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jūdis tikisi padvigubinti. dabar 
turimą 443 municipalitetų majo
ru skaičių, bet dabartinę valdžią 
remianti Tautinio . Atnaujinimo

valdovais,'su kuriais Tito iš se
no tūri draugiškus santykius.

Kankinimai Argentinoje

BUENOS AIRES,

^- Siri Lanka) ambasadoriui.: J.; 
Tautose, ' pirmipjnkąvųsiam šjų 
inetų.rJ.: T. visuotinam; sųsirin-:

- PEKINAS.
bėjo, žemė toje pačioje vietoję
Pekino rajone, kur prieš mėnesį Į kus ir beveik neįmanomas, ka 
buVęs drebėjimas sugriovė daug aangi balsavimo būdu kvębekie

10 d. Panašiai tm lvore I>etlAvs, 
kaltinamu, kad, būdamas Latvių 
Legione,' pavėdavęs atrinkti žy
dus egzekudjoms. frr-

Panaši scena buvusi Broniaus 
KammSko’Apktaūsinėjime Wat- 
ėrbury, kurtė sekantis apklausi- 
įėjftnlą.

L - A f

Pačiais karščiausiais kovoto- 
jais buvo palestiniečiai ir Liba
no arabaij ’ susigrupavę Jumbla- 
to daliniuose. Iki paskutinės mi
nutės jie kulkosvaidžiais ir ka- 
nuolėmis apšaudė priemiesčiuo
se krikščionių laikomas pori'i jas. 
Bet kai,, priartėjo Sirijos tan
kai ir įsakė nutraukti kovos veik-. 
sums, tai Libano arabai pirmie
ji parodė didžiausio, džiaugsmo. 
Jie buvo patenkinti, kad atsira
do jėga,.įsakiusi jiems baigti ka
ro veiksmus. Jie džiaugėsi, kad 

i ta jėga buvo arabų jėga. Iki šio 
meto Junablato kariai labai atkak 

, Jiai priešinosi. Sirijos, kariuome- 
nei,. o dabar džiaugiasi, kad Si
rijos kariai sustabdė karo veiks
mus pačioje Libano sostinėje.

Sirijos tankai tuojau sugru
pavo kovojančius ir ginklus me
tusius arabus ir įsakė trauktis iš 
fronto linijų. Kiek vėliau tie pa
tys tankai persirito kiton fron-

krikščionių kariams mesti gink
lus. Jie sutiko tai padaryti, o 
vėliau gavo tokį .patį įsakymą — 
trauktis iš kovos pozicijų. Siri
jos tankus ir kareivius džiaugs
mo balsais sveikino arabės mo
terys, išeidamos ant balkonų ir 
aplaistydamps tankus ir tankis
tus- Libano perfumerija. Krikš
čionių pusėję.nesimatė tokio en
tuziazmo, nes gyventojai nebuvo 
tikri, ar kartais koks arabų at
skilęs dalinys ir vėl jų neuž-

esantiems ištikimiems Maskvai 
jugoslavams, įsiviešpatauti Ju
goslavijoje. . '' . '

Jugoslaviją greičiausiai norės 
išgauti, iš Brežnevo'pagalbą gin
čuose su Austrija dėl 'slavų ma
žumos, ' gyvenančios pietų Aus
trijoje ii* taipgi ginče su Bulga
rija dėl .makedoniečių. Atsily
gindamas, Tito pasisiūlys sųtai-

SPRINGFTELDAS. Vyr. Illin*- 
’ jaus teismas nusprendė, kad jau- 
inuoliai, turį mažiau kaip 18 m., 

ktvės* dnudKon*-

menų.
3į- kartą žemės drebėjimas 

taipgi buvo stiprus, bet, kaip 
paprastai, kiniečiai, smulkmenų 
nepraneša. 1

Dar nežinomas Pekine besi
lankančių Amerikos senatorių 
likimas. ,

kariaudami prieš UNITĄ parti
zanus pietinėje Angoloje viską 
naikina ir degina, palikdami 
nuogą nudegintą žemę. Degina 
kaimus, skerdžia gyvulius ir nai
kina pasėlius it derlių. ’

vadas, atsisakėįąnors tuokiau^ 
simu pasakyti. Gi Kartagerios 
arkivyskupas RuboIsAza Res
trepoir visa dvasiški ja. ėmė pn> 
testuoti suėmus Icūfii G. A. R. 
Sanin, kun. E. J. R. Ramirez 
Toro, kun; R. G. Morales fr vie-

giškus santykius, paremtus ly
gybės dėsniu.

Jugoslavų lyderis; maršalas 
Tito, sugebėjęs Jugoslaviją-30 
metų vesti neprikląusortųkelįu,

MASKVA. — Maskvoje leidžia
mas komunistų laikraštis Pravda 
lapkričio 9 rašo", kad dega beveik 
visa Sibiro Taiga — tundros. 
Gaisras, prasidėjęs spalio mėne
syje, nepasibaigė ir lapkrityje. 
Pasak Pravdos, gaisras apima 
virš 1,000 kvadr.' kilometru. Jis 
apima plotą nuo Tararijos iki Se- 
chalino ir Ūsuri upės .prie Kini
jos sienos. ".Taigos gaisras jau 
sudegino per 30 kaimų bei kol-, 
ehozų. .•

, SIRIJOS TANKAI VAKAR UŽĖMĖ 
STRATEGINES MIESTO DALIS

Arabai ir krikščionys padėjo ginklus,
• tariesi dėl nuolatinės taikos

BEIRUTAS, Libanas! — praeitą savaitę Sirijos tankai įsi
veržė į Beiruto centrą ir užėmė pačias svarbiausias Libano sostinės 
strategines dalis. Sirijos karo vadovybė užtikrino visą susisiekeimą, 
kad galėtų Sirijos sunkvežimiai laisvai įvažiuoti ir išvažiuoti iš 
Beiruto. Pirmadienio rytą tie patys tankai, apsirūpinę degalais 
ir šaudmenimis, pasileido į pačias karščiausias-fronto vietas, įsa
kydami abįęm-pusėm tuojamnutraukti karo veiksmus ir atiduoti 
didesnius $nklus.

santykiuose. Autoriai tokių pasakų bando pavaizduoti Jugoslaviją 
silpna būtybe, kurią baisus kraujo trokštantis vilkas agresyvi 
Sovietų Sąjunga — ruošiasi praryti.

Arėtų patvirtinti Kanados-federa- 
lt nė. vyrįausybė, devynios kitos 

■^provincijos -ir Britanija® paria- 
I mentas. Tokios atsiskyrimo 
I tvarkos reikalauja Kanados da- 
martinė .konstitucija — The Bri-: 
[tish North American AęL-_ 

; 1974 m. Kvebeko provincijos 
oficiali kalba . buvo pripažinta 
prancūzų. VisojekanaiojeJ^- 
^^ IggiagreriaL oficialiai varto-

Afiglų ir pran-

■ Arkivyskupas' kaltina nua- 
kaltus sudarytam konkordatui.- 
su Šv. Sostu ir:valstybės konsti- 
tucijai'’bei; zmbnių teisėms-.’ L-- r

Šūimtiejf dvasiškiai laikomi
• Kolumbijos jūriniifcų patalpo
se-ir perduoti karinio teismo tei
sėjo -jūrišdikcijai

H§tųvigr Bronius (Bruno) Ka
minskas, 74 metų amžiaus, gy- 
.vwiantjs Hartforde, Conn.-Visų 
/įžanginis apklausinėjimai ‘-trd/ 
ko po . nedaugiau 15 minu čių . 
Prieš jūoe: surašytos il^os eilės 
kaltinimų kolaboravimu, pade-' 
jųš vokiečių naciams sisteihingai 
ėksterminuoti ENirt>pus; žydus. 
Visi trys kaltinamieji atvyko į 
apklausinėjimą su savo advoka
tu ar >vertėju<- << » 5 x

Maikovskis tariamai^ buvęs 
latvių SS bataliono' kapitonas. 
Apklausihėjšnt vienas ‘su^spau
dos kredencialais Tuvia Freed
man, pats kentėjęs nacių kace- 
tuose,' po karo dalyvavęs Adol- 
fo Eichmšno susekime Argen-

Library uf Congress <-.r.
Periodical Division
Washington, D. C. 20S40

Visi Arabų Lygos taikos da
liniai, įskaitant ir Sirijos tankų, 
kulkosvaidžių bei aviacijos e? 
kadrilės, privalo klausyti naujai 
išrinkto Libano preidento Šar
kio įsakymų. Saudi Arabijoje, 
o vėliau Egipte vykusieji pasi
tarimai n utarė ne tik baigti Li
bano pilietinį karą, bet jie nu
statė priemones ir būdus tam ka
rui baigti. Be Sirijos karo jėgų 
tas. karas dar ir šiandien nebūtų 
baigtas, bet jie priėjo įsitikini
mo, kad arabams vieniems ne
pavyks primesti savo valios vi
siems libaniečiams. Pačiame Li
bane t likai privalės vadovauti 
prezidentas Sarkis, Libano krikš- 
čioms. Arabų vadai pasižadė
jo klausyti Šarkio įsakymų tai
kai įvesti. Visiems jau įgriso 
.ĮŠį.tnėnėsių besitęsiąs pilietinia 
karas, atnešęs nepaprastai di
delius nuostolius. Arabai džiau
giasi, kad galės grįžti namo ir 
pradėti produktingą darbą. Krik
ščionių daliniai taip pat padeda 
ginklus, bet bijo, kad ginkluotos 
gaujo jų neužpultų ir nežudytų.

paveldėjimas^ .-

7 WASHINGTONAS. _ Fordo 
administracijos ; apskaičiavimu, 
.egzistuojančios valdžios progra
mos ateinanaais fiskaliniais me-

lijonų; neįskaitant įvairių naujų 
sumanymų.- Priklausant nuo

rų santykį. Nors savivąldybių 
rinkimai varaft^ pozicijų iiė-. 
liečia, bet dabąrtinis preziden
tas Ernesto Geišiei nori šiuos rin
kimus pavi 
pozicijai sų

I Afrikoje degina žemę .
JOHANNESBURG. — Pabė-

antras ’ savo tięnhiną .baigiantis 
Mfeksikos t preą..l^uis:Echeva'- 
ris .Ąlyarei-ir trečias., minėtasis 
Amerasinghe. . jz;_

Rinkimai-Brazilijoje-

RIO DE JANEIRO.
dedančiuose visoje /Brazilijoje 
savivaldybių rinkimuose opozici-

BREŽNEVAS JUGOSLAVIJOJ REMIA TITO, 
ŽADA NEPULTI

BE^bGRADASL — Sovietų Komunistų partijos lyderis ir vi
sagalis; rusų imperijos valdytojas Leonidas-Brežnevas dviejų die
nų vizito metu Jugoslavijoje, priėmimo iškilmių bankete, pakelda
mas tostą- užtikrino, kad Sovietai nemano kištis į Jugoslavijos 
vidaus reikalus ir nebandys įsiveržti Jugoslavijon mirus Titui.

turi DMIchnu draugy. Iki Wo matu tta- 
U*a| rMRwIlkwM U skyrė fr* telkė 
VąlNyMa OmArtMMnto.. prteitekyi*. 
ą ftu dėmokrafai patarta pas
kirti R 4AV «etou,rArtlmylę r.N 
Mkae-raUtalama hrarltyfi. JaĮgu R**, 
tktentaa Cartarta. takte BngMlė M* negali b(Lti 
tyaL M peoty i pattaM; ^^

BOGOTA, Kolumbija. --- Car
tagena mieste. Karibų jūros pa
kraštyje. policijos buvo suimti 
trys katalikų kunigai ir viena 

t indėniškos kilmės vienuolė. Jie 
visi priklausė prokomunistinei 
pogrindžio organizacijai Ejerci- 

; to de Liberation National.
Kartagenos miesto ir apylin

kės komendantas ir vietos įgu
los viršininkas sako, kad pas su-' 
imtuosius dvasiškius kratos me- 

jtu rasta 18.3 granatos,-automa
tai -M-26, vienas revolveris, šau- 

Į tuvas, elektrinis įtaisas minoms 
sprogdinti, žemėlapiai ir vietos 
pinigais apie 28,000 pezų.

Vyriausias Kolumbijos ka
riuomenės vadas admirolas J. 
A. Diaz Osorio sako, jog suėmus 
kunigus negalima manyti, kad 
prasidėjo persekiojimas kunigų 
ar katalikų bažnyčios,. tai tik 
paprastas įstatymų vykdymas.

' The Fint and Greatat \
Lithuanian Daily in America

i KVEBEKO SEPARATISTAI 
LAW

MONTREALIS. — Lapkričio .15 įvykusiose. Kvebeko provin
cijos rinkimuose, separatistų partija* Parti Quebecois, vadovau
jama Rene Leyėsųue, nugalėjo iki-šiol daųgumą-turinčią Kvebeko 
pąrlamenfe liberalų pkrtijĮ Separatistai dabar - Kvebeko parlą- 
,'mente turės 62 vietas iš-410-ties. -~ Pagal įstatymą, daugumą 
atstovų turinti partija sudaro vyriausybę..

• ' * « L * ’ * *■ ”jS r

. Kvebeko jfrancūzų separatis- —7~ .T,— 
tų partijos; lyderis-Levesqū,ę į ’ / 
rinkimus eidamas pažidėjo lai- 1 
ke trijų metų Kvebeke, pašvęsti ' ■ 
visuotinus balsavimo ^eliu klaū- ' 
'simą, ar kvebekiečiai. nori atsi- 
skirti nuo Kanados, sukurdami 
savo Kvebeko nepriklausomą ' ’ Mnd 
valstybę•- *

' Jeigu -kvebekiečiai balsavimo z/r 
keliu pasisakytų -teigiamai tai 

Kinijoje vėl dre- (atsiskyrimo ir neprik’ausętnybės 
elias . visdėlto būtų labai sdn-

lumbijoje iš seno yra gerbiama 
Kolumbijos prez. A/ Lopez Mi- 
ehelsim, kbi^-siUigs.konstituci-.

'-.Lenkų radijo pranešimu, An
goloj stipriai veikia dabartiniam 
komunistų rėžimui priešingi par
tizanai.* 'Jie dažnai susikauna su 
Angoloje esančiais Kubos ka
riuomenės daliniais, užpuldami 
juos *- naktyje ir pridarydami 
jiems nuostolių, -r ‘

Angolas vyriausybės įsakymu, 
valomas visds Angolos kraštas 
nuo-partizanų. Naikinami, visi 
įtartini kaimai,- išžudant vyrus, 
moteris ir net vaikus. Elgiamasi 
lygiai taip, kaip rusai, kad elgė 
si antrą kartą okupavę Lietuvą/ 
—^žudoma be pasigailėjimo. ,

jį-išbučiuodamas. 
ėliau įteikė Brež- 
pagaulinio' karo 

meju/prieš fašistus Tkariavu- ________
•š^ris skirtą aukščiausią Jugosla-. (ekonominio pajėgumo, deficitas 
vijoje atsižymėjimo medalį. . *“
iLTa^.ęsti
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JAV 
kongresmenas -Robert Ę. Dri- 
nan (D., Mass.), Romos kata
likų kunigas, pranešė, kad Am
nesty International gavo auten- 
tihgus pranešimus apie neįtikė
tinai baisius' kankinimus, var
tojamus Argentinos militarinės 
valdžios.. Savaime suprantama, 
ta valdžia pranešimus neigia,, 
bet negalima esą abejoti prane
šimus suteikusių liudininkų pati-, 
kėtinumu. Apie Kalėdas’Amnes
ty International paskelbs savol^^ i5 Angolą pasiekę Plfet- 
investigačijų raportą. vakarių Afrikąir Zambiją, pra-

/■-..  — neša,.kad Kubo# kareiviams va-

Kinija nenusilenks 
-Maskvai ■

^ PEKINAS.'-^„Radijo praneši- 
mų, naujasis-Jonijos komunistų7 
partijos lyderis ir visa krašto 
gąlva^įįrvajojant visų šalių di- 
plomatams, iškdhnių metu vie
name tanketė pasakė, kad: Kini- 
ją nemananti ldnkstytis rusams 
'ir prašyti jų malonės. •*? -':

- Dalyvavęs '* tame bankete So- 
vietų^ambasadoriųs demonstra- 

Excelšier”.jtyviai'.apleido- Šulę. * . ’7"

PRADĖTA NACIU KOLABORANTU BYLA
' - Du latviai ir vienas lietuvis r k

Į’ <:--c'L '.kdJtiriGffii padeję naikinti ižydūs i.;

Ni?'/ Pirmadieni lapkričio U5 d. trij<»avietose--*-; Baltimorėje/ New

sjdėjo apkLausinėjimai trijų imigrantų —■ dviejų latvių ir vieno 
lietuvio, kaltinamų Antrojo Pasauliniakaro metu padėjus vokiečių 
nącimns.-žudyti-tūkstančius ^-dų. • < - L ?
i Kaltinami latviai Kariiė^TJe^ ============================= 

if Boleslavs Maikovskis‘72 metų, Į* Angolos, partizanai 
veikia 7 "

mtmistų) išleistą knygą “Dau
gava® Vanagi. Kas jte”r kurio
je surašyta visa eilė-Maikovskiui 
kaltinimų. Parodęs knygoje' 
Midkovskio’ foto ^-nuotrauką,.
Maikovskio advokatas paprašęs <namų ir nužudė per lOO.OOO as- |čių pareikštą daugumos norą tu- 
bylą atidėti 6 mėnesiams, bet

lavai atvirai , baiminasi Sov&jj t ® $
karinių pasiruė^fm^ ' daroitių 
Vengrijos rytų pasienyje ir ten 
telkiamos rusų kariuomenės.

"Nesenai vakaruose atsiradęs 
buvęs ’ 'artinĮas Lenino draugas,- 
rųsų komunistų partijeą, narys,- 
moksHnirikąs77-Kbhnwi,. pašąlcė' 
lenkų radiją, sako, kad rusai .turi 
išdirbę planus ir ’rimtai- ručSiaį-



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS!
Dėsto RIMAS NERIMAVTčniRDėsto RIMAS NERIMĄ VIčIUS

( Venk flirto su kitomis mo
terimis.

Tarkis su j'a visais svarbiais 
šeimos ir pinigų reikalais. j

Rodyk intereso ir bendradar
biavimo auginant šeimą. j

Prisimink jos gimimo dieną, 
vardines, vedybų metines su do^- į 
vanomis.

Nesitikėk iš jos negalimų da
lykų. '

. ■ U,--. -,ž. . -.j
I Aptark su ja ir savo darbo 
reikalus, jei tatai nepažeis tau 
pareikšto pasitikėjimo.

Leisk jai jaustis, kad ji yra 
pagrindinis asmuo tavo gėrovei.

Venk-melo ir apgavysčių, kad 
ji galėtų pasitikėti tavimi.'

j .. Suteik jai draugystę, kurios 
jai reikia, ir į kurią ji turi teisę, 

pramogai _. . . , .Pirmiausia apsvarstyk visus 
šeimos finansinius reikalus prieš 

{leisdamas sau daryti .prabangi-

Krip būti geru vyru?

Lfei«k savo žmonai jaustis, kad 
ji ga i t ikėtis iš tavęs patogumų 
ir pastovumo.

Ne’v ink jos su kitomis mo
terimis ios nenaudai.

’ * -r

Žiūrėk savo išvaizdos ir būk 
nusiskutęs.

Duok jai pinigų išlaidoms,
• -kad ji ekonomiškai jaustųsi lais

va.
Dažnai sakyk, kad ją myli ir 

tai patvirtink savo veiksmais, • > , ’ *
Padėk jai namų ruošoje, jei 

jai reikai-nga tavo pagalba.
Payi dažnai dėl jos išvaiz

dos ir ’.ė! os būdo, kuriuo ji rū
pinasi namais -ir vaikais, ar dėl j 
kitų dalykų.

5aimk : r. r kokiai 
kartą s a tėįe ar net dažniau, 
jei tik ap’inkybės leidžia.

I.ei ’ : i ėht kartą savaitėje‘ nes išlaidas ar brangias eramv- 
pabūti-su draugėmis, gas.

į visuoKai kuriy bendruotnenininkų ir frontininkų 
1 menę Ir jai vadovavimą.

— O tačiau pasakiau tiesą! — 
pareiškė Ezopas. — Juk nežijau, 
jog einu-į kalėjimą.

Tuo atsaku prajuokintas tei
sėjas įsakė paleisti garsųjį pa
sakorių Ezopą, u ' •

Maskvos siuvykloje
. Kremliaus maršalka užsakė 
vienoj Maskvos siuvykloj Brež
nevui kostiumą ir atnešė 3 met

rus medžiagos. Sekančią dieną 
siuvyklos . vedėjas telefonavo 
maršalkai, kad medžiagos per
ui ažai. Maršalka stebėjosi:

— Tai kaip čia yra: draugas 
Brežnevas siuvosi ■ kostiumus 
Varšuvoj, siuvosi Bukarešte ir 
Prahoj.' Ten tiek-medžiagos už
teko, o čia- neužtenka?

Matote, ten jis yra daug 
mažesnis, negu Maskvoje, — pa
aiškino siuvėjų vyresnysis.

Abu pučia.

u' n• kilmė ■ > dinosi • “mead” -—.midus. į KALBOS-SKIRSNELIS- 
ir Laik»ntis ,«80V.ės . sųroėių,

■ h v+ v -po vestuvlM jaunoji būdavo uz-i x
< a ar . ro.ia, daroma savo kambaryje, o jau-Į Sena lietuvių patarlė patariau 

’ nikis- gerdavo mead — midų, iki | “Nemokyk mchyto, nes suga- 
kol visiškai pasigerdavo. Vestu- dinsi”. Tačiau šiais laikais .pa

avės būdavo švenčiamos ištisasitaiko išimčių. , ’A 
mėnesį. ^Draugo 262 hr.. “Mūsų kalba’”

i . skiltyje Stasys Barzdukas ganaI h to papročio ir kito paradini-
honeymoon . ftedana = mūsl} ;r raštuose

‘ pasitaikančių ydų:

ile 
prašfr 
buvo seniau.

Žodis “honeymoon” — me
daus mėnuo, manoma atsirado-1 
senų *enovė;e i* bn^ c-saksų lai
kų. kai vieš’'afr o karalius Alf
redas.

Tais laikais buvo gaminamas mas 
iš medaus gėi fnas. kuris va- mėnuo

--------- -- ----------- ------------- — Netrūksta lietuviškame: 
mūsų gyvenime nė kuriozų. Sa
kysim, kiek prikalbame ir pri-' 
fasofne apie vienybę, o jos kaip 
nėra, taip nėra.- Tačiau kartais 
vienybė atsiranda ir nesiekiama. 
Tokia, mus ‘^vienijanti” rusybė 
yra sintaksinio junginio taip Va
dinamas vartojimas.' :

Taigi tuos du žodžius, veis
tus iŠ svetinių kalbų, vartoj a< ir 

^patriotai, it.kolaborantai, ir Sė
dį aut tvorts. Išbaręs kalban
čius ir rašančius, Š. "‘Barzdukas 
iš jų taip juokiasi,*

-■ Ką ir sakyti: vienybė tie
siog tobula! šit.keli šios dienos 

ki, saldainius gromiduojantieji pavyzdžiai?Išeivįjai galutinai Jž- 
., . . ,■ paiki ir išdidūs, o čiulpikai dusinti ir vieniems ir lutiems tfn-f

' ’-šrholo u kurie iš ” dažniausiai ramus, mąstan- karna priemonė tapo taip vadi* 
tieji, įsigilinantieji,- stebintys, namas-, bendr^atbiavimas. į

i ažnai patenkinti savimi, pasi Kadangi juęjrtjs yra sveika^ 
, "‘ę, perdėtai mandagūs, beam- tai feRka.pasijuoti it iš S. Bafz- 
Į i rijos ir siekimų. ’ ' dūko. * ■*•

Psichologai nustatė, kad 20 Visu-j-irmą modernūs kalbėip-
I r-r’entų'mėgėjų saldainius su- jai ir rašytojai b® kot^spondeįi- 

tai, ypatingai angliškai kalban
čiuose kraštuose, iamMtė iš apįf-, 
va'rtos Ir visai nevartoja žo<i&-| 
lio “šit”. Jį praleidžia tik skę>- 
nio arba uoslės neturį redakto
riai ir pseudokalljininkai. Fui K 
Barzdukai ir p. Rradūnai.

> s Farzdb- 
' k rt ’♦r> ?r.ayyzd 'h 

rrn». - - . , i ’’ iatrr š'iu ve rs atrasimu, ’’ 1/>*’ {nimas. Tas
Karią savininkas pasiuntė jį ; j’Jflhkė .•af-pyNTf-’t;JfSftrtfs fA4^biri visai kiti reikšmę. Jd

Faldriniai ir charakteris
I r 

sar~ ’ 
aiškinn. kad žmogaus asmenybę
ir charakterį galima susekti 

pagal tai, kaip jis valgo sal ’ainį, j
T—- -p- t>- nusirinko L- 

20n 4 i - - Pasirodo, j
salrfai-i’ts k’emtrnti’ji yra hn- ’•raužia’iT nuryji, 31 procentas 
pubrvūs ertt’ riastai,' '•mažu čiulpia ir 49 procentai
gyvi, nepfl'tovūs ir lengvapėdis- -rcmuliuoja.

I j i nak^ria, 
Mr’uv:s ir paleidžia

5'c”o’ čs Crait-ijos garsus ra-' 
Makščių rtšj'totį*’ Ežapas b”vo 
yeTrd”.

1

’* jis einąs.
Nežinau. — atsakė pasa- 

-| 'S Ezopas. '
naribjti VcTt’’*’ td'-

•’ ’-'k-'’? šbn ve ro mų, v

kažko nupirkti,. Pakeliui Ežopaą r ūnprii pas 
sutiko teisėją, kuris paklausė, kalėjimą.

•— Kur dirbi ir ką veiki*.
— Jokio darbo nedirbu ir nie

ko neveikiu. ?.
ęni?

žiaus’ir jau pensiją gauni
— Ne aš gauna. Mamytė!

Komanistinė kombinacija
Sovietų Imperijos okupuotuo

se kraštuose visur ir visada 
į kombinuojama. Nekombinuosi 
— negyvensi!

Iš. akėčiy enciklopedijos
Dovana — tai kyšis su slapta 

viltim, kad atgal sugrįš, kailiais 
apsivilkus.

Etiketas — toks paukštelis; 
čiulbantis tarp ponų. Jo beklau
sant,' jie gyventi, o ne dirbti no
ri. <

Europa — kultūros lopšys ir 
ašarų, kraujo bala. Jei vis do
minuos joj kvailystės — be gai
lesčio -bus sutremptaa.
t Evangelija — pastogė nuo lie
taus ir šalčio, bet joje dameiŠ7 
mokom, kaip tarp savęs elgtis.

Evoliucija — kitimas^ Prana-

kultūros lopšyj ir

tiktai-spėlioti., ’
Fabrikas — pastangos- talen

to,valios daug produkuoti, grei
tai prolobti. Viens jame kyla, 
kitas sudyla.

Falsifikacija — bandymasįgyt 
garbės, vėliau daug gėdos.

Fanaberija — vilionė kilt į 
viršų be sparnų ir pabaigti tą 
kelionę, purvinam kely nutupės.

Fanatikas — atatupstas einąs 
ryžtingainuo šviėsos,nes jis be 
jos gyvent Įpratęs belangėj lūš
noje savoj. - <

Fantastas —. turtuolis, pralo-

; kalbose kolabęravimas. Tik pa
našūskaibiniiįkąi, pritaria kola-; 
boraciniams vriksmams, juos 
pavadino bendradarbiavimu, o 
kolaborantus bendradarbiauto-, 
j’ais. ' S. Pašilytė

. . Turistą Rūpestis
Pagaį ■ kultūrinio bendradar

biavimo sutartį Ają vasarą Ame
rikoje .lankėsi Žemės ūkio dar
buotoj u. ekskursija. Ekskursan- 

,tus po yisą Ameriką autobusu 
vežiojo geras šoferis ir paslau
gus amerikietis vardu John.Jis 
ne tik jųj® vež(ę|o, bet ig sten- 
gė.si teisingai atsakyti į svečiu 
Jdausinuis.V; • 
y Baigiantis Šdmltytiun 
rutūi-, ’sustojus nuošalioje vie
toje poilsiui, prie Šoferio priėjo 
ekskursantų vyresnysis ir, ap
sidairęs kad ::niėka§-- negirdėtų, 
klausė: ■T-l? '-•-

— Aš' žinau,' kad' tu esi ne šo
feris, o 'žvalgybos ČIA agentas, 
taip^ kūip 'aS esu ne ūkininkas, o 
slaptos policijos KGB tamauto- 
j as. Taigi kalbėk ini atvirai. Mes. 
savo-skurdžius, valkatas ir, pro- 
lėtarjatą Izoliuojame nuo mžsie- 
hiečių neleisdami, vieniems išei
ti^ antriesiems ieifi į tam tikras

- \ ? -r ta x - A.UUICLS uAiyiudiu, jei ranv, jaclupietas arba rajonui Dabar tu _• - —- , . t - • i j- j važmėti yra pigiau, negu laiky-man paša y a virai, ur Jus ,n;tįįna komerciniame garaže, 
kapitalistai dedate milijonus sa.f- # Moįslin-nitai nustate kad 
c-rv vinf nrtii’iertiTvr it* ai Ir 5) n n arna 1

nuo bucinių, kaip ir filio alko- 
holio,. žifionės apsvaigsta.

• Esi subrendęs, jei rinkda
masis kalendorių, imi fiė su mer
gaičių paveikslais, bet Su dide-

• Šių dienų vaikai, norėda-

jis negali parduoti, nes žemėje 
nėr jom pirkėjų.

Epocha — laikotarpis ilgas, 
turįs savo pragarą, rojų. Iš jų 
kiekvienoj žmonių viltis galiū- 
nai tyčiodamies-glostė.

Kazimieras Baltrukonis
».Į *. ?■»■>.*. -

Magaryčios *.
>... ....... j... .....

• Iškaba veterinarijos gydy
tojo kabinete: “Kas savo šunį, 
katę' ar kitą įnami vadina kvai
lu, turėtų atsiminti asmenį, dir
bantįtų įnamių išlaikymui.

• ’Kai laimėjęs rinkimus se
natorius pritrūko savo rėmė
jams valdiškų darbų, tai liku
si uk be darbo rėmėjus paskyrė 
į komitetą aiškinti, kodėl nė- 

,ra darbų, u : ~ ,
s Didmiesčio įvairuotojas lai- 

! komas patyrusiu, jei žino, kad 
į varinėti yra pigiau, negu laikys 
ti mašiną komerciniame garaže.

fo neturtingųjų ir alkanų, apie 
kuriuos -kalba j ūsų prezidenti
niai kandidatai ir rašo mūsų 
'aikraščihi 2..~.

- Pašalino už atvirumą
Dirbusį^ Vilniaus • valdinėje fiais numeriais.

krautuvėje pardavėją pašalino, j _
iš darbo ir atidavė, partiečių teis- slėptis- po motinų sijonais,

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje
KAZYS KARUŽA

Gimnazija buvo nuo jų gal už 35 kilometrų. Sėdome 
visi trys į automobilį ir puikiais greitkeliais skriejome 
link gimnazijos- Pirmiausiai privažiavome kaimą, už jo 
buvo Vasario 16-sios gimnazijos pastatai, apsupti me
džiais. Pro vartus įvažiavome į kiemą, prieš akis raudo
navo senas gyvenamas namas, kurįo išdėstymas primeną 
L raidę. Vaizdas neturtingas, nes senas pastatąs, visai 
neimponuoja, bet atrodo, lyg Kataučiznos dvaras prie V. 
Kudirkos Naumiesčio, šiaip pasidairius, švariai prižiū
rėtas. Tvarkingas berniukų bendrabutis, kuriame gyve
na gimnazijos mokiniaL .• ; v '' r ‘ ’

Išlipame iš automobilio ir einame kiemu, mus pasi
tinka valgyklos šeimininkė Ona — Būdaitė Bartusevičie- 
nė, kilusi iš Bartininkų vals. Vilkaviškio ąpš. t y. iš .vai
kystės bei jaunystės mano svajonių kampo. Buvo įdomu 
pasikalbėti su ja, nes ji- atrodo daug žino apie gimnazi
ją, mokinius ir mokytojus, su jais bendradarbiauja ir yra 
vyriausia šeimininkė. Žiūriu, kairėje stovi didelis kryžius 
prie naujos gimnazijos rūmų. Iš lauko žiūrint, yra gra
žus gimnazijos pastatas, modernus, naujas, bet mano su
pratimu, jis turėjo būti pastatytas kairėje parko pusėje, 
o dabar stovi lyg viduryje parko. Bet gal taip vietos val
džia reikalavo. Naujoji gimnazija buvo pradėta statyti 
1963 m, o baigta 1965 m. Taip pasidairėme kieme, minėta 
šeimininkė pasakė, kad nėra mokytojų nei direktoriaus, 
visi išvažinėj# atostogų. Direktorių Natkevičių, pavada
vo ūkvedys Justinas Lukošius, bet tuo metų jis miego jo ir 
įhegalima jo kelti- Tuomet šeimininkė Onutė pakvietė 
mus į valgyklą. Dr. Birutė pastebi: — gal turite likučių 
nuo pietų ir galėtumėt mus pavaišinti. Esame išalkę.-.-.-

.. Šeimininkė linksmai, nusišypsojo, kad pataikėme. 
Pietų liko juėsos kepsny? ir šalti baigčiai. Einame į val
gyklą. Didelė salė, kur ant sienos kabo kryžius, bet nėra 
jokių paveikslų, o kas svarbiausia — Lietuvos Vyties. 
Galvoju, lietuvių gimnazija, bet'užėjus nesimato, kad Čia

darbiavĮmia 
:aį ‘'įtf'Žfo

mui nž atvirumą.
Kai pirkėjas paklausė jo koks 

televizijos aparatas yra geriau
sias,Į tai jis atsakė:

Geriausi ai tiė, kurie atga
benti iš Vakarų Vokietijos, bet, 
riėja, dabar, tokių aparatų netu
rime... *54'*'* Tz 

' Tarybiniai konkursai 
, — Girdėjau, kad laikraštis pa* 
skelbė konkursą ir už geriausią 
tarptautinę apžvalgą, duos tris 
premijas, — pranešė rašytojus 
žumafistuf.
^-^±0 kokia' pirmoji prenri j & ?— 
pasiteiravo žurnalistas.

'2S*mbtAi ’{ darbo stovyklos, 
jei bus teisingai parašyta, 

į JUOKAI JUOKAIS *’* 
Romėnų • teisės* profesorius 

(šešioliktame amžiuje) Petras 
Uosius sykį paprašė kunigaikš
čio Radvilo padovanoti jam me
džioklinį šunį, v 
L |^r>-nori takto*. $uns, kurs 

vėyi-suranda ar tokio- kurs jį .r 
; atvaro?

, — / Š no* i*j tokio, kurs suran- 
ri ir atvaro! BūtjF iftrd' 
|y«tė dėt kokio kišMb laikytLdu 
Šunis-L-r-pa^akė.H(»iius,„i:i;. _

turi užlipti ant kėdės.
• _ Kokteilio sueigų pradžio

je žmofiės maišo gėrimus, o vė
liau gėrimai maišo žmones.

• žmogaus mintys kaip pa
rašiutas. veikia kai yra atviras.

• Amerikos balsuotojai, pra
ėjus kuriam laikui, išrenka pre- 
identu kitos partijos asmenį pa
gal principų — niekas negali ap
gaudinėti visų laikų.

e Ateinančioje Padėkos Die
noje reikėtų dėkoti ne tik už 
teisę laisvai balsuoti, bet ir už 
tai, kad rinkiminė propaganda 
jau praėjo.-

• Doleris yra daug stipres
nis už SVarą sterlingų, bet silp
nesnis už svarų geros jautienos.

mininkė patiekė skaniai pagamintų pietų, stipriai paval
gėme, ypač man patiko šalti barščiai, kūnų keliaudamas 
per du. mėnesius niekur negavau, išskyrus tik vieną kar
tą šv. Kazimiero Koleggoje Romoje. Ten gaminami visi 
lietuviški vaigiai, net dėt skanių valgių po šv. Metų šven
tės pasiliko vienam mėnesiui kum Petras.. • - d ?

Pavalgę pietus, padėkojome šeimininkei, ji dar pa
rodė mums virtuvės Įrengimus ir paaiškino mokinių ap
tarnavimą valgykloje, kurių būdavo mokslo metu apie 70.

Aš paklausiau jos, ar daug yra atvykę iš Amerikos, 
Kanados, lietuviukų mokinių mokytis į Vasario 16-gim
naziją. šeimininkė paaiškino, kad iš J. A. V. ir Kanados 
atsiunčia Ubai mažai mokinių, todėl gimnazijos vadovy
bė turi daug rūpesčių, nes jie dirba pasišventę, o moki
nių maža. Daugiausia yra mokinių iš Vokietijos, ypač re- 
patrijantų vaikų, kurių tėvai-susipratę ir nori išlaikyti 
lietuvybę. ' - *

Pasisotinę einame iš valgyklos į lauką. Medžių pa
ulinėje pravestas pasivaikščiojimo takas. Apėjome taku 
visą gražų parką. Pastebėjau, kad ten reikalinga gero ad
ministratoriaus ranka, kad gana apleistą sodą privestų 
ptiė tvarkos, o parkas tikrai yra gražus ir didelės ketur
kampės formos. Iš parko šeimininkė veda mus į gimnazi
jos rūmus, Į antrą aukštą, kur yra p. Lukošiaus kamba
rys. Pasibeldžiame j duris, kurias netrukus pravėrė, aukš 
tas, pražilusiais plaukais vyras. Susipažįstame. Man kaž 
kur matytas veidas Kaune- Pakviečia į kambarį, kur 
trumpai pasikalbame ir siūlo mums apžiūrėti gimnazijos 
rūmus.

Pirmiausia parodo Dr. Valiūno vardu klasę,' antri 
direkt Natkevičiaus kabinetą, o vėliau buhalterijos ir ki
tus kambarius, kuriuose visuose matėsi vytis, ’medžio 
kryželiai ir kiti lietuviški išdirbiniai. Tai apžiūrėję, eina
me į lauką, kur kieme prie lietuviško kryžiaus padarėme 
porą nuotraukų. Vėliau jis vedė į knygų krautuvę, ku
rioje mačiau keletą iš Lietuvos senienų, puošmenų, iš
dirbinių. Jis paaiškino, kad ęiuose “palivarko” namuose 
yra įrengtas mokiniams bendrabutis. Einame per kiemą, 
parodo iš tolo naujai pastatytą mergaičių bendrabutį, bet 
viduje nebuvome. Žiūriu, kad tas kelių aukštų bendrabu
tis panašus į degtukų dėžutę, bė jokių“ architektūrinių 
formų. z

Vėliau paprašiau, kad duotų man tikslią aukotojų 
apyskaitą. Mūsų kolonijoje kruopščiai surinko Vasario 
16-tosios Gimnazijai aukas 'Sof. Pirikūnienė ir kt. Ponas 
Lukošius tuojau pasaukė buhalterį Veršelį, kuris skubė
jo į raštinę ir atnešė apyskaitą Ši darbščioji bitelė Sof. 
Puikunienė daug pasidarbavo, surinko ir atsiuntė Vasa
rio 16-sios gimnazijai virš $6,000 dolerių auką* Nors da
bar jau senatvė, bet stropiai dar aukas renka ir toliau ir

te^ yrą-Lieurres kult y 
gimnaziją, kofbs u£ 

dėtuves laisvės ir ne£

remia gimnaziją,- ne^ Ji .tiltisi/ka 
tūros centras, kad mokniiai, bai 
Lietuvės idealus ir prisidės prie 
priklausomybės atgavimo.

* ’ ' (Bus daugiau)
» . • • <• *•- - * •••*
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VL. BARONAS

Pastabos is tolo
Tai visdėlto Čikagoje šalto.- pe kita ko —• buvau sužavėtas 

ka -
Tokį “atradimą” padariau grį- ’ deonisto' Ąžuolo telmoko gro- 
žęs ' Kalifornijon iš Čikagos, jimu, tautinius šokius “Gran
kin' spalio <t dalyvavau dies” šokėjams bešokant. Bū- 
“Naųjienų” jubiliejiniame ba- čiau neteisus— nepaminėjęs 
liuje. Gal -h- Čikagoje nebūtų gausios ir turtingos - loterijos, 
buvę man taip šalta, jei grįžus Taip pat gero ęrkėstro šokiams, 
į Los Angeles čia nebūtų buvę Buvau beveik nustebinta« ta 
taip karšta: Čikagoje buvo 39 bai gausiu amerikiečiu polilL 
gi Los Angeles net 81 laipsnis, kierių dalyvavimu, įskaitant ir 
Nors Čikagoje neatrodė esant lietuvius (Oksą ir Valūką) 

šalta, tai grįžęs turėjau geroką “Naujienos” labai gdrai pada- 
laiką netik (ilsėtis, bet ir rišo- rė kviesdamos juos baliuj e da
gias “gyduoles” vartoti, kol ga lyvauti, nes tai geriausia pro- 
liausiai čikagiskis šaltis dingo ga, rinkiminiais metais, juos 
Su juo, per tiek laiko, žinoma su lietuviška publika supąžin- 
dingo ir. dalis tos puikias vieš- dinti, lietuviškam reikalui*jgy- 
nagės įspūdžių-.’ Bet, ’ kad ir ti naujų,'draugų. . ū 
trumpai, vistiek apie tai rei
kia prisiminti.

Kai čia, Los Angeles, per lie
tuvišką radiją “pasigyriau”, 
kad grįždamas iš Čikagos, kur 
dalyvavau seniausio pasau
lyje lietuviško dienraščio .‘Nau 
jienų’. jubiliejiniame 62-jų me
tų sukakties baliuje, perskai
čiau daug svetimos spaudos 
(apie ką pasakojau toje radijo

tos ypatybės būtinai reikalin- 
gos (tokiomis progomis) ge-: 
ram ir sklandžiam programos 
pravedimui. Galima sakyti “ex' 
cellenr.

. . , „ - , .“Naujienų” ' redaktorius M.;- Tiet spaho menesio gale.,nepaprasta) -nrtnoziSku akor- en<fcli, Mvu ka|h<)je (l,.koda . 
h atramma nadarian jrri- <lz»nnistn Ąžuolo telmoko am. . .... „ . >t!ma* visiems uz Naujienų” re.

minią, -nurodė kokiose sąlygok j 
se dirbama ir kad tos sąlygos į 
reikia pagerinti — visai nedvi 
prasmdškai ir su dideliu pasi-|. 
ryžimu •pabrėžė, kati neižūrinl^ 
bet kokią aplinkybių “Naujie
nos” ir toliau, kaip ir iki laft,! 
stovės už besąlyginį Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės at
gavimą. l z 
j Amerikos ir Lietuvos vėlia
vų įnešimas legionierių 
šaulių garbė* sargy bai asistub. 
jįanl,* Amerikos ir Lietuvos 
himnai (kuriuos-puikiai sugie
dojo iš* New Yorko atvykęs Vi
ktoras Benderis), puošni “Gran 
dies” šokėjų spalvinga (pagal 
tautinius rūbus) grupė, Bicen
tennial Kom-to įspūdingo at- 
žymėjimo ^“Naujienom” įteiki
mas, patriotingos amerikiečių 
ir lietuvių kalbos labai malo
niai pakuteno mano kaip lietu
vio ir kaip amerikiečio (Ameri 
kos pib'ečio) širdį, ko nesu per 
gyvenęs kituose baliuose. Dau 
gelis, turbūt, jubiliejinių balių 
rengėjų, galėtų daug ko iš šio 
“Naujienų” baliaus pasimo
kinti. '

( Baliuje sutikau seną pažįs-

Būriniai laivai ir dabar naudojami jūrininkystės mokyklose, apmokyti aukšty kva

Vįsi amerikiečiai kalbėjo IaT 
į bai gražiai ir gerai, bet man 
geriausiai patiko Gubernato
riaus atstovo kalba, kurioje jis 
labai iš profesinio taško (mat 
pats yra žurnalistas) įvertino 
“Naujienų” įnašą į Amerikos 
kultūrinį gyvenimą, pabrėžda 
mas, kad per savo žuYnalisti- 
nę, dargi netrumpą, karjerą 
jis matė daug ir didėlių Arne 

programoje)7 ta? rienasiFau- i rik°s laikraščiu kurie • “atėjo 
sytoju tuoj paskambino, kadJr ’ gi štai, palyginamai 
girdi “nevisai taip — esą vra1 nedideles lietuvių etninės gru- 
senesnių laikraščių už “Nau-'Pės Mėnraštis “Naujienos” be 
j ienas”. Tikrai, kad nenugir- j Pertraukos eina j au net 62 mė
lio... žinoma, kad yra senes- tn- . x , r- i-, c

- i i xxs * «xt •• » * tama (tarpe daugelio kitų) išnių laikraščių uz “Naujienas Tai esą nepaprastas reiški- laik^ pedagogą -
bet nėra senesmo dienraščio. nys^f Amerikos spaudoje, matePmatiką jOną Valktį Da^ 
negu'kad “Naujienos . puo labiau kad yra^h-dar_vie- bar turėčiau (turbūt) jo titulą

„. .. „ -- — '------- ----- —~ — — pataisyti, papildvti ta prasme,
Naujienos yra, seniau-, <laug kitokių, periodinių liętu- kad jiszjau reikėtų vadinti pe.

. v - ccKT y, - - “ dagogu-matematiku - rašytoju-rastis (tuo jiaciu ‘Naujienos bernatoriaus atstovo žodžių,■ kurį ]Mką ^Naujienose*- 
yra ir laikraštis bet ne se-’ malonu buvo pergyventi, kad tl iaoai so 
niausiąs kaip-toks). Gerai, kad toks aukštas valdžios atstovas atsiminimai 
drįso paskambinti — išsiaiški- netik sveikina, bet ir labai ge 
norne. Primenu šią pastabėlę į^j vertina “Naujienas” ir' tuo 
dėl to, kad esu beveik tikras pačiu visą lietuvišką spaudą. uasnuut- ivr uai^v m m
jog toki, -nedam- baliaus progįamą pra. ptoZ belX
daugiau. . vedė pastaruoju laiku labai en ristikos turinys — apysaka
-Taigi - “Naujieną” balius, tuziastingai į visuomenės veik “Jaunamartėj t nedidelio for. 

spalio 24 d. Balius — geroje lą plačiai Įsijungusi “N’aujie- mat0 knygos forinoje, 126 pslp. 
salėje’ (Personality Lodge),inų .administratorė Kristina Jau pats'apysakos pavadini- 
gausi ir puošni publika, geros Austin, kurios puiki anglų kai sako apJe' ka kalbama. , 
vaišės, sudarė iškiliam baliui ba (turint galvoje amerikie- 
reikalingą nuotaiką. Puiki čius svečius) ir lygiai gera lie- Nesu joks literatūros knti- 
“Grandies” šokėjų, Irenos tuvių kalba (labai gerai, kad kas, bet kaip skaitytojas tariuo 
Smieliauskienės vadovaujamų, buvo ryšku, kad ji yra čia gi- s* £alįs pasakyti, kad apsaka 
programa, nors ir trumpa — muši ir augusi, sprendžiant pa-(Parašyta puikia kalbos forma, 
labai tiko tokiam baliui. Tar.igal akcentą) — buvo kaip skaitant nejučiomis.grįž

v 1 *as ^tlŲ?kas pataisyti, papildyti ta prasmė

šias pasaulyje lietuviškas dien-J vįškų leidinių. Klausant tų Gu-

yra ir laikraštis bet ne se-1 maloąu buv0 pergyventi, kad jo. labai sklandžiai para- 

. Tame tarp 
jis yra padaręs keletą vertimų 
iš rusų kalbos. Ir galiausiai da
bar pasirodė jo: parašyta (ir

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intvmiu nuotykio 

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

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

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

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

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, DL 80608

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir ju attiktus darbus 
110. Hleldo Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęs 
lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, (steigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku. Rocailistinnj. laisvamaniškų ir 
Dtų^oi^inizadjų atlikti darbai, {steigtos mokyklos, skaityklos^ ba^

Norintieji Ha knyga įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi ■ !

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1789 So. Halsted 8L, Chicago, HL 60608

(18694959) metu
684 psl. Kaina

lietuvis, pirmo*

kaimo gyve 
tų laikų, ku
mažai kam
tik dėlto ši

momentų iš 
jau istorijoję ir Į JŪROS ŠAULIAI PAVIZDINGAI

prisimenami. Kaip BAIGĖ KETURIOLIKTUS METUS
apysąė.a yra juo
iekvienam lietu

viui.

si n gų svečią iš Chicagos ir jos 
i priemiesčių tarpe .turėjo ir. pu 

? .sę tuzino.šauniu, linksmu >sve- 
' ėiŲ — uniformuotų amerikie- 

I ėių karių iš Kenošos, Wis„ su 
s kuriais jie draugauja apsikeis 
<lami vizitais: Tie amerikiečiai 
jau kelinta vasara atvyksta j 

, Wisconsino Lietuvių Dieną.
. ‘ Amerikiečių karių išeiginės 

uniformos tikrai yr agražios ir 
1 gana panašias į mūsų j. šaulių, 

tik šviesesnės spalvos.
Mūsiškių j. šaulių unifor

muotų buvo nedaugiau kaip 
- koks tuzinas, o nuiformuotos 

jūrų šaulės ne vienos nesima
tė. Paklaustas Mykolas Maksvy
tis, vienas karščiausiųjų jūros 
šaulių entuziastu, Daukanto 
kuopai gimstant buvęs nepa
mainomas pribuvėjas, paklaus
tas kodėl moterys j^šaulės be 
uniformos, paaiškino, kad abie 

j jų kuopų j. šaulės pačios sava- 
: noriškai atlieka visus pietų 
I gaminimo, į stalus padavimo 

Visą baliaus surengimo dar- ir kitus virtuvės darbus ir pa-šeštadienio vakarą, lapkri-j
čio 13 d., Chicagos Lietuvių bą — su programa, kelių patie i-adęs pilną glėbį stiklų ir bon—--------c--- ---------- — , X- --------- 7 --------11 17VH

Jei ši apysaką' (“Jaunamai^ Vyčių salėje įvykęs Gen. T.( kalu pietumis ir kaip senosios ku nešančią jauną gražuolę pa 
tė”J yra pirmasis Jono Valai-j Daukanto vardo jūnj šaulių kartos reporterių įprasta rašy- klausė. Ką sakysi, ar be unifor 
čio bandymas beletristikoje, puopos sezoninis balius savo ti, su “gardžiais gėrimais”, mos ji negraži? Teko visu 
tai jis kvotimus yra išlaikęs pui pasisekimu ne tik svečius, bet tvarkingai ir nei vienu punk- šimtu nuošimčių Mykolui pri- 
kiąi ir reikia jį raginti, kad plun pačius rengėjus maloniai
ksnos nepadėtų, bet imtųsi ra-' nustebino '

Nereikia nė Charles L. Thou
rot Pichel knygos “Samogitia”

šytojo “meno”, kuriam, kaip at
rodo, turi pakankamai talento.

tu nesuvėlindami laiku ir su pažinti tiesą, 
draugiška šypsena atliko pa-
tys j. šauliai, ypač jūrų šaulės' Pro^amėIė trumPa’ h’arkin 
- abiejų kuopu - čikagiškės gai Pravesta’ buvo Pllnas ver" 
ir jos dukters ar jaunosios se-,tinglJ fa^ “laimės ir
sers Cicero j. šauliu kuopos na-' Pr*zll uz geriausią šaudymą 
rėš pihtoj^udėtyje. Taf buvo ^omisv dienomis laimėjusiems 
kaip ifr-Rądėkos šventė, laimin šauliams įteikimas. Pir- 
gai baigus- Michiganą ežerPi inaP Priz% laimėjo jūrų šau- 
plaukiojimo sezoną, padėka. ia*vo Simo; Kudirkos ka- 

i jant jūrų dievui Poseidonui pH°nas Klaudijus Pumputis, 
Neptūnui už parodytą prielan- antr?ji prizą gaso^Gen. Dau- 

Į kurną, nepareikalavus nė vie- 
. v. .v ... - ■ • 'bos gyvos aukos. O kol jūros vęs Pne juros žemaičiai, pne , ,.°* , t  . r „• - i -i- • . - šauliu nebuvo, trvs jauni lie-juros aukštaičiai, pne juros vi ■ . : . ,

!sa Lietuva! “Kaip svečiu dide s‘udentM
Įu skaieuxmx, tap, jaukta ir tiek daug ir tiek ilgai šokančiu
linksma nuotaika šeštadienio Mickgan0 ež - d . ^-entuziastų - buvo ik! antrųjų 
parenprnas rode kad jau nate , Te^I: Mdu^no
rodis jura tun kažkokių.maj*“. /.Gen Daukanto kuopa lai-

jvs„_ iūroie bet iis -vra ne^^^ dėdama tokią nusise-
lietuvio &5^^'t^h‘Vy-Įdailg)2ažesBis'iUŽ Baltijossu E. Vengians-

Ta mano viešnagė Čikagoje sutvirtinti tikėjimui, kad lietu. 
turėjo ir vieną labai liūdną viai yra buvusi jūrinė tauta, 

momentą; tik atvažiavęs, dar kadaise valdžiusi imperiją- nuo 
aerodrome patyriau (iš drau-! Baltijos iki Juodosios, jūros, 
gų) kad tą dieną (spalių 23 d.) i Tatai iki tam: tikro laipsnio ga- 
palaidotas žymus Klaipėdos Įėjo pastebėti kiekvienas sesta 
krašto veikėjas Martynas .Pur- dienio vakarą buvęs .jūrų sau- 
vinas. Matykite, tą dieną bu-'bų parengime, ir atsiminti ka-i 
vome sutarę pas jį susitikti, daise iš viso balso pats daina-j

Būdamas rugsėjo 12 d. “Nau 
jienų”, piknike, su Martynu; " 
Purvinu tegalėjau pakalbėti' 
(dėl mano“ laiko stokos) tik 
telefonu, kuria proga jis pra
šė, kai.atvažiuosiu sekantį kar 
tą į Čikagą — būtinai pas jį

pitonas Klaudijus Pumputis,

kanto vardo j. šaulių kuopos 
pirmininkas "Edmundas Ven
gi anskas, Trečią gavo Petras 
.Maleta'Mokiams grojo jauno 
muziko Stelmoko orkestras ir

žodis “jūra” turi kažkokią ma
v ... Z • • J 1 ^šką jėgą, kuri lietuvį<prieužeiti, nes turis apie daug ką

. (iŠ paskutiniu Klaipėdos g^ve daug-mažesnis^už Baltijos^nimo) pakalbėti. Mielu ^iWlaeiukas takta “
sutikau ir pažadą būčiau iš- ° ’ graži^r dieną, bet ..įvesti programą

cia: sv:tej0 ailh;; -• atsipra_ kanrizu už tikra iūra Atsar ir vakarą reikėjo gėrėsis, 
sau jūrų šaulių išdekoruota ir nesilaikant tižiame” Juliai pastatyti ant ko- 
iliuminuota, ^žero vandenyje galima taip j*“’ 1*^ j vėže^ turiJer^

= ) pat prigerti kaip ir sūriame jū susipratusių ir pasiturinčių na
‘ rių, patronu ir kas svarbiau-

(Nukelta į 5 psl.)

ti j anų laikų Lietuvos kaimą 
ir jo gyvenimą, matai tuos lie
tuviškus veidus, kaimo aplin
ką, kurioje jaunamartė Magdu 
tė 'gyveno ir dirbo. ?

Mažo formato knygoje pus
lapių nedaug, bet juose sukaup 
ta labai daug brangių lietuvio

tesėjęs, betgi štai dabar — su
sitikti sutartą.dieną jis jau iš
keliavęs amžinybėn. Buvo ta la 
bai nemaloni staigmena, juo 
labiau, kad nežinojau, kad jis 
jau ilgesnį laiką sirguliavo, 
nors kalbant aną kartą telefo
nu atrodė (iš balso) kad vis
kas tvargoj. -

Nepaprastai apgailestauju,

bai ir labai didelę spragą, ku-; ros vandenyje.
rios jau niekas neužpildys. I Gen. - Daukanto šauliai gau-

Nepaprastai apgailestauju, C Hpev « « 4 4/a * rl a
kad Klaipėdos krašto veikėjų ■ A CXK* L>1 LvJ vlCXUdl
— lietuvių eilės taip greitai re: 
tėja išviso, gi Martyno Purvi
no mirtise tose eilės e paliko la ■ pas mus

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
NauilanoM galima gauti puikiu knygų, kurios papuoš bat kokly 

knygų «olnta ar Untvna. -
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir ivvkių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina 85.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prisiminl- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti J 12 dalių. 296 psL. kaina $5. s

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. 'U tomas. 
Hals viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.

Prof. Vael. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — S2.00; II dalis. 225 pst, įrišta — $3,00. minkš
tai® ririlellais

Henrikas Tomas -
Pakalnės Ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, illu- 
stracijoTni.® ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $8.

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

Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
170 psl . - SX00

M. Gudelis, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 233 
puslapiai _-------------------------------------- ——■ $3J0

Knygas užaakant reikia pridėti 25 et pašto Išlaidoms.

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-

Gra- 
$5.00

___ ________ .__ woo
Tamaiavtkat, LIETUVIiKASIS PAMARYS.

Taupyldte dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienosi ;

Išduodami Certtfikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos naša

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. —- TeL HA 1-6106

Ilgamečio BALFO pirmininko^ 
prelato J. B. KONČIAUS knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Rieti viršeliai $4.00, minkšti — 8X00.

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, riuntuciam siuntinius j Vokietiją Ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čsk| arba Mansy Orderį tokiu adresu:

173$ So. Halsted Street, Chicago, Httiote 60608

UNIVERSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

įteigta 1923 TEL. 421-3070
Jrtalffot pteteoGG ktema* *utomobfltem* partatyti.

— NAUJUMO*, CHICAGO t, ILl___ - Wadnwday, N»vamber 17, 197*
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Milwaukee, Wis., gyventojas David MėKėliar pats mėg
davo pasisupti kieme. Jis nustatė, kad ir jo šuo mėgsta 
suptis. Kad Muffin geriau jaustųsi jis praplovė dvi sky
lutes pasturgalinėm šunies kojom. Dabar jis nė tik pail
si, bet ir pats pasisupa.

Ikad kuopa nuo 1901 metų pra
dėjo veiKU. Kuopa augo ir ati- 
e prejo dėka senųjų veikėjų, kaip 

• Praškevičių, Tamošaičių, Mis. 
’ čikų, F. Baranausko ir dange 
iio kitų. Iš naujųjų ateivių ilgą 
iaiKą vadovavo žurn. V. Bra
ziulis. Toliau, ilgesnę sveiki
nimo kalbą pasakė SLA prez. 
P. Dargis. Išsamioj kalboj nųš 
vietė susivienijimo istoriją, jo 
tikslus, ir ateities perspekty
vas. Paminėjo dr. šliupą kaip 
pagrindinį susivienijamo or
ganizatorių. Dėka tekių veikė
jų, kaip paminėjo kuopos pir-

Įsakymaš tęsti darbą
Nieko Lietuvos okupantas taip nenorėtų, kaip rasti 

būdą likviduoti Amerikos Lietuvių Tarybą. Pirmais oku
pacijos metais rusai nekreipė jokio dėmesio į Amerikoje 
gyvenančius lietuvius. Jie manėj kad. galės viską daryti 
ir pačioje Lietuvoje gyvenantiems žmonėmis, kai jie pa
grobė Lietuvos vyriausybę ir lengvuosius savo , tankus 
pasiuntė į Vokietijos pasienį. Uždarę Vakarų Lietuvos 
sieną, jie tikėjosi išgaudyti visus įtakingesnius lietuvius 
ir sauvališkai primesti jiems savo valią.

Paėmę savo žinion visą pasienį ir Baltijos jūros pa
kraštį^ rusai pradėjo sauvaliauti. Pirmon eilėn jie suėmė 
visus įtakingesnius lietuvius politikus, Lietuvos nepri
klausomybę pasiryžusius ginti įtakingesnius karius, su 
komunistais nieko bendro nenorėjusius turėti partijų va
dus fr pradėjo ruošti sąrašus mokytojams, policininkams, 
įvairiems valstybėsbtarnautbjams sūimti ir išvežti.’Gavę 
žinias apie Pasaulinio Karo pradžią, jie po visą Lietuvą 
paleido čekistus, Maskvai tarnaujančius lietuvius ir pra
dėjo didžiausią lietuvių medžioklę visame krašte. Niekad 
lietuviai nebuvo taip žiauriai medžiojanti, kai tomis bai- 
siomis birželio dienomis. ' - f ; ;

Okupantas manė, kad pavojingesnius lietuvius jis 
galės išžudyti, kitur išvesti prievartės darbams ir ten 
leisti jiems dirbti iki ligos arba mirties. Svarbiausia, jis 
buvo įsitikinęs; kad apie Lietuvos pavergimą ir praves
tas žmonių medžiokles niekaš nieko nepatįrs; Bušai kont
roliavo Lietuvos radijo stotis, lietuvių tūrėtą spaudą, 
pasta ir visas-priemones žinioms skleisti. Jie buvo kikri, 
kad su lietuviais jie galės pasielgti taip, kaip jie el
giasi su čiuvašais arba kabardinais. Rusiškai kalbėti jie 
nemoka, o savo kalbomis jie neturi priernoriių net skausm
ini ogiausios poezijos paskleisti, nes okupantas nenori kad 
tokia poezija bątų skdeidžiama.

Bet apie lietuvius jis apsiskaičiavo. Sdviėtų bankai 
ir raudonarmiečiai Lietuvą okupavo, bet Amerikos lie

kreipė pakankamai dėmesio į Sumner Welles padarytą 
pareiškimą, bet jiems labai nepatiko prezidento Roose- 
velto nutarimas oficialiai priimti organizuotų Amerikos 
lietuvių delegaciją Baltuose Rūmuose. Sovietų valdžia 
pirmą kartą pajuto Amerikos lietuvių galią, kai gen. 
Eisenhoweris uždraudė sovietų kariuomenės agentams 
gaudyti lietuvius Vakarų Europoje, kaip jie gaudė uk
rainiečius, rusus, gruzinus ir kitų tautybių žmones. Gen. 
Eisenhoweris raudonosios armijos atstovams pasakė, 
kad Lietuva nėra Sovietų Sąjungos dalis ir karo metu 
Vakarų Europa patekę lietuviai nėra Sovietų Sąjungos 
piliečiai Rusų kariai politikai pirmieji pradėjo reika
lauti šį “reikalą sutvarkyti”. Sovietų valdžia iki šios die
nos nepajėgia to klausimo sutvarkyti Amerikos lietu
viai jiems kliudo rusiškai susidoroti su pavergta lietu- 
/vių tauta.

Sovietų valdžia išleido milijonus pagrobtoms Pabal
tijo valstybėms prisijungti, bet iki šio metu nepajėgė to 
padaryti. Brežnevas manis, kad šis klausimas busišspręs- 
tas Helsinkyje, bet ir čia jam nepasisekė. Pabaltijo valsty
bių aneksija nepripažinta. Klausimą turės spręsti taikos 
konferencija, kurios dabartiniai sovietų valdovai bijo. 
Jie nujaučia, kad jiems bus pasakyta trauktis atgal iš 
pagrobtų Rytų Europos žemių. O Lietuvos reikalas ru
sams dar labiau pasunkėjo. Nei prezidelitas Fordas, nei 
sekretorius Kisingeris nepripažino Lietuvos aneksijos, o 
dabar JAV kongresas ir senatas vienbalsiai nutarė ne
leisti Lietuvos aneksijos pripažinti. Dabar kiekvienas pa
reigūnas žino, kad jis negales šiuo klausimu daryti jokių 
nuolaidų Lietuvos sąskaiton net ir tuo atveju, jeigu norė
tų. Riisai žino, kad šį svarbų kongreso nutarimą pravedė 
Amerikos Lietuvių Taryba.

Nepajėgę tiesioginiu budu apardyti Amerikos .Lietu- 
I vių Tarybos, jie pradėjo ieškoti tani darbui tinkamų lie
tuvių. Jie rado labai dideles ambicijas, b.et tuščias galvas 
ir šaltas širdis turinčių politikų grupelę, kuri pradėjo ka
binėtis, niekinti ALTo pareiguhūs ir griauti jų darbą. Jie 
manė, kad jiems pavyks, jeigu ne išardyti, tai bent ge
rokai apardyti Amerikos Lietuvių Tarybą, jie bandė net 
specialią organizaciją įsteigti, kuri imtiĮri. Alto vedaiiio 
darbo; bet ir iš to nieko neišėjd Aihęnkos lietuviai supra
to pinkles ir jų vengė. >

Praeitą šeštadienį Chicagbjfe bbvį^gausus '^3 !’lr"uls
f f . . . . T . . .. IpnrčRlLidHUVJA, pitLUC Itrucuiu iitUKUO, gaux»a. inazTUo-i ' f- • V ' ”

meto ’V adovybės apįe veiklą, bendrai ne nuolaidą. Smulkesnius pa. j atstoval- Banketas praėjo su 
vestą darbą. Ne tik patvirtino, bet įpareigojo ALTo vado- ir apie naują narių veri>avimo aiškinimus apie planą padarė Ijaklila nuotaika ir linkėjimais 
vybę ir toliau- tą darbą tęsti. Atvykusių atstovų pareiški- vają. Prez. P. Dargis, kalbėda sekretorė ponia Meiliūnienė.'sekmes susivienijimo ateities

magų narių, o taip pat, ir ki-. 
tose kuopose daugynė pasi
šventusių narių ir veikėjų 
SLA išaugo į galingą finansi
niai ir tautiniai susipratusią 
organiaciją.

Šiuo metu 14-tai kuopai va
dovauja A Mikulskis — pifm., 
St Lazdinis — protokolų sek- 
ret. ir Povilas Šukys — finaii- 
sų sekr. arba dar Kitaip ji va
dina
Tegul neužsigauna kiti, kurie 
prisidėjo prie banketo ruoši
nio, bet visi sutiks, kad pagrin ; 
tdihis to puikiai paruošto mais 
to, palydimo šampano “šū
viais”, kaltininkas yra mūšų 
mielas Povilas Šukys. Bankete 
buvo ir meninė programa, kil-

“SLA enciklopedija”.

Šusivienijimo Lietuviu Amerikoj - ŠLA
Pildomoji Taryba Clevelande

Lapričio 6 ir 7 dienomis Cle Lietuvos laisrinimo reikalais, 
velande lankėsi Pildomosios Toliau, jis kalbėjo; kad, norė- 
Tarybos prezidentas P. Dar- darni ŠLA išlaikyti gyvą ir 
gis, viceprez. A. Čaplikas, sek- veiklų, ttiritiife ja papildyti naū 
ret ponia Meiliūnienė ir dr. jais nariais, vieton iškeliavii- 
kvotėjas D. Degesys. Atšilau- šių amžinybėn. Tuo tikslu 
k y m o tikslas: padaryti prahe- Pild.-taryba skelbia naują na- 
Šimą apie naująjį narių ver- rių verbavimo’vajų, 
būvimo vajų ir dalyvauti 14-' Bendrais bruožais jis pasis
tos ŠLA kuopos 75 metų <lei- kino vajaus taisykles,- būtent: 
mantiniame jubiliejjaus minėji esamieji SLA nariai gali ap- 
me — bankete. Isidrausti papildomai be dakta ........ .. _ ; ,;.v
šeštadienį Lietuvių' namuose ro tikrinimo $1000, — arba nariaĮ 

susirinkę Clevelande veikiau- S2000, — sumoje su 45% nuo- VeLieJv^. tarpe
- * .j . : - - - _ dalyvavo ir is kitų SLA kuopų

prijaučiantieji, išklausė prane todami nariais, gauna mažės- ta^ 136 Jr mioterų kuopų

Braziulienė ir L. Bdltruš, padai 
nuo d dim liaudies dainų ir bpė 
ros arijų. Jiems okOinpbnavo 
Norai — Cr. Kąrsbkiėhė; o I* 
Baltrui — Gdfddh Ydnhg

Bankete prie garbės stalo 
užėmė, vietas Pild. Tarybos

mesni Reikėjai. Svečių ,tarpe

iriai aiškiai sako, kad jie pritaria iki šio-meto ALTo veda-1 
iriai politinei linijai ir įsako ta pača kryptimi tęsti darbą. 
Suvažiavimas pasidžiaugė atliktais ddrbais- padėkojo va
dovybei, ypač josios prezidentui, už ihčiatyvą ir sugebė
jimą, nugalėjus visas kliūtis, įtikinti kongreso ir senato 
atstovus pravesti rezoliucijas, draudžiančias vyriausybei 
daryti rusams nuolaidas pavergtos Lietuvos ar kitų Pa
baltijo valstybių sąskaiton. Amerikos Lietuvių Taryba 
suteikė kongreso atstovams daug tikslios informacijos, 
kuri buvo naudota atstovų kalboms ir įdėta į kongreso 
svarstymų rekordą. Keli atstovai ir senatoriai viešai reika 
lavo, kad iš Lietuvos būtų atšauktas sovietų valdžios ten 
laikomos karo jėgos, policija ir Lietuvai rusiriti atsiųsti 
komunistai kolonistai ‘ c

tuviai labai greitai patyrė, kas Lietuvoj buvo padaryta. Suvažiavimas davė ALTO vadovybei mandatą tęsti 
iki šio meto vestą darbą, tik dab Sti didėstiėenergija ir pat
varumu. Darbas turės būti tęsiamas, kol Lietuva ir kitos!

Jie teike žinias laisvajam pasauliui apie kiekvieną svar
besnį okupanto prievartos veiksmą. Jie kreipėsi i JAV

*mas pabrėžė, kad. ŠLA yra ne Baigdamas pranešimą SLA7 veiklai. .. .
vien tik biznio organizacija, prez. priminė, kad vienos orga' • v ■ , ■
kaip kaikas gali pagalvoti, bet niacijoš veikėjas pasakė esą, Prašo išleist P< 
ji yra ir tautine patriotine or-, paškntiTus lietuvis; kuns iš-1 , -
ganizacija, veikianti kultūri-' 

diinb darbe.
SttViviemjimas yra gausi ir 

turtinga Amėrik'os lietuvių- or
ganizacija. Jis priminė, kad rinuos Pild. tarybos nariai, iš-’ra^tbs rūsiės'kalifaė, kUfi^bėgi 
buvfeš SLA pfėz. adv. Laukai- samiai paaiškino. Vėliau prie'tų. būdnmn 1~:—*■'
tis, dalyvavęs Baltųjų Rūmų kavos buvo plačiau kalbėtasi daug geriau pasitarnautų val- 
Lfėt delegacijoj; įtikino prezi'su svečiais privačiai ■ -
deiltą H. Trumaną, kad betų- Kitą dieną, L y., sekmiadie- pogrindininkus.
viai neturi biif traktuojami'nį įvyko 14-tos SLA kūoposj. Teisėjas pareiškė, kad prieš 
kaip S-t) S^gos piliečiai ir to-f -- - --
del negali būt prievarta repat
rijuojami į S-tų S-gą t y. į jų banketas. Minėjimą atidarė kuo gos priemones su Patty gynė- 
okupuotą Lietuvą. pos ir pild. tarybos narė O. jais, kadangi teismas yra daug

Tapęs SLA prezidentu P. Jokubaitienė. Kuopos Veiklos daugiau susirūpinęs jos saugu-

ganizacija, veikianti kultūrą liks- bus tos organiacijps na^ Fafty HeSrŠt advokatas įrtū- 
ŠįlpOS d™*" ryš. Aš įsakau;’kad-tas lietu- teišfno,• kati nubausta ir ka^' 

‘įėjime laikoma Patty; laikraš- 
DiskusijoseSLA temom bu-|įjo leidėjo duktė; būtu už iižš- 

vo klausimą ir sumanymų, ku ta tą- išleista į laisvę. Esą, ji nė-

vis bus SLA narys.-

Be to, būdama laisvėje, ji

su svečiais privačiai . džios organams liudydama, prieš
Kitą dieną, L y., sekmiadie- pogrindininkus.

Clevelande deimantinis 75 me darant kokį nors sprendimą, jis 
tų sukaktuvių minėjimas —J turįs gerai išsiaiškinti apsau-

• i • -t . . i j. j • • • ■> - _i - n L. r i y • • ± dpęs O-Lz/x. JJi CZlQdlLll x« JOKuLDaiuldlC- JtxUOpOS A 01K.1OS (1311^12.11 SUSlTUpIIięS JOS S2U§U"vyriausybę, j savo kongreso atstovus, kad imtųsi pne- rusų pavergtos Pabaltijo tautos bus laisvos ir gales ne- Dargis dalyTavo pas kiekvie- apžvalg, padarė jo pirm, mu-imu, kuri laisvėje būdama gali 
moniij pavergtos tautos teisėtus apsaugoti. Rusai ne- priklausomai tvarkyti savo reikalus. na JAV prezidentą delegacijoj zikas A. Mikulskis, jis pasakė,' būti lengvai nužudyta.

Andrius Mi'rdridš

Kontraversiškasis Jack Londonas
(1876—1916)

Šimto mėty giftiirho ir šešiasdešimties metę 

mirties sukaktis
(Tęsinys)

Vos sugrįžusį Londoną pasveikino žmonos advo
kato raštas, reikalaująs skyrybų, o taip pat skanda
lingos spaudos antraštės, žmona reikalavo viso tur
to, įskaitant Londono rankraščius ir dar Hearsto rię- 
sumokėtą honorarą už karo korešponderito pareigas. 
Jis buvo žmonos kaltinamas susidėjęs su Anna Struns 
ky. Ne tik draugai, bet ir Ctiarmian nuo jo nutolo šią 
svarbią valandą. Jis tuoj pat parašė Annai laišką, ap
gailestaudamas žmonos padarytą klaidą.

Iš Channian. kuri tuo metu gyveno Iowa valsty
bėje, Londonas gsltfJ laišką, šuprasddfti^s, kad jos lė
ta sulaiko ją ten nuo skandalo. Jis ptūtiėjo slapia 
su ja susirašinįti, naudodamas “Examiner” laikraš
čio pašto dėžutę. Bet Bess, pagaliad, iš paties Londo
no sužinojo kas buvo tikroji jos skyrybų kaltininkė.

Patikrinęs Channian laiškus, palyginus kai kuritios 
gyvenimo faktus su jos pačios elgesiu, Londonas pas
tebėjo jos romantiškos meilės pasikeitimą praktiškąją 
pusę. Būdama tikra, kad Londonas ją vfes, CharrPipP 
jau drąsiau priėš jo “man patika" statė savąjį “aš no
riu“. Tada jis ėmė galvoti susitaikyti su Bess, nes juk 
fr ji skyrybų nenorėjo, o jis tik buvo galVbjįs apte M* 
riskyrimą. | ’.

Kaip Londono duktė Joan vėliau rašė, Čhatmian 
elgesys apstulbino jos motiną. Ji niekad nedovanojo 
šiai moteriai nė tiek jos vyro atėmimą, kiek ehame- 
leonišką apsimetimą esant jos geriausia drauge. Ta
čiau Bess susitarė su Londonu, kad jis jai pastatys at
skirą narną Piedmont Hills rajone ir mokės tam tik
rą mėnesinę sumą. Savo dukreles vėl pamatęs, Lon
donas labai sunkiai susilaikė nuo pagundos susitai
kyti su Bess ir into minties anuliuoti skyrybas.

___ ą S - į. *■ -, . . . . . j, - v . ■,

Bdrutymai dramoje
\ ’ Į . * 't '

Grįžęs vėl prie rašymo, Lbndonas susitarė su vie
nu savo draugi!, Joseph Noel, kad jis padarytų scenos 
veikalą iš “Thė Sea Wolf”. Abu draugai susitarė, kad 
Noel gaus 3/4, o autbritts 1/4 viso honoraro. Tačiau 
silpnokai parašytos didinos vienintelį spektaklį su
žlugdė aktorius Frank Bacon, vaidinęs laivo virėjo 
rolę ir tyčia Sukėlęs dramoje neparašytų juokų.

1904 mėtų vdsarą Londonas praleido Eames vasar
vietėje Wake Robin, netoli Glen Ellen, pakviesdamas 
laišku Čhafmidtl iš towbš ir pasiūlydamas jai kelion
pinigius. Kartų parašė, kad jos elgesys jam esąs keis- 
tds. Tarp tetos ir Cbahnidn prasidėjo Intrigos dėl Lon
dono,, bet Chariflian fifeatvykslant, Loti don as turėjo lik 
tis vasarnamy su “Mother Mine”, kaip jis dabar vadino 
tetą Nettą.

Vasaros pabaigoje Londonas pradėjo- rašyti trum
pą romą ha “The feaihė,” dpie profetibnalą' bekkitiin- 
ką. Jis norėjo, pabandyti kitokias tethas, Jain teko 
polemizuoti su vienu kritiku, paabejojusiu LOndoho 
žiniomis apie šią sporto šaką Knygą turėjo nemažą 
pasisekimą.

Tuo tarpu Londohas lyg ir konkuravo su Emest 
Hemingway, kuris taip pat garsėjo kaip gabus rašyto
jas. Nors abudu skirtingų stillių, bet panašaus likimo 
(abu kentėję nuo dominuojančių motinų, abudu pa
sižymėję savo fizine jėga ir ištverme, abudu ir baigė 
savo gyvenimus dėl panašių priežasčių.

Londonas dramatizavo ir kitas savo noveles. Suti
ktoji Klonidike šokėja Freda atgijo “Scorn of Wo
men** dramoje, šią rolę vaidinė graži aktorė Blanche 
Bates if Londonas tris vakarus sėdėjo Oaklandb teat
re, sekdamas vaidinimą. Sbsidomėjimas aktore ir pa
sirodymai su ja viešumoje sukėlė -kalbas apie jų ve
dybas, bet jis tai paneigė.

Vėliau siūlęs tą patį vaidinimą teatrams, Londo
nas neSUsilaukė garso kaip dramaturgas. Jis pajuto, 
kad romanistas retai-kada gali peržengti sieną tarp 
spausdinto puslapio Ir gyvosios scfenos. Jis grįžo į rea
lybę, nes atskirtai šeimai namo statyba pareikalavo 
daug lėšų. Londonas vėl ėmė rašyti apysakaites iš sa
vo pergyvenimų žuvų Patrulyje if leidėjai sutiko 
spausdinti jas Ydtith’š Companion” žurnale, o Ma
cmillan leidyklą sutiko Įeiti visą rinkinį pavadinimu 
“Tales of the Figh Patrol”.

Tuo laiku Brett sutiko leisti Londono straipsnių 
knygą “The War of the tlššfes”. Kas pakėlė jo vafdą 
socialistų partijoje.

4 . f ' ‘ Re&otii!rėija tr uždarbiai ■ , -

ftašijos revoliucija 1905 tnėlais sužadifib* Londone 
propagandą už sbcializmą. Kartu su E Debs, V. Ber
ger ir M. Hilkjoit jis pasirašė socialistų proklamaciją 
paremti rusų revoliuciją. Metęs rašymą, jis važinėjo

su paskaitomis Kalifornijoje, bet netrukus spauda ėmė 
jį pulti kaip “Rusijos pisikėsintdjų” brolį ir JAV-bių 
Konstitucijos puolėją. Jam buvo užlrausta kalbėti de
batuose Oaklande, bet jis labiausia mėgdavo kai kiti 
laikydavo jį “pavojingu radikalu”.

Dėka tuo metu kilusios rusų revoliucijos ir paties 
autoriaus paskaitų, The War of hėt Člssės” buvo 
tris kartus perspausdinta tik vienų metų laikotarpyje. 
Kartu Londonas rašė senomis temomis romaną “The 
Fang”, nes skolos vis nemažėjo. Susitarimas su Mac- . 
millan leidykla dėl procentažo buvo jam naudingas. 
Knyga susilaukė pasisekimo, pasiekdama 438,000 eg
zempliorių. Dvigubai ilgesnis už “The Call of the 
Wild” ir perpus blogesnis už šį pirmąjį romaną apie 
šunį, veikalas atnešė Londonui fr kontroversiją su pa
čiu JAV Prezidentu T. Rooseveltu, kuris, perskaitęs 
“White Fang”, rado; kad jis apsivylė Londono kttry= 
bž, lygiai kaip if jo politiniais žygiais.

Prež. Roosėvėlt pavadino Londoną ^gamtos klas- 
tdtdjti**. Xtsakydateas į tai “Collars* Žuništeį 190Š m. 
rugsėjo 5 d; numeryje; Londonas straipsny “The Ot- 
hdf Atiimate” (redakcijos duota antraštė) 
niai pavadind ffrezidetitą melagiu. Viskas baigėsi Pre
zidento inltyliihu ir hesivėliriiu ginčam

Berašant šią knygą, Londonui teko pasidaryti nė- 
bepopuHarin atitdgtafų rinkėjų tarpe. SiUsdiiinas M- 
šakymus atvirutėse, jis pažymėdavo, kad jų ifi Uoka 
hž parašą ir už parašą su dedikacija siųstinos Oak-| 
lando soeialistų partijai Pasipiktinusių rinkėjų 
ku tarpe Vtenim išreiškė ano tnetti riuditidap:

\ (Bus daugiau)
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DIL A^ BALTOKAS* TrUmpai deI kaIbini1 PaStab“ 
šmotelio **PastaheUs 

“ prie Zujaus Pastabų” — Naujie-AKIŲ- AUSŲ, NOSIES, 
_ IR Gtt-CLĖS LIGOS 

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimu
nustebino. Ponas Zujus, be
rods, davė kritikui įtikinančių

DR- K G. BALUKAS
AKUŠERI J RA 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.

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

850 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

PHYSICIAN AND SURGEON 
2434 WEST 71st STREET 

. Ofisas; HEmlock 4-5849 
Rezid. 388-2233 

* OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 
antrad.. penktaienį nuo 1—5. 

ir šeštad.. tiktai susitarus.

DK. FAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wesfchesier Community krimtos 
Meuicinos cnrekronus.

1938 SuYtanneim Ka^ftestcnesrėr,
VAJllAjNduS: 3—9 aaroo dienomis 

Kas antrą šesiaaien; 8—3 vai.
T ei.; Oox-z/2/ area 5oz-2/xo

• rašančiai pasisakyti, svarbiau-
• šia padėkoti ponui Zujui už bū 
tinas pastabas klaidoms išven
gti rašyboje.

Vargu ar daug kam neaiš
ku, kad kiekviena tanta-vals 
tybė, turėdama provincijas su 
tarmiškom šnektom, vadovau
jasi viena bendra literatūrine 
kalba ne tik raštijoje, bet ir 
kasdienos kalboje, mene, mo
ksle ir visuomenėje, kuri ypač 
žodžio kūrėjams turi būti sava. 
Jei tiesa, kaip prieš keletą me
tų spaudoje pasirodė trumpa 
žinutė, esą keli Indijos moksli
ninkai buvę atvažiavę į Vilnių 
(Okup. Lietuvoje) susipažinti 
su lietuvių kalba, nes iš kai 

va£y kokių šaltinių patyrė, jog lie- 
treč. • tuvių kalba esanti senesnė už 

i sanskritų, gimininga ir pana
ši. Tai ar ne vertėtų labiau puo 
selėti jos grynumą ir stiliaus 
sklandumą, vengiant slaviškų 
įsibrovėlių, vis dar tebesančių 
vartosenoje nuo unijos su len
kais laikų, bei gramatikos tai
syklių pažeidimo, ypatingai 
ruošiant jaunuomenę lietuvy
bei. “

portnetus, Mat L. Rėza glau- 
džiai bendradarbiavo su Kū

prino ir literatūroje. Nuskęsta' mboltu ir goethe.
ir laivas, kad ir negėręs. Dra
bužius ir avalinę vis dar nešio
ja, ar negeriau, kad dėvėtų.

Balius nenusileidžia puotai 
ar pokyliui, kaip ir salė — me
nei seklyčia; skdobnis — sta
lui Žemaitijoje iki šiol išsilai
kė priemenė, vietoj naujadaro 
prieškambary. Rezultatas — 
tai pasekmė, padarinys; tradi- 
cija — p^ročiaL

Vaikai, susėdę ant ^*indų, 
žiūri televiziją, o tačiau jie sė-> 
di asloje, grindys yra ir pasie
niuose, kur sustatyti baldaL 
Tarpduryje stovi kaimynai ir 
šnekasi, tarsi stovėtų tarpe 
dviejų durų, jie gi stovi atida- 
rų durų angoje. (

Asla ir anga retai bepasigirs 
ta, kad ir tikri lietuviški Galė
tų pririnkti ir daugiau netiks- 
lumų, netelpančių eilinio pa
sisakymo rėmuose. Viena 
mums aišku, jog klaidų patai
sos bei pastabos yra reikalin
gos, už ką mes, rašeivos, turi
me būti dėkingi ponui Zujui ir 
kitiems kalbininkams.

O. Algminienė

Stasys Juškėnas'

jūros Sauliai ...
(Atkelta iš 3 psl.)

šia — jaunu įstojančių. Vieno

SUSIRINKIMŲ

Žemaičiu Kultūra* 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 
daug svarbų reikalų aptarti ir bus ...------------ - p<>

hl.
ir

L. G. Rėzos

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Saulė ir skydas yra Viešpats, malonę ir garbę jis šutaikia. Vki* 

pats naafaako gera tiems, kurie elgiasi nekaltai". — Psalme 84:11. 
Mūsų tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei. Dievo mylimie

siems, pateptiesiems, Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
saulė ir skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
nuv viso, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
jį myli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin- 

Didžgalvis rašt ' uitikrinin10 džiūgaudami mes galime žiūrėti i ateitį, pilnai ti-
f I kėdami, kad turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 

I prirengtas ir siūlomas nuolankiems, pasiŠventusiems ir ištikimiems Jėzaus

dalyko teko pasigesti tai betiva^^>os nnkiinas 1977 metams. 
, . . ■ . , .. susmukimo bus vaišes.kokios repreentacijos iš konb-| Rožė Didžgalvis,
nen ’talinių Vytauto Didžiojo. ■ — ■ „ -■■■■■
šaulių kuopos. Nemanau, kad j^mįo sėdėjo būrelis gerų lietu Kristaus pasekėjams, 
tarp šių dvujų broliškų pa trio vių ir naujieniečių Ripskių,* 
tiškų organiaeijų būtų koks gkripkų, Martinkų ir karts nuo,* 
juodas katinas skersai taką per karto 
bėgęs...# ;

Asmeniškai Laima lėmė bū-ito stalo savininkai Klaudijus wwwvwwvvvwvvvwvuwwwavvwvvvvwwvvvwvvwwvwus  
ti prie stalo su kortoje užrašu: Pumputis su žmona graziaja ----------- ----------------------------------------------------------------------
“10. Pumpučių Stalas”, prie-Birute. J. Pr. ~~ ' ~ "

VM žino, kad mirti* yra Žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
ruslejit { klausimu atseko knygutė -Vilti* po mirties-, kurlf gausite 

_ ' nemokamai. Rąžykite:
nuo pareigų atltru-j XAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629

kę minutei kitai atbėgdavo ir ražto tyrinėtojai

TĖVAS IR SONUS

JUOZAS JURAŠKA

A jį REX: GI 8-0873
DR.W.KUS1lN-K1S1xNi AS j J. šmotelis sayo„ straipsnyje 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ Liaus ‘nurodo pavyzdžius, kaip- rašė 

• GINEKOLOGINĖ chihuroum f M. Mažvydas, J; .Adomaitis- 
6132 So. Kedzie Avė., Wa 5-2o/U šernas ir kiti vėliau* atseit vis

Valandos pagal susitarimą, Jei neat- skirtingai, ką pateisina pabrėž 
siliepia, skambinu ML 3-0ocn;' damas: “Kas gali pasakyti, ar

Telėf BE 3-5893'' mūsų kalba būtų gražesnė, jei
DR. A. B. GLĘVECKAS visi kaibėt,i “ raiytli kaip

GYDYTOJAS IR CHIRURGE
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

. -3907 West 103 rd Street
Z' VcįMiios pajai susitarimą

Gyv. 2415 W. Marquette Rd.

Mirė 1976 m. lapkričio 15 (L, 2:00 vai. popiet, sulaukęs 83 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Tauragės apskr., Šilalės parap.

Amerikoje išgyveno 40 metų.
Paliko nuliūdę: brolio sūnus Stanley Juraška, brolio duktė Ber

nice Sams ir kiti giminės, draugai bei pažįstami
Laidotuvėmis rūpinasi Pranas ir Ona Paulauskai
Ketvirtadienį 1 vai popiet kūnas bus pašarvotas S. G. Lack- 

Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 Street.
Penktadienį, lapkričio 19 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš 

koplyčios į Svč. M. Mergelės Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. JUOZO JURAŠKOS giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: 
Sūnėnas, dukterėčia, giminės ir draugai

Laidotuvių direktoriai Steponas G. Lack ir- Sūnūs. Tel. 737-1213.

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

■ II ■■■■■■■■■

A. V. JUČAS
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS —' CHIRURGIJĄ 5: 
IU02 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

DR. FRANK PLŽCKAS
0PT0METRJSTA5

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 71$t SL — TeL 737-5149
lito r a skis. Pritaiko akinius ir 

‘contact lenses”,
7iL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
i.NKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal ausi tarimą^

nas”. Anais laikais visi rašan
tieji savo tarme vartojo lepkiš- 

~ ką raidynų, nes kito neturėjo.
Tik nuo Aušros laikų kalbinin- 
kas Jablonskis stengėsi apvp- 
lyti nuo svetimų išsireiškimų 
bendrą lietuvių kalbą.

Nepriklausomybės pradžioje 
kalbotyra susirūpinę kalbiniu 
kai važinėjo po Lietuvos kai
mus pasikalbėjimuose su kai
miečiais ieškodami atitikmenų 
daugeliui privisusių lenkiškų 
bei rusiškų žodžių pakeisti. 
Taip pat pritaikė rašybą pagal 
lietuvišką stilistiką. Laiko tėk
mėje kylant kultūros pažangai, 
kaip viskas kad. tobulėja. neat 
silieka ir tautų kalbos. Išprusb 
kiek ir lietuvių kalba, tačiau 
vis dar neišvengiame slaviškų 
žodžiu ir tarmiškumo^. Spaudo 
je skelbiant -pobųyius ir viešna 
gės skaitome: Bus skanių val
gių ir gaivinančių gėrimų, vė
liau šokiai. Jeigu rašoma gėri
mų, kodėl nerašomą valgimų 
ir šokimų. Senovės lietuviai 
pasigaminę nesvaiginanti gė
ralą, vadino gira; iš medaus iš 
raugintą stipresnį vadino mi 
dumi—midus. Tarmiškas pri 
gėrė, nuskendus žmogui isistu

P. ŠILEIKIS, 0. P.
f ORTHOPEDAS-PROTEZiSTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
į dazaL Speciali pagalba kojom* 
X (Arch Supports) ir t L

2850 Watt 63rd St., Chicago. IIL 60629 
Telef.* PRospeet 6-5084

Ualmumo arba liūdesio valandom 
, gražiausia gėlės k antka

piu papuošimui ir sezoninė* 
kapams gėlės.

- ROV R PETRO (PUT®e?3 i. AS) 

>! . DAUBARŲ SŪNUS
S&jsd-U Harlem Ave. - S86-1220 '

S0PEQE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL Ą. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popet, — šeštadienį 
ir sekmadieni, nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

fele€: HEmlock '

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

J « III ■'
PERKRAUSTYMAJ

Leidimai — P«I6* apdraudė 
ŽEMA KAINA

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GtLINYČIA 

<<003 WEST 63rd STRLEI 
r»««tano<: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaro* ir 
Gon* Driihiy krautuvė

- THE DAISY STORE 
9918 Seuthwirtt Hwy, Oook Lawn, 

Tel. 4994218
, ■ ■ ............ ■mi i »

Tel. WA 5-8083 
< ■ w ■>»

ĮSUKITE TUOS SiZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI

Apdrausta* perlrrawtyma* 
H {vairiu atstumu. 

NNTANAS VILIMAS 
m We*t 34 Place 

faU FRontler 6-1882

minėjimas
* X >

š. m. lakričio 14 d. Jaunimo 
Centro patalpose įvyko Liud
viko Gedimino Martyno Rezos 
200 metų gimimo minėjimas. 
(1776.-1. 9 — 1840. vni. 30)

Minėjimą atidarė Tėviškės 
parapijos kunigas Ansas Tra- 
Ikis. Toliau prografną pravedė
Linas Rimkus. L

Paskaitą, tema — “Liudvikas 
Rėza mūsų kultūros istorijo
je”, Skaitė dr. Vincas Maciū
nas. Paskaitoje L. Rėzą apibū 
dino kaip mokslininką, poetą,' 
lietuvį ir Donelaičio raštų lei
dėją. - ; .

Prof. dr. Petras Jonikas pas 
kaitoję pastebėjo, kad nors yra 
bandymų įrodinėti, kad L 
Rėžk buvęs kuršis, bet jis patsi 
visur save vadino tik lietuviu. 
L. Rėza buvo lietuvių kalbos 
ugdytoju, gerbėju, gynėju ir 
dėjo pastangas lietuvių kalbą 
švarinti ir iš jos šalinti įsisk
verbusias svetimybes.

Buvo atlikta literatūrinė py
nė, kurią paruošė Lituanistinio 
Instituto lektorė Stasė Peterso 
nienė. Atliko to pat instituto 
studentai: Marijona Andrijo 
naitė, Gintaras Aukštuolis, Dai 
va Barškėtytė, Radutis Orėn- 
tas, Vita šerelytė ir Arvyda 
Žygas. Pynėje: Joninių naktis 
(baladė) Elenos Tumienės, Kar 
vaičių likimas, versta G. L 
Rėzos Šv. Rašto ištrauka, Kar
vaičių bažnytėlė ir Baigos pi
lies griuvėsiai vertė Mikas Na- 
gys. Pynėje suminėjo visą eilę 
Mažosios Lietuvos veikėjų.

G. A. Lekšas paskaitė iš Bil> 
lijos ištrauką verstą L. Rėzos. 
Tėviškės parapijos choras vad. 
Jurgio' Lampsačio padainavo: 
Pranašas didis — Viliaus Vy
dūno ir Iš Rėzos liaudies dainų 
Nitotakbs daina ir Vieversėliai, 
kurtos dvi buvo sudainuotos 
pirmą kartą. Dailguma į minė
jimą atsilaikiusiųjų, kurių bu
vo beveik pilna salė, gėrėjosi 
labai gražiai choro atliktomis

; dainomis. Publika atsidėkojo 
gausiomis “katutėmis”.

Minėjimo pa^caitininkams, 
choristams, pynės atikėjams ir 
visies atsilankiusiems padėko

> jo»prof. Jurgis Anysas. 
gė. >

Bendrai pabaigai buvo sugie 
dotas Mažosios Lietuvos him
nas “Lietuviais esame mes gi
mę” ,

Minėjimą surengė Mažosios 
Lietuvos Draugija, Pedagogi
nio Lituanistuos talkinama.

Skaitant paskaitas bei atie- 
kant literatūrinę pynę scenoje 
matėm, nuolat besikeičiančius 
vaizdus iš Neringos pajūrio gy 
venimo* L. Rėao*. Humbolto

įį ALBERT BARTKUS 
ji ui. . 6842 S. Rockwell, Chicago, III. į

Mirė 1976*m. lapkričio 15 d., 10:40 vai. ryto, sulaukęs 60 metų 
- amžiaus. Gimęs Chicagoje, Illinois.

Paliko nuHudę: žmona Bernice, gimusi širvydaitė; brolis Edward 
ir brolienė Alvina; švogeris Charles, švogerka Christine Serwedes, ir 
daug sūnėnų ir dukterėčių su šeimomis, daug pusbrolių ir pusseserių 
su šeimomis ir daug kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Priklausė .Don Varnas Amerikos Legiono postui Nr. 986.
Kūhas pašarvotas Mažeika Evans koplyčioje, 6845 South Wes

tern Avenue.-
Penktadienį lapkričio 19 dieną 9:00 vaL ryto bus lydimas iš kop- 

koplyčios į ŠVC. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. ALBERTO BARTKAUS giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kvječiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona ir giminės.

Laidotuvių direktoriai Evans ir sūnūs. Tel. 737-3600.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

1739 So. Halsted St., Chicago, 01. 60608

LIŪDESIO VALANDOJ J
į 'f Salite I

MAŽEIKA s EVANS 
Į LAIDOTUVIŲ DIRHTORIA1 I 
[ 6845 So Western Ave. Air Conditioned Chapel and 

REpublic 7-8600-8601 FacUiUes-
Jkmt. kotM eyrre* WWe «i«to *»»»»« y8“ **”*

EUDEIKIS
DAIMIDjGAIDAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENfiE
lel.: YArd« 7-1741 -1742

1330-34 So. CALIFORNIA AVEN IE
Telefonas: LAfayette 3-0446

MODERNIŠKOS AIR-CONbhiONEI) KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių
hrehtorių

Attsociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTJ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

-, ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS 11< LAURYNAS LABANAUSKAS

X307 So. L1TUAMCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

PLIKI KNYGA. PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr Juozai Deuparas. ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija Išiela 
W Chicagoje I960 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da 
iių. ūkiu svetimu pioblemos ūkininku krašte II dalis: Žemė*
ūkio švietimas Lietuvoje

Autorius savo žodyje rašo. “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtų sutrukdę® Lietuvos nepriklausomybes gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi 
mų ir Kuliunnių laimėjimų, šiandiena, drąsiai galima sakyti, herų n ų 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
»r prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%; buvo ūkininkai ir po 'a 
sauŪ išblaškytų lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūH- 
ainkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 

[ liūčiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga so tokia meile Lietuvos 
Žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus akinama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sunūs — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapiu su daug vuzdvlių ir lentelių karna tik $6 OQ 
Gaunama Naujienose. • y <

čeki arha Money Orden siusti 'okiu siiremj

NAUJIENOS
1739 So. HALS!ED STREET, CHICAGO^ ILUNOIS oG<»0»

Gavę pinigus, tuojau ka/gą paaiuiinwi

BUTKUS ■ VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: ULympic 2-1033

PETRAS BIELIŪNAS
434N So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayttu 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
So. L1TUAN1CA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE " Virgin:* 7-6672

I102A SOUTHWEST HIGHWAY Palos Hill*. III 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 «a. HALSTED STREET Phone: V Arde 7.1911

S — NAUJIENOS, CHICAGO < ILL.— Wednesday, November 17, 1974
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REAL ESTATE
TRUMPAI

Rodezijos candidates with, machinist ca-

equipment, such as packing ma
chinery, conveyors, etc. Prefer

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

Linimfti •yra'ftiidniuiiifawmflF ir 
nieko bendri negali turėti su 
politinėmis derybomis,^ kadangi 
tai grynai ^įjbos vidaus ręikar 
jas. ,

REAL ESTATE CQ® SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

- MACHINE REPAIR MEN

We peed machine repair men 
who can trouble, shoot, repair.

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
. S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREZPKITtS I

> HELP. WANTED — MALE 
... i .0«rb’a»nkv Reibia

— Dr. V. Leniauskas iš To
ronto praktikuojasi dantų chi
rurgijos ir gydymo specialybėje 
garsiose Mayo klinikose,Roche

ster, Minn. -
• ' PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 t?. Cermak Roar ‘ Chica^v E Virgin!? 7-7747

pabilities. v .
■ Permanent position, paying 
up to $7.20 per hour, plus at-> 
tractive benefits.

no-. h \ kins, pasi.laiMadamr niros, 
monėrnis. ‘J.

Tegul bus reporteriui ‘atleis
ta, kad negalėjo visų pobūvyje 
svet i : vardų sužinoti ir paskelb
ti. M. š. korenp

Zarasiškių klubas
Derliaus nuėmimo pobūvis

I apkričio 7 d. Zarasiškių klu
bo pirmininko Petro Blekio na
muose buvo suruoštas šaunus 
Zarasiškių klubo metinio darbo-*

. “derliaus nuėmimo” pobūvis. Da
lyvavo valdybos nariai ir klubo 
veikėjai, savo darbu bei para- 
ma prisidėję —u 18 žmonių, jų 
tarpe: Aldona šarkienė, Marija 
Žakienė (klubo vicepirmininkė,- 
negalėjo dalyvauti dėl ligos),! 
'Jadvyga Lakienė, klubo rašti
ninkė; Kontrimas, Padvaiskas, 
Albinas Mačys, Jonas Adomė
nas, ponia čiūrienė, Aleksas Za-1 — Jurgis Strazdas bus pagerb- 
A AT T • T i * 1 T F r ** _ ■ i ii w w ■ m 1 F IF T» ZViTw Wkas, Vikt. Šarka. K. čiūrą. Ana- tas 70 m. amžiaus sukakties pro 
tolijus Lakas, dail. Mikas Šilei-:ga 
kis, Ona Blekienė ir kt.
' Ponia Blekienė pagamino ska- *1.

nius pietus, už ką jai svečiai bu- menės veikėjas ir minimų 
vo dėkingi. Buvo pasišnekėta, mų steigėjas.
padainuota linksmų dainelių, o 
p. Lakas pasakė kalbą bei anek
dotų. Mikas Šileikis kalbėjo apie 
Zarasiškių klubą, kaip jis prieš 
41 metus buvo suorganizuotas, 
prisiminė ir Zarasų kraštą pos
meliu;
Zarasai gražūs. — ežeras mėlynas, 
Iš liepų kyla bokštai bažnyčios.
Pušynai, beržynai. — oras toks grynas,

specialiu banketu Toronto 
Lietuvių namuose lapkričio 2f 

Sukaktuvininkas yra visuo- 
na-

tais metais Zarasiškių klubas 
nemažiau savo veikla pasirodė, 
kaip ir praeitais metais; suren
gė du banketus, vieną gegužinę 
ir visi parengimai buvo' sėkmin
gi kaip materialiai, taip ir sve
čių skaičiumi. Klubas nariais 
skaitlingas ir vieningai veikia, 
tai daug priklauso ir nuo ener
gingos valdybos, kaip dabarti
nis klubo pirmininkas Petras 
Blekys, buvę pirmininkai Jonas 
Adomėnas ir- p. Bikulčius.

—Ltn. R. J. Šlekaitis iš Ha
miltono atkeltas į kariuomenės 
bazę' Winnipege. Jis palaiko ry- 
šus su vietos lietuviais, anks
čiau dalyvavo tautinių šokių 
grupėje.

—Julija ir Patricija Girčytės, 
Toronto lietuvių sporto klubo 
Vytis narės, Pabaltiečių plauky
mo pirmenybėse laimėjo jau
nių grupėje pirmąsias vietas.

— Rašyt. Birutė Pūkelevičiū- 
tė laimėjo “Dirvos” novelės 
konkursą ir Simo Kašelionio 
skirta $600 pręmiją. už novelę 
“Sugrįžimas”. Teisėjų komisi

joje buvo Vilius Bražėnas 
(pirm.), dr. Henrikas Lukaševi 
čius ir Leonas Virbickas. Buvo 
prsiųsta 11 novelių.

— Valteris Valys pranešė,kad 
lapkričio 11 d. Roswell,. New 
Mexico, mirė agronomas And-

Rodezija bus antroji overhaul and rebuild industrial 
Angola

SALISBURY. — T ’ ■ 
juodųjų lyderis Joshua Nkomo 
sako, .busimoji nepriklausoma ir 
juodųjų valdoma Rodeziją su
darus artimus ir draugiškus, san
tykius su Sovietų Rusija. Esą, 
mes .jų prašėme ir jie mums 

-duoda pilną karinę paramą, šie 
draugiški santykiai su Sovietais 
ir ateityje pasiliks nepasikeitę. 

• Su kitomis valstybėmis, įskąi- 
_ ______ _  £rej tant ir JAV^-aantykiai bus tik 

Pacifiko pakraščius. Jis rinkiminėje kaip valstybės SU valstybe, 
kamapanijos metu gerokai privargo, 
tai dabar nori pailsėti. Jis pasveiki- Lyderiu Nkomo neparodo jo- 

mus,J|ljarn^ įnl___________"S k‘° "°r<> Idomautis JAV Siūloma _________________________
administracijai jam perleisti, ir išva- 2 bil. dol. parama, iŠ kurių busllų ir rūkymas. Patyrimas reikalingas.

Prezidentas Fordas pralaimėjęs 
ridento rinkimus, išvažiavo pailsėti į 
r — . ‘ ‘
kamapanijos metu gerokai privargo, 
i ; ■ 9 .
no Jimmy Carterį, laimėjusį rinki* 
mus, jam pranešė, , J J—L‘ 

žiavo pats pailsėti.

CARL STRAND 
581-6100, ext. 352" 
TOOTSIE ROLL

- INDUSTRY
An equal opportunity employer

apmokama baltiesiems už palik-

eigos* Lietuvių Operos solistas ko, kad tais pinigais Amerika 
Algirdas Brazis. Programoje nori nusipirkti Roaeziją.
taip pat dalyvaus sol. Birutė .juodiesiems nepriimtina.
Dabšienė, Janina Čekanauskie- 
nė, Raimonda Apeikytė, Rim
tautas ‘Dabsys ir Antanas Pava
saris.
5, bus
salės
pietūs.
čingis

kas

REIKALINGAS KIAULIENOS 
PARUOŠEJAS ‘ ‘

Prezervavimas, nuėmimas nuo kaii-

> TAIP PAT PRIIMAMAS- 
patyręs, kalbantis angliškai, mėsos 
pardavėjas — retail meat clerk

Kreiptis j/ ?
* BERTS PACKING CO.

v 170 No. Green St. /

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

1% AUKŠTO mūr. Puošnus butą: 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar 
tf 59 irTalman.

PELNINGAS investavimas — tri 
jy apartm. med. ir biznio patalpa 
Žemi taksai. Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

*951 W. 63rd St Tel. 436-787;

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

72 TROS ir Artesian. 2 butų mūri
ais. Naujas garažas. 2 židiniai. Pilnas 
rūsys. $26.500.
...71-MOS ir Rockwell. 2 butų medi
nis. Pilnas rūsys: Garažas, $18,000.

BUDRAITIS REALTY C(X

..j RENTING IN GENERĄL- 
. N u o m ■> t. i, .

Sekančią dieną gruodžio MARQUETTE PARK —3 rooįns for 
rent, heated, stove and refrigerator. 
Prefer middle aged woman or mature 
couple. RE 7-7158,

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybes — kitur

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

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

Daugiau darby
WASHINGTON AS. — Kažko- 

iškilmingos pamaldos, kios demokratų sąjungos ADA, 
apžiūrėjimas ir bendri kuriai vadovauja sen. G. S. Mc- 

Klebonas. Msgn. J. Ku- Govern, prisiųstame naujai is- 
apgailestauja, kad staty- rinktam prez. Carteriui laiške,

bos darbai negalėjo būti užbaig- reikalauja ne mokesčių sumažė
ti numatytu; laiku. nimo amerikiečiams ir beridro-
- Sandaros 11 nr. jau pasie- vėms’ bet darbų. Sen. McGovern 

kė skaitytojus, Įdomus ir pat- Rezidentui pasiųstame laiške 
raukius, i _ 
Morkūno spaustuvėje. Vyr. re- 
dakt. Grožvydas J. Lazauskas, 
Sveikatos skyrių tarko divt A.
J. Gusenas, Socialinį — Pranas

Gražu, kad klubas ne tik rūpi- rius Valuckas, neatlaidus Lie- 
nasi savo nariais, ligoje aplan
ko, suteikia dovanėlių, bet ir 
neužmiršta kultūrinių reikalų 
bei kovos už Lietuvos laisvę, 
finansiškai paremia spaudą 
lituanistines organizacijas.

Zarasiškių klubo metinis 
suotinis susirinkimas numato
mas šaukti 1977 metų sausio 
mėnesį. Bus renkama nauja 
klubo valdyba ir parengimų ko
misijos. Laiką ir vietą klubo 
valdyba paskelbs.

Svečiai greit nesiskirstė, bet į darymo iškilmių programon 
geroje nuotaikoje diskutavo die- pakviestas Metropolitan ir Chi-

ir

vi-

tuvos ūkininkų užtarėjas ir 
spaudos bendradarbis.

—Dalia ir Viktoras Gedgau
dai, Santa Monica, Cal., atida
rė teniso reikmenų krautuve su 
pilnu profesiniu teniso apmo
kymu Rustic Canyon Recrea
tion centre, 601 Latimer Rd.

— Los Angeles šv. Kazimiero 
Lietuvių parap. naujosios salės 
atidarymas iš lapkričio 20 d. 
nukeliamas Į gruodžio 4 d. Ati
darymo iškilmių

spausdinamas ofsetu Primena> kadtdarbai gali būti 
sukurti įsikišant daugiau vyt- 
riausybei, skiriant daugiau- lė
šų iš valstybės biudžeto viešie
siems darbams. /

šulas, matosi buvusių ir naujų Sen. McGovern griežtai prieši- 
bendradarbių, įdomus kronikos naši mokesčių sumažinimui, nes 
skyrius ir naudingi patarimai tai tik silpnina valstybę ir pri- 
bei žinios. j daro turtingiesiems daugiau

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

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

block from Lake Michigan, 
lots included with sale of home.

Area code 219/944-5400.
Mr. Berey. ' ■ ■ „

2
2

♦ Maine •valstijoj',"East Oties 
field kapinėse, yra pastatytas 
prof. Joseph W. Holden (1816- 
1900) paminklas su tokiu įra
šu: “Holden, senas astronomas, 
atradęs; kad žemė yra paplokš 

_ §iu metu Išeeivijos Lietu- skylių pralįsti nesumokėjus mo- i čia .ir stovi vietoje, o saulė, ir 
mėnulis'juda.” •

ELEKTROS ĮRENGIMAI.
Ll.į^LPATAISYMAl.

Torio-Clūeagoš rruėsto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga- 
ranfuotai .ir sąžiningai.- .
.. KLAUDIJUS PUMPUTIS. _ 

4358 So. Washtenaw Ave. . • 
' Tel.: 927-3559 •

r

(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

NAUJU SKAITYTOJU VA.TUS
NAUJIENOMS šiemet rnėjo 60 metų. Minint tą rukaktL gerbiant pirmoj* 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmi 
aus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui xkei 
blamsis Naujieną platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergta lietuviu laisvu 
□eidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantai! tr jn Jgalio 
tinials.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, jtj bendrai Instltu 
rijas ir remia visą lietuvtą bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąja lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto 
rikos Ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems {domios, 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 metu progj 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškoj? 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir. visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie 
ttrviškų reikalų renesMMu
KAINUOJA: Chlcagofe Ir Kanadoje OMtame — $30.00, metų — $1(L00 

trims mėn. — S8.50, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14-00, vienam m4n. — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama saveltf nemokamai.

Rražoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
F-39 So. Halsted St, 

Chicago, Hl. 60608

Q Siunčiu--------------  dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDĖ IR VARDAS ._______________________________

ADRESAS^

vių Fotografų parodoje, atida- ^es^tis 
ronioje šį penktadienį, ,-lapkr. I 
19 d. 7:30 v. v. Jaunimo Cent
re, išskirtinus darbus atrinkti 
ir premijuoti sutiko trys asme
nys iš Chicago Area Camera 
Club- Parodos atidarymo išva
karėse, 8 v. v. Jaunimo Centro 
kavinėj e, įvyks vakaronė su Jo
nu Dovydėnu: Paroda tęsis iki 
lapkričio mėn. 28 d.

Castro valdoma 
Kuba nenusileidžia
HAVANA. — Kubos revoliu- 

jacija vadovaujama Castro, da
bartinio Kubos diktatoriaus, 
prieš 17 metų nuvertė dešiniųjų 
Batisto režimą, Įgyvendindama- 
komunistinj Kuboje režimą, ku- - 
ris nėra geresnis už buvusį Ba-1 
tįstos. Daugelių atvejų dabarti- 
nis diktatoriaus Castro komunis- Į 
tinis rėžimas yra žymiai bloges
nis.

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO. IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. X Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259^psLk liečiančius 1905 

'metų Įvykius1, Jablonskio ir Totoraičio’jaunas menas ir susi- 
■ fūpihiiną. $8.00

pr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik$3.00
Minkštais viršeliais . tik ‘ '■ r '—• $2.00

Dr. A. J. Gussen A0KŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po 'Europą Įspūdžiai. Dabar tik ____ » $2.00

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

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimas į 

pas vJezdnielį 
lietuvį kailininką

Chicagoje ~")ri™

NORMANĄ 
EURŠTEINA

TeL 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8439 

(bužo)

185 North Wabt»h Avetme 
2nd Floor Chicągc, Hl. 60601

Call Frank Zapolls 

32O8’/i W.95trh St.
G A 4-3654 JMSURAKCI

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

SU SAVAIS APLINKUI
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas Savininkas ligonis parduoda už 
552,700.

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

MŪRINIS. — MEDINIS pajamų na- 
uas. 2 būtai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

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

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

Erdvūs 2 butai. Senutė nepa- 
iėgi. turi rūsiai parduoti. Marquette 
°arke. $32,000 ;

GRAŽUS TVIRTAS 1 - kambarių 
mūras ir mūro garažas^ Arti mokyk
lų, Marauette Parke. Vvras keliamas 
oo Nantu Metu- kitur. Reikia- .pirkėjo 
su $5,000 savo pinigų. _

PLATUS LOTAS arti §v. Kryžiaus 
'igoninės Pigus. . '

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

BUILDERS AND CONTRACTOR?
Namu Statyba 1r Ramentas

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FEHNGIS, savininkas 
778-8165

Amerika daugeliu atvejų ban-1 
dė Kubos komunistinį režimą 
nuversti, bet nepasisekė. O kai 
Maskvos ponai Įkėlę koją i Ku- [ 
bą panoro atominių raketų prieš 
JAV pristatyti Kuboje, JAV 
Kubą užblokavo ekonomiškai. 
Ekonominė blokada nėra nuimta 
po šiai dienai, bet ji nėra efek
tyvi, kaip buvo manyta. Kubą 
remia Sovietai, kuriems Kubos 
“išlaikymas” kaštuoja 3 mil. 
dol. dienai.

Kubos diktatorius Castro la
bai norėtų normalių santykių su 
Amerika, norėtų, kad būtų nu
imta ekonominė blokada, bet jo
kiu būdu nenori padaryti iŠ sa
vo pusės jokių nuolaidų sušvel
ninant rėžimą, mažiau persekio
jant kubiečius, atsilyginant Ame 
rikos piliečiams už jų konfiskuo
tus turtus, kurių vertė siekia 
1.8 bil. dol.

Antra vertus,'Kubos pabėgė
liai gyveną JAV labai priešina
si Castro pastangoms sunormuo- 
ti santykius su Amerika, kadangi 
Kuba labai daug kubiečių turi 
sukišusi-kalėjime ir juos labai 
blogai užlaiko. Tarpe kitų Ku
bos nusikaltėlių, kalėjime yra 
uždarytų iki 80,000 politinių ka
linių. Castro, žinoma*. Saukia, 
jog tokia raikalarimai bei tvir

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime, 
siųsti tokiu adresu: -

už $1,25,Jeigu 
atsiųsti $1.50 čeki 

Pinigus prašome

- 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

HEATING AND AIR 
•"- - CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago, m. 60609 Teel. VI 7-3447

' DĖMESIO
S2—M M AMŽ’AUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVI.
5234775

t

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

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th SL, Chicago, III. 60629. — T«l. WA 5-2737 
3333 So. Ha I tied ct„ Chicago, HI. 60606. — T«L 254-3320 

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIEN* — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th St, ChlCTZO, m. 60629 • Tel WA 5-2787
Didelis pasirinkimas paros rOilas Įvairi y praklp, 

MAISTAS Iž EUROPOS SANOtLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 8T-, CHICAGO, ILL. 60686. T«L WA 542W

t

-

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 m. 60608.

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

SKAITYK IK KITAJ PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTI ’NAUJIENkS’

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taiiymaa 

1646 WEST 699h STREIT 
Talafj Republic 7-1 Ml

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE f 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-745® 
Taip pat daromi vertimai, ęlmlnlp 
iškvietimai, pildomi pinetybėt pra

šymai Ir kitokį blankai.
.. .........................  I I ■■ Jlf

Siuntiniai j Lietuvą į 

ir kitus kraštus j 
P. NEC/ZINSKAS. 4065 AreMr Ava ! 
Chlogo, III. *0432. T<*l. Y A 7-59*61

WY U. k 1AVTNG5 BttRf

NAUJIENOS, CHICAGO Ė, ILL- WWn-4cy, N«*amb«r 1F»




