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Lietuvos

tina Sovietų žinių agentūra, sa-

pasiru ošime

kiamus ginklus. Iki šiol tokiai 
ginklų prekybai su Kinija prie-
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somybes, kurias 1940 metais tuo 
pačiu laiku nuslopino Sovietų 
Rusija, sulaužydama savo sutar
tį.ir visas tris respublikas jėga 
okupuodama, ? f"

Č2ėr paleistų, paleidus Rusams 
kalėjime laikomą disidentą Vla
dimirą Bukovskį ir Montes at
gautų laisvę, paleidus Kobuje 
jau 15 metų laikomą politini ka
lini Hubertą Matos.

NEW YORKAS — Jungtinės 
Valstybės praėjusio birželio 2 
dieną vetavo Angolos reikalavi
mą priimti j Jungtines Tautas

Angola varu veržiasi 
Į Jungtines Tautas

Jordanija. — Gerai ginkluota jaunų vyrų grupė, 
efis šūvius j pati didžiausią Jordanijos sostinės vieš-

- CHICAGA. — Apie 6,000 lat
vių, gyvenančių. įvairiose Chica- 
gos miesto dalyse, šį ketvirta
dienį, lapkričio 18 dieną, šven
čia Latvijos nepriklausomybės 
•paskelbimo 58 mėtines, sukaktu
ves. Iškilmingos apeigos; jvykš 
tą dieną 8 valandą vakaro Bap
tistų bažnyčioj e, .820 Ontario st,. 
Oak Parke. -Latvija,, kaip ir ki- 
tos' dvi Pabaltijo tautos Lietuva

' Laikraščiai rašo, kad paskuti- 
ni n s bosų pasitarimas įvyks tre
čiadienį, lapkričio 17, bet' ra
dijo agentūros jau paskelbė, kad 
Brežnevas lapkričio 17 apleido 
Belgradą. "

Jis buvo universiteto studen
tu, bet vieną kartą išvarius j j iš 
universiteto, dėl organizuojamų 

^universitete riaušių, jis atsira
do Kuboje teroristų mokykloje. 
Grįžus iš Kubos, jis buvo suim
tas ir ištremtas. iŠ Nikaraguos.
Ištremtasis stud. Amados, ris 

slaptai grįždavo j Nikaraguą ir 
kartu su kitais teroristais už
puldinėdavo ūkius arba polici
jos atskirus valdininku*, iki vie^ 
ųą dieną Savo. ‘

BONA.' — Vakarų Vokietiją 
nepaisant išrinktojo; Amerikos 
prezidento Jimmy Carterio kri
tikos, yra pasiryžusi baigti su
sitarimą dėl atominės medžia
gos, pasakė Vokietijos užsienių 
reikalų mini steni s Klaus Ter- 
floth.

Latvijos nepriklausomybės 
šventė

pereitais metais buvo parduota, 
Dabar per vieną dieną parduodi- j 
m* 24,488 -automobiliai.

Vokietija su Brazilija 
prekiaus atomais

niečiai jau 1970 metais buvo pa
grobę tą patį viešbutį, .bet ir 
tada jie buvo nuginkluoti ir pri
versti pasiduoti.

Palestiniečiai jau seniai veda 
kovas su Jordanijos vyriausybe. 
Jie norėjo nuversti karaliaus iš
tikimo politiko valdžią, bet jiems 
nepavyko. Tris dienas jau tada 
ėjo keres tarp palestiniečių ir 
Jordanijos karių, bet palestinie
čiai ir tada pralaimėjo. Karalius, 
nuginklavęs palestiniečius maiš- 
tininktus, įsakė jjems išsikraus
tyti iš Jordanijos. Dalis palesti
niečių slaptai pabėgo į Libaną 
bet didelė jų dalis pateko į Siri
ją, kurioje prezidentas Amanas 
neleido jiems sauvaliauti. Kai 
prasidėjo pilietinis karas Liba
ne, tai palestiniečiai buvo pirm- 
mieji ten išsiųsti. Vėliau Si
rijos kariuomenė buvo priversta 
ten juos nuginkluoti. Ginklus jie 
gaudavo iš Libijos.

Žemutinį viešbučio aukštą už
ėmę partizanai pradėjo ieškoti 
saugesnės vietos. Jie prasiver
žė į antrą aukštą. Bandė veržtis 
į tretįjį, bet ten jie jau rado pa
sipriešinimą. Gerai ginkluoti 
Jordanijos kariai nušovė kelis 
palestiniečius ir užėmę žemutinę 
viešbučio dalį. Buvo nutrauktas 
visas susisiekimas telefonu, ka
riuomenės daliniai apsupo visą 
viešbučio rajoną. Partizanams 
pavyko prasiveržti į tretįjį vieš
bučio aukštą, bet jie jau buvo 
atsargūs su įkaitais.

Pačiame viešbutyje tarp pa
lestiniečių ir Jordanijos karo da
linių. Kovos tęsėsi ištisą 10 vai. 
Jordaniečiai nušovė tris pales
tiniečius, atsisakiusius klausy
ti karių įsakymų, o vieną labai 
sunkiai sužeidė. Trečiadienio ry
tą susišaudymas baigtas. Jor-

' — Čikagos motoristai paste
bi, kad gazolinas yra labai ne- 
žymiai jpabrangęs — 0.6%.

loję šeimininkauja Kubos rau
donarmiečiai, kurie pagelbėjo 
Angolos marksistų organizaci
jai nugalėti dvi Vakarams sim
patizavusias grupes ir padėjjo 
mark?fistams pasigrobti, Ango
los valdžią, šiomis dienomis 
Jungtinės Tautos gavo antrą 
Angolos pareiškimą, kad nori 
būti priimtą pilnu JT nariu.

Carter pirmadienį pasakė, kad 
jis panaudos dinlomatines prie
mones sustabdyti kad Vokietija 
neparduotų Brazilijai plutoniu- 
mo perdirbimo įmonės ir kad! 
Prancūzija susilaikytų nuo to-' 
kios pat Įmonės pardavimo Pa-1 danijos kariai kariai nuginkla 
kistanui. Terifloth užtikrino, į vo visus palestiniečius ir atsta- 
kad sutartis su Brazilija nepa- tė judėjimą viėšbutyje. Palesti, 
žeidžianti principo neleisti ato
minių ginklų plitimo.

tina1 Sovietų žinių agentūra, sa- į ris, sakydamas, kad tuo nusi- 
kydama, kad yra nuomonių skir- statysime prieš Ameriką Sovie- 

WASHINGTONAS. — JAV‘tomas. tus-
Pašto Tarnyba pranešė, kad pa-I 
skutimus 3 mėnesius, baigianti 
spalio 1 diena, paštas padarė 15 I 
milijonų dolerių pelno, tiek, kad

Žuvo Kuboje 
paruoštas vadas

kas Benjamin F. Bailar užtikri
no, kad ateinančiais 1977 metais 
nereiks pašto kainų dar dąų-

Palestiniečiai turėjo pagrin
do manyti, kad Jordanijos kara
lius buvo minėtame kotelyje, ku
ris yra centralinėje Amano aikš- 

į tėję, visai prieš Amerikos am
basadą. Tuo tarpu karaliaus bu
veinė neskelbiama. nepa
sakoma, ar jis užpuolimo metu 
buvo naujausiame Jordanijos 
viešbutyje, ar buvo kurioje ki
toje savo viloje. Žemutinį aukš
tą užėmę partizanai buvo nuste
binti, kai prie to paties hotelio 
atvyko gerai ginkluotas kara

liaus asmens sargybos dalinys 
ir pradėjo veržtis į vidų. Prie 

.viešbučio, atsirado,..irJordanijos 
kariuomenės komandos, apmo
kytos vesti kovas labai siaurose 
gatvėse ir moderniuose namuo-
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kiais prez. Fordo pareiškimais 
jr kongreso rezoliucijomis.

Dabar esame trečiame mūsų 
veiklos etape
Belgrado konferencijai, kur tu
rės būti išryškinti Sov. Sąjun
gos nusikaltimai laužant Helsin
kio konfereneijos nuostatus, pa*> 
gaiadlaoc fcwoewe t*’’**.

Telegramomis ir raštu sveiki
no: -dr. A. Bačkis
Charge d’Affaires' gen. kons. J. 
Daužvardienė, gen. kons. dr. J. 
žmuidzinas, gen. kons. A, Simu
tis, A. Miner — vyčiai, pulk. K. 
Dabulevičius — ramovėnai, V. 
■Pocius — L. policijos Krivūlė, 
Vyr. akt. V. Statkūs — skautai, 
M. Pranevičius — socialdemo
kratai, kun. St. Neimanas — 
evangelikų taryba, K. Milkovai- 
tis — šauliai, kun. K. Kuzmins
kas — LKRS rėmėiai, M. Rudie
nė — Balfas, J. Šlajus — Liet. 
Bendruomenė, dr. J. Balčiūnas
— Liet. gyd. s-ga, kun. P. Garš
va — Draugas, kun. J. Vaišnys
— L. žurn. S-ga, A. Rakštelė
— St. Petersburg Alta, dr. G. Ba- 
lukas — Liet. Fondas, Latvių 
s-ga, E. Toomsalu — estai, Gr. 
Lazauskas ir T. Briškaitis — 
valst. liaud., prof. Br. Kasias, 
E. čekienė — taut, s-ga, M. Bly
nas — Liet. Atg. Sąj.

Sveikinimų šiemet buvo dau
giau kaip pernai.

Dr. K. Bobelio pranešimas

Altos pirm. dr. K. Bobelis sa
vo pranešime pažymėjo, kad pra
ėjusiais veiklos metais buvo pa
siekti laimėjimai dviejuose vei
klos etapuose: užsitikrinta, kad 
JAV nepripažins Lietuvos in
korporacijos ir išryškinta, kad 
Helsinkio susitarimai nepakei
tė JAV nusistatymo Lietuvos at

siekė; kad būtų tam reikalui įs
teigta- speciali Washington© ko
misija. Veikiant lietuviams ir 
kitiems pavergtiesiems, kongre
sas sudarė tokią komisiją, tik 
Valstybės departamentas jos 
veiklą kliudo. „

Tolimesni Altos veiklos • eta
pai: formuoti Lietuvai palankią 
pasaulio opiniją, spausti, kad 
būtų laikomasi tautų laisvo ap
sisprendimo dėsnio ir siekti Lie*- 
tuvos nepriklausomybės.
' Dr. *K, Bobelis savo šioje ka
dencijoje turėjo tris pasimaty
mus su prezidentu. Etninių gru
pių akivaizdoje dr. Bobelis pre
zidentui pareiškė nepasitikėji
mą Kissingerio politika.

Altą veikė Bražinskų reikalu'. 
Remdami organizacijų veiklą, Al
tos vadovybės žmonės dalyvavo 
seimuose, suvažiavimuose. Altą 
palaikė ryšius su kitomis pa
vargtomis tautomis, nuolat kla
beno ,Wa*lįingtono įstaigoae.^

' (Ndrefta 12 pat)
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Politikierius užsiima 
kanapių šmugeliu

Rusai nori kalbėtis 
su Jimmy Carteriu
MASKVA; — Sovietų Rusijos 

Užsienio politikos žinovai Mas
kvoje Tnano, kad naujai išrink
tai Amerikos prezidentas Carte- 
ris nesuskubins- susitikti su L. 
Brežnevu, todėl jie siūlo, kad 
Maskva imtų signalizuoti Ame
rikai tiksliau tariant Vašingto- 
ntri, kad JAV užsienio politika 
■jau nebedominuojama Sovietų 
ir JAV santykių.'Esą, ponas J. 
Carteris nedelsiant turi susitikti 
su Brežnevu pasitarti.

t ; BBrežnevas inspektuoja 
r*; Soyietų^ kolonijas

' - 'BUCHARESTAS. — Sovietų 
Rusijos kompartijos general. Se
kretorius LeonidasBrežnevas, 
Judos bučkiu paženklinęs Jugos
lavijos valdovą Tito Brozą, šio 
mėnesio antroje pusėje keliau
ja, tą pat padaryti Rumunijoje, 
kur taip pat kaip Jugoslavijoje 
bandys bučkiais užmigdytr bud
rumą, kuomet Raudonosios-’ ar-

Čilė paleis kalinius
SANTIAGO. — Čilės vyriau

sybė nusprendusi suteikti lais
vę kokiems 323 politiniams kali
niams, išskiriant 20, kurie būtų 
į laisvę paleisti tik tuomet, kuo
met Sovietų Rusija ir Kuba su
tiktų taipgi paleisti į laisvę pas 
save laikomus politinius kalinius.

Tarp tų 20-ties politinių kali
nių yra už įstatymo ribų komu
nistų partijos buvęs generalinis 
sekretorius Luis Corvalan ir bu
vęs Čilės komunistų partijos ly-

į Piąsikėsintojai buvo pagrobę tris hotel 
’ ; ; -aukštus, bet nepajėgė viso užimti

AMANAS, 
paleidusi

I būtį “International”, tuojau užėmė pirmąjį hotelio aukštą ir pa- 
I ėmė’kelis įkaitus. Tuojau nustatyta, kad patį didžiausią Jorda
nijos viešbutį norėjo užimti palestiniečiai, kurie jau keiiųtas me
tas bando nužudyti Jordanijos karalių, įsakiusį palestiniečiams 

i išsikraustyti iš Jordanijos.

Amerikos Lietuvių Tarybos 36-tas suvažiavimas Chivagoje 
lapkr. 13 d; buvo labai sėkmingas. Dalyvių buvo 155. Suvažiavi
mą atidarė pirm. dr. K. Bobelis, jam vadovaudamas pakaitomis, 
su vicepirmininkais: T. Blinstrubu, P, Dargiu, J. Valaičiu, dr. K. 
ši’dlauskm"dr--V^§imaičiu.

fnvokaciją sukalbėjo kun. dr.
Ign. Urbonas.
L Sekretoriavo A. Pakalniškis,
St. Maukus, M. ^ranevičius.

Rezoliucijų komisija: E. Mi- 
kužiūtė, T. Blinstrubas, V. Yu- 
cius, dr. K. Šidlauskas, dr. V. Ši
maitis, kun. A. Stasys, J. Talah-
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Paveiksle matomi smaigaliai gaudo įvairiu kompiuteriv balsus. Pagal balsą jie 
nustato,-ar kompiuterio dalelytės gerai veikia^ ar jau laikas jas pakeisti. Paveiksle 
matomas kompiuteriams tikrinti centras pastatytas Minnesotol, Rochester mieste, 1MB 
bendrovės dirbtuvėje. Paveiksle matome vieną kompiuterį ir tikrintoją, paleidusį rei
kalingas elektros šviesas ir energiją.

SAN ANTONIO. — Teksaso 
Valstijos Chicano Ramsey mu- 
nit, Raza unid& partijos vardu 
kandidatavę net 'du kartu 
į Teksaso valstijos gubernato
rius,' yra sugautas per sieną ga
benant 6,000 svarų marijuanas 
bei kanapių. : >.

■ Jis dabar, vietoj pakliūti į

Manoma parduoti
Kinijai ginklus

j WASHINGTONAS. — Gink
lų pardavimo Kinijai klausimu 
ruošiama reikiamų davinių san-

MANAGUA. — Lapkričio mė
nesyje žuvo kovoje su kariuome- 

NEW YORKAS. “ Jungti-.nės daliniu Nikaraguos teroris- 
niu Tautų .Saugumo Taryba 14 Į tų vadas C. F. Amador, suorga- 
balsais prieš 1 nutarė priimti mizavęs Nikaraguos slaptą tero- 
nąriu į Jungtines Tautas, kad įrištų organizaciją—.Fronto San- 
galėtų dalyvauti JT kaip 146 (dinitą de Liberation National, 
narys, bet Jungtinės Valstybės 
tą rezoliuciją vetavo, pareikš
damos, kad Vietnamas iki šiol 
nepasiaiškino, ką jis padarė su 
800 JAV karių, apie kurių liki
mą iki šiol nedavė jokio patiki
mo paaiškinimo.

— Naujų automobilių lapkričio 
mėnesyje parduos kokiais 1.5%

" Sveikino: latvių yąrdu V. Viks- 
ninš, Balfo — kun. A. Trakis, 
šaulių — K. Milkovaitiš, buvęs 
Altos- pirm. inž. Ėug. Bartkus, Į 
R. B-nės— dr. V. Dargis, Vliko 
— prbf. Ę.. Vitkus, Bicentennial 
komiteto — dr. J. Baleiūnas, ra- 
movėnų — pik. K. Dabulevičius.

Telefonu perdavė sveikinimus 
Vliko pirm. dr. K.-Valiūnas.

• Vysk. V. Brizgys savo sveiki
nime pabrėžė,- JcadkAięs- veikla k 
ypač tuo maloni, kad čia' matai ! 
atstovaujamus visų' pažiūrų lie-1 
tuvius. Net . 35 m. praktika ro
do, kad retai kuris sąjūdis tokiu 
visu atstovavimu ir sutarimu 
gali prilygti Aitai, kur ryškios 
broliškos- nuotaikos laisvinimo 
pastangose.

Sveikinimai raštu - I

rBrežnevo-Tito 
pasitarimai

BELGRADAS. — Sovietų im
perijos boso. Brežnevo ir Jugos
lavų komunistinio rėžimo vado, 
Tito pasitarimai neina taip sklan j trauka, kuri bus įteikta išrink- 
džiai, kaip jie-norėtų. Jugoslavų tam prez. Carteriui. Santrauko- 
žinių agentūra Tajug sako, kad jc bus patariama, .pasak U. S. 
Tito ir Brežnevas turėjo tarpu- News and World Report žurnalo, 
savyje sklandžius pasitarimus, pardtuoti raudonajai Kinijai rei- 

mijos koncentracija kelintas mėč kas Europoje suprantama, jog 
nuo vyksta Jugoslavijos ir Ru- diplomatiškoje kalboje tai reiš- 
munijos pasieniais. '■’ ?

JAV paštas uždirbo S15 miL

reikės, tai bus. labai nedaug ir 
dar šiais metais”. - - < k f

Trys žudikai ilgai kalės j

CHICAGA. .-r-. Trys ; jauni 
žmogžudžiai — du pp 19 ir tre
čias 20 metų amžiaus kriminali
nio teismo teisėjo nuteisti nuo 
250 iki 500 įmetu kalėti už nu
žudymą dviejų asmenų, kurie 
teismė prieš. Juos anksčiau liū-l 
dijo ir buvo sutikę tefitnui liu
dyti prieš to žudikų “trio” nau
jus nūsikaltitAŲS. * ' J’ į

22 jūrų šauliai pašalinti

EL TORO, Calif. UPI prane-, 
Šimu, dvidešimt du kariuomenės 
policininkai * iŠ jūrų šaulių "didi- 
nių pašalinti iš tarnybos Už tak 
kad baigę tarnybos valandas 'rū
kydavo marijtianą. Penki po
licininkai prisipažino patys rūkę' 
ir išdavė kitus 17 rūkorius.



Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas
; \.r,t iš I psL)

i nešė, kad per metus buvo .pa-

laikonios paskaitos pas kita-sarj 
taurius.

Dr. X Genys, Altos atstovas mi

*©•© ruošiami V®, ųž rezoliucijas.. Suvažiavimas

pavergę tartą

I

Atvykęs Amerikoe Balso red. | 
tele- J. Btekaitis surinko medžiagą 

- ’ rxk-apie suvažiavimą pi
apie labai aktyvią Bendro Ame džios atstovams. Clevelands net į Lietuvą, 
rikiečių Pabaltieėių komiteto buvo paskelbtas konkursas' 
veiklą. Posėdžiai daromi kas moksleiviais apie vasario 16' 
savaitė, lankomi kongreso na- reikšmę, 
riai ir valdžios įstaigos. Dr. .n . J.• • i , f - • - Nauja Allot vadovybeGenys išrinktas-etninių grupių -.
konferencijos pirmininku, -dr. t Altas tarybą dabar sudarys 
K. Šidlauskas tos institucijos r—i k^tįfederLijįį* K. Bobelis ir' scuiiifwwAp
leisiu komiteto pirmininku. kuo. A? Sžašya^sociald.: J, Sko' 
vn • 4 1 i • •' rubskas ir dr. J. Valaitis; tau-
y. Apraitiš iždo globėjų v ar t.7<T Blinstrabas ir P Bu

du praarė, kad finansinė : _ ^siįail'
kaitomybe vedama tvarkingai. ' qt a _ P Dar
Altos iždo padėtis šiemet gęres gis; LRKSA dn V- Simaitis;
nebėgu peraaa. kat.lanL — Ė. Vilimaitė; vyčių

I ku“: \St^ ,aklr,apis d.r A. Pakataiškia; LAS - E- 
Pl * * 1 * l J * Šmilgys; vilniečių — J. Pakai

ntn pabaigoje verke, kad rei- :j^deal,DT Bar5tet^ė; 
kia kovon lietuviui su lietuviu. k
■Skatao sbpnnu jo pastangas, alst

■ įcĮųngtcme.
Altą sudarančios organizacijos į Be šių valdybos narių. į Al- 

Pasisakė Altą sudarančiu or /tos 1^; kat fed. S.
Prisakė Kuprys, prof. J. Stekas, R Pau

įgabotiniai P. Dargis - SLA, “>
dr. J. Meškauskas — kat fe- Q o. ' t v i -iT' 
der., T. Blinstruhas — taut s- -f"» ▼•<**«•

Eug. Smilgjs — LAS, Vyt S .
Yucius — LRKSA, M. Pranevi- .zZiene 

. čius —: socialdemokratų, A. ‘j 
■ Čaplikas —' tautinės sandaros, '-~ r*' 
V. Šimkus — vilniečių, A. Pa- 

vyčiųj. Talandis — 
K. Milkovaitis — 

šaulių, E. Vilimaitė—kat. mot., 
O. Baršketytė — studentų var 
du. Jie visi pažymėjo; kad šios 

sudarančios centrinės or- \ v.
ganizacijos Amerikos Lietuvių °iecl^t 
Tarybą visokeriopai remia ir 

, brangina pirm. dr. K. Bobelio 1 
įbei kitų vadovybės narių pasiš 
į-ventimą. Į Altą įsijungė ir lie-

• į j amų 53,187 dol., išlaidų 43,905 Washingtone, p a i nformavo gramas kolVafdųbos narių pranešimai , - -
doL Dabar ižde netoli 41,000 

Altos sekr. kun. A. Stasys’dol.
pranešė, kad valdyba turėjo 6j Kun. dr. J. Prunskis prane- 
posėdzius ir eilę mažesnių pa-' §ė, kad Altos biuleteniai leidžia 
sitarinų. Gauta apie oOO ras- mi kas dvi savaiti, ar pagal rei 
tų, išsiųsta laišku, raštų ir biu- kalą dažniau. “Lithuania” kny 
letenių 11900. Pažymėjo, kad gutės išleista antra laida 30,- 
rūpestingai savo pareigas at- 000 egz., atsakinėjama į ame 
lieka Altos vedėja L Blinstru- rikiečių spaudoje pasireiškian 
bienė, informacijos vedėjas įjus netikslumus, rašomi laiš- 
kun. J. Prunskis. kai redakcijoms, palaikomi ry

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje
KAZYS KARUŽA

i***

ALT. Informacija I As vis ziunu j p. Lukošių, Kaa yra xaz kut matytas 
man jo veidas. Tuomet jam priminiau savo brolį Petrą. 

■ Jis nustemba: — Ponas karuža. Aš jūsų brolį yerai paži
nojau, nes abu priklausėme Šatrijos korporacijai Kapi
ne, studentavimo laikais. _i(i.
kad yra kaž kur matytas man jo veidas. Tuomet jam pri- 

i k j- - ■ v,10 miniau savo brolį Petrą. Jis nustemba: — Ponas Karuža,alyvos bendroves direktorius Re- . ... . , ... .
za FaUah, kalbėdamas Amerikos broll pazmojau, nes abu pnklauseme šatn-
atominės pramonės ir Amerikos jos korporacijai Kaune, studentavimo laikais.
atominės sąjungos nariams, pa-Į' Atsisveikinau ir išvažiavome namo su pp. Valteriais. 
siūlė steigti tarptautinį energi- (Važiuodamas galvojau, kad šią gimnaziją reikia remtį pi- 

rigais ir mokiniais. Nors ten daugumas lietuvių vaikų 
nubyrės, sukurdami mišrias šeimas, bet kiti liks naudongi 
Lietuvai.

1975 m. liepos 29 d. nuo anksto ryto pasiruošiau ke
lionei lėktuvu į Californiją. Galvoju, kaip greit šiais lai
kais viskas vyksta. Mano dviejų, mėnesių kelionė buvo 
įdomi tuo, kad patyriau daug dalykų, ypač Švedijoje. Vi
sur aplankiau daug istorinių vietų, sutikau daug pažįs
tamų, jų tarpe įsigijau naujų draugų, ypač Romoje.

Lėktuvas turi išskristi po pietų 4:50 vai. Taip gražiai 
praleidau laiką, užbaigdamas kelionę pas dr- Birutę ir 
Valterį kaime, šalia Darmstadto. Su jais pasikalbėjome 
apie Lietuvos padėtį, baisųjį Sibirą, jų vargus nelaisyė- 

, tremties gyvenimą, kur yra išsklaidyti lietuviai po vi
są pasaulį. z
Kalba gerai mezgėsi, nes ir mes visi patyrėme sunkų gy

venimą, kai Lietuva buvo Maskvos raudonosis armijos 
okupuota. Ponas Valteris papasakojo apie savo kryžiaus 
kelius nelaisvėje Rusijoje, vėliau Lietuvoje, kol, į, kaip 
vokiečių kilmės žmogus, su-'šeima galėjo išemigruoti 
prieš 3 metus į Vakarų Vokietiją. Jie galėtų parašyti

Tarptautinis 
Energijos bankas

■ pardavus steigiamo banko bo
nus, kuriuos turėtų pirkti žemės 
alyvą ir- kitas energijos žalia
vas parduodančios ir perkančios 
šalys. Toks, esą, bankas paleng
vintų tarp energiją perkančių 
ir parduodančių šalių pinigų 
pervedimą ir neleistų susikaupti 
vienos šalies valiutai kitoje ša
lyje, kaip dabar kad pasitaiko.

Failai mano, kad tarptautinis

suoti... naujės energijos ieškoji
mą. ’

L Devenienė, 
.. Andriulio-

□is, dr. V. Dargis, J. Kapa- 
čiriskas; SLA — E. Mikuaūtė; 
LRKSA- —'preL J. Baltuševi- 
ėius, V. Yucius; kat moterų— 
J. Rdtsko, M. Srupšienė; Vyčių 
— .A. M. Kassel, I. Šankus; LAS 
— K. Dirkis, V, Jokūbaitis; vii

— J. Lekas ir A. Stan
kus; studentų — D. Antanely. 
tė ir V. Zagarškas; respubliko
nų — K. Oksas. '

Į iždo globėjus paskirti šie 
tu’Ti'demokrZT'““”’........ tarybos nariai: kat fed. - inž.

_ i: ¥. Naudžius, taut. — V. Abrai-
Is skyrių atstovų paaiškėjo, .tis,. spciąldem. -— St. Briedis, 

kad veikia 24 Altos skyriai. Įsi sandaros — A. Čaplikas.
Tušo piešinys steigė naujas-- skyriais.Hot Sp-" . .. ■ . . ' ..» v j3 r ysigys būstinę -

f I Klausimų ir sumanymų me-
x ;jų valdyboj sudalytos komisi-

..-’-.'J ■ [jos vardu Tąlaišdiis padarė
1 pranešimą apie sumanymą Al 

• \ - 1 - (/tąjį įgyti Ghlcagoje ųuoešayą
į būstinę — . namus. Suvažiavi- 

- ■ . ’ ■' . . * y į mas vienhalsiai sumanymą pri
ėmė ir pavedė valdybai, vykdy- 

© ' * .'
f ^ikštae ^priešingų

L^blU^ y V A ♦<. Ą.^1 ■ ~ ^balsų prieš jauninių. siuntimą
jsį?-Vilniaus- kursus. Sveikinimo 
-žodį pasakė Naujienų red. SL 
-,Gudeli&>:

f ? Suvažiavime dalyvavo 43 ta 
j iybos ir vald. nariai, 22 skyrių .nyo šiol užkriminališkafdestruk. 
, atstovai, 35 organizacijų" atsto '

- -vai, 6 spaudos atstovai iž. 50tatsakyti jų tėvai.
1 svečių. Visi pavaišinti pietu
mis. -T-, . * ,
š ■ - Rezoliucijos ■

Suvažiavimas priėihė rezo
liucijas, kurias perskaitė rezol. 
komis, pirm. T. BŽiastaubas: 
sveikinami Lietuvos diploma- 

i tin ės te konsularinėsLtarnybos 
nariai, veiklos sričių pasidalL 

1 nimas yra būtinas,, -sveikina- 
; mos tos* organizacijos, kurios- 

to laikosi; dėkojama už sveiki
nimus ir aukas; sveikinamas 
Vlikas. linkint jam, sėkmės va
dovaujant kovai , dėl laisvės; dė 
kojama spaudai, radijui, tele- 

j vizijai už paramą 'Altai ir už 
įsijungimą į Lietuvos laisvini-

kalniškis-

X-

5

KfoHy Pitcher loved her birbena.
So much so, that when he went into battle 

darinį, the Revolution, she did too. Right-by his side.
Then one day, while loading cannons, he was 

killed by a British bullet.
Molly knew the time had come to take 

stock in her country. So she picked up 
■where her husband left off. And when 
die smoke cleared, America had a 
new victory and a new heroine.

Today, when its time to take 
ztock in their country, Americans 
buy U.S Savings Bonds.

When you join the Payroll

Savings Plan at weak, a little is set aside from each 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Automatically. '

That way, yotfte making areal investment in 
your future. And in America s, too.

So buy United States Savings Bonds;,

opportunity investment.

Nb-KBoA
Bond* can be replaced ifrecocdfc<e | 
peeded, Bond* can be cashed at focr 
pctsubp 
wcnuf

A p«Me MMiwerta sBWeHtw

. Čikagos įūry šauliu 
susirinkimas

Š; m., lapkričio mėn. 21 d., 
sekmadienį, 3 vai. p. p. Vyčių 
salėje, įvyks Gen. T. Daukanto 
jūrų šaulių kuopos, šiais metais į 
paskutinis, narių susirinkimas, 
kurio metu bus paminėta Lietu
vos Kariuomenės atkūrimo me
tinė sukaktis, apžvelgti šiais me
tais atlikti darbai- ir aptarti ki
ti, Gen. Daukanto jūrų šaulių 
kuopą lieeiantieji, veiklos bei or- 
ganiazeiniai reikalai.

Lietuvos Kariuomenės šventę 
minint, žodį tars LŠST Pirmi
ninkas į. š. K. Milkovaitis ir bus 
parodyta karinio turinio spal
vuota garsinė filmą.

Kviečiami’ visi Čikagos Gen. 
T. Daukanto jūrų šaulių kuopos 
nariai susirinkime ir Cicero 
“Klaipėdos” jūrų šaulių kuopos

veninio;baisumus.
' ’ ’ ’■ - ■* •

Apie 10 vai. po pietų jie nuvežė mane savo automo-

riu atsisveikinau perone kaip^su broliu- Jis grįžo auto
mobiliu namo, o jo žmona dr. Birutė palydėjo mane r _ ' — _ -_ — — ----- __ -_r; - .‘r- ’J ‘ ‘ ‘ ‘"

dovanų žmonai, o dukrai nupirkau žiedą Neapolyje. 
Taip apsirūpinau dovanomis. ’ v* - čv ghl-j

Su p. Birute vėliau vaikštinėjome miesto centre ir 
-sesės bei broliai, šio susirinki- P° krautuves, kur 3 vaL grąžome atgal j stotą ir trauki
nio— Lietuvos-.Kariniu Pajėgų niu ji palydėjo mane iki aerodromo. Aerodromo-stotis 
■atkūrimo paminėjimo dalyje,tyra moderniškesnė už Los Angeles, bet žymiai mažesnė 
-J ploto atžvilgiu, o mūsų miesto lėktuvų stotis daugiaudalyvauti.

Tėvai gaus atsakyt 
už vandalu “veiklą”

CHICAGA. — Cook apskrities 
komisionierių taryba nutarė; kad-

_________ _______________ _________
'fyvius savo vaikų veiksmus gaus-

' Potvarkiu, kurs apima ir ne- 
inkorporuetas Gook apskrities 
vietas, “vandalai-” bus baudžia
mi iki SI,006 pinigais ir metus 
teismo priežiūros. Priedams 

: “vandalai” gidės- būti pašaukti- 
-atlikti treniruotės programą,, 
medicininį arba psichiatrinį gy
dymą arba gydymą nuo alkoho
lizmo ir nuo narkotikų, ir iki 
$1,000 atlyginimo.

Vąikų tėvai ar globėjai gali 
dabar būti baudžiami iki $1,000, 
jei bus nustatyta, kad jie nela
bai teprižiūrėjo savo vaikus.

Tarybos prezidentas George 
W. Dunne pareiškė, kad tas po
tvarkis Miškų Saugomų Distrik- 

mo reikalus; džiaugiamasi, kad. 
jau 12 centrinių organizacijų 
darniai dirba AItc.. kviečiamos 
kilos įsijungti.

Strvažiavimas pritarė- Altas 
valdybos Perlam i politikai, ypač 

i reikšdamas padėką pirm^, dr. 
K. Bobeliui ir intarrtaerjos va 
dovui už pasiveutinią; dėkoja

te bus taikomas kai tik Distrikto 
komisionieriai išleis savo pana
šų potvarkį.

Nori maldų lietuvių kalba
Vilniaus Krašto Lietuvių 

S-gos Ghicagos skyriaus eilinis 
narių susirinkimas įvyks š. m.

.r

Ponia Birutė atsisveikino su manim ir nudūmė trau
kiniu namo, o aš nuėjau i laukiamąjį, kur buvo prisirin
kę virš 500 keleivių. Netrukus sulipome į’ lėktuvą, kuris 
4 :50 vaL atsiplėšė nuo pakilimo tako ir staigiu kampu 
kilo į erdvies, o žemė nuo mūsų vis tolo.

Oro laivas skrido Skandinavijos kryptimi,, artėjo
me prie šiaurės asigalio, vėliau pasukome į. Amerikos že
myną, o nakties metu nusileido-lėktuvas Čikagos aero-

karų Amerikos žemyno Kalifornijos kryptimi prie An- 
gelij miesto, kuris mau mielas širdžiai, kaip savo tėvynė.

Aš esu labai patenkintas savo ilga kelione, nes apke-

nuotyknj ir parsivežiau krūvą atsiminimų, kuriuos -čia 
aprašau- laikraštyje Kelionėje patyriau daug naujo, pa
mačiau žmonių gyvenimą, jų kultūrą, politiką ir ekono
minę būklę. Aplankiau daug žymių istorinių vietų, daug 
žmonių,* ir jaučiu, kad mano mąstymo ir pažinimo hori
zontas labai prasiplėtė, pagylėjo.

Bendrais bruožais paėmus, pragyvenimas Ęuropoje 
brangus,, išskyrus Ispaniją, o brangiausias pragyvenimas 
yra Šveicarijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Danijoje, Šve
dijoje, Norvegijoje, Prancūzijoj-, Anglijoje, Liuxembou- 
ge ir kt. Palyginus Europos pragyvenimą pagal žmonių 
uždarbius yra pigiausias Ispanijoje ir Amerikoje- Gal 
kas nesutiktų su mano nuomone-, bet aš taip pats įsitiki
nau, praleisdamas Europoje du mėnesiu žinoma, trum
pas laikas, gal aš klystu, bet man atrodo, kad ne. t

Politinė padėtis Europoje nėra gera, nes daugumas 
prisibijo Sovietinio komunizmo, pilnai nepasitiki Ame-

lapkričio mėn. 21 d. sekmadienį ( rikos ištikimybe, pagalba ir vedama politika. Amerikos 
S vai. p. p. Jdunimoįkm. ffetuvHkat ^iLmb' Toe”'K^dr“ įn’*™*1*

paramą, kviečiam® vieningaiTT'Jlbės aX iJnsko bei veidą. Vokiečiai yra nwnmns nenori, tad,va-
/ savo priturima fa- aukomis rem kovas dėl Fanialdų gimtąją kanl aliJantair ypač Amerika, ąteitraūktg savo kario jė- 

ti Altos vedamą Lietuvos tais-. kalba. V g. gas iš Europos.
’'virtimo darbą. - įę- j. ' ' . . L

tj f- į Syeikįnąmas prez. Fordas,
dėkojama už pareiilUuidi apie

paramą, kviečiama? vieningai, kalhės py^ Ueh>

ti Altos vedamą Lietuvos bais-. kalba.

__  . pažinimą. Sveikinamais • prez.
Qarteris^ prašomą.,dpU visas 
pastangas \pavergtu Metayai 
laisvinti? Dėkojama Kongresui

Stuart įteikė temnui prašymą 
atskirti jį nuo tūlos Sue Taylor, 
sų kuria apsivedęs lapkričio 3d., .
būdamas tiek girtas, kad neši- S K H K /M 
nojęs ką dwpsr.ir išsipagiriojęs 
nieko nebepamenąs. -»ir- u- • • -L V1

ist rw*n:RfA>
t w v F
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tai rašo ne trečio
SKYRIAUS MOKINĖ

Birute Pumputienė pakeitė 
namų pardavimo būdą

Lietuviai tėvai jėzuitai Chi- 
cagoje leidžia dvisavaitinį biu
letenį: “Mūsų žinios”. Jis skir
tas jėzuitų ir Jaunimo Centro 
informacijai. Deja, š.' m. spa
lio mėn. 3 dienos laidoje buvo' 
jame įtalpintas ir propagandi
nis Aldono® šilėnaitės rašinys vė” smegenis, bet juos padarė 

savo-agentais ir kovūnais už 
komunizmą? Nejaugi lietuviš
kojo jaunimo 'filosofija jam 
būtų lyg neperšaunamas sky
das? Tai vaikiškas galvoji
mas: Tokį samprotovimą, kokį 
skelbia Aldona šilėnaitė, lega 

• skyriaus

nes mūsų jaunimo filosofijoje 
stipru® nusimanymas, todėl jo 
komunistinė filosofija neįvei
ks. Ar gi tai tiesa, kai šimtai 
pavyzdžių' rudo visai priešin
gai, kad tokioms apsišarvavu
sioms fHisofija, ne tik “išplo-

raeiju ir veržimasis žūt būt jų 
sau paglemžti, rodo jų politinį 
užmojį, daryti pakeitimus Al

sios institucijoje. Aišku, kad jų 
tokie kęslai suskaldys Federa- 

Taigi, jau turėsime fron
Cbjcaga, III., — Biruti- Pum- atėję keli kiti “spekuliantai , 

putienė, dirbanti gailestingoji kurie kartu pareikalavo, kad 
sesuo, bet baigianti studijuoti būtų pažymėtas parduodamos 1*n*n^V suskaldytą ne tik Lie- 
medicinos mokslus, panorėjusi nuosavybės adresas, kaip kad Bendruomenę, bet ir R.

apie bendravimą su Lietuva. 
Tat, kyla klausimas, kodėl šis 
jos rašinys rado vietą jėzuitų 

’ ir Jaunimo Centro informaci
niame i leidinyje? Juk klausi
mas apie bendravimą su Lietu
va yra grynai politinis, labai 
opus ir kontraveršinis. Jau ir Ii skelbti tik trečio 
pąti rašėja pripažįsta, kad jis mokinė, bet aš manau, kad ji 
suskaldė lietuvių Bendruome- trečią skyrių jau yra baigusi 
nę. , , , , daug seniau.

Aldona šilėnaitė, šio rašinio jf sn.' pasididžiavimu skelbia 
autorė, cituoja teisingą Vytau si, kad jai buvojanl Lietuvoje 
to Kutkaus mintį, kad lietu- komunistai jos smegenų neiš- 
viai nepasitiki ir bijo komu- plovė. Koks naivus jos pareiš- 
nistų kieĮkviename žingsnyje, kimas! Ji< jau net nebejaučia. 
Taip galvoja ne vien .tik Vy- kad savo rašinėliu Jėzuitų biu 

r , letenyje plauna smegenis- Jau
jos dalis, kuriai teko bent kiek ųimo Centro lankytojams. Jos 

rašinėly niekur nėra paminė
ta, kad Lietuva yra pavergta. O 
priešingai ji įtaigoja jaunimą 

remdama “Akiračių” skelbia- ten vykti ir atgaivinti Lietuvos 
momis apie bendradarbiavimą istoriją. Kokią istoriją? Ten 
sentencijomis jį griauna to--Lietuvos istorijos jau nėra. Ji 
kiais “argumentais”: Bendrą- mananti, kad bendravimas yra 
rimas su Lietuva gi jau nėra- naudingas tik lietuviams,’ o TamošaItls 
šo okupuota ar nevargta Lie- nepriešams. Tai atbulas galvo 
tuva), jaunimui ne lik reika^- jįmas Kas šiandien gali laisvai vaikai lankytų. Lietuvą. Oku 
bngas, o tiesiog būtinas ir toks nuvykti į okupantą Lietuvą ir pantas juos mielai priima ir 
bendradarbiavimas turi būti j.as suteikia tokią malonę? Ar dovanai“šviečia” šešias savai- 
nuolati^is.” Ji svaiioja, kad „j okupantas yra naiviškesnis tęs. Jam naudingi tie, kurie ma 
Lietuvą valdo tik tokia parti- §ia rasėj ? Kas galėtų tikėti, ži išvežti arba čia gimę ir au- 
ja, kurios negalima kontroliuo jjs puoselėtų tokį bendra- gę, mat tokiems lengviau iš- 
ti, todėl neišmintinga bijoti va
žinėti Lietuvon".' Ar gi, iš tik-. 5 
rųjų Lietuvą valdo tik nepklus 
ni partija? Nejaugi, ji dar iki lietuvių nuvykimas į oku novės dūmines grinčias, sama- 
šio laiko nežino, kad ten lietu
viai nėra laisvi, d tik vergai. pantą?.-Toks vykimas okupuo- skurdo ir vargo jųjų tėvai, gy 
Reikia stebėtis, kad mūsų iš- ton Lietuvon yra naudingas tik vendamai ne tarybinėje Lietu- 
eirijos jaunimo toks menkas jam, nes lankytojai ten nuve- voje.
politinis nusivokimas. Kyla tnWaTičiiis doleriu ir iuos . . ... . . ~ -
klausimas, ką daro mūsų jau. . nalipka O kai okunantas ra^ia» lankydama kiek jis ją. yra sustiprinęs? O yra. Jos protestą parėmė ką tik

i------.---------- ten palieka. O_ a p okupuotą Lietuvą, nieko nepas juk tokių bendradarbiautojų
p'astebejb, kad siunčiamieji 'kaip okupantas ją yra ;męš turime^nemažai, jau net 
siuntinėliai ten daro propa- užgniaužęs savo naguose, kaip keturios laidos yra baigusių 
gandą, jis juost .ap rovė i- rusjna? įieį yra išvežęs Vilniaus taip vadinamus “litu- 
džiausiais muitais. Tiessa, jam suu^^jujuiui lietuvių Sibi- f anistikos kursus.” Kiek tokių, 
naudingi tokių tėvų, kurie ne- ran- jį njeį0 nerašo-apie tau- kurie ten buvo ilgoką laiką, 
ra nusikaltę savo veikla pries tos — partizanus, ku-,grįžę ar yra aprašę pavergto-
tarybinę Lietuvą, kurie tyli dėl- ---i - •-
Lietuvos okupacijos, kad jų j lavonai išmesti miestelių tur-J yra aprašytos krauju ir ašaro-

tautas Katkus, o, didelė išeivį-

pažinti okupanto klastą. Atro
do, kad Aldona šilčnaitė. su 
šiuo faktu nesutinka. Ji, pasi-

galvas. Bet ne tiek ją reiktu 
kaltinti už. nelemtą okupantui 
naudingą propagandą, kiek 
tėvelius jėzuitus. Juk dar ne 
taip seniai buvo skelbiami pa 
našūs rašiniai “Laiškuose lie-

’ vimą, kuris būtų naudingas pa plauti.smegenis, vežiojant juos tuviams”. Matyt, kad jų redak 
> vergtiesiems, o ne jam. po propagandai skirtus kolcho torius jau prisiaugino sau pa-

Nejaugi ji mano,- kad Jais- žus, parodant Rumšiškėse se- dėjėją.
. • • - • ■ , , , v . .... , . I Baigdamas šias pastabas, no

puotą Lietuvą issprogdins oku- notas bakūžes ir aiškinti kaipj^ pakIailst Aldonos šilėnaitės 
ir visų kitų bendradarbiauto- 
jų. Ką gero bendradarbiavi-

pigiau nusipirkti namą, praei daroma real estate privačiai par I ^deraeiją 
tą pirma'dienį atėjusi į Chica- duodant. Rosewell sutiko ir( 
gos miesto savildybės namų padarė 2 valandoms pertrau-' 
mokesčių skyrių ir pakeitė ii- ką, surašyti parduodamų nuo
gas metus įsigalėjusį namų par savybių datas, 
davimo būdą, naudingą tiktai l 
mažai grupelei spekuliantų. 1 

Pačioje nesumokėtų mokės
iu pardavimo .pradžioje, pasi- 

pardavimo eigos, j 
Pumputienė paprašė balso ir 
užprotestavo dėl tokio nevy
kusio namų pardavinėjimo 
būdo. Aiškia ir visiems supran 
lama kalba ji • išdėstė, ko ji 
nori. ..J ' ' •
Apskrities iždininkas-Edward 

J. Rosewell, patenkintas to
kia staigmena, prižadėjo tuo
jau padaryti žygius, kad tie 
pardavimai būtų atviresni, kad 
daugiau žmonių galėtų daly 
vauti.

Mrs. Claude (Birutė) Pum. r’s laikas daro ypatingas pas- 
metų medicinos stu- lanf?as Romos Kat Federaciją, 

pareiškė, kad ji ir jos paimti į savo glėbį. Jietokį šie 
vyras elektrotechnikas plana- M patingai parodė įvykusia- 
vo pirkti keletą už mokesčių nie š. m-spalio mėn. 22-24 dd. 
skolas parduodamų nuosavy- ^i°s Federacijos jubiliejiniame 

Tapyba bių, kadangi tai atrodė gera ga seime» Chicagoje. Tai sukėlė 
rantija investavimui. Dėlto pir didelį susirūpinimą sudaran- 
madienio rytą ji atvyko, kai organizacijų tarpe, nes Fe- 
tik pirmosios 50,000 neapmo- deracija atsidūrė suskilimo 
ketos sąskaitos buvo paskelb- grėsmėje. Panašiai taip, kaip 
tos pardavinėti. • 15Ta-įvykę su Lietuvių Bendruo

Frank Weyers', 82 metų ką* vadukai rinki-
žiaus aukcionierius, pradėjo muose nesilaikė įstatu. Taip 
akciją, Tiesnpraritarnai bumbė-1 P?k j1, šiame seime renkant* 
damas parduodamų nuosavy- j Federacijos Centro Valdybą 
bių legalius aprašymus ir skly^uvo nepaisyta jos konstituci- 
pų numerius Barringtono mies,3os nuostatų. Plačiai kalbama, 

kad toks frontininkų pastaruo 
ju- laiku susidomėjimas Fede-. 60629.

klausiusi

Rosewell prižadėjo patvar
kyti, kad ateinančiais metais 
tokie pardavimai bus aprūpiu 

i ti viešai paskelbiant jų vietas 
ir kitas pirkėjams reikalingas 

/žinias. Jis kvietė publiką daly
vauti tuose pardavimuose. Po 
Barringtono seks 37 miesteliai, 
kurjuose ateinančiais metais 
už mokesčių nesumokė jimą 
bus parduodamos nuosavybės.

ROMOS KATALIKŲ FE
DERACIJA SUSKILIMO 

PAVOJUJE
Iš patikimų šaltinių teko pa 

tirti, kad frontininkai jau ku--

telyje.
Mrs. Pumputis užprotestavo, 

kad ji negali suprasti aukcio- 
nieriaus pasakojimo, nepasa-! 

| mas yra. davęs laisvės kovai, kant nęt kur tokią nuosavybė,'

A. S'.

siekė milijoną 
dolerių

Midland taupymo ir skolini
mo bendrovės naujai atidarytas 
Marquette Parko skyrius per 
pusantro mėnesio perlipo vieną 
milijoną dolerių indėlių. Tai sa
vo rūšies pasiektas rekordas, pa
rodas banko reikalingumą Mar
quette Parko apylinkėje, ši in
dėlių suma galėjo būti sutau
pyta tik visų taupytojų dėka. 

, Midland taup. ir skolin. b-vės 
Į vadovybė dėkoja visiems tau- 
pytojams ir prašo tokios pat pa
ramos ateityje.

Midland Saving and Loan Ass. 
vadovybę sudaro lietuviai direk
toriai, vadovaujami adv. Frank 
Zogo. Taip sumaniai vedama 
bendrovė, visuose trijuose sa
vo skyriuose yra sukaupusi ar
ti 30 milijonų dolerių indėlių. 
Kiekviena sąskaita yra apdraus
ta Federalinės valdžios po 40,- 
OCO dol. Santaupas bankas at
sargiai ir apdairiai investuoja į 
nekilnojamą turtą ir valdžios 
bonus.

Banko vadovybė tiki, kad Mar
quette Parko skyriuje santau
pos ir toliau tokiu tempu didės 
ir pasieks du milijonus.

Midland Savings and Loan 
Ass. skyriai yra šiose vietovėse: 
8923 So. Harlem Ave., Bridge
view, Ill. 60455; 4040 Archer 
Avė., Chicago, DI. 60632 ir 2657 
West 69 th St., Chicago, Bl.

(tg)

iiimo vadai, ką rašo jam skir
ta spauda, jei jis iki šiam lai
kui nežino, kad Lietuva pa
vergta.

Ji drąsiai porina, kad jauni
mui ten vykti nereikia bijoti. 
Pirmą kartą tenka išgirsti, kad 
nereikia bijoti okupanto. O jo 
nereikia bijoti, jos nuomone,

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminus, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2^0.

Dr. Juozas B. Končius,-HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijom 
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 istorija' 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas salima Įsigyti atsilankius Į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 

■ piniginę perlaidą.

jelis. O jau viena .Vilniaus 
“kursų” lankytoja vienoje Chi- 
cagos lituanistinėje mokyklo
je buvo įsivedusi enkavedistų 
parašytus vadovėlius. Ar tai nė 

rie buvo žiauriai nužudyti, jų* sios Tautos kančias, kurios ra nau^nSa okupantui?
’ • -v •• —lyj.g aprašytos krauju ir ašaro- * rėva.
gavietėse. Ji nematė, kiek Vii-'mis Kronikose?
niuje yra išniekintų'bažnyčių, ” * 
net pati katedra paversta pa
veikslų galerija.

Labai gaila, kad ji savo pro
pagandiniam rašiniui rado vie 
tą tėvų jėzuitų biuletenyje, ku kad šis propagandinis šlamš- 
riuo plauna jų “parapijonams”I tas jiems yra lyg- švelnus vė-

>■ 11

Nauja lietuviška radijo programa
i 'LIETUVOS AIDAI

prasidėjo birželio 4 d. ir yra kiekvieną penktadienio vakarą 
nuo 10 iki 11-tos vai. iš W0PA stoties 1490 AM banga.

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

>- ■ >

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

ižė jusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, TIL 80608

Jau kuria laikas atspausdintą ir galima gauti knygą rinkoje

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

Chleagoa lietuvių gyvenime ir ju atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmo* 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statyto* baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai it 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, soeailistinrų, laisvamaniškų ir 
otų organizadjų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt ' « !

Norintieji knyga Įsigyti, prašomi parašyti čekĮ arba Money 
Orderį - I

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
- vardu ir pariųati: .

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 80808 1

Priešingai, jie grįžta su už
čiauptomis lūpomis, arba ten 
esamą būklę piešis ružavomis 
spalvomis. Jie jau užsisakinė
ja bolševikinį laikraštį, rašo, i

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nsujlentn* galim* gauti pultely knygų, kuriat papuoi bat kokią 

knygų «oint» ar lantyna.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs janną dieną 

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

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

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

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. irišta — $3.00. minkštais vir
šeliais — $2.00; II dalis, 225 psl, Įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais ________________________________

Gra

____________________________________ M.00
Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalnės ir Labguvos apskritys su Įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 338 psl, kaina $8.

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

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 psl. ------------- ------------------------------------------------

M. Gudelis, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 235 
puslapiai ------------;----------- ------------------ ----- -------------

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St, Chicago, m. 60808. — f et HA 1-8100

$$.00 '

$3.00

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

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
401 dideli poslapiai, daug nuotraukų.
Rieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovine alnbėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir Įri
tąs tremties rietas. Knygą pasiųsime adreeatrd, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
I73S So. Halsted Street Chicago, Illinois 80808

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

T aupyKiteTdabar 
pas mus

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS. » r ♦ * i# * 1

Įsteigta 1923 metai*. TEL. 421-3070
Įstaigos pteteoM kiemas automobiliams pastatyti.

' — MAUJISNO«, CHICAGO S, ILI___ Thur»4.y, NevemWr 1I.WI
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drovė. 1730 §q. Halsted SU Chicago 
HL 60608. Telef HAymarket 1-^100.
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—

Skaldymu nesuvienysim
Fanatikai yra įsitikinę, kad daug geriau turėti nedi- < 

dėlę, bet labai centralizuotų ir klusnių organizacijų, negu 
turėti įvairių pažiūrų ir nuomonių tolerantiškų organiza
cija. Fanatikai yra įsitikinę, kad nedidelė pasiryžėlių gru
pelė gali daugiau padaryti, negu savo dėsnių aiškiai ne
nusakanti, bet bendrus tikslus turinti organizacija. Fa
natikai be jokio atidėliojimo imasi darbo, aukoja laikų, 
pinigus, patys moka keliones ir padaro. Tuo tarpu įvai
rias nuomones turintieji ilgai svarsto, ginčijasi dėl menk
niekių, nesusitaria ir dažnai živrblį net iš rankų palei
džia. >■ ” • ■ ‘:

Fanatikas ginčytis nemėgsta. Jis pasako ir pori, kad 
jo pasakymas taptų įsakymu. Jeigu kas atsisako tų įsaky
mų vykdyti, ar nori tuo reikalu dar tartis ar vesti disku
sijas, tai su tokiais žmonėmis ‘‘neverta laiko gaišinti.” I 
Paprastas pasitarimus ir kites nuomonės išklausymas'

jaunimo kongreso nėra buvęs. Pietų Amerikon jis nuva
žiavęs, kai jaunimo kongresas jau būvą pasibaigęs, o vi
sose lietuvių kolonijose dar buvo jaučiamos to kongreso 
nuotaikos ir gyvo komentarai.

Paskutinėmis savaitėmis Naujienose buvo keli raši
niai apie Argentinos Lietuvių vedamų darbų, ir Dr. Valan
čiaus pasikalbėjimus su atsakingais Argentinos lietuvių 
organizacijų pareigųnais- Jie pripasakojo jam daug įdo
mių dalykų apie jaunimo kongresų, bet jis užsiminė ir 
apie tos “didtlės jaunimo veiklos” pasekmes. Be kitų da
lykų, ten yra ir toki sakiniai :

“Toliau rašydamas Dr. Valančius reiškia gilų 
nepasitenkinimų konstatuodamas, kad š. m. Vasario 
16-jų ALOST (Argentinos Lietuvių Organizacijų ir . . .
Spaudos Taryba) nuošaliai stovintieji minėjo atski- Propogandmis agentų koncertas Lnicagoj 
rai, nusivilioję ir stambesnę jaunimo dalį- Anot Dr.
Valančiaus, sutarimo nėra, vienybė ardoma. Neabe
jojame, kad reikalas eina apie Argentinos Lietuvių 
Centrą, kuris iš ALOST yra išstojęs ir Vasario 16-jų 
minėją atskirai, bet ar žino daktaras, kad šiai orga
nizacijai vadovauja taipgi Mičiūnas, nemenkesnis už 
pirmųjį. Jei nėra vienybės, tai reikėjo sužinoti kodėl 
Argentinoje ši “paslaptis” plačiai žinoma. Nėra ko 
dejuoti ir del “nuvilioto” jaunimo. Daugumas tai pra
ėjusio Jaunimo kongreso organizatoriai, Pasaulio 
lietuvių Bendruomenės bendraminčiai ir uždavinių

L. Centre, ne ALTOS Taryboje. “Pasaulio Lietuvis,
1976 m. sp. nr. 653 psl.)
ALOST buvo tokia organizacija, kuriai iki šio meto 

priklausė visos didesnės Argentinos lietuvių organizaci
jos, draugijos ir klubai. Tuo tarpu Argentinos Lietuvių I anonimai rengėjai. Prie anoni- 
Centrui vadovauja bendradarbiavimo su okupantu šali-i^btių rengėjų turėjo būti dar

Apie tą koncertą pirma žinu rena raudoną ugnelę ir karts 
tė buvo “Cicero Life” Nr. 122, nuo karto barsto ant nukentė- 
Sunday, Oct. 17, 1976. puslapis jusiu lietuvių patriotų kaštas 
24. žarijas.

.“Cicero Life” kad kon- ck.CTiJ|dal

* J • •' • 1 > • 1 • rijų nepriimsim. Šviesime darstų operos dawramku o bike- karSlesnK atgal Mes 
tus galima gauti pas . Žala-. įovoti iki grabo lentos toriu, Ed. šlaitj ir J. Kreivo g ^lausom,
ną.

Antra rąšytą reklama buvo ■'
dalinama Jaunimo Centre stu-
deniams. Tame skelbime btjvo, Uetųviai nųlar<, ei(i de
minimos virs minėtos pavardes monslruoti su plakalais b- pa- 
ir kažkokį Kairys. - -

Ten sakoma, kad pakvietimų

nįnkai. Įtakingas šios organizacijos pareigūnas keliais 
atvejais važinėjo į pavergtų Lietuvų, bendravo su okupan
to pastatytais agentais, o vėliau savo laikraštyje apraši
nėjo ne tik “puikų susitikima Vilniuje”, bet kalbėjo apie 
kylančią kultūrų- pavergtoje Lietuvoje. ALOST centrui 

-'priklausančios lietuviškos organizacijos dar ir šiandien 
būtų išvengęs skylimo Cicero apylinkės Lietuvių Bend. nepriklausomą Lietuvų, jos siekia,, jos atgavuumu 
ruomenėje. Jeigu Cicero apylinke nebūtų suskaldyta, tai fP'“2’ tuo tarpu Centras jau tapo nauju bendradar- 
tada gal ir kitos Bendruomenės apylinkės būtų likusios į tėP P ųenos ires įmes .
sveikos. Atsiųstas seržantas ginčytis nenorėjo, jis net Romos Kasparas, bandydamas “kreivai” galvojantį 
apylinkės pirmininko nuomonės nenorėjo išklausyti. Jis Dr. Valančių ištiesinti aiškiai pasako, kad ne su ALOS 
trumpai pasakė, kad “tu. pirmininku nebūsi” ir baigė vi- Taryba nuėjo Argentinos jaunimas, bet sų Centru. Jis pa-

sveikos. Atsiųstas seržantas ginčytis nenorėjo, jis net

brėžia, kad su bendradarbiauto jais nuėjo visi Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės bendraminčiai ir uždavinių vyk
dytojai. Jie ne tik vyko PLB uždavinius Argentinoje, bet- 
jie tame Centre rado užuovėjų ir pritarimų.

Argentinoje buvo visų lietuvių, išskyrus komunistus, 
taryba, vadinama ALOS. Ta taryba veikė, ilgus metus, maž 
daug nuo karo pabaigos. Argentinon nuvažiavo keli PL 
Bendruomenės atstovai, suskaldė ALOS tarybų ir nuvedė 
jaunimą pas bendradarbiauto jus su okupantu- Skaldymas 
Argentinos lietuvių vienybės nestipriną. Tokiu skaldymu 
gali pasidžiaugti tiktai okupantas. Argi okupanto džiau
gsmui reikėjo vykti Į Buenos Aitęs ir ten išardyti jau 30 
metų nustatytą lietuvių tvarką, ir sųskalfįrti daug nau
dingo darbo atlikusią organizacijų? Ąr- gražu tokiai ke
lionei prašyti geraširdžių lietuvių pinigų?

j 6 mėnesiai kalėjimo
J CHICAGA. — Apylinkės tei
sėjas J. Powers nubaudė i mė
nesiais kalėjimu ispanų bend
ruomenėje gerai žinomą, veikė
ją, vienp banko tarybos nąrį Ę. 
A Maehftdp. Jis neteisėtai ir 
apgaulingu būdu savo biurą, 

J638 W. Ędgewater, sudarydavo 
vedusių jų dokumentus, kad “w- 
verdantieji” galėtų įvažiuoti į 
JAV.

Machado P. Amerikos valsty
bės epiliečius apvesdindavo Chi- v 
cagos miesto salėje, pristatyda
mas suklastotus gimimo metrir 
kus.

Ąštųoni meksikiečiai ir vie-

JAV teritorijos, kadangi jų ve
dybos yra suklastotos.
- . -i K > A* * "

Nekeičia sprendime
ŠALT LAKE. — Ūtos guber

natorius C.v L. Rampton nepa
keis teismo nuosprendžio, tuo 

. būdu nuteistasis . žudikas galį
Lietuvą ir taip pat už laisvą He- Į būti sušaudytas lapkr. 15, jei • 

pasigailėjimo taryba nenuspręs 
kitaip.Utos pasigailėjimo taryba 
gali nuteistąjam mirtimi žudi-- 
kųi G. M. Gilmore mirties baus
mę pakeisti iki gyvos galvos sėsveikinti tuos vergus, kuriuos 

agentai prievarta atvežė mus 
skai^ ;e^rilwtas^o pasirase į. laisvinimo darbą imę sumažinti iki Tam t&ro me-

Žlugdyti- tų- skaičiaus arba gali įeisti jį,
Iš Lietuvos atvežti- daininin- kaip minėta lapkričio 15 su

kai turi žinoti, kad mes atėjom šaudyti.
didesnis užnugaris agentų.

Trečias skelbimas, visai par 
našaus turinio į virš minėtą rėk 
lamą, tik po rengėjų parašo bu 
vo pridėtas priedas. Citata: P.S. 
Neklausykit registruotų durne
liu, (Bobelių, Danilevičių, Juij| 
kevičių ir ktų. Naujienos išsi
juosę gina žmogžudžius Braziu 
skus, bet lietuvių skelbimų ne
deda. Parašyk, jeigu niežti, kad 
ir visai neigiamai. Pasirašęs J.

prieš jų agentus, kurie, juos už
darė narve, pastato ir liepia dai

vietoje, kad sėdėti kalėjime visą 
gyvenimą.

Susirėmimai Ispanijoje

, riųjų sukeltam 24 valandų 'vi
suotinam streikui įvairiose Įs-

mė ir atvykp i ŠHų Uopertą,
Bendradarbiavimą mes su- partijos vietose įvyko demons- 

prąntam taip: duokit grupę šo- sush?wimai M specia
kėjų, ar dammnkų be palydo- Ha 
eų ir agentų.-Uito mSa,;nie- te anizuBtftjal

sų “apklausinėjimų” ir kalbas. ‘ .
Atskilo ne vien Cicero apylinkė, bet skilo ir Marque

tte Parkas- Šių dviejų apylinkių veiklesnieji nariai nuta
rė klausimų giliau panagrinėti ir padaryti išvadas. Išaiš
kinę, kad JAV Lietuvių Bendruomenė Illinois valstijoje 
visai nebuvo įregistruota, tai nutarė patys tų formalumų 
atlikti. Tas formalumas ir buvo kelio užkirtimas sauva
lei. Gali atvykti patys aukščiausieji pareigūnai, bet jie ne
turės teisės sauvaliauti. Jie privalės išklausyti kiekvienų 
atsakingų pareigūnų ir pasverti vienos ir antros pusės ar
gumentus.

Pasirodo, kad skilimas, arba savarankiškai galvojan
čio elemento išskyrimas, praktikuojamas ne tik Chicago- 
je bet kitose kolonijose. Bendruomenės “stiprinimas” skal
dymo metodu praktikuojamas ir Argentinoje kur yra dido 
kas lietuvių skaičius. Paskutiniame Pasaulio Lietuvyje 
Romas Kasparas aprašinėja Pasaulio Lietuvių Jaunimo' VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
kongreso atgarsius lietuviškoj ir nelietuviškoje spaudo- gARSINKITĖS NAUJIENOSE 
je. Be kitų dalykų, jis pamini katalikų veikėjo Dr. Gr. Va-'

Naujienas plūsta, kad nede- 
• 7 - T*- ~ j XT- r* — * / t arwpū< jūmt yj

da propagandinio koncerto nininkams laisvai dainuoti I pą^isckiTnu dot^ iš R rnilijnmi 
agentų skelbimų.; ĘodėKl šokti tautinius šekii^ mūsų tė-l^ įaąįiį dąiKmpkū fe 
bai įdomu, kad t& Naujienas, vų lavonais nuklotoje žemėje^ dafevew 4įk
užkabino, o nutyli Draugą, ku- Lietuvoje. - tąTw>. .
rip nė vienam numeryje nebu- Garsus muzikas kompozito- _ . ____

rius Vladas Jakubėnas daiyva- . _. ., .. . . . .' "
vo koncerte, tačiau koncerto Bankai pilni pinigą 
programoje nė vieno jo kūrinio. NEW YORKAS. — Sųvažių^ 
nebuyo. Kodėl? I vę tąupymo ir skoįinįmp befldro-

žiūrėjom ir netikėjom, ’ kaj^.

vienas Cicero daktaras brovėsi! 
į koncerto salę. Keista! Jis ra-į

ketuoti šį koncertą. Kodėl toks 
provokavimas?

Toliau, štai ir Šlutas su žmo
na, bežingsniuojąs durų link, 
kuris amžinai maldauja lietu
vius aukų jo T.V. paremti.; Klekinančios dr. Kisieliaus žmona su 
teko sužinoti iš koncerto daly- palydovėmis. Po jų Ed. Šulai- 
vių, jis aparatus buvo anksčiau čio žmona su savo vaikučiais... 
nusivežęs ir filmavo koncertą. Bet dar keisčiau, atvyko po-

Kiek vėliau pasirodė beei- nai Končiai. Ponas Končius yra

vo jokio skelbimo. Jie nepuola 
Draugo todėl, .kad Jėzuitų Jau
nimo Centre laisvai platino tų 
agentų propogandinio koncerto 
skelbimus “Mielas Tautieti”. 
Taigi aišku, kad Marijonų Drąu 
gas kartu bendradarbiavo^ dar 
rydamas naują skaldymo dar
bą-

Draugas žino, kokią didelę 
gėdą padarė lietuvių išeivijai, 
nedėdamas apmokėto 200 m; Jr 
AV. nepriklausomybės minėji
mo skelbimo. Mes, lietuviai, nie 
kados tos gėdos darbo neužmir 
Šime.

Ciceroje yra didžiausias ka-
, tilas agentų, kurie visą laiką ku

apie 200,000.

vę tąupymo ir skoįinįmp bė^dro-

- j išvados, kad ateinančiais 1977 
m., skolinimo ir taupymo bendro-

gino Cicero gyventojus eiti pi- vės turės pakankamai pinigų 
morgičiams. Jie tačiau mano, 

. kad ateinančiais metais už išduo- 
* tas paskolas imami procentai ne- 
Į bus mažesni kaip 8.2 -8.0.

Bet dar keisčiau, atvyko po-

Andrius Mironas

■ Kontraversiškasis Jack Londonas
(1876—1916)

Šimto metu gimimo ir šešiasdešimties metų 

mirties sukaktis
(Tęsinys)

“šioje civilizuotoje šalyje jūs galite laikyti mus 
asilais, jeigu duotume bent vieną centą parėmimui 
prakeiktos gyvatės, vardu Socializmas.”

Nauji planai

1905 m. pavasarįCharmian sugrįžto Glen Ellen, Bess na
mo statyba buvo baigta, o Flora persikėlusi į sūnaus 
jai nupirktą namą Oaklande. Londonas su Charmian 
sutarė tuoktis, kai tik pasibaigs skyrybų byla ir apsi
gyventi jų pamėgtojoje Sonoma apskrityje, kur nors 
apie Glen Ellen. Sužinojęs, kad 192 akrų miškingas že
mės plotas, kyląs iš Valley of the Moon į Sonoma kal
ną, vardu Hill Ranch, yra parduodamas, Londonas pa
rašė laišką Brett’ui, prašydamas avanso už “The Sea 
Wolf” knygą nuosavybės pirkimui, o po savaitės pra
nešė, jog jis davė $500 užstatą už šią žemę, taigi, da
bar jam labai skubiai reikalinga dar $6500. Rugpiūčio 
mėnesį jis pareikalavo daugiau, bet Brett nesutikai 
duoti, tik pakėlė mėnesinį honorarą iki. $300 -j>ačiam 
Londonui ir $100 jo šeimai.

Tuo metu “Mother Mine”, Charmian teta, davė Lon
donui paskaityti jos pačios parašytą romaną, ir jis per

siuntė rankraštį Macmilan leidyklai, prašydamas jį 
spausdinti, bet Brett ir šiuo atveju Londonui pasiprie
šino, sugrąžindamas rankraštį. Motinai ir žmonai rei
kalaujant padidinti mokėjimus ir perdaug įsiskolinus 
avansais leidyklai, vedybos su Charmian vis labiau to
lo. Spalio mėnesį Londonas išvyko į rytus su paskaito
mis, atidėdamas vestuves po sugrįžimo.

Skubios vedybos

Kelionės metu Londonas buvo sužadėtinės paste
bėtas flirtuojant su kita moterimi, bet šis nesusiprati
mas buvo išlygintas. Juodu planavo 1905 metų lapkri
čio 25 d. vesti tetos namuose, lowoje. Tačiau skyrybų 
byla pasibaigė nelauktai anksčiau (lapkričio 18 d.) ir 
Londonas likusiai lowoje ’Charmian telegrafavo, kad 
ji atvyktų į Chicagą tuoktis. Buvo šeštadienis ir visos 
įstaigos buvo uždarytos. Tektų laukti kitos savaitės, 
bet tai buvo ne Londono stilius. Chicagos “American” 
laikraščio redaktoriaus pagalba už specialų rašinį bu
vo efektyvi: juodu prikėlė iš miego miesto valdybos 
valdininką, privertė jį atidaryti vidurnaktį savo įstai
gą ir išrašyti leidimą vedyboms.

Vestuvių ceremonijas atliko teisėjas J. J. Grant 
Visuomenę ši žinia pasiekė tiktai pirmadienį, kai 
“American” tai pranešė šalia Londono duotojo straips
nio. Dviem dienoms praėjus, grįždami iš Wisconsin, 
jie su Charmian perskaitė Chicagos laikraščių antraš
tes: “Jack Londono vedybos negalioja”. Vėliau buvo 
sužinojo, jog Illinois Senatas kaip tik neseniai buvo 
priėmęs įstatymą, draudžiantį išskirtiems asmenims 
iš naujo vesti, nepraėjus vieneriejns metams. Ta pro
ga Londono numatytosios Amerikos vidurvakariuose

paskaitos buvo atšauktos. Ypač tas faktas, kad Londo
nas atsisakė žmonos dėl kitos moters, kėlė-visuomenės 
pasipiktinimą. Protestai ir vieši pasmerkimai plito vis 
labiau, ir kai kurios viešosios bibliotekos pašalino iš 
lenktynų Londono knygas.

Prieštaravimai

Po kelių savaičių, praleistų Kuboje, Jamaikoje ir 
Floridoje, jaunavedžiai tęsė Londono paskaitų kelio
nę rytinėse valstybėse. Yale universitete jo revoliuci
nės kalbos klausėsi trys tūkstančiai studentų, sukėlu
sių jam ovacijas, tačiau ne už revoliucinę kalbą, o už 
jo garsą ir ypatingai už drąsias vedybas. 1906 m. sau
sio 19 d. Londonas buvo išrinktas New Yorko socialis
tų draugijos pirmininku.

Prieš išvykstant iš New Yorko Londonas kalbėjo 
turtingųjų klasės atstovams, norėjusiems sužinoti dau
giau apie socializmą. Dar prieš kalbos pabaigą klau
sytojų veidai išraudo ir buvo girdimos pastabos, kad 
Londonas turėtų būti uždarytas į kalėjimą...

Nors Londonas pranašvo kapitalizmo žlugimą šio 
šimtmečio pabaigoje ir skelbė revoliuciją esant jau 
čia, jo paties planai buvo žymiai ramesni. Didžiausias 
jo troškimas buvo pabėgti nuo triukšmo ir užsidaryti 
nuomojamoje trobelėje, netoli užpirktosios žemės plo
to. Jo tikslas dabar buvo pasistatyti laivą ir buriuoti 
aplink pasaulį, toli nuo miestų ir minios. Tik keli 
draugai bepasiliko šalia jo. Geras atlyginimas už pas
kaitų kelionę nesukėlė minių ir neįtikino visuomenės, 
nors Londonas sąžiningai atliko savo' darbą^-

Plaukiojimo planai ir nelaimi

Charmian visada buvo pasiruošusi vykti bet kur su

Londonu, todėl jo svajonės apkeliauti pasaulį laivu at
rodė visai realios. Jis planavo su savim į laivą pasi
imti artimiausius draugus, be Charmian, ir praleisti 
kelionėje 7 metus. Jis atmetė “Esajųįner” ir kitų laik
raščių reporteriavimo pasiūlymus, užuot to pasižadė
damas “Collier” žurnalui savo rašinių, o taip pat rin
ko medžiagą savo dviem naujoms knygoms.

Londonas kone visą laiką kūrė savo įsigytosios že
mės ribose. Berašant romaną “Before Adam” (jaunuo- ( 
lio sapnai apie priešistorinius laikus), sujudėjo trobe
lės sienos ir visas Sonomos slėnis buvo sukrėstas smar
kaus požeminio smūgio. Tai įvyko 1906 metų balandžio 
18 dieną. ”

žinoma, Londonas norėjo sužinoti kas dedasi to
liau. Atvykęs prie San Francisco įlankos, pamatė visą 
San Francisco miestą, paskendusį liepsnose. Tačiau 
per šį istorinį žemės drebėjimą visa jo šeima išliko gy
va.

Su Charmian Landonas apėjo per griuvėsius visą 
miestą ir matė degančius Nob Hill turtuolių rajono 
namus, kaip kariai saugojo Huntingtono vfl^ kaip 
Crockerio tarnas vadovavo brangių paveikslų išveži
mui ir kiti milijonininkai gelbėjo savo brangenybes. 
Po trijų gaisrp dienų miestas atrodė tarytum ^<iįią- 
kalnio centras.

f.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIU?;AS
. AKIŲ. AUSŲ, NOSIES, 

IR GMUL8S LIGOJ
2858 W. 63rd Shuet'

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS 
AKUiERLIRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

Bažnyčia siekia įCekosiovakų iškilmės

... , Visų rūšių balnyčių ir religi- *4 festivalį ir didžiulę tautinę
rodą, kurioje dalyvavo 12 tau- Laimėtojams įteiktos dovanos • grupįų ^*3^ non, prez. į šventę, kuri Įvyks lapkričio 211

1 tybių. Lietuvius atstovavo Ra-1— statulėlės. Jas laimėjo: pis- vtowtnta am-1 d. Morton West aukštesniosios’ ->j -

, cine Lietuvių Moterų klubas. . toUetais, Julius Valeika, Ant*- hi visiem* Vietnamokami ’ mokyklos sporto salėje Berwyne, 4 įį 7“^“ kurie va^sį Kritečkuumis,tart būti ir
Jau dvi savaitės nrieš naro- * nas Vflutis, Kaz. Valeika. Kariš- Bes5>J» J?81™ emamo .stiprus tikejim*. Mes tunme stengtis nugalėti visas kliūtis, paaprieštai-

• . , 7 savaites pnes paro- . 7 ~~ t pasipriešinusiems ir dezerty-1 Hom€ Avė. oras ir trukdymus, ir prašyti, kaip Viešpaties patarta: “Neapleisk mus gundy-
■ dą klubietės pradėjo gaminti i kais šautuvais: Antanas Vilu-, p^. Apie 300asmenų dainuos liau- Mes tarime vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais

gmkh>. Tara spurtui reikalinga* 
j kruopšta ir gana ilga< pasiruo 
* Šimas — praktika. Siųmetųšau-i

Lapkričio 7 <L Memorial sa- dy^o varžyboms vadovavo Ju
lėje įvyko tarptautinė maisto pa- Valeika ir Vladas Juškiw. j

RACIAL MŠ
Maisto paroda

1A

ČIKAGA. — Čikagos čekoalo- 
vakų organizacijos rengia meti-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Tiesius darykite taku* savo ketoms, kad kas Uubuodaasa* » 

ktyitg". — Ebr. 12:1X j
O ką apaštalu reiškia taip sakydamu? Nėr* abejonės, kad jis aiškina.

. INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA

Telef. 695-0533
Fox Valley Medical Confer 

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

Į ežiukus, auseles, baravykus ir. 
kitus kepsnius, žinoma, nepa-j 
miršo lietuviškų dešrų,, kugelio 

į ir kopūstų. Prisigamino apsčiai, 
bet ir nesigailėjo. Viską išpar
davė pačios pirmutinės, dar pa
rodai nepasibaigus.

Prieš parodą vietiniame sa
vaitraštyje “Shoreline Leader” 
tilpo Rimo Kažemėkaitytės nuo
trauka, kurioje ji pasipuošusi 
tautiniais drabužiais ir trys lie
tuviškų valgių receptai.

Racine Lietuvių Moterų klu
bas, nors negausus narėmis, at
lieka gražų ir naudingą lietuvių

■ ! vardo garsinimą svetimtaučių 
1 tarpe bei mielai talkina kitoms 
j organizacci joms.'

leika. Medžiokliniais šautuvais: 
Julius Valeika, Kazys Valeika ir 
Vladas Juskiw. Tai tik laimė
jusieji taures šio klubo varžybo
se. Bendrai visi klubo nariai 
šiuo sportu domisi ir gerai šau
do. Kai kurie dalyvauja ir kitų

Bažnyčių vadai prašo busimo 
prezidento, kad būtų suteikta 
amnestija 794,000 Vietnamo ka-

vaU 

antracL. penktaienį nuo 1-5. ’treč. rienė. Kitos valdytos narės — 
ir šeštad. ustai susitarus. i Vindašienė, Ida Tamulėnienė, 

nu'oAiu v/ iiamPil? St. Petrušaitienė ir M. Samon.
Kariuomenės šventė

DLK Kęstučio Šaulių kuopa ruo
šia Lietuvos Ginkluotų Pajėgų 

u. atstatymo minėjimą, kuris Įvyks 
gruodžio mėn. & d. šv. Kazimie- 

- ro parapijos svetainėje, Raeine, 
Wis.

DR-Wiabi^-lilSHNAs'1 Min«ime “y™“ ir Mbės
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGUa 

GINEKOLOGINĖ CHIHURGum

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2o/u
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

OK PAUL V. DAKG1S
GYDYTOJAS IR CHIKUkGaS į — f 

Westchester Loimnuniry kihiikos .
meaicinos Q«reKionus.

1933 SMannetm Ko^nedrcuesier, iii.
VAjLAAIJoS; 3—& aarDO cueuojius

Kas antrą sesiaoienj. č-—vax. 
lek; dox-z/z/ aroa

REZ.: GI 8-0873

LKVS “Ramovė” pirmininkas

dys savo gamybos filmų iš lie
tuviško gyvenimo. Ypač viskon- 

Telef. BE 3-5893 siniečiai yra susidomėję garsi-
DR. A. B. G» |EVECK AS niu spalvotu 30 min. ilgumo fil

mu,. kuris buvo padarytas per 
*1976’m. Wisconsino Lietuvių 
Dienos iškilmes. Jurgis Milas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Vrj^jpfjLng pągal susitarimą

DR.; K. A. V. JUČAS
OOOS LIGOS CHiKURGUA . - 

1UU2 M WESTERN AVE. 
S214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

DR. FRANK PtfCKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — TaL 737-5149

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

DR. UONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: airwad. nuo 1—4 po pietų.

Ofiso taleU 776-2880
Naujai raz. talef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Teta PR 8-1223
OFISU V AL.; pirnu antrsd^ trečiai 
ir penki. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal gi įsi tariny

gerų rezultatų. *

Š. m. spalio mėn. klubas tu
rėjo savo metinę vakarienę su 

trys 
na- 

vo lietuviškų ir angliškų dainų 
pritardamos sau gitaromis. Dar
bai graži lengvos muzikos ir dai
nų pynė, šiokiams grojo Algio 
Modesto orkestras. Vakarienei 
Įvairų maistą pagamino p. De
gutienė. Svečiai vakarieniauda-

sugebėjimus. Salė buvo pilna 
svečių. Visi gyrė klubo vadovy
bę už tokį puikų ir pasisekusį 
vakaro suorganizavimą. Nuotai
ka buvo pakili, svečiai nenorė
jo- skirstytis ir reikėjo pratęsti 
užbaigimo laikų. Vakaras kln-

biletai galima užsisakyti telefo- t Todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristau pasekėjas privalo pasi- 
1 stengti pasirodyti pilnai paklusnus savo Vadui ir Mokytojui ir ištikimai 

sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ir pagyrimą.
Visi fino, kad mirtis yra fiaurl ir paliečia kiekvieną. Bot'kur yra mL 

ruslo|l? f klausimą atseko knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite;

F. ZAVLST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI 

WWWVVWWWMWVVWVWVWVVuVWWVVVVUVVVVVVWWVWWVWk

nu išsišaukus Czechoslovak So
ciety of America.

WASHINGTONAS. — Nepai-

500,000 vyrams, kurie nesire-lriuo draudžiama už abortus mo- 
gistravo naujokų ėmimo komi kėti valdžios pinigai s^Aukščiau- 
srjose; 8,000 dezertyrų ir tūks- [šiojo Teismo patvarkymu “tuo 
tančiams civilių, pasipriešinusių tarpu” už abortus f 
Vietnamo karui. džia turi mokėti.

bui davė moraliniai ir materia-1

East Chicago, Ind.
Lietuvių klubo veikla ,

— kas pagaus didžiausią žuvį, 
apylinkėje veikia East Chicago 
lietuvių medžiotojų ir meškerio
tojų klubas. Jame priklauso 22 
įvairaus amžiaus inariai. šiuo 
metu klubas yra stipriausia šios 
apylinkės lietuviška organiaci- 
ja. Nuo pirmos įsikūrimo die
nos iki šiol, klubas nesiribojo 
vien sportine veikla, bet akty
viai rėmė visus lietuviškus dar
bus. ■ ■- V 

šiais metais suruošė klubo na
rių ir jų šeimų išvažiavimą-gegu- 
žinę prie Bass ežero. Tuo pačiu 
laiku buvo iržuvavimo rungtynės
— kas pagaus didžiausią žuvį. 
Laimingieji buvo: Antanas Ur- 
baitis, Jona& Pečiulis, Justinas 
Budrys, Romualdas Nemickas ir 
Julius Valeika. Ten pat jiems 
buvo Įteiktos piniginės dovanos.. 
Šio išvažiavimo visas išlaidas 
dengė klubas iš savo kasos.

Didžiausias susidomėjimas na
rių tarpe — šaudymas iš Įvairių

liniai rekordinį pelną.

šiuo metu klubo valdyba in-, 
tensyviai. dirba ruošdama Nau- '; 
jų Metų sutikimo balių, šiam' 
baliui gros labai geras, 6 asmenų 
orkestras ir kaip visada, Įvairus ; 
maistas' gamintas p. Degutienės. 
Valdyba kviečia narius ir sve- — 
čius tame baliuje dalyvauti ir | 
drauge sutikti 1977 metus. | 

įa Valdybą sudaro: Antanas Vi-|ž 
lutis, Julius Valeika, Ona Juš- ’ 
kiw, Vladas Juškiw ir Juozas S 
Liubinskas Kazys Valeika

Kennedy nužudymas

WA5HINGT0NAS. — Atsto
vų Rūmų komisijos prezidento 
J. F. Kennedy nužudymo bylai 
aiškinti pirmininkas Rep. Tho
mas N. Downing pareiškė, kad 
jis Įsakė Federaliniam Investi- 
gacijų Biurui pateikti jo- komi- - 
sijai memo(randumą), kuriame 
esą rašoma kad Lee Harvey Os
wald pasakęs Kubos- pareigū
nams, jog jis planuojąs nužudy
ti prezidentą John F. Kennedy, ’ 
nors pats Rep. Downing apie 
tokio memo buvimą žinąs tik iš 
spaudos pranešimų. ..
I: Tame memo esą buv. FBI di-' 
rektorius J. Edgard Hoover 1963 
metais parašęs, kad biuro in
formacijomis Oswald pasakęs

nuoja nužudyti Kennedy. Infor
matorius pasakęs, kad'jį apie 
Oswkldo ryžtą pasakęs pats Ka
bos premjeras Fidel Castro.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai • Protezai. Med. Ban
dėtai. Speciali pagalba kofeine 
(Arch Supports) ir 11

2850 Was* 63rd SL, Chicago. Ui. 60629 
Tefafu PRospact 6-5084

UMkisumo arba liūdesio valandom 
irsti jfll Siga gėhts ir rmnikai X2tkjt 

piu papuošimui ir sezoumes 
Mapam> geies.

<OY ft AS)

. , DAUBARŲ SŪNUS

Mariem Ava -

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iŠ W0PA, 

1490 kil. A. M.

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

Toleta Hemlock 4-24W
1 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

BEMKITB TUOS 8ONWRIUS.
KURIE GARSINASI

PERK KAUSTYMAI

Tai. WA M063

Leidimo! — P M no opdroudo 
ZENĄ KAINA

Apdrauttat perkraustymai 
H jveirtv

ANTANAS VILIMAS

Tol. 376-1 St2 arte 376-5996

Slaugės pralaimėjo
CHICAGA. — Apygardos teis

mo teisėjas Walter P. Dahl įsa
kė dvylikai Cook apskrities ir 

■ Oak Rorest ligoninių streikuo
jančių slaugių vadovėms šios sa
vaitės pabaigoje atvykti pas jį, 
kad būtų galima nustatyti, lai- 

.ką jų teismui už teismo panie
kinimą. Streikuojančių bylą per 
13 dienų gynęs advokatas Leon 
M. Despres pareiškė, kad jis at
sisako toliau slauges teisme gin
ti. Jis pranešė, kad dar dvi strei
ko lyderes praeitą savaitę paty
lomis grįžo j savo tarnybas.

Teisėjui Dahl pareiškus, kad 
į jis baus slaugių uniją po $10,006 

■j už kiekvieną tolimesnę streiko 
dieną, jei streikas bus toliau tę
siamas, Illinois Slaugių Draugi
ja atšaukė savo paramą strei

kui. . :

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

parap.

Telefonas: LAfayette 3-0440

r

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKT|.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

LIETU VISK V? PAMARĮ
336 puslapiais sv žemėlapiu ir paveikslais aprašo* Pamarį, semis jp 
gyventojus ir gamtą. 1^00 lietuviškų vretovafdzjp sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

NAUJI E.N-O S
1739 So. Halsled SU Chicago. BL 60608

JUOZAS JURAŠKA
Gyv. 2415 W. Marquette Rd.

Mkė WTB ib. lapkričio 15 dų 2:00 vai. popiet, sulaukęs 83 metų 
amžiaus. Gimęs^Lietuvoje, Tauragės apskr.,- ------------

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

nice Sams ir kiti giininės, 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 švč. M. Mergelės Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojamas Sy. 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.

Laidoteviir direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. TeL 737-1213,

/ ’ ^V6842 S. Rockwell, Chicago^ lit. -

Mirė 1976 m2 lapkričio 15 <£, 10:40 vai. ryto, sulaukęs 60 metų 
amžiaus. Gimęs Chicagoje, Illinois., \ .

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

Priklausė Don Varnas Amerikos Legibno postui Nr. 985.

Kūnas pašarvotas Mažeika Evans koplyčioje, 6845 South Wes
tern Avenue.

Penktadienį lapkričio 19 dieną 9:00 vaL ryto bus lydimas iš kop- 
koplycios į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. ALB’ERTO BARTKAUS giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Žmona ir giminės.

Laidotuvių direktoriai Evans ir sūnūs. Tek 737-8606.

r

J AK AR A, Indonezija. — Ban
dung miesto centre sprogus amu
niciją gabenusiam sunkvežimiui 
12 žmonių užmušta ir 61 sun
kiai sužeista. Bandung yra Va
karinėje Javoje.

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehiB 6-2345-8

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBlLIAMS PASTATYTI

MAŽEIKA * EVANS
v LAIDOTtfVIU DIREKTORIAI ( 

6845 Sa. Wester. Ate. Air Conditioned Cbapel and ’

F REpublic 7-8600-8601 faciUtics-
tart, trm, UtMt alert, drtya naelae toplya. Mro «w

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMIDj

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

16ft.T-ft7 So. HERMITAGE AVENUE
TeK: YArds 7-1741-1742

CTOTTERNIšKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

€3ocagoe
Lietuvių
Laidotuvių
hreatorių

A asociacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LfiUANlCA AVENUE. Phone; YArds 7-3401

r HI HM HM I. A, PARADYTA SU MEU.lū
» LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS J

Dr Juonį Daapara*. ŽEMES uKKV ŠVIETIMAS. SVudlja Ikieta 
i w Ctucaguje įsuo melai, paties cutoriaus tąsomis K.nv£j dvimu d* 

uų. Jemes (ikio švietimo problemos ūkininku krašte. II dalia: žemės 
nKio švietimas Lietuvoje

Autorius savo Žodyje rašo. J et uuuna* isetuviv taaiw iiUOO1 
■ tebūtą sutruKdya Lietuvos nepriklausomybes gyvenimo ir nebūtu su

griovęs gražiai išaugusiu ir sukies tėjusio Lietuvos pouuniy. ekouonu 
’ nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandienų, drąsiai galima sakyti, tretuvru 
- tauta galėtų didfiuotu ir džiūgauti suw- žema ukiar nuftūros vmsmr 

>r prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”
Knygos apie žemės ūki atrodo Uk žemdnbiame skaitytu kadangi 

absoliuti betonų tautos dauguma (88.12%, buvo Ukmnnuu ir po a 
muU išblaškytų lietuviu absoliuti dauguma yta art* patys buvę 8k» 

, tuakai, arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Uetuvoa 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebettion gertraobu. Knyga 
autoriaus skinam* Lietuvai šiais žodžiais. "Dėkingu sūnna —t myli
mai Tėvynei Lietuvai".

Knygos 300 puslapių su daug vaadnli* it len«elMk kalte tik SS.Cfc

Čeki arte Mobey Orderi siusti takiu adresą.

N A U J ICN as
1339 So. H A LSI ED STREET. CHICAGO^ ILLINOIS 68M»

Gavą pinigus, tuojau knygą paaMpam*
1B

BUTKUS - VASA1TIS
1446 So. oOth Ave> Cicero, UL Rhone: LH-ympic 2-1033

PETRAS BIELIŪNAS
W«F .CALIFORNIA A V E. Phone: LAfayUie 3-3572

GEORGE F. RUDM1NAS
3319 So. LiTOAMCA AV E. TeL: k Ards 7-1138-113^

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

24Z1 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11«2» SOUTHWEST HIGHWAY. Paten HU1% DL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: TAnf» 7-1941
MmMBannmiMMamamnmMmnmamnHmmmmHMmmmmMmBm

NAUJIENOS, CHICAGO AJ------- Thursday, Nwwmbw lft» W6
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sos prik kuisančios valstybės, 
kurių tarpe yra ir Sovietų S.ų- 
jun.^a. privalu jais vadovautis 
ir griežtai pildyti. Todėl sąži
ningai laikantis tarptautinių
l:»š!o sutarčių, žmonėms suda" nebegalima

j e gyvenančiam rašytojui Edu i 
j ardui Cinzui už romaną “Raii-

dono arklio vasAra”.
Giharo-.Frboną MACHINE REPAIR MEN

i- We need machine repair men

-ę * . - —2 * * 

HELP WANTED — MALE 
DarbZflinkv Reikia

PAŠTAS, SIUNTINIAI IR MUITAS
Pagal Pasaulinės pašto kon-i Paminėtina, kad pradžioje 

encijos priimtus nuostatus, vi dar buvo galima išsiųsti paštu 
mažus siuntinėlius. Pasiunčiau 
ir aš, bet už. savaitės iš New Yor 
ko grįžo atgal. Nuėjau paštan 
sužinoti grąžinimo priežastį, 
kur man pasakė, kad daugiau 

betarpiai tokias
romą didelė nauda ir gražus siuntas siųsti, reikia nešti į spe 
patarnavimas, turint omeny cialiai įsteigtas rusų 
saugu, greitą ir užtikrintą už-į ras, kurios tarpininl 
sieniniu siuntą apsimainymą. • untiinui. Kadangi paštas per 

J “neapsižiūrėjimą” buvo priė- 
nil,ins lietuv,am-s susi- nięS, jaj nian prašant, grąžino 

rašinėjimas su okupuotoje Lie suinoįC(;.Įų persiuntimo mokės
imoje likusiais artimaisiais nė I 
ra toks sklandus, ypatingai po
kario metais, nes dėl žinormt 
priežasčių dažnai laiškai tiks 
lo nepasiekdavo... B^t apsipra 
tome ir svarbiausia, kad išmo
kome nereikšmingais žodžiais 

sakiniais rašyti ir vieni ki
tu mintis be sunkumų supras
ti. toclėl ir laišku “nuklydimai” 
rečiau bepasitaiko.

Jei laiškų atžvilgiu, galima 
sakyti, turime pakenčiamą paš 
to patarnavimą, tai su siunti
niais tikras vargas ir juo tolyn, 
tuo blogyn darosi. Užtat ir šie 
lojamės, kad paskutiniu laiku 
okupantas trigubai pasunkino 
muitų ir kitais mokesčiais siun 
tinių siuntimą, kurie eina vė
žio žingsniu ir pasiekia adresa 
tą per 3 — 6 mėnesius ir net 
ilgiau užtrunka. Atrodo, kad tas 
viskas daroma lyg iš kokios 
malonės, visai pamirštant pasi 
rašytas tarptautines pašto su
tartis.

agentū-

Tėuiškės parapijos Jauni momėnesinio anglų kalba lai 
mo ratelio kavutė su progra- kraščio “Speak Up” 10 nr. pa- We need machine repair men 
ma bus lapkričio 20 d. 7 v. v. siekė skaitytojus. Be jprastujwho cap trouble shoot, repair, 
patapijos salėje. Rateliui va- informacinių straipsnių bei ži overhaul and rebuild industrial 
dovauja Silvija Jurkšaitytė. nių. yra įvestas Pavergtųjų Tau equipment, such as packing ma-

— Kražiškių suvažiavimas tų skyrius, šiame prieškomu- chinery, conveyors, etc. Prefer 
ir pobūvis bus lapkričio 27 d. nistiniamė'laikraštyje bendra- candidates with machinist ca- 
Jaunimo centro kavinėje. Lap darbiauja žinomi veikėjai. "Kai pabilities.
kriėio 28 d. įvyks Kražių sker nuoja metams $-5, atskiras nr. Permanent -position, paying 
dynių minėjimas. Ruošia Kra- 50 centų. Adresas: Box 272, Sta|uP t? $7.20 per - hour, plus at- 
žiškių sambūris Chicagoje. Mi 
nėjimas prasidės 11 vaL pamal 
domis Tėvų Jėzuitų koplyčio
je.

— Karolis Milkovaiti^, šau
lių Sąjungos pirmininkasj 
pakviestas skaityti paskai nuoja libąniečiii tautiniai šo- 
tą Montrealio visuomenei Mon kiai, tautosaka ir buitis, tauti- 
trealio šauliu kuopos 20 metų niai valgiai bei papročiai. Aps-

J ’s 
5-sios lietuvių tautinių šokiij

— Montrealio Lietuvių Aka šventės. Nors žurnalas leidžia- 
deminio sambūrio šiemetinė mas anglų kalba, bet nesunku 
$500 premija paskirta Belgijo- atspėti, kad jis yra lietuvio jei

----------------- džiamas ir redaguojamas, nors 
.. i-----------------------------tas lietuviškumas gražiai derinamus daiktus, apdėti muitu - . ,. ...• , , ... .. naši su pasauline tautiniu so-ir kitais mokesčiais, žinoma, , . ..t, -. , .kių veikla ir tautosakos bei < 

vairių tautų tautinio meno pro] 
pagavimu. Ištisas puslapis paš 1 .
vestas .vairiomis kalbomis kėlė perry plaza ^OTEL 
dinam sveikinimui, pradedant Park Ave'’ Hot sPnns^. A^» 
lietuviškai ir baigiant svainių Aviniukai Albertas ir Kastutė Rožė- 
. ,, . , , . c- . nai. Spalvota TV, šildomas .maudymo-

i si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti te!.: 
501-623-9814. - ė

kriėio 28 d. įvyks Kražių sker nuoja metams $5, atskiras nr. Permanent -position, paying

tįon B, Toronto, Ont. M5T-|' tractive benefits.
2W2, Canada. - —* • ‘

— Vytautas F. Beliajus jau 
išleido gruodžio numerį žurna 
lo Viltis. Jame atsispindi kalė
dinės nuotaikos. Jame domi-

tį. Ką daryti, siuntinėlį reikia 
išsiųsti, tad nešu į agentūrą, 
kur mielai priėmė, bet už tar 
pininkavima, sumokėjau S13, 
56 ir plius pašto mokestį $9,85, 
iš viso $23, 11. žodžiu, gražia 
forma paštas pasiuntė agentu- sukakties minėjimo proga lap1 tu nuotraiikiĮ ir aprašymų 
rai klientą, žinoma, tokių au-!kričio 27 d. I 
kų buvo daugiau.

i Kaip begalvotum, bet neteko 
girdėti, kad komunistinė Sovie 
tu S-ga kitose valstybėse ture 
tų įsteigusi tokias “pašto” agen 
turas, be kurių į Lietuvą ir ki
tus pavergtus kraštus siuntinių - tuojau paimant pinigus, nėra 
nepasisiųsi. Tai didelis Ameri- pašto ir muitinės apimty teisė-, 
kos nesužemmimas bei savigar^ tas veiksmas, reikia manyti ir 
bos valstybei įsteigti, šalia sa-, ne konstitucinis. Tuo labiau 
mai valstybei įsteigti, šalia sa nesiderina su Pasaulio Pašto 
vo pašto, kad kokias pagelbi- konvencijos nuostatais, o ten 
nes “pašto agentūras” Vnesh-' 
posyltorg, kurių pastangomis 
išnaudojami šio krašto žmonės 
iki negirdėjo apiplėšimo.

Minėtų agentūrų įsteigimas 
duodant leidimą pašto siunti
niais operuoti — tikrinti siun-

CARL STRAND 
581-6100, ext. 352 

. TOOTSIE ROLL
"INDUSTRY

An equal opportunity employer

REIKALINGAS KIAULIENOS 
PARUOŠĖJAS

Prezervavimas. nuėmimas nuo kau
lų ir rūkymas. Patyrimas reikalingas.

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

Kreiptis . i
BERT’S PACKING CO.

170 No. Green St.

REAL ESTATE eoa SALE 
Namai, Žemė — Pardavimu*

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MO K ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, ^REIPKHES J

PETRAS KAZANaUSKAS, Prezidentai
2212 tr. Cermak Roar Chicap^ E, Virginie 7-7747

ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow f 
vakarus nuo Californi jos ir, 62. Nau 
ji alum, langai did. garažas.

1% AUEŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar 
ti 59 ir Talman. /

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7871-

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

72-TROS ir Artesian. 2 butų mūri
nis. Naujas garažas, 2 židiniai. Pilnas 
rūsys. $26.500.
.„71-MOS ir Rockwell. 2 butų medi
nis. Pilnas rūsys. Garažas. S18,000.

BUDRAITIS REALTY CO,
4243 W. 63 Street 

_ ’ Tel.: 767-0600.
135-TA IR ARCHER AVĖ.

LEMONT. ILL 
Tel. 257-5861.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės i Lietuvių Įstaigą:

- American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, Hl. 60643

Telef. 312 238-9787
Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, lai

vų kelionių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavamo re
zervacijas; Parduodame kelionių draudimus; Organizuojame 
keliones Į Lietuvą ir kitus kraštus; Sudarome iškvietimus gimi
nių apsilankymui Amerikoje ir teikiame informacijas visais ke
lionių reikalais.

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu Įdomaujatės jsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška Įstaiga

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

TeL 813—367-1791 dieną arba 813—360-0744 vakare.

.JUBILIEJINIŲ METU
NAUJU SKAITYTOJŲ VA.TUS

NAUJIENOMS šiemet rnėjo 50 metu Minint tą yuk&kti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nui ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisve 
neiriamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar ju Įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupei, Ju bendras institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimą, reto
rikos Ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems Jdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, geroje draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujiem? vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
airišku reikalu recesija,
KAINUOJA: Chicago!* Ir Kanadoj* metanu — $30.00, pvso’ metų — f K.00, 

trims mėn. — $8.50, rlenim men. $3.00. Kitos* JAV vietoje mttami 
— $26.00, pus*I mėty — $14,00, vltnam mėn. — $250. Užsieniuo
se — $31.00 metami. Susipažinimui tlunčiama aavaltf nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

..... j . . .... kalba. Žurnalo kaina $5 me-aiskiai nurodvta tarptautines , , .
pašto taisyklės ir jų vykdymas. ^kiras Ra?£į:

Jokios valstybės paštas, pasi- * ' r^US,, anonf
rašęs pašto konvencijos sutar- en'e£’ °ra.° i ,. ..... — Wiri. Rusmskas-Rush isfa, negali atsisakvh priimti siun .. ... ...... Bnggeporto apylinkes žiemos. ciamus užsienin siuntinius, jei ■ ®, .... . „ .
jie atatinka tam reikalui išleis “eluITls^*° 5aanu 
tams pašto taisyklėms. Kiek T13’ .
vienas asmuo turi teise betar- Jt.1® ’’ ‘
piai per paštą siųsti užsienin 
siuntinius, o jei nepriima ir _ .. . T, ,
pataria siųski kitu keliu, tai 
kažkas netvarkoje, 
kant apsilenkiama su Įstaty
mais. Nežiūrint kas 
mais apsilenkia,, tas turi ir at
sakyti. Reikia manyti, kad šiuo 
atveju mūsų paštas pasimetė, 
nes jis nepriima iš paskiro žmo 
gaus siuntinius Į Lietuvą. i 
. Neatidėliojant visu aštrumu 
iškelti šį klausimą Pašto vado
vybei, išdėsčius esamus nenor 
malumus, prašyti panaikinimo 
draudimą siųsti siuntinius per 
paštą betarpiai Prašyti vyriau 
sybės rusiškų “pašto” agentū
rų panaikinimą, kaip visais at 
žvilgiais kenksmingą votį kraš 
tui. I

šį reikalą turėtų paimti susi
daręs komitetas Cease Duties, 
kuris rūpinasi muito nuėmimu, 
bent sumažinimo, žinoma, tu
ri įsijungti visi mūsų Veiksniai 
ir organizacijos, nes reikia su
daryti didelį sąjūdi už savo 
teises ir tuo pačiu lietuvišku 
užsispyrimu išeiti Į kovą prieš 
okupanto plėšikavimą. Tam 
reikia plano: laiškų rašymas, 
d emonstraci j os, asm eniškas
kreipimasis į valdžios asmenis, 
Baltuosius Rūmus ir taip to
liau. Parodykime, kad moka
me svarbiuose reikaluose būti 
vieningi ir tuo nubluks iškilu
sios dėl nieko savame tarpe tuš 
čios peštynės. J. Tijūnas

— Gintaras Genys iš Austrą 
lijos kurį laiką studijavo

tautinius šokius? žurnalo “Vii 
tis” žiniomis jis tapo misije- 
nierium ir išvyko i .Australiją.

— A. Stankus paskutinę mi
nutę telefonu praneša,kad penk 

. 7:30 vai. 
klausė universiteto bei Mormo vakaro Marquette Parko para
riu tautinių- šokių grupėms, šo- pijos salėj Įvyks Marquette Par

šu istatv- kitus išmokydamas ko namų’ savininkų draugijos
Lenciūgėlį' bei kitus lietuvių narių susirinkimas. ;

Idtaip sa-

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

JO, .VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gusšeh MINTYS IR DARBAI, *259 psL, liečiančius 1905 

. metu Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-
_____ rūpinimą.________________ _____ ._______________ _ $8.00

Dr. A. -J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.*-
Kietaia viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik$3.00
Minkštais viršeliais tik _______________ __________ ' $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA 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. 6C3C8

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti oie- 
relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
risur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygele, 
kuri vadinasi * 1 —

Knygelėje surašyta viskas, kad, liečia pieveles. Aprašyta kaip 
žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šia knygele 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

Al U A. AJ A’ vz

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608

NAUJIENOS, 
1* 39 So. Halsted SU 
Chicago, UL 60608

Q Siunčiu ------
vajaus proga

 dot Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio 
paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS ___________ ____________________

ADRESAS ______________________________________________

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

MICHIANA SHORES (1 hour from 
Chicago loop) 6 . room beautiful 
house, furnished, air/cond., fireplace. 
' 2^ block from-Lake Michigan. -

2 lots included with sale of home.
Area code 219/844-5400.

Mr. Berey.

-ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai.
M KLAUDIJUS PUMPUTIS a

4358 So. Washtenaw Ave.
Te!.: 927-3559

Didžiausios kailiu 
pesirinkimas (^fe' 

PAb vieniaielt
lietavĮ

Chicagoje

.NORMANU 
kBURŠTBiNA

263-5828
I (i*taigo«) ir 

677-8489 
(bute)

185 . North WabsMi Avenas 
2nd Floor Chicago, DI. 60601

Call Frank Zapolis 
3208%W.95trh St.

GA 4-8654

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI

■SU SAVAIS APLINKUI
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

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

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

MŪRINIS MEDINIS pajamų na
mas. 2 būtai. 'PirkMui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto .mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette ^nrk’e. $38.000.

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

Erdvūs 2 butai. Senutė nepa- 
iėgi. tu^i niūriai parduoti. Marquette 
Parke. $32,000

GRAŽUS TVIRTAS 7 kambarių 
mūras ir mūro garažas. Arti mokyk
lų. Mamuette Parke. Vvras keliamas 
no Nanin Metų kitur. Reikia pirkėjo 
su $5.000 savo pinigų.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
Hgoninęs Pigus."

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu StsSyin Jr Remontas

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS. savininkas 
778-8165

HEATING AND AIR 
GONDTTTONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So WESTERN AVE. 

Chicago. III. 60609 Teel. VI 7-3447

.DOMESIO
C?_J!0 M AMf’AUS VAIRUOTOJA* 

Tiktai S74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraurflmas penrinlnkama.

Kreipti*:
A. L A U R A • T • s 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523477$

— Cosmos Parcels Express ( 
Corp., sav. V- Valentinas, siūlo 
pasirinkti maisto siutimus siun Į 
timui j Lietuvą iš Danijos arba 
sudarytus iš vietinių produktų. 
Kreiptis j Marquette Gift Par
cels Service, 2501 W. 69 St, 
Chicago. IL. 60629, tel. WA 5- 
2737 arba į skyrių Bridgeporto 
apylinkėje, 3333 S. Halsted St., 
Chicago, IL 60608, tel. 254-3320

(Pr.

TESTAMENTAI
Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

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

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

LAIKRODŽIAI IR SRANGENYEtS
PirdavtaM ir Taisymu 

2444 WEST STREET
T»Ufj HE public 7-1 Ml 

_________________________ —r

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 6$Hh St., Chicago, HI. $0629. — T«I. WA 5-2737 
3333 So. H«l»t*d Ft, Chiogo, III. 60608. — T«l. 254-3320 

V. VALANTINAS*

RUDENS BALIUS CICEROJE.

JAV LB (R) Cicero Apylin 
kės valdyba, š. m. lapkričio 27 
dieną 7 vai. vakare. Šv. Antano 
parap. salėje, 1500 So. 49th 
Court Cicero, ruošia RUDENS 
BALIŲ su įdomia menine pro- 
prama, — skaniais lietuviškais 
valgiais ir veiks turtingas lai
mės šulinys, šokiams gros JO
NIKO orkestras. Kvietimai gau
nami pas valdybos narius. Au
ka: 88.00. mokalaiviam? 85.00. 
Atvykę, n**igail4*it»l (Pr.)

SIUNTINIAI I LIETUVA • 
MARIA NOREIKIENft — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, RL 60629 • TeL WA 5-2787 
Did+llft petlrlnklmai rOil>« brelrlų prtldę, 

MAISTAS Ii EUROPOS SANČtLIU.

MOVING — Apdraustas- perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Dry metų patyrimas.' - *

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. Tel WA 5-1201

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

* 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, Ill. 60608 arba skam
bint telefonu 421-6100. (Pr.)

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, glmlnly 
Iškvietimą i, pildomi pilietybės pra

šymai Ir kitokį blankai.

Siuntimai I Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. MEDZIN.CKAS. 4065 Artbw Av*
Chle*ę«, HL Will T*L Y A 7-5W0

SKAITYK TH

SKAITYTI

DIENRAŠTI

KITAJ! PATABP

DEMOKRATINĮ

•NAUJIENAS’ MJT U. S JAVTNO5

« — NAUJUNOt, CHICAGO I, ILL.— Th-rWey, November 1% IPPf




