toronto 
oro paštu atsiuntė laišką, kuria 
me tarp kitko taip rašoma: “Su 

jprasdanias Jūsų rūpestį'dėl įsi- 
Linkėtina Amerikos Lietu- nauk spausdinimui ina- 

viu Tarvbos konferencijai na_ siunčiu Jums 10-ties dole
rius darbo. C. K. (riM PinĮg>nę perlaidą. Linkiu.

 J Jūsų leidžiamam laikraščiui to 
DOVANĄ, DOVANA! Įsidėti ir stiprėti. Naujienos yra 

į Įdomios, naudingos ir mielai 
Kalėdų ir kitokiomis progo- laukiamos. Dėkui už pareiški- 

mis geriausia dovana Lietuvių mą ir už auką. ' .
Fondo jubiliejiniai sidabriniai , A A- „ T

i i.mt • >. i n — Ponia K. želvis is St. Jo- medaliai. Jų -ja*u nedaug liko.|
Kaina sena. Geras inveSlavi-Įsel’h- Mlch- J“ ™s®ros 
n>as. 3-jų Lietums prezidentu i atoslo""< ,pa,s.Sa™ dnkr‘3 Ber- 
$12.50, Mindaugo M5.00, dėžu-l^ apylinkėje. Darata Kveda
re $3.00. Pašto išlaidoms vie-iF1“4 i*,P?lro’to.!ssl^ė,! D.ear’ 
num medaliui pridedama S1.50.EnnhsTmskailis 1S 
I šsakymai siunčiami: LF. 2122l/ar<Iuelle Parko- > Oak I 
\V. Marquette Rd., Chicago, IL.jLawn aPi’hnk?-' 
(10629. kartu prisiunčiant ir če- j — ...

V. TV 0-nitUl

k į, išrašytą Lithuanian Foun-1 ilgametis Naujienų skaitytoj 
dation vardu. (Pr.)- "‘iš Bridgeporto apylinkės, lankė

A. Andrews-Andrijauskas, 
ias.|

PR1EŠSEZON1NIS IŠPARDAVIMAS ?

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

NORDEN IMPORTS

3059 Lincoln. Ave., Chicago, Hl. 60657
Tel. (312) 248-2646

Lengvas darbas, geras atlyginimas. Kalbos 
mokytoją apmokysimi/' Trumpos darbo valau-1 
dos. Darbo valandomis kreiptis į

NAUJIENAS
1739 5. Halsted St. 
HA 1-6100

________  ____ ____________ -a.

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.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VATUS
' * »

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą amkaktl, gerbiant pirmo} * 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmt 
aus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės gHkimni <kei 
blaznas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvt 
neidamos ir nesi d ėdamos 1 sandėrius su okupantais ar ]u įgali o 
tlniaix

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras instlto 
rijas ir remia rišu lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdliais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems larbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesMm.
KAINUOJA: Chicago)* Ir Kanadoj* matam* — S30.00, pus*! metu — SI8.00,. 

trims mėn. —» $8.50, vl*nam men. $3.00. Kitos* JAV vl*fo« m*tams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

ETašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

NAUJIENOS,

šinu fondui. Tos apylinkės tau- ’ , ■ ~ ~
" . . j . . IŠNUOMOJAMAS trijų kambariųlietė užsisakė Naujienas \iene- ų^tas su-rakandai*? >r maictu Tinimo 

riems metams, 
prašė neminėti. Dėkui visiems.
Visi skaitytojai prašomi remti 
Naujienas ir jas platinti, darant 
pastangas rasti bent po vieną 
naują prenumeratorių.' Visi lie- kėje. Tel. 476-6497, 
tuviai kviečiami atkr.eipti savo 
dėmėsi į Naujienas, gerai su jo
mis susipažinti ir pareikšti sa
vo asmenišką nuomone jas už
sisakant. Platinimo vajaus pro
ga Naujienos yra siunčiamos su 
sipažinimui 2 savaites nemoka
mai pagal pageidavimus arba 
skaitytojų atsiųstus galimų pre
numeratorių adresus. * ■ . 

.v > — Charlote Klikūnienė iš- • 
rinkta Byrne mokyklos Tėvų ir( 
mokytojų tarybos parengimų 
komisijom

— Silvija Pikelytė iš Brighton 
Parko apylinkės priimta į Illi
nois universiteto Urbanoje Phi 

nu: —kau -X-. j-4- .-_ i- - I

butas su rakandais ir maistu. Tinka 
bet pavardės invalidui arba neseniai išėjusiam iš 

ligoninės. Skambinti 925-7126.

Kappa Phi garbės studentų kor 
poraciją su aukščiausiais mok
slo pažymiais.

-— Mirga Pakalniškytė-Gimiu- 
vienė š. m. lapkričio 8-tą Pitts- 
burgo universitete apgynė diser 
taciją tema' “Aš pats, kaip paži
nimo objektas, pagal Kanto Gry 
no Proto Kritiką” ir gavo filo-;nv Iiuiu ikULUvtX 1£ ga 
sofijos daktarės laipsni.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su 
virtuvės privilegija vyresnio amžiaus 
asmenini Maronėtte Parko apylin- y _ • jp _ J ' - — —

Permanent condi tions up to 
$7.20 per hour plus attractive 
benefits. - - -■ ■ ■ ■

Please call Karl Strand
581-6100 . j Ext. 352

TOOTSIE ROLL INDUSTRIES

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KRErpKITES Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai
2212 37. C e rm ak Roac Chicapo R VTrginh 7-7747

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

Air equal opportunity employer 111 alum- langai, did. garažas.
- MARQUETTE PARK —3 rooms for j =—--- N .--------—•/ » ■■■ —'Ji'

rent, heated, stove and refrigerator. cTi.TTnvApv' 
Prefer middle aged woman or mature olAiiu.NArii
couple. RE ‘7-7158, ’ . ■ .

 1 Opportnnfy exists for a statio-
IŠNUOMOJAMAS 6 kambariu ap- narY engineer..Must-bę licenced 

šildomas butas suaugusiems bė gy- by the‘City W Chicago. Able to 
' j operate* and; maintain gas-fired

: high pressure steepi generating 
equipment. ' ' - •

7 day schedule. $7.20 per hour 
plus excellent fringe benefits.

Please cal! Karl Strand

581-6100 Ext. 352

TOOTSIE ROLL INDUSTRIES 
An equal opportunity employer

Tel 4344)290.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalyki*

SISTER EVA
READER & ADVISOR
- ,■■- ’< ..-C- < ...;. '

LET ME HELP YOU SOLVE ALL 
YOUR PROBLEMS — LOVE,

BUSINESS, HEALTH, SICKNESS, 

See me today.
Very Low Rates—Daily & Sunday

- CALL 597-7308 ŠVEISUOTOJAS
Patyręs “TIG” darbuose Ir metalo 

plokščių šveisavime. Turi mokėti pa
siruošti darbui ir dirbti pagal brai
žinius. Aukščiausias atlyginimas, pui- 

« . . , . x j. v/ikūs priedai. Reikia kalbėti ir rašytiSavininkai Albertas ir Kastute Roze- Iangi^įį
• ■'P\7 'X41 .J ~ ~— J   ’

. PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark.

nai. Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo ^aikštelė. Galima rezervuoti te!.: 

į 501-623-9814. ■' -

Rasti užteršti 
pieno produktai •

CHICAGA. — Viešosios Svei
katos Departamentas paskelbė, 
kad praėjusių pusantrų meitų 
laikotarpyje tikrinant pieną ir 
pieno produktus Illinojuj rasta 
visokių nešvarumu. ..

To departamento inspekto
riams patikrinus pieno produk
tus — sūrius, ledus (ice cream), 
sviestą ir -pieną rasta visokių 
netikslumų ir nešvarumu: pieno: 
produktuose rasta žiurkių plau
kų, kačių plaukų, vabalų “kū
no” dalų, pūlių, kraujo, mėšlo 
(manure), pesticidų ir vaistų”,j 
pranešė departamento pieno kon-1 
trolės viršininkas Harold Mc
Avoy, tiems produktams užde
damas embargo (uždrausdamas 
juos parduoti žmonėms).

Kai kurie pieno produktai už
drausti dėl netikusios pasteuri- 
zacijos ir klaidingų užrašų.

šiaurės Ulinojuj inspektoriai

DAŽYTOJAS
- 4612 S. Paulina St

(Town of Lako)

Dažo namus Iš lauko ir Ii vidaus. 
Darbas ja rantuotas.

Skambinti! YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

TAISOME 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

1 kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO 

58-tos Ir Western Avenue kampas 
< ____

STASE’S FASHIONS 
Kūdikiams Ir vaikams

RŪBŲ KRAUTUVĖ ;- 
6237 So. Kedzie Avenue 

Tel. 436-4184
Sav. Stasė Bacevičienė

Siaurės Illinojuj inspektoriai! — Cosmos Parcels Express 
atmetė 12,000 svarų pieno iš 21! Corp., sav. V. Valentinas, siūlo 
karvės, kadangi piene buvo per- pasirinkti maisto siutimus siun 
daug pesticidų (vabzdžiams nai- timui į Lietuvą iš Danijos arba 
kinti nuodų). Missouri valstijo- sudarytus iš vietinių produktų, 
je dėl tos pat priežasties atmes--Kreiptis į Marquette Gift Par- 
tas 105 karvių pienas — 500,- 
000 svarų.

McAvoy užtikrino, kad pasku- 2737 arba į skyrių Bridgeporto 
' • apylinkėje. 3333 Sa Halsted St.,

Chicago,. IL 60608, tel. 254-3320
(Pr. '

tiniais metais departamentas 
padidino inspektorių skaičių 
taip kad 62 pieno paruošos įmo
nės ir 3,900 pieno farmų pati
krinama kas pusės metų bėgyje

McAvoy praųeša, kad piene 
ar jo produktuose radus nešva
rumų, tuojau uždraudžiama to
kius iš pieninių ar farmų iš
vežti, kol inspekciją pakartojus 
buvę negerumai randami patai
syti.

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu- 

Amo-riVnin /QT A Y i _

cels Service, 2501 W. 69 St, 
Chicago. IL. 60629, tel. WA 5-

. MERRILL DIVISION
’’ ? ■ r ■ . ’ ; ’

PENNWALT CORPORATION
5601 N. Northwest Highway 

Teirautis angliškai
TeL 774-8060

Visiems lygiu galimybių darbdavys.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

: SECRETARY DOCTOR’S
OFFICE

10:30 to 12:30 — 4 days
Near north —Michigan Ave.

Permanent. ’
MI 2-5983

RElK^

DRABUŽIU TAISYMUI 

(ALTERATION)

Pageidaujamas patyrimas prie suk
nelių.

PILNAS LAIKAS.
Nuolatinis darbas. Geras atlygini

mas. - ’ %
Įvairūs priedai ir tarnautojams nuo

laidos už perkamas prekes.
. Reikia, suprasti angliškai.

’ .E-V A N S
36 South .State St., 13 Floor

* ‘ Tel. 855-2160

BUSS. OPP. — OUT OF TOWN 
Biznio Progos — Už Miesto Riby

PARDUODAMA MAŠINŲ PLOVI
MO ĮMONĖ VAKARŲ PRIEMIESTY- 
JE. Viskas automatiška, masinos pa
čios plauna. 15% pelno iš investavi
mo. Galimi issimokėjimai. Savinin
kas išeina pensijon. Teirautis angliš
kai

Tel. 354-6893

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

(Sk.)

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. Stfh St, Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsfod Chicago, 111. 60608. — Tol. 2544320

• ■’, V. V A L A N T I N A S

SIUNTINIAI J LIETUVA

Į AUKŠTO mūr. t Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman. *

PELNINGAS investavimas — tri
jų apartm. med. ir biznio patalpa 
žemi . taksai, Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income^ Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 

Nuosavybės — kitur

MICHIANA SHORES (1 hour from 
Chicago loop) 6 room beautiful 
house, furnished, air/cond., fireplace.

2 block from Lake Michigan.
2 lots included with* sale of home.

Area code '219/844-5400.
Mr. Berey.

į ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI ~ : -

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 1 ..
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel.: 927-3559

Didžiausios kailių 
pasirinkimas ' 

pgj8 vienintelį I ** 
Ilietuvį kailininką &&
* JEą Chicago je
^^kNORMANA 
>^MURŽTEINA

263-5S2€ 
(įstaigos) ir 
677^439 > 

(buto)

185 North Wabaah Avenaa 
2nd Floor Chicago, BL 60601

Call Frank Za polis ** 

320814 W.95trh SK 
G A 4-8654

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ? ,

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

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

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

Užsakymus su Money orde
riu siusti: ‘^Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago Ill. 60608

• Padėkos Dienai, Kalėdų, 
Naujųjų Metų, šeimos ar asme
niškų švenčių ir kitomis pro
gomis Naujienos yra geriausia 
dovana, išreiškianti daug no
rinčius sakyti jausmus. Jų taip 
neišreikš atvrutė, laiškas ar

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

72-TROS ir Artesian, 2 butu mūri
nis. Naujas garažas. 2 židiniai. Pilnas 
rūsys. $26,500.
...71-Mbs ir Rockwell. 2 butų medi
nis. Pilnas rūsys. Gaęažas. S18,000.

BUDRAITIS REALTY CO.

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

135-TAIR ARCHER AVE? “- .
LEMONT ILL ; v 
Tel. 257-5861.

SU SAVAIS APLINKUI
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

IT 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 vnrke. $38,000

AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto ga- 
'raž^s Originali 25 m. statvba. >

Erdvūs 2 butai. Senutė nepa- 
iėei. turi nikiai parduoti. Marquette 
Parke. S32,000

GRAŽUS TVIRTAS 7 kambarių 
mūras ir mūro garažas. Arti mokyk
lų. Marauetfe Parke. VvraŠ keliamas 
do Nanių Metų kitur.. Reikia pirkėjo 
su $5,000 savo pinigu.'

PLATUS LOTAS arti §v. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; .arba 737-8534

builders ang cow^RACTopr
Namv Statyk* Ir R$mont««

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji narnai ir remonto darbai 
atliekami sulig -užsakymu.

JULIUS FETTNGIS. savininkas 
778-8165

HEATTN G AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl 60600 Teel. VI 7-3447

O t M S $ ! O
M 4Mfi4V« VAIRUOTI"! I<j 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas perrinkami 

Krpfntlrr
V L a U R / ’ T ’ < 

<£45 So. ASHLAND AVI. 
~ _ •________^>3-177^ _ ?

-AIKR0DŽIA1 IR BRANGENYBtI
PrrdavtaM ir Taikymu 

5444 WEST 69-h STREET
T*Uf_r REpvblIc 7-1 Ml

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

<239 Š. Maplewood. Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Hkvtetlmal, pildomi pli«etyb*e pre- 

lymai ir kitokį blankai.

mq

TRUMPAI 15 VISUR

asmuo

mą tik dabar sužinota;

Pirmi rinkimai Maroke po 6 m.

CHICAGj 
ristas daryt 
besusikalba 
licijos virš 
pranešė, ka< 
vo aūtomo 
lenteles' pal 
metų' lėhtel 
d., bet- vaisi 
primygtinai

Kubos valdininkams, jąg jis planuoja užmušti prezidentą John
FYKennedy. ;■ _ /

Memorandume Hooveris tei-: •* ~

. ALBUQUERQUE. . — Loren 
Frdemke ;4r- Steve Studebaker 
jau 8 mėnesiai kaip ./eina 3,000 
mylių Rocky kalnais nuo Kana
dos pasienio .iki Meksikos sie
nos, per. aukštas kalnų .viršūnes, 
ir gilius slėnius, per Montana, 
Wyoming, Colorado, New Mexi
co ir Texas ir tikisi kelionę baig
ti - per Naūj uš Metus Meksikoj e. 
Froemke yra senbernis, 30 me
tų amžiaus, namų statytojas, 
Studebaker yra 31 metų, baigęs 
antropologiją Arizonos universi
tete. Savo patyrimus ir pergy
venimus jiedu, aprašys knygoje 
ar knygose.

miš, Hboverio memorandumas- 
buvęs -adresuotas Warren Komi
sijai,- kurią prezidentas -Lyndon 
B. Johnson buvo paskyręs iš
tirti prez. Kennedy nužudymą. 
Bet- tos, komisijos štabo nariai 
dabar pareiškė,. kad . nepamena 
ar • toks memorandumas buvo 
gautas ar kad apie tai Hooveris 
ar koks kitas- FBI .pareigūnas 
būtų ką pranešęs.

Kubos ambasados valdininkai 
mieste, pranešę apie susitikimą 
su Osvaldu 1963 metais dar prieš 
lapkričio 22 diei^ir kad Oswal- 
das juos painformavęs apie sa
vo intenciją. Kaip yra žinoma, 
Oswaldas buvo Meksikoje ir lan
kėsi Kubos ambasadoje prieš 
Kennedy nužudymą. ;■

čikag^sTsaštas tikrins 
į ;siuntinių svorj

CHICAGA. — Pašto įstaiga 
pranešė, kad Chicagos pašto sky
riuose pradedama programa tik
rinti laiškų ir siuntinių svorį. 
Nuo šiol visuose 51 Chicagos 
pašto skyriuose svarstyklės bus 
patikrinamoskiekvieną mėnesį.

Nepilnametės motinos 
gnite patalpą

CHICAGA. L Federalinis dis- 
trikto teisėjas Thomas ’LL Mc
Millen įsakė,.kad .Illinois Viešo
sios Pagalbos (Public Aid) de
partamentas privalomai turi: pil- 
nąū Welfare pagalbą teikti jos 
rūstingoms.' motinoms jaunes
nėms kaip 18 metų amžiaus. Ad
vokatai sako, kad tuo teismo pa
tvarkymu šūsiras dar mažiausiai 

: 10,000 kvalifikuotn^šalpar '-gau- 
ti7- jąuijų'mbtimį kurios . Illi- 
nojui' kaštuos; mffijonus dolerių. 

3,000 mylių pėsčioms per kalnus

Library of Congress G 
Periodical Division 
Washington, D. C# 205

Advokatas į kalėjimą
ČIKAGA.^— Juodųjų/ pante

rų 4 buvusios. teroristinė'’ orga
nizacijos advokatas G. Elint Tay
lor Jr4 pristigęs kantrybės, iš- 
tėškė stiklą vandens j prisieku
siųjų teisėjų ložę. Teisėjas J. 
S. Perry įžiūrėjo tokį advoka
to veiksmą teismo .įžeidimu ir 
įsakė advokatą Taylor pasodin
ti į daboklę.

1969 m. policija norėjo įeiti 
į juodųjų-panterų organizacijos 
būstinę ir patikrinti .jų veiklą 
bei konfiskuoti nelegaliai laiko
mus ginklus. Įvyko susišaudy
mas, kurio metu žuvo Juod. Pan- 
tėrj organ, vadas F. Hampton 
ir M. Clerk. Organizacijos na
riai ir jų artimieji iškėlė polici
jai ir buvusiam valstijos proku
rorui E. V. Hanraham bylą, rei
kalaudami 47.7 mil. dol. atlygi
nimo.

Bylos nagrinėjimas jau tęsia
si 11 mėnesių ir dar nesimato 
pabaigos.

MASKVA. — žiniomis iš di 
ridentų, sovietai paleido iš psi 
chiatrinės ligoninės, tik 
beprotnamio rašytoją Pioi 
Čiką, 38 metų amžiaus vo 
nesiams praėjus, kur ji 
vartą buvo “gydomas 
liai pavojingų įpročių’ 
goninės autoritetai at

Oswaldas prieš prez. Kennedy nužu 
tikrai buvęs Kubos ambasadoj Meksikoj

WASHINGTONAS. — Teisingumo .Departamentas pagaliau 
rado FBI direktoriaus J. Edgar Hooyerio 1964 metais' rašytą m'e-

^šjjąiifamtf-asmęns,' kūnam apie 
tai;./ papasakojęs -pats Kubos 
premjeras- Fidel Castro.

Pasak tą memorandumą, Cas-

gruodžio 1:

. ‘Chicagos, 
I centas Jdm 
Ino,' kad-kai 
siąs. leidime 
1977 - metų 
gruodžio 1- 
ja - nearešti 
sekrėtoriau: 
CaHahan p 
so 200 polic 
tuos ir kad 
ti baudžiar 
ir 6 mėnesi



Rytų Europos valstybės neįsileidžia 
ri-< JAV kongreso komiteto nariy

PARYŽIUS, Prancūzija. — Praeitą penktadieni Paryžiuje 
yrasidėjo JAV ir Vietnamo vyriausybės atstovų pasitarimas diplo- 
matiūiams^Sntykiams užmegzti. Vietnamo atstovai kartoja Pary
žiuje pasirašytos taikos sutarties paragrafus,-kuriuose JAV yra 
>asižadėju$iOs teikti ekonominę paramą' karo metu nukeritėju- 

siems vietįįmiečiams. Susidaro Įspūdis, kad ekonominė parama 
valdovu rūpestis, t- - * ■ .' T - .

JAV .atstovas Samuel Gam- 
tnon pirmame pasitarime pa
reiškė,- .kad negalibūti kalbos 
įpie jokius diplomatinius santy
kius tarp dviejų valstybių, kol 
dabartinė Vietnamo vyriausybė', 
neduos žinių.apie karo metu din) 
gusius Amerikos karius ir šioj

rertė

išbarė JAV atstovą
1 TEL AVIVAS. —Izraelio už- 
j sienių reikalų ministeris Vigai

■krašto piliečius. Vietnamo sai išbarė Jungtinių Amerikos 
Valstybių ambasadorių Malcolm 
Toon, kad jis sulaužęs diplomą- 
tnų etiketą, kokio dar nebuvę

tovas tvirtina, kad visos žinios 
apie dingusius Amerikos karius

Britą-

o, daugiausiai 
., kurie daug 
arduodarni gė
jai. Jie dabar

bes iripaskiri 
turi savo ži- 

L sterlingų ar
us- juos dole— 
bil. dol. suma.

ančjoji.Brita-

-kad neturi žinių apie smerikie-
čius, bet laikui bėgant tas žinias - diplomatų akivaizdoje, pareikš- 
^ųrado.. Amerikos .vyriausybė (damas, jog Izraelis jaučiasi jžet- 
jino, kad Vietnamo vyriausybė 
turi žinių, apie riša eilę ameri
kiečių. j . . ' -

Be to, .Gammon priminė viet
namiečiams, kad parama būtų 
buvusi/.suteikta, jeigu "šiaurės 
Vietnamo karo vadovybė būtų 
prisilaikiusi susitarimų. Abi pu

Toon reporterių, fotografų ir

iriingio vertė 
arris; jų atsi-

lęrikos ekono- 
no, kad prez. 
traciją. nebus 
:aip kad prez. 
:u su-.kitomis 
bėmis, perimti 
i susidariusią 
iol. sumoje ir 
riti'svaro yer- 
ilizuoti beirs
imi.

stas ir užpykęs ant Jungtiniu 
Valstybių, kodėl jų atstovas 
Jungtinėse Tautose balsavo už 
Izraelio papeikimą, kad jis lai
ko okupavęs arabų teritorijas.

“Labryt”, iškošė piktai su
siraukęs Alkui, šaltai susitikęs

- - -. .v. . . r. ambasadorių Toon; “aš sakau
sės buvo pasižadėjusios sustab- labaryttik iš mandagumo. Aš 
dytr karo:veiksmus - ir nesiųsti, labai nusivylę Amerikos 
ginkluotų jėgų'kitų laikomas’ * 
tėritbnjisi šiaurės Vietnamo ka 
ro vądoyybė sulaužė sį susitari
mą., Jj suorganizavo galingą eks 
pediciją ir . okupavo visą Pietų 
Vietnamą, šiaurės Vietnamas 
apgavo amerikiečius. Sulaužė pa 
žadą paderi ginklus iri. nesi verž 
ti į Pietų sritis. O kai amerikie
čiai atitraukė savo karius; tai 
jiė .visą Pietų . Vi etnamą ok upa- 
yo. • - . . '

Atrodo, kad abi pusės yra pa- 
eix-vncinc nnlroitti neimti! TWzir.l

balsavimu”. - •
Toon šaltai atsakė: “Weil, 

apie tai pasikalbėsim vėliau”. ■'

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų saugumo taryba lapkri
čio 11 priėmė Izraeli smerkian
čių. rezoliuciją, kurią parėmė ir 
JAV, sulaužydamos nusistovė
jusią tradiciją palaikyti Izrae
lio pusę. i4



MINTYS AMERIKOS.
»

(Atkelia iš 2 psl.L 

centro nuro<lynnf\ Tai 
kie nunxlynuii turi būt 
riams duodami.

! ^2 “ — rm——’■ si Naujienose pašimatvti su pa-
I TRUMPAI j ž}staiiiAus darbuotojais^ susipa-

• žihti su naujais. Ta proga jis į- 
o- * ”.. '..................* teikė penkinę Naujienų, para-
y- —Anthony Paznekas iš Mar- mai. Malonu buvo jį. sutikti V ir 

iquetle Parko apylinkės, atsiliep pasveikinti pradedant 
lieškant priemonių vienybei damas j platinimo vajų, užsisa- sius amžiaus metus.

atstatyti, kiti (Sartneriai, k. tai, kė Naujienas 6 mėn.. Naujasis 
abi Liet. B-nės turi parodyti mūsų skaitytojas p. A. Pazne- 
geros valios taip pat. Gana tų ^as >’ra di<lelis gamtos mėgėjas, 
nesveikų amllicijų! Politinės,1 j°s paslapčių ir įvairių ženklų 
vienokios ar kitokios, grupės stebėtojas. Stebėdamas ją ir joj 
turi išmesti iš savo galvų min‘esančius žmones,, jis bando iš- 
tj, kad jos gali primesti savo burti jiems ateitį ir tuo tikslu 
valią kitiems. ALTAs yra įro
dęs, kad įvairių įsitikinimų 
grupių atstovai ALTe, neuž
miršdami tolerancijos princi
pų, praeity gražiai veikė. Ame 
rikoj mes esame neskaitlinga 
mažuma, todėl ypatingai turi
me būti vieningi jeigu norime, oro paštu atsiuntė laišką, kuria 
kad su mumis būtų skaitoma- me tarp kitko taip rašoma: “Su

Jprasdamas Jūsų rūpestį"dėl įsi- 
Linkėtina Amerikos Lietu- gijimo naują spausdinimui ma- 

vių Tarybos konferencijai 
šaus darbo. C.

4uri sudaręs tam tikrą sistemą. 
Apie lai bus vėliau jo praneši
ojus. Tos apylinkės tautietė at
siuntė *5 plėšydama siųsti jai 
Naujienas linkamęsniam susi
pažinimui. Dėkui. .

— Juozas Pikelis iš Toronto

na- šiną, siunčiu Jums 10-ties dole
rių piniginę perlaidą. Linkiu; 

.Jūsų leidžiamam laikraščiui to 
i

j buleli ir stiprėti. Naujienos yra 
į Įdomios, naudingos ir mielai 
________ Dėkui už pareiški-

DOVANĄ, DOVANA!

Kalėdų ir kitokiomis progo- laukiamos, 
mis geriausia dovana Lietuvių ma ir už auką. 
Fondo jubiliejiniai sidabriniai ' 
medaliai. Jų ja<u nedaug liko, j “ Ponia K' Želvis iš SL J<> 
Kaina sena. Geras investavi-!seph’ 8rįŽG vasaros 
mas. 3-ju Lietuvos prezidentų'atosto^ pas savo dokr? Ber‘ 
$12.50, Mindaugo $15.00, dėzu-iwyn aP-vlinkėJe- Darata įveda
te $3.00. Pašto išlaidoms vie-irienė iš Detroito išslk^ė i Dear‘ 
nam medaliui pridedama 81.50.!born; M,ch‘ Emilis EnskaitJs iš 
Užsakymai siunčiami: LF, 2422 Marquette ,Parko W0 i Gak 
W. Marquette Rd., Chicago, IL. Eawn apylinkę.
(50629, kartu prisiunčiant ir če-1 — A. Andrews-Andrijauskas, 
k j. išrašytą Lithuanian Foun- f ilgametis Naujienų skaitytojas 
dation vardu. (Pr.) '■ iš Bridgeporto apylinkės, lankė

PRIEŠSEZONINIS IŠPARDAVIMAS v_-

Europietiškų rudeninių ir žieminių (šiltų) batų už įį kainosl 
Paskubėkite, laikas ir kiekis ribotas.
Krautuvė atdara ir sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. vak.

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

Tel. (312) 248-2646

REIKALINGAS KOREKTORIUS
Lengvas darbas, geras atlyginimas. Kalbos 

mokytoją apmokysime'/'' 'Trumpos darbo valan
dos. Darbo valandomis kreiptis i

NAUJIENAS
1739 S. Halsted St.
HA 1-6100

Jeigu idomaujatės 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 ruėjo 50 metą. Minint tą sukakti gerbiant pirmo* * 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmi 
aus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui ikei 
blamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvu 
neldamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar ju igalio 
tižiais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Ju bendro Instto 
djas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją Beturiu daugumą šiais pasimetimo, reto 
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingo? 
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 pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tiJcslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
airišku reikalą renesmm.
KAINUOJA: Chicago]* Ir Kanadoje matam* — 530.00, pu«<1 mefy — 515.00, 

trims men. — 5830, vienam men. 53.00. Kitose JAV vietose metams 
— 526.00, pusei mėty — 514.00, vienam mėn. — 52-50. Užsieni uo
te — 531.00 metama. Susipažinimui siunčiama saralty nemokamai.

Rrašcma naudoti žemiau esančiu atkarpą

NAUJIENOS,
V 39 So. Halsted St. 
Chicago, HL 60608

f~| Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipail- 
nimni nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVAROS IR VARDAS ._______

adresas

■ ■ 111*1^.1.; i" > ■ i i ? .■ *
IN 

N u o m i »
f 

IŠNUOMOJAMAS gražus kambarys! 
vitnam ar dviem vyram, kurie norė
tų St. Petersbįirge apsigyventi. 5 mi- 

81-tuo- nirtėę. nuo Lietuvių klubo. Daugiau 
informacijų: A. Kasper. Briarhill 
Apts. D-2,-5320—59th North Cir East, 

r> i t» i- n - a St. Petėrsgurg, FL 33709.— Balys Damulis, gyv. Brigh s- _______ ■
ton Parko apylinkėje, iš anksto _ . ' . . L“, 1J . IŠNUOMOJAMAS 6 kambariu bu-
he raginimo pratęsė savo pre- tas pirmame aukšte suaugusių nedi- 
numeratą ir savo gerus linkėji- delei šeimai. Kreiptis 1338 S. 49 Avė,

„V. - > i i m Cicero. TeL 656-6889.mue atlydėjo ;> dol. dovana Ma
šinų fondui. Tos apylinkės tau
tietė užsisakė Naujienas viene- 
riems metams, bet pavardės 
prašė neminėti. Dėkui visiems. 
Visi skaitytojai prašomi remti 
Naujienas ir jas platinti, darant 
pastangas rasti bent po vieną 
naują prenumeratorių.-Visi lie- kėje. TeL 476-6497, 
tuviai kviečiami atkreipti savo — --------- 1 "
(lonipv, f Nmiiienas" ^erai su io— ^.®^ARQUETTE PARK 3 rooms for į timiesi i .xaujienas, gerai su jo- rent heated gfove and refrigerator 
mis susipažinti ir pareikšti sa- Prefer'middle aged woman or mature • 
vo asmenišką nuomonę jas už
sisakant. Platinimo vajaus pro
ga Naujienos yra siunčiamos su 
sipažinimui 2 savaites nemoka- viilių. - 
mai pagal pageidavimus arba . ■
skaitytojų atsiųstus galimų pre
numeratorių adresus.

— Chariote Klikūnienė iš
rinkta Byrpe mokyklos Tėvų irj 
mokytojų tarybos parengimų 
komisijom

— Silvija Pikelytė iš Brighton 
Parko apylinkės priimta į Illi
nois universiteto Urbanoje Phi 
Kappa Phi garbės studėhtų kor 
poraciją su aukščiausiais mok
slo pažymiais. ,

— Mirga Pakalniškytė-Girniu- 
vienė š. m. lapkričio-8-tą Pitts- 
burgo universitete apgynė diser 
taciją tema “Aš pats, kaip paži
nimo objektas, pagal Kanto Gry 
no Proto Kritiką” ir gavo 
sofijos daktarės laipsni.

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

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su 
virtuvės privilegija vyresnio amžiaus 
asmeniui Mąronėtte Parko apylin-

couple. RE.7-7158,

HELP WANTED —P WANTED — MALE 
Darbininku Raibią

MACHINE, 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-J 
chinist capabilities.- >

Permanent conditions up
$7.20 per hour plus attractive 
benefits, i •

Please call Karl Strand

581-6100 Ext. 352

TOOTSIE ROLL INDUSTRIES 
Air equal opportunity employer

REAL ESTATE «=OR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJIMAIS

DtL VISŲ INTORMACEŲ/XREIPKrreS Į

PETRAS KAZANAVSKAS, Prezidentai
,2212 CermaL Roa< Chicapn u Virgiui? 7-7747

STATIONARY' ENGINEER

j Opportunty exists for a statio- 
IŠNUOMOJAMĄS 6 kambarių ap- nary engineer..MusL-bę licenced 

šildomas butas suaugusiems be gy- by the-'City x)f Chicago. Able to 
Tel 434-0290 j operate* and: maintain gas-fired

high, pressure steep generating 
equipment. ' ' - ’

7 day schedule. $7,20 per hour 
plus excellent fringe benefits.

* '* \ J ■' -

.... Please call Karl Strand

MISCELLANEOUS 
(vairūs Dalykį.5

SISTER EVA •
READER & ADVISOR

LET ME HELP YOU SOLVE ALL 
YOUR PROBLEMS — LOVE,

BUSINESS, HEALTH^ SICKNESS, 
See me today.

Very Low Rates—Daily & Sunday
■ CALL 597-7308

581-6100 Ext. 352
•A . . - ■ - - ■

TOOTSIE ROLL INDUSTRIESI ,
An equal opportunity employer

ŠVEISUOTOJAS
Patyręs “TIG” darbuose Ir metalo 

plokščių šveisavime. Turi mokėti pa
siruošti darbui ir dirbti pagal brai- 

,žinius. Aukščiausias atlyginimas, pui- 
x „ J^'jkūs priedai. Reikia kalbėti ir rašyti 

Savininkai Albertas ir Kastute Rože- angliškai 
nai. Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi-;
mo-aikštelė. Galima rezervuoti tel.:' 

fli0‘l 501-623-9814. e ■ N

. PERRY PLAZA MOTEL
7007 Park Ave., Hot Springs, Ark. ‘

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St 
j (Town of Lake)

Dažo namus Iš lauko Ir Ii vidau*.
Darbas garantuotas.

Skambinti’YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

' ' MERRILL DIVISI0X ’ .

PENNWALT CORPORATION 
5601 N. Northwest Highway 

Teirautis angliškai 
Tel. 774-8060

Visiems lygių galimybių darbdavys.

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

‘*^§TO mūr. į Puošnus butas 
ir dar geros pajamos. Ar- 

Talman.
PELNINGAS investavimas — tri

jų apartm. med. ir biznio patalpa. 
Žemi. taksaL Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income, Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

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

72-TROS ir Artesian. 2 butų mūri
nis. Naujas garažas. 2 židiniai. Pilnas 
rūsys. $26,500.
.„71-MOS ir Rockwell. 2 butų medi
nis; Pilnas rūsys. Gaęažas. S18,000.

BUDRAITIS REALTY ČO.

4243 W. 63 Street 
‘ Tel.: 767-0600.

135-TA IR ARCHER AVĖ.'*

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 

Nuosavybės — kitur

MICHIANA SHORES (1 hour from 
Chicago loop) 6 room beautiful 
house, furnished, air/cond., fireplace.

2 block from Lake Michigan.
2 lots included with* sale of home.

Area code ’219/844-5400.
Mr. Berey. . , ;

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI f 

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS - 
4358 So. Washtenaw Ave, 
- - Tel.: 927-3559

Tel. 257-5861:

pieno produktai
CHICAGA. — Viešosios Svei

katos Departamentas paskelbė, 
kad praėjusių pusantrų -meitų 
laikotarpyje tikrinant pieną ir 
pieno produktus Ulinojuj rasta 
visokių nešvarumų. •.

To departamento inspekto
riams patikrinus pieno produk- į 
tus — sūrius, ledus (ice cream), * 
sviestą ir pieną rasta visokių 
netikslumų ir nešvarumų: pieno, 
produktuose rasta žiurkių plau
kų, kačių plaukų, vabalų “kū
no” dalų, pūlių, kraujo, mėšlo 
(manure), pesticidų ir vaistų”, Į 
pranešė departamento pieno kon-1 
trolės viršininkas Harold Mc
Avoy, tiems produktams užde
damas embargo (uždrausdamas 
juos parduoti žmonėms). .

Kai kurie pieno produktai už
drausti dėl netikusios pasteuri- 
zacijos ir klaidingu užrašų.

šiaurės Ulinojuj inspektoriai — Cosmos Parcels Express 
atmetė 12,000 svarų pieno iš 21 \ Corp., sav. V. Valentinas, siūlo 
karvės, kadangi piene buvo per- pasirinkti maisto siutimus siun 
daug pesticidų (vabzdžiams nai- timui į Lietuvą iš Danijos arba 
kinti nuodų). Missouri valstijo- sudarytus iš vietinių produktų, 
je dėl tos pat priežasties atmes-į Kreiptis į Marquette Gift Par- 
tas 105 karvių pienas — 500,- cels Service, 2501 W. 69 St, 
000 svarų.

McAvoy užtikrino, kad pasku- 2737 arba Į skyrių Bridgeporto 
tiniais metais departamentas 
padidino inspektorių skaičių 
taip kad 62 pieno paniošos įmo
nės ir 3,900 pieno farmų pati
krinama kas pusės metų bėgyje-

McAvoy praųeša, kad piene 
ar jo produktuose radus nešva
rumų, tuojau uždraudžiama to
kius iš pieninių ar farmų iš
vežti, kol inspekciją pakartojus 
buvę negerumai randami patai
syti.

TAIS O M E 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžininga* darbas, 

kaina nebrangi.
Tefefonuoti 737-3988 — TEXACO 

58-tos Ir Western Avenue kampai 
8----- - _

STASE’S FASHIONS
Kūdikiams ir vaikams

RŪBŲ KRAUTUVĖ - 
6237 So. Kedzie Avenue 

Te!. 436-4184 
Sav. Stasė Bacevičiene

Chicago. IL. 60629, tel. WA 5-

apylinkėje. 3333 Sa Halsted St., 
Chicago,. IL 60608, tel. 254-3320 

(Pr.

HELF WANTED FEMALE
Darbininkių reikia

/ SECRETARY DOCTOR’S
’ • . ‘ ' OFFICE
10:30 to 12:30 — 4 days
Near north — Michigan Ave. 

Permanent.
MI 2-5983

Didžiausios kailių 
pasirinkimas '

JM vleniutelj
f g /A BetavJ kailininką 7^4 fes.

Ik ChicagoJe ——fea
^akNORMANA
«®GMURŠTEINA 
'SMjjjKSįj^TeL 263-5S2Č 

(įstaigos) ir 
677-8489 , 

(būtoj

4u SAVAIS APLINKUI
ANT HICKORY KAtNO 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 fnūro^ rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Parke. S29,750.

MŪRINIS — MEDINIS- pajamų na
mas. 2 butai. PirkėiiH tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

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

AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto ga
raže * Originali 25 m. statvba. " 

Erdvūs 2 butai. Senutė nepa
jėgi. tuvi- nikiai parduoti. Marquette 
Parke. S32,000 .

GRAŽUS TVIRTAS 7- kambarių 
mūr^s ir mūro garažas. Arti mokyk
lų, Marauetfe Parke. VvraŠ keliamas 
do Nairių Metų kitnr~ Reikia pirkėjo 
su $5,000 savo pinigu/

PLATUS LOTAS arti Šv. Kryžiaus . 
Hgoninės Pigus.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; .arba 737-8534

RElkALlWA'MOfERlS

DRABUŽIŲ TAISYMUI 

(ALTERATION)

Pageidaujamas patyrimas prie 
neliu.

PILNAS LAIKAS.
Nuolatinis darbas. Geras atlygini

mas. . ,: w
Įvairūs priedai ir tarnautojams nuo

laidos už. perkamas prekes.
Reikia, suprasti angliškai.

■ EVANS
36 South .State St., 13 Floor

‘ ‘ Tel. 855-2160

185 North Waba*h Avena* 
2nd Floor Chic^ęo, Ill. 60601 sun ders ant* cc.N’r?Aci‘crt?f 

Nžmy Statyte Ir Remontas
suk-

Call Frank Zapolis

GA 4-8654

BUSS. OPP, -
Biznio Progos

OUT OF TOWN
■ Už Miesto Ribę

PARDUODAMA MAŠINŲ PLOVI
MO ĮMONE VAKARŲ PRIEMIESTY
JE. Viskas automatiška, masinos pa
čios plauna. 15% pelno iš investavi
mo. Galimi išsimokėjimai. Savinin
kas išeina pensijon. Teirautis angliš
kai

Tel. 354-6893

— R. VILIAUS Poezijos kny
ga VAKARŲ VĖJAI, 110 psl. 
dar galima gauti Naujienose, 
prisiunčiant 5 dolerius.
- ■ . (Sk.)

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. St., Chicago. III. 60429. — Tai. WA 5-2737 

3333 So. Halrted Ft., Chicago, III. 60608. — Tai. 254-3320 
\ V. VALANTINAS

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji narnai ir remonto darbai 
atliekami sulig «užsakvmu.

JULIUS FETTNGTS. savininkas 
778-8165

AR JAU PASIDAReTE
SAVO TESTAMENTĄ? r

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

HEATING AND AIR
'' CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

TESTAMENTAI'
Su legališkomis • formomis
Knyga su formomis gauna

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

Užsakymus su Money orde
riu siusti: ‘^Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago Ill. 60608

D t M ę S l O
to M ;AMŽ>AUC VAIPUOTniAl 

Tiktai 574 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas penetnlnkams 

KrelnUrr
V L A U R A * .T ’ < 

<M5 So. ASHLAND AVĖ. 
<^3-1775 ?

JUKRODŽIAI IR BRANGENYBilS
Pardavimas ir Taisymai 

1644 WEST 69*h STREET
Talaf^ REpvblk 7-1941

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo ?100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ij jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudą organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % 
TtL 421-6100.

Naujienos
(Pr).

MARIA NOREIKIEN# — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • Tel WA 5-2787

Didelis pssl rink Imas geros rūšies [vairių prsklų.
MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ.

S - ' ' ■ ------------------- • - ~

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pkrus ir sąžiningas patam avimas. Naujausi kraustymo 

{rauktai Ilgų metų patyrimą*. _

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. Tai WA 5-9209

♦ Padėkos Dienai, Kalėdų, 
Naujųjų Metų, šeimos ar asme
niškų švenčių ir kitomis pro
gomis Naujienos yra geriausia 
dovana, išreiškianti daug no
rinčius sakyti jausmus. Jų taip 
neišreikš atvrutė, laiškas ar 
blizgantis daiktas. Naujienos 
sveikins mylimu asmenj 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 IR KITAU PATARF 

.SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTI ’NAUJIENAS’

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

♦259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Hkvletimal, pildomi piitetybės pra

šymai ir kltold blankai.

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4045 Arebar Are 
CMcape, (IL TeL YA 7-59M

Help

4 “• NAUJIENOJ, CHICAGO K IIX<— Saturday, N«v«mb«r IK IWE




