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'kai per telefoną buvo pranešta, 
-kad- parodos . patalpose -yra pa
dėta terminuota bomba. Jung-
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Jimrny Carter, laimėjęs rinkimus prezidento pareigoms, sveikina visus, padėjusius jam gauti partijos nominaci
ją, o vėliau gauti daugumą balso. Šiomis dienomis Carter- tarėsi su Įtakingesniais demokratę partijos vadais sena
te. I pasitarimą jis net pakvietė buvusi partijos vadą senate Mike Mansfield, Hubert Humphrey, sen. Muskie ir 
daugelį kitu. -, ’ - * - --■*
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,BELGRADAS. — Jugoslavijos lyderis maršalas Tito džiaug
damasis pasigyrė, kad jis gavęs iš Rusijos valdovo Brežnevo ga
rantiją rastrų jog Sovietai nemano pulti Jugoslavijos, ar j 
okupuoti.

r ū ‘ 2 - ' ' į - - <
. ■ ■ .> - .«■ ' ■ . t :

Bet tas gauta tik po dviejų 
dienų kietų derybų su Brežne
vu, nusileidus Jugoslavams ideo
loginiuose klausimuose ir gal 
būt bent kiek būti paklusniems

. Maskvos norams.
- ■ . - . -

Vėliau vienas Jugoslavijos 
valdžios pareigūnas pareiškė, 
kad pagrindiniai rusų-jugoslavų 
skirtumai visdėlto nebuvo-išsprę-

- sti ir jie pasilieka. • . . ./

Sovietai pasiruošę 
atominiam karui

WASHINGTONAS. — Boeing 
bendrovės ginklų ekspertas, liu
dydamas kongreso ginklų komi
tete, pareiškė,‘kad rusai yra pa
siruošę atominiam karui, į 
mi karo metu 98% mietf 

--ventpiu iškelti t i paruoši 
saugai vietas..

TRUMPAI K VISUR

išlošė milijoną, dolerių
CHICAGA. — - John - Adomay- 

tis, 72 metų amžiaus pensinin
kas, 50 metų dirbęs Cuneo Press 
spaustuvėje, Illinois loterijoje 
pradėjusį trečiadiėnį. išlošėzvisą 
milijoną dolerių. Ašarodamas iš 
susijaudinimo, jis sakėsi tikėjęs 
laimėti daugiausiai tūkstantinę. 
Naujasis milijonierius nedalyva
vo loterijos traukime, nes turėjo- 

' namie globoti savb 42 metų am
žiaus kulšį susilaužusį sūnų ir 
nes veikau j antį šuniuką. ■
Sovietai gąsdiną JAV paroidą

1 lankytojų: rii^ TrėcIadienĮ sku^5 
• biai buyo evakuoti iš Maskvo- 

Esą, Sovietų tides defensyvi- suruoštos. Amerikos, dviejų 
nis pasiruošimas ir kartu dide- šimtų metų jubiliejinės parodos 
iės Sovietų .puolamųjų, ginklų 
persvara faktinai -ir suardo tarp 

Sovietų ir Amerikos strategi-__ _____________________a
nį balansą, kas gali priverkti Valstybių ’ pareigūnai tą 
Ameriką saugumo sąskaiton vis 
daugiau. ir giliau nuolaidžiauti.

rusams daromos nuolaidos gin
klavimo srityje, nprint išvengti 
karo, ir sudaro didžiausią, pa
vojų. Amerikai.

Pasak eksperto,, Sovietų pra
monė po 4 metų atominio karo 

•- lengvai galėtų vėl atsigauti dėl 
tų pačių priežasčių, kad jie tam 
ruošiasi ar jau yra pasiruošę. 
Jis kongreso ginklų komitetui 

■ patarė pritaikyti, tas pačias ru
sų išbandytas priemones Įmo
nėms apsaugoti. Jis, pasinaudo
damas rusų išdirbtais apsaugos 
nuo atominių bombų aplinkraš
čiais, išbandęs ir radęs, kad rusų 
apsaugos priemonės . geriausiai 
veikia. Tai, esą, paprasta prie
monė: mašinos apdengiamos 
elastingomis medžiagomis ar me
talų drožlėmis ir ant jų užpila- 

< ma žemių bei apklojama žemių 
pripiltais maišais. Toks klodas 
apsaugo nuo ugnies ir atlaiko 
atominės bombos sprogimo smū-

grasiiiimą pavadino- “kvailu mė-
, ginimu” pakenkti .parodai, nes 

)S ’jokios bombos nerado. Į
Kinu aukštuomenė mėgsta

TOKIO, — Kinų “Liaudies 
laikraštis” Ž toliau plačiau rašo 
Mao Cetungo našlė, čiang čing jr 
jos trys radikalai “draugai” išsi
rašę iš užsienių pornografinių ir 
“kung fu” ( ?) filmų, visi keturi 
juos “su pomėgiu” žiūrėjo ir 
jais gėrėjosi skriausdami liau
dį, kurios pinigais, pridurdamas, 
kad. čiang čing to norėjo.

Izraelis reikalauja nepaleisti 
. naciu

JERUZALĖ. - Izraelio užsie
nių reik, ministeris Yigal Allon 
kalboje, pasakytoje Izraelio par
lamente, perspėjo Italiją, kad 
nepaleistų nacio karo kriminalis
to Herberto KapĮerio. Allon pa
reiškė: “Izraelio valdžia negali 
kištis į, kitų valstybių vidaus 
procedūras, bet tokiu atveju

gi iki 80 svaru Į vieną kvadra-\ kaiP mes galime susflai- 
tinį colį, o didžiosios mašinos ga-/^ nepareiškę savo < poz«į<» 
Ii išlaikyti smūgio dydį net iki)* P^eidavmfio, nepaleidi 
200-600 svarų Į vieną kv. colį. I karo nusikaltėlio, nacio Kapple-

Boening bendrovės ekspertas 
sako, kad visoms Amerikos ma
šinoms apsaugoti reikėtų išleis
ti 3 bfl, dol. Gi -sen.- W. Prox- 
mire mano, kad Amerikos gy
ventojų apsaugai reikėtų išleis
ti 20-50 bil.z dol. ir jis klausia: 
ar verta mokėti tokią kainą?

kyti nepareiškę savo * pozicijos

Jam reikės trijų metu federalinei 
valdymo sistemai pertvarkyti

PLAINS. Ga'., Jimmy Carter, naujai išrinktas JAV prezi
dentas, sukvietę Į sen. Herman Tamadge ūkį pačius Įtakingiausius 
demokratų partijos vadus ir išdėstė jiems savo planus kraštui 
valdyti. Catfęr yra pasiryžęs daryti dideles pakaitas visose ad
ministracijos srityse. Jam reikės mažiausiai trijų metų tiems 
pertvarkymams padaryti, bet jį galės sustabdyti tiktai atstovi: 
rūmų arba senato veto. Jeigu šios dvi Įstaigos nebandys pristab
dyti jo vedamo darbo, ta: jis ji tęs, kol reikalingos pakaitos bus 
pravestos. • ■ .

T IhftTI/) 1 BEIRUTAS. - - Vienas Liba- 
' ■ Ino kepėjas^-besiknisdamas Bei-

BEIRUTAŠ — Sirijos karino- J nito griūvėtuose, savo buvusios 
menės daliniai, užėmę sostinę >kepjklos vietoje, išsireiškė: “Ko- 
Beirutą ir visas krikščionių irlkiez mes bepročiai! Kiekvienas 
musulmonų anksčiau . valdytas |nustoję ir ifiekas nelaimėjo”, 
teritorijas, taikos vardu dabar. Libano.civilinis karas tęsėsi 
valdo Libaną.. Visos Įvažiuojan-j is viso 581dieną. Per tą laiką 
čios į Beirutą mašinos sirų tikri-1 buvo užmušta 40 - 60,000 asme- 
namos nr kariais nevežama gin- nų ir netoli 200,000 sužeista. Be- 
klų., Sirų kalvių sargybiniai veik visas?: miestas patrankų 

■kiekvieną įva&uojantį T' miestą ‘ sugriautas^ IVisos politinės, so- 
^įiaIinės,;\^e^mdminės! ’ir reGgi- 

.. , nės nesantaikos; kurios nuvedė
' Libano krikščionių lyderiai Prie civilinio karo, liko neišspręs- 

lapkričio 17 pareiškė, kad siunčia tos.
pasiuntinį pas naujai Amerikos ' Bet visdėlto yra ir laimėtojų, . _ _ __
išrinktą prezidentą Carterį, ku- kurie pasinaudojo civiliniu Lįba-j gamybai 1976 m. pradžioje pa
ne paaiškins iprėžidehtūį Laba- j no karu, tai tarptautiniai ginklų ] skyrė 260.7 mil. dol. d .. 
no padėtį in jų- nepasitenkinamą 'biznieriai bęr gamintojai, parda- f 
krašto.. okupacija

Izraelis apšaudo
Libana

* ' ■ ... - - - • . - A 4^" - - •

BEIRUTAS/. — Kairiųjų liba
niečių armijos kalbėtojas prane
ša, kad Izraelio daliniai - kartu 
su Libano krikščionių kariais, už
puolė kairiųjų musulmonų val
domą ■ miestuką netoli Izraelio 
sienos. Prie pat-Izraelio sienos 
esantis kaimelis Kfar Kial, anks
čiau buvęs palestiniečių išeities 
tašku; puolant Izraelį- arba siun
čiant teroristus, yra dabar puo
lamas ir apšaudomas Izraelio 
pabūklų. Į: pietus nuo Izraelio 
sienos esančio, kaimelio Metulla 
gyventojai sako, kad jie girdi 
sunkiųjų ginklų šaudymus..

ŽENEVA. — Amerikos ir So
vietų delegatų derybos ginklų 
apribojimo reikalu jau dveji me
tai vyksta Ženevoje, bet negali 
susitarti, nenusileidžiant ru
sams.

Prez. Fordas, matyti, norė
damas kiek suminkštinti rusų 
širdis, pareiškė, kad jis sutiktų 

,su SALT H sutartimi, apribo
jant ginklavimąsi, jei rusai kiek 
nors patenkintų Amerikos reika
lavimus. Prez. ‘Fordas taipgi da
vė leidimą Amerikos įmonėms 
pagaminti 60 Minuteman tipo 
raketų, nešančių tris atominių 
bombų galvutes. Kongresas jų

Amerika parduos 
ginklus Sudanui

WASHINGTONA& — Prez. 
Fordas pranešė kongresui, kad 
ginklus parduoti Sudano valsty
bei, šiaurės rytų Afrikos kampe, 
nėra kliūčių. Esą, parduodant 
Sudanui gynybos reikalams rei
kiamus ginklus, tik pasitarnau
tų Amerikos saugumui ir pa
saulio taikai. -■: — -

Kinai išsprogdino 
atominę bombą

WASHINGTONAS; — Ame
rikos energijos ir tyrinėjimų ad-

vę . Libanui per 9 karo mėnesius 
mažiausiai už 100 mil. dol. gink
lų, ir Izraelis^ kurs visą tą laiką 
neturėjo pasienio susikirtimų, 
palestiniečiams: užsiėmus Liba
no karu. Ž r

Tenka pripažinti, kad arabų |inihistračijos pranešimu, lapkri- 
kraštai’taipgi laimėjo: jie, Li-,čio 17 Kinijoje buvo išsprogdin- 
bano karui tęsiantis, sugebėjo ta apie 4 megatonų galingumo 
gėriau viens kitą suprasti ir pri
eiti .’prie vieningesnės tarpusavio 
santaikos. . :

Carterio sušauktame pasita
rime dalyvavo atstovu rūmų 
daugumos vadas Thomas O’Neil, 
sen. Hubert Humphrey, sen. Ed
mund Muskie, buvęs senato va
das Mike Mansfield, Kaliforni
jos senatorius Alan Cranstc-n ir 
viceprezidentas Walter Mondale. 
Jimmy Carteris susirinkusiems 
išdėstė savo planus ir paklausė 
jų nuomonės, ar jie galės imtis 
šių žygių ir ar jo užsimojimas 
nebus priešingas veikiantiems 
Įstatymams. Jam taip pat tūpė-

Ginklų parinvtam Sudanui'£ 
buvo sustabdytas; kai Sudano 
prezidentas nenubaudė teroristų, 
nužudžiusių Amerikos pasiunti
nį, bet juos perdavė Palestinos 
organizacijai. Dabar gi, keičian
tis Afrikoje politinei padėčiai, 
nuomonė pasikeitė.

Sudanas savo geografine pa
dėtimi vaidina buferio rolę tarp 
arabų ir Afrikos valstybių. An
tra vertus, jis yra kaimynas Li
bijos, kuri karinėmis avantiū
romis sudaro nuolatinę grėsmę. 
Antroji Libijos kaimynė — Tu
nisia arba Tunisas taipgi jaučia 
grėsmę iš Libijos pusės. Tuni- 
sijai bus parduota, be kitų gink
lų, dar ir Chaparral tipo prieš
lėktuvinės raketos, turint ome
nyje Amerikos saugumą.

ręigūnų nuomonė visais jam la
biausiai rūpimais klausimais.

Naujai išrinktas prezidentas 
nori bendradarbiauti su demo
kratų partijos partijos vadais 
kongrese. Jis žino, kad sena
torius Mansfied pasitraukė iš se
nato, bet jam buvo svarbu pa
tirti jo nuomonė, nes jis turi di
delį patyrimą Įstatymų leidimo 
srityje. Sen. Mansfield keliais 
atvejais nurodė, kad įstatymai 
yra gana sudėtingi, kai kuriose 
žinybose jie vienas kitą liečia. 
JĮs patarė leisti specialistams 
klausimus iš nagrinėti, o tiktai 
vėliau imtis priemonių pageidau
jamoms pakaitoms.

Pasibaigus pasitarimams, sen. 
Thomas O’Neil, kuris bus naujo 
kongreso vadas, pareiškė, kad 
prezidentas Carter turės reika
lingą kongreso paramą. Jis pasi
žadėjo su prezidentu bendradar
biauti O’Neil stebisi, kad naujai 
išrinktas prezidentas turi gana 
tikslias nuovokas apie veikian
čias įvairias įstaigas, kurių dar
bas galėtų būti sutrauktas į vie
ną įstaigą arba prijungtas prie 
administracijos įstaigų, tvarkan
čių tuos pačius reikalus, šia
me pasikalbėjime J. Carter pa
rodė, kad jis turi nuovoką apie 
problemas, kurias jis sukvies
tiesiems l^ėlė.

Mažiausiai kalbėjo išrinktas 
viceprezidentas Walter Mondale. 
Bet pasitarime paaiškėjo, kad 
jis tiksliavsiai informavo būsi- 

jmą prezidentą apie bereikalin
gas įstaigas, dvigubinančias tą 
patį darbą. Jam teks vadovau
ti visai pertvarkymo akcijai kon
grese. Pasirodo, kad kongreso 
vadai labai gerai pažįsta Mon
dale ir noriai su bendradarbia
vo. Jeigu Carterio planas bus 
priimtas, tai didokas biurokra
tų skaičius turės ieškoti naujo 
darbo.

t?

atominė bomba. Tai ketvirta iš 
eilės Kinijoje šiais metais iš
sprogdinta atominė bomba.

Amerikos energijos adminis
tracija tuojau Įspėjo stebėti, re
gistruoti ir saugotis Kinijoje iš
sprogdintos bombos radiacinių 
medžiagų, kurios gali pradėti 
kristi Amerikoje.

Vienas megatonas yra lygus 
vieno milijono tonų dinamito 
jėgai. JAV iki šiol yra išsprog
dinusios 15 megatonų atominę 
bombą.

Rodezijos vadas 
tūpčiojo vietoje.

ŽENEVA.-. — Ženevos dery
bose Rodezijos reikalu vis . dar 
nesurandama išeities kelio ir 
tupčiojama vietoj. Rodezijos 
juodųjų nacionalistų’ lyderiai 
Robertas Mugabe ir Joshua Nko- 
mo vieną kartą griežtai reika
lauja trumpiausiu .keliu perduo
ti Rodezijos .valdymą juodie
siems. kitą, kartą jau sutinka’ 
svarstyti Britanijos delegacijos 
pirmininko \ Ivor Richardo . pa
siūlytą kompromisinį laiką, bet 
vėliau vgl atsimeta. ■ -j .

Britanijos delegacijos pirmi
ninkas Richardas, nekreipdamas 
dėmesio į nationalist^ reikalą-1 
vimus, pradėjo tartis su pavie
niais juodųjų delegatų nariais, 
ypač su patriotinio fronto.

Brazilijoj vyksta savivaldybių 
rinkimai j »

RIO DE JANEIRO. — Brazili
jos opozicijos — Demokratinis 
Sąjūdis atrodo laimės miestų 
merų (burmistrų) ir miestų ta-

Prez. J. Carteris 
išleido 35 mil dol.
PLAINS, Ga, — Išrinkta j pre

zidentus . Carterio rinkiminės 
kampanijos iždininkas R. Lip- 
shutz sako, kad Carteris rinki
minės kampanijos metu išleido 
savo af kitų 
13.2 mil. dol. 
kuriuos gavo 
rinkiminiams

1972 m. prez. Niksonas 
kūninėms reikalams išleido 61.4 
mil. dot, o jo oponentas sen. Mc
Govern — 42 mil. dol.

I TV rinkiminėms programoms 
(apmokėti Carterio iždas išleidęs 

10.5 mill dol. ‘
Prez. Fordo rinkiminės kam

panijos apyskaita dar nėra pa
skelbta. . ,

suaukotų pinigų 
ir 21.8 mil. 
iŠ valstybės 
reikalams.

Artl«H Chfcng Ching ligonio no- 
prlžiOr*|o, bot »u i*un«l« v»Wln- 
♦o|«l», ultit io»lo4 vyr»s trrito *»l- 
dytofu brinko Him Ku«Hrwt_ Ji 

j norėjo wkhstott mvo ’

dol., 
iždo

rin-

rio, pavadindamas j j “žemės- iš
mata”, kurs paskendęs 335 italiis 
ir 70 žydų.' K
Rodezija užmušė 33 partizanus 
• SALISBURY. — Roderijbs 
saugumo jėgos apsupo ir sunai
kino 33 juodžius nacionalistus 
partizanus, kurie buvo slaptai 
perėję j Rodeziją. Susišaudyme 
žuvo ir trys Rodezijos kareiviai. 
Vienas partizanas sugautas gy
vas ir tardomas. Į Rodeziją jie 
Įsismelkę iš Mozambiko.

— Per 11 šių metų mėnesių 
buvo Amerikoje pasiųsta 22.-

Nušovė trijų amerikiečių žudiką
TEHERANAS. — Irano sau

gumo policija nušovė teroristą 
iranietį, kurs praėjusio rugpjū
čio 28 dieną suorganizavo trijų 
amerikiečių civilių nužudymą, 
žudikas Bahran Aram buvo nu- 014.000 prekių gabalų. Tuo tar- 
šiutaa’ sušftaudymė" »u policija pu-peraitaia matais per ta patį 

jpnėvteK r kfltę __ 20,905,900, T'? “

» rrikaiv mini«t*-,rybų rinkimus, bet mažesniuose 
ri* Yigal Alton rwpatonidntai JAV Į miesteliuose ir kaimuose laimi 
ambasadoriaus b>lsu, ’TaitKyUa

tos# prlal terMllty ^***1 - - - - -
paclJl.arabv JAV w
kad 1
HfMMt t-

valdžios remiamoji Tautinio At- 
tralo* f gimimo Sąjunga. Galutinų rin-

Prisipažįsta kaltais
ČIKAGA. — Du kiti dviejų 

'vaistinių savininkai iš Highland 
Parko prisipažino kaltais, ky- 
šiais papirkdami slaugymo na
mų savininkus, kad tie padidin
tų vaistų sąskaitas, apmokamas 
socialinio draudimo pinigais.

Teisėjas jiems paskyrė 3 me- 
bandomąjį laiką ir nubaudė

"Jogui duoQMttQ laukuun* savai-4bit |«1 n*p*vYira. Maa Catvn®a sumokėti vienam du, kitam tris
ISawli 6:48. laidMa® 4:Mtemti Stotai
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PIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI • -
Nauj oko atsiminimai > , »•

Lietuvių krikščionių demokratą pažiūra 
bendrines organizacijas ir jų veiklą I

Lietuvių krikščionių demo
kratų atsakingi asmenys ne 
kartą yra pasisakę bendrinių 
organizacijų prigimties, pas
kirties, savitarpių santykių bei 
bendradarbiavimo klausimais. 
Visas jas laikė reikšmingomis,

** į- » •. * r X. ---- jr 7 - - Į * - y 7^ 7 -.y Z _ ’ w x _ :

mis ir šiuo pavergtos Lietuvos privalo „VLIKą remti ir su juo ]. . .. .. r . -
gyvenimo laikotarpiu labai rei nuoširdžiai bendradarbiauti užuovėja. Joje sutelk j— pe suteikė daug teoriškų ir praktiškų : žinių,
kalingomis. - i Lietuvos laisvinimo darbe Per’ta ,®rP'bi^i,ai f^kalai ir labai

Lietuviai krikščionys demo. ( VLIKą ir per VUKą sudaran- 
kratai tas organizacijas vertina čias grupes,* reiškia m a politinė 
teigiamai. Jie jas, bendrauda-j lietuvių tautos valia ir to nie-

džiai brangi organizacija, ne- 
siveržianti j kitų organizacijų* 

: su dideliu pa- 
. siaukojimu dirbanti sau skir- 
I tos darbus. Nepaprastai reika- 
' tinga organizacija, verta visų

tautės, ir visi rezistenciniai są
jūdžiai, gynę Lieto vos teises ir . . . .
jos laisvės siekimus okupaci- lietuvių paramos
jų metais. VLIkas yra lietuvių kad P11“#1“8* ištekliai ne 
tautos organas, jis nėrą skirtas sumažėtlb kad P^gi būtų su-

r* rtfrv Ik. xk«-v Ir v/A Tt rt *w

išeivijai, todėl išeivių or gani- ' _ ,
zacijos negali norėti ir negali vargit Patekusiam lietuviui.

Šiemet (1976 m.) sukanka 47 metai kai pinną kartą 
kartą pasipuošiau kariška uniforma ir pradėjau tar-. 

telkti pagalbos kiekvienam į nauti Lietuvos kariuomenėje. Tarnaudamas išmokau 
tinkamai vartoti ginklą, susipažinau su kariniu mokslu 

talentingu pramatymn Įkurto-j tapti VLIKo nariais, bet jos Lietuvių Bend- ir gavau pilną paruošimą tolimesniam gyvenimui. Esu
mis ir šiuo pavergtos Lietuvos privalo VLIKa remti ir su juo ruon}enė yra didžioji lietuvių dėkingas buvusiems vadams, kurie mane mokino ir ąųk-

kuriomis dažnai teko pasinaudoti ir civiliniame gyveni

1 kas negali pakeisti. Galima 
VLIKą sugriauti, bet negalima 
•jo prigimties irjjo struktūros 
pakeisti. Tai žinotina visiems.

mi su kitomis grupėmis, orga
nizavo, joms paskirtį ir kryp
tį formulavo pačioje jų atsira
dimo pradžioje.

Netikėtai kilus kietam susi
dūrimui kai kurių organizaci
jų veikloje, o Amerikos Lietu
vių Bendruomenei skylant į 
dvi, išaugo pavojingas įtempi- 

viškam darbui Tokio fakto! atitinka lietuvi^ tautos ligšioti g? pasigerėjimą Sukelia Kana, 
akvvhizdoje jaučiame turį- tei-’ nę politinę difer^ciaciją patie dos Lietuvių Bendruomenė. Jos 
sės ir pareigos / pasisakyti? Plačias galimybes bendra- apylinkių skaičius auga, santy- 
kaip krikščionys demokratai idarbiauti su išeivijos orgmti-jkiai su kitomis orgąmzacijo. 
žiūri į tuos nesusipratimus. nacijomis. Todėl jie nesutinka mis yrą sklandus pagrindinis

1. Vyriausias Lietuvos Išai^ su .siūlymais kaf. kurių asme-] dėmesys skiriamąs kultūros sri 
vinimJ Komitetas, 1943 metais^11^ arba ir k^bvų, kurie® labai jautriai bei teigią- 
suorganizuotas Lietuvoje, o I siekia pakeisti VtlKo struktū- mai atsiliepiau Lietuvos laisvi- 
1914 metais vasario 16 .dieną’ esmės, priimant į VUKą mmo darbus per 'Vyriausią Lie 
paskelbęs savo reikšmingą7d*.: nariais išeivijoj kultūrinės or- tavos Išlaisvinimo Komitetą 
klaraciją taip pat Lietuvoje? ganizacijas, taip, kad politi-FGausig reinia NIJKą finanąuo 
vra lietuvių tautos laisvas ir nėms organizacijoms ir regis-‘jantį Tautos Fondą, sunnkda, 
autentiškas balsas bei jos va- tenciniams sąjūdžiams beliktų ma ir Tautos Fondui įteikdama 
Iios reiškėjas.’ ; . ■ tik simbolii^i^ksme.

Vyriausias Lietuvos Tšlaisvi . . ..
nimo Komitetas yra pačios lie- 'Ta artuna VLIKui organi- 
tuvių tautos savo žemėje suda- ^aip savo f
rytas organas, ‘jos teisėms gin
ti ir už jos laisvę bei nepriklau 
somybę kovoti. Jis yra vieniu-

svarbūs uždaviniai. Lietuvybės .. F ......
išiaikynias, lituanistinis švieti me- Kanuomeneje teko tarnauti įvairiais laikotarpiais 
mas, lietiiviškos kultūros puo- ir skirtingose dalyse; Tai šiuose savo atsiminimuose no- 
seįėjimas, kultūrinių vertybių riu paliesti tik pirmąją karinę tarnybą 9 pėstininkų L. 
kūrybos ir kūrėjų rėmimas, Vytenio pulke- Nes čia mokiausi žengti pirmuosius 
yra išimtinoje Lietuvių Bend- kalinius žingsnius. Ir koki buvo tie pirmieji žingsniai,
ruomenės atsakomybėje.

Galima tikrai pasidžiaugti 
Lietuviai krikščionys demo- daugelio kraštų Lietuvių Ben 

kratai, kaip tada, ir taip dabar, druomenių atsakomybės supra 
yra įsitikinę, kadi tokia VLIKo timu, pareigingumu bei veikla, 
struktūra j-ra gera, tampriai kiek atitinkamo krašto lietu- 
rišasi su pavergtą tauta, pilnai vių pajėgumas leidžia. Ypatin

dideles sumas pinigų kiękvie- 
1 ’ ., . u, nais metais.2. Amerikos Tnetuvių Tary- 

Amerikos Lietuviu Bendrup
LAX VXWVIXAX ’ . .

, kaip savo struktūra, ’•menė’ jai prikiąusančių kuitū- 
t taip ir savo tikslais. Jos veik.! ros ^i lituamstinio švietimo 
> los plota-s-Jungtinės Amerikos sritimis nepasitenkino, ir pasu 
Valstybės. Tarybą sudaro visosveiklą. Toks elg^* 

telis’ZrSuSs“Li^oTS ideologinės ir politinės srovės, daSti? or’
aktyviai- p^irėiskusios Ąmerį* nurL^ AL^ą sudarančių or- 

-- - - - — ,alkos lietuvių visuomeniniame g^d^acijų nepasitenkinimu.
Igyvenime. Jos buvo tuo tikruo. Amerikos Lietuvių Bendruome

kas ir kaip mokino, kiek mano atmintis leis stengsiuos 
parašyti. Aš gerbiu Lietuvos kariuomenę ir didžiuojuo
si, kad ir man joje teko tarnauti Rašysiu viską drąsiai 
ir atvirai- Kas buvo gera — pagirsiu, o kas buvo blo
ga — papeiksiu. Iš anksto perspėju, kad tai bus mano 
atsiminimai apie save ir buvusius viršininkus, kurie ‘ma
ne mokino ir auklėjo. ; \ '

Kodėl aš neišvažiavau Į Ameriką?
•' -i :*• "■

Gal kai kam bus labai nuostabu, kad žadėjau, rašyti 
atsiminimus apie kariuomenę, o pradedu rašyti apie -ke
lionę Į Ameriką Tą Įvykį miniu todėl, kad jis ilgesnį lai- 
ką buvo susijęs su mano kariško gyvenimo pradžią 0 
buvo taip. • i: '■' .' "•

1923 m. buvau pasiruošęs išvažiuoti Į Ameriką. Jąu 
turėjau užsienio pasą ir “Cunard” laivų linijos laivakor
tę. Buvau atlikęs visus formalumus pas kelionių -agen
tus ir jau turėjau išvažiavimui paskirtą laivą Bet* pas
kutinėmis dienomis Vilkaviškio apskrities viršinfokas 
pranešė, kad Į Ameriką galėsiu išvažiuoti tik tada, kai

laiko negalėsi išvažiuoti. Taip, ir neteko pamatyti'savo 
mielos tetos 0. Varnaitienės, nė Worcesteriq mieste. |

(Bus daugiau) Pi

vės kovos vadovas ir vykdyto
jas pasauline apimtimi. Tauta 
pati tokias teises jam suteikė 
ir tokius uždavinius davė. Jį 
sudaro visos 
organizacijos, turėjusios savo 
atstovus demokratines Lietu
vos seimuose, kaip tikrosios po 
litinės tautos valios reprezen-

' jų aktyvu, kuris ’sukūrė, palai! bės vadovybė, vietoje
i ko ir išugdė lietuvių išeivijos;^ susidūrimą, toliau tęsė AL- 

’ .'777 iav7 tautinį judėjtaiįįKai tas akty-7« menkinimą. Tame
mrejusjos savo -Ameri-. isi^ūbavune atširądo opozicija

kos Lietuvių Taryba, Lietuvos pačioje Amerikos Lietuvių Ben

'ti susidūrimą, toliau tęsė AL- Kelionės Įspūdžiai VakarųEuropoje

vas apsijungė, Kelionėje sutikau ir vokiečių, ypač iš tremties gyvė-
išlaisvinimo darbui dirbti. Ne drupmenėje, o iš jos susiformaj nimo pažįstamų, pas kuriuos buvau apsistojęs. Jie yra la
kūnam kitam darbui, bet išim- vo Amerikos Lietuvių Bend
rinai Lietuvos laisvinimo dar-: ruomenė, Ine. Taip prieita-gi- 
bui Jungtinėse Amerikos Vals- Iaus nesusipratimo, nesantai- 
tybėse. Todėl Amerikos Lietu- kos ir kaltinimų vienų kitiems, 
vių Taryba galėjo tiek daug 
metų išsilaikyti ir tiek daug 
padaryti. Jos užnugaris yra 
gausus, ALTa turi didesnį skai 
čįų. rėmėjų negu kuri kitą or
ganizacija Amerikoje. Ameri- __
kos Lietuvių Tarybą yra nepa- klystkeliuose, bet vieningai ir 
keičiama lietuviu organizaciją, sutartinai ieškoti būdų esamai 
.Jungtinėse Amerikos Valstybė negerovei pašalinti. Pilnas ša
še, toiĮėl reikia ją remti, ją iš- vo darbų supratimas, artimo 
laikyti ir su ja bendrądarbiau- meilė ir tikra pagarba savo 
ti visiems, kurie rūpinasi Lie- broliui lietuviui, galo daug pa- 
tuvos laisvės byla. Kas nueitų dėtį šioje painiavoje. Tiesiaų- 
kitu keliu, labai suklystų. sias kelias į susipratimą . yra

3. Bendrasis Amerikos Lie- pokalbio kelias. Pokalbis suaę- 
tuvių šalpos Fondas,. BALFu tina žmones ir jų mintis. Po- 
vadinamaš, yra labdarybės ir kalbyje išryškėja siekiamieji 
šalpos, organizacija. Ji apima 
visus JAV lietuvius, nežiūrė- 
•dama nei jų tikybos, nei politi
nių įsitikinimų. Tai yra tikras 
lietuviškas Samarietis. Tai di-

vo Amerikos Lietuvių Bend.

Toks susipainiojimas darbo 
padaloje ir priešiškos nuotai
kos tarp labai svarbių organi
zacijų, yra apgailėtinas ir sku
biai šalintinas. Siekiamieji mū 
sų tikslai įpareigoja negaištiayroįl Savings
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The future can be too late 
for saving. So if you want 
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today '

The Payroll Savings Pfe? 
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after year
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tikslai ir tinkamiausi jiems pa 
siekti keliai. Reikia pradėti po 
kalbius nes kitų kelių susipra 
timui pasiekti nėra.

LKDS Centro Komitetas

bai nuoširdūs ir atviri lietuviams. Bet jie nėra pesimis
tai dėl abiejų Vokietijų susijungimo. Jie tiki ir sako, kad 
ateis laikas, kada bus laisva Vokietija ir tik viena, taip 
pat ir Pabaltijo šalys. Jie sako, kad anksčiau ar vėliau 
bus karas su Rusija ir tikriausiai Įsimaišys Amerika, ties 
nenorės, kad Sov. Rusija užvaldytų visą pasaulį.

Vakarų Europoje gyvenančios tautos žino gerai apie 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Gyventojai žino, kad lietuviai 
daug dirba, aukojasi ir kovoja prieš Lietuvos .okupantą, 
ypač giria Amerikoj gyvenančius lietuvius. < J’

Artėjo prie Los Angelei nakties metu lėktuvas/Prie 
didžiulio milijoninio miesto, skęstančio žiburių jūroje, 
čia gyvena virs 7 milijonai žmonių. Taip netrukus pasi
rodė vakarų šviesų pašvaistė nuo žiburių prie Ramiojo 
vandenyno, kur lėktuvas, glausdamas savo plieno spar
nus, tūpė tarptautiniame aerodrome. Modernus. Condor 
lėktauvas, puikus maistas ir labai geras patarnavimas. 
Mano neužmirštamos svajonės ir malonūs pergyvenimai, 
dusyk perskridus laimingai Atlanto vandenyną, niekados 
neišdils*

Nusileido lėktuvas Los Angeles aerodrome 3 vaL ry
to, kur mane pasitiko žmona Jadvyga ir sūnus šarūnaš. • 
Jie parvežė automobiliu j Villa “Trakai”. Pagalvojau 
apie savo Įdomią kelionę, važiuodamas galvbju ir šiandien, 
apkeliavęs veik visą Vakarų Europą, Skandinaviją. Dau
giausia nuotykių patyriau Stockholme. Švedija pasakiš
kai graži, turtinga, gerai gyvena žmonės, bet Pabaltijui 
ji liko amžinai skolinga, nes ji pirmoji pripažino Lietuvą, 
Latviją ir Estiją po karo Jčnsijai, o taip pat išdavė šių 
trijų mažų valstybių pabėgusius nuo, okupanto karius, 
kurių buvo virš 157. Jie buvo sunaikinti, išvežant mirčiai 
į Sibirą Šis tarptautinis Įžūlūs Švedijos vyriausybės pa
sielgimas amžiais bylos Lietuvos istorijoje. Apie tai kal
bės ir rašys mūsų tautos istorikai ir pasaulio laikrašti
ninkai • • . .t- i'

Kelionėje praskridau daug mylių lėktuvu, trauki
niais, autobusais, automobiliais ir keliaudamas savo, ko
jomis. Kelionėje patyriau, kad šviesiausia ir geriausia 

! gyventi saulėtoje Kalifornijoje, kur žaliuoja dekoratyvi- 
! niai medžiai, palmių alėjos, žydi Įvairios gėlės ir viešpa* 
’ tauja amžina vasara. iAi-įp

C P A ą Ą I G A
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Kanados naujienos
SLA 236 kuopos ir Jūrų šaulių į bendravimą SLA Kuopų veikloj 

kuopos “Baltija” veikla Į Hamiltono SLA 72-ra kuopa kaj
TORONTO, Ontario. — š. m. 

lapkričio 6 d. SLA 236 kuopa 
ir šauliai Lietuviu Namu žemu- ,. •_ „T . , •
tinėje salėje saruoSė pasilinks- k,mU P"mtl S1-A f'™8 
mintao ’vakar, su programa. J »“• J' •*"»!»«'«'

Hamiltono SLA 72-ra kuopa ka,s 
• metai ruošia gegužinę. Sekan
čiais metais pasižadėjo ir toron
tiškiai SLA veikėjai savo atvy- į

šį SLA 236 k. ir šaulių ruoštu 
bendrų pasilinksminimo vakarą 
vykome ir iš St. Catharines: p. .

Dauginai, Sokalauskai, Polgri--* 
mai, Ališauskai, - Danutė Krū-1 * 
čaitė, (atvykusi iš Lenkijos į 
svečius pas tetą O. Sakalauskie
nę) ir šių eilučių autorius.

Toronto Lietuvių Namai yra ( rengti savus grašiai atrodančius

Lietuvių Kaimelio, amžiaus 
pabaigos trumpa istorija

Prieš 25 metus viename gra-' 
yiame kalnely prie Orient gat-!. 

t vės lietuvių buvo pasirinkta įsi-.

pagarsėję ^gaminamais gardžiais 
patiekalais, todėl vykome anks
čiau Į pasilinksminimą, kad ga
lėtumėm prieš programą pasi
stiprinti- Ir tikrai neapsivylė- 
me. Rūpestingos SLA veikėjos 
Onos Indrelienes pastangomis 
greitai gavome skoningai paga
mintų lietuviškų cepelinų.

Atvykus į Toronto SLA 23,6 
k. ir šaulių bendrą vakarą gavau 
gerą įspūdį. SLA 236 k. pirmi
ninkas H. Chvedukas ir šaulių 
kuopos pirmininkas p. Jonikas 
visus parengimo darbus tvar
kė pavyzdingai ir sutartinai. Pa
rengime aktyviai dirbo SLA 236 
k. įkūrėjos O. Indrelienė, Mari
ja Jokūbynienė ir iš naujų atei
vių Gabrielė Chvedukienė, S. Ko
jelienė, Pųlkys ir kiti.

Grojant estų griežikams sve
čiai linksminosi, vyko laimikių 
traukimas. Be to, teko padisku
tuoti su SLA veikėjais H. Chve- 
duku, S. Kojeliene ir kitais apie

pastovius namus. Lietuviai ką
sumano, tai ir įvykdo. Kuomet 
susidarė graži lietuvių grupelė, ; 
buvo sumanyta, kad ši grupelė 
iŠ 16-os Šeimų gali pasirinkti 
sau lietitirišką pavadinimą — 
“Lietuvių- Kaimeliu”. Šį pavadi
nimą parinko trys pirmieji gy
ventojai: pirmoji.* tai suvalkie
tė Onutė, antras žemaitis Alek- , 
"iukas. trečias aukštaitis Anta
nas V ilis (Willis ).-

L. K. puikiai išgyveno per ke
letą. draugiškų metų, kol “atsi- 
baladojo” biaurioji su ilgu dal
giu Giltinė ir pradėjo lietuvius 
naikinti. Dabar po 25 metų mes 
pirmieji pasilikome jau paskuti
niais. Tai tik vienos šeimos du 
“piliečiai” A. ir O. ir dar pora 
senučių. Galiu pasakyti, kad jau 
gal greitai nebeliks nė prisimini
mo apie Lietuvių Kaimelį.

Dvidešimt penkeri metai rodos 
tik kaip vėjas pralėkė visai ne-

Į-hiugps aptarnauja. Žinoma, ne- 
Ųus tokiu aptarnavimų nebus il- 
igai, viskas apribotam laikui.

Brangūs Uetuviai —■' “Nau
jienų” Dienraščio skaitytojai... 
Aš nebuvau jokia didi rašytoja, 
tik buvau didi Naujienų dienraš- 
kio patriotė. Kol buvau sveika, 
stipri, kiek išgalėdama kad ir 

(menkos vertės ar neįdomius 
' straipsnelius, bet Vis matomai 
■skaitytojai įvertinote mano *‘mi- 
zernus” rašinėlius. Dabar kai 
mane ištiko mano sveikatos ne
laimė, vistiek visuomenė mane 
prisimena ir gražiais sveikatos 
linkėjimais mane pasveikina ir 
man didį malonumą įr stiprybę 
suteikia. Visiems vienu kartu 
nuoširdų ačiū, ačiū! s*

j Daug buvau užsibrėžusi ką 
nors naudingesnio parašyti į 
Naujienas, deja atrodo kad visi 
mano planai jau bus bevilčiai.

i Kiek mus lietuvių tik šiais me
stais jau netekome: gydytojų, 

muzikų ir kitų, kurių spragas 
jau niekados ir niekas neužpil
dys. ’TJi- ’•

Lietuvių Kaimelyje iš 16 šei
mų su Antanu likom' mes dul 
Kai nelaimė abudu suėmė, ,su 
vyru Antanu pasidalinome kur 
katras ir į kurį kraštą išeisim, 
iš savųjų namelių. Tik du esame 
ir mažutis -šunelis. Antanas nu
važiavo, į slaugymo prieglaudą, 
kuri maloniai priėmė su mėnesi 
niu mokesčiu po $700 į mėn. tik 
už kambarį su keturių vyrų lo 

,vomis priedai, skalbiniai, vais 
tai ir kiti priedai viso arti $900

P.iaiJgirji, pagalvokite, kur 
mums hetuvianiscingti. jei dar 
norime gyventu. Jei sunegalė- 
jai, tai nė skaisčioji saulutė ne- 
išgelbsti, nė žiemos švelnusis vė
jelis, tad tik pasisveikinki su 
šventuoju Petru, ir bus viskas 
tylu ir ramu. Onutė

Nesulaukus sušaudymo 
kal.nys bandė nuodytis

SALT LAKE CITY, Utah. — 
Nepaisant nuteisto mirties baus
me žmogžudžio Gary’ Gilmore 
prašymo paskubinti ekzekuciją 
sušaudymu, teisingumo orga
nams vis atidėliojant, jis ir jį 
aplankiusi Mrs. Nicole Barrett. 
20, buvo rasti dideliomis miego 
tablečių dozėmis apsinuodiję, l>e 
sąmonės. Gilmore dar gavo plau
čių uždegimą. Kaip Gilmore ga
vo tabletes, neišaiškinta, kadan
gi jį mirtininkų celėje aplankiu
si Mrs. Barret įeinant ir išeinant 
kalėjimo sargų buvo nuodugniai 
iškratyta.

•Manoma, kad savižudys bus 
atpalaidavęs kalėjimo pareigūnus 
nuo; nemalonios pareigos jį šau
dyti.. Libija ir Filipinai

MANILA. — Filipinų žinių 
agentūra-pranešė, kad Libijos 
lyderis Muammar Kadafi priža
dėjo Filipinų prezidento Markos

BALZEKAS MOTOS’S
4030 Archer Avė., TeL VI 7-1515
•- ’ - " v- " - JL

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis •

unrysier - nymouth - Arrow mašinos ir
■ Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau.

(Vartotos mašinos — urmo kainomis)
Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

jutus. Per tuos keletą metų sun- dieną nuvažiavau ir daktaras kraujas ilgai man tarnaus, 
kaus darbo apie savo namelį pa- tuojau pasiuntė į šv. Juozapo li- 
spėjome prisiauginti geriausios goninę. Dr. Garth kažko pradė-
rūšies apelsinų medžių, kuriuos jo abejoti dėl mano kraujo ir j dieną mane belankydamas 
pati pasirinkdama įskiepinau ‘ ’"•-"-s* ------ --
trijų ir daugiau skirtingų rūšių.
Tris medžius greifrutų ir kito- 
kiausių vaismedelių. Miela buvo 
pasidžiaugti savo sunkiu darbų 
vaisiumi.

Dabar kas lieka mudviem su 
Antanu likusiems lietuviams 
Kaimelyje dviem, ir tiek tik liko 
to laiko...- .tik truputėlis laiko 
tuo visu naudotis. Aš buvau vi
su kuo pasitenkinusi, sveika, sti
pri, rodos nieko netrūko.:

Staiga vienu kartu kažkas lyg 
ikoks siaubas įsisuko į kaulus ir 

kraują. Kur tik būdavo mielojo 
gydytojo Adomavičiaus patari
mai, mėginau pasinaudoti ir pil
dyti. Pirmas mano sveikatos

pranešė, kad mano operacija' 
bus kuriam laikui sulaikyta dėl 
kitokių' netikėtumų.

Dr. Garth pranešė kad jis no
rėtų surasti kai ką daugiau ir 
man patarė, kad turėčiau kant
rybės, p jis. atsikvies garsingą 
specialistą Dr. Winston Satter- 
lee M. D. P. A. ir juodu patikrins 
kas yra su mano krauju. §is! 
kraujo specialistas Dr._Satterlee 
persiuntė mane į specialų ligo
ninės kąmbarį, kur niekam pa
šaliniam nebuvo galima lankytis. 
Daktaras man buvo pranešęs, 
kad man reikės ir jis pradės 
kraujo pilstymą ir kad reikės 
daug, daug krepšelių kraujo, kol 
pripildys mano išdžiuvusius

Gydytojas nebuvo girdėjęs 
lietuvių kalbos, bet kiekvieną 

iš
moko labai gražiai mano vardą 
ištarti -L Onutė. Net slaugės, 
kurios prie manęs tarnavo ir ki
ti ligoninės, personalo, visi grei
tai buvome susidraugavę visi ma
ne vadino: “Būk sveika Onute”.

Per virš septynias savaites 
ligoninėje išbuvau ir mano ligai 
buvau perkilnojamą į daugybės 
skirtingų kambarių ir apartmen- 
tų. Dabar jau esu savuose na
muose, jau bus dvi savaitės, bet 
sveikatos stovis labai lėtai pro
gresuoja. Gaunam iš organiza
cijos gerus aptarnautojus. Tai 
didelė pagalba. Valgį pagami
na it kitus naminius reikalus 
patvarko. Kiekvieną . dieną dvi

*į mėnesį. Tai lietuviai seneliai 
Į kur jūsų ir mūsų sutaupos? 
' Aš nukeliavau pas šventąjį Juo- 
zupėlį, nes jis man prižadėjo dar 
kiek prailginti amželį,, gal po
rai metelių?

Jau gavau atskaitą: laikotar
pis ligoninėje išbūtas 7 savai
tes — $8,911.52. Kraujo tran- 
fuzijos vienas setas $462. Mano 
buvo trys setai po .462 dol.

f

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykis 

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

Dr. Juozas B. Končius,' HISTORY OFLITHUANIA. Lietuvos istorijoj 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario mėtų. 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.

Pangnma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius f Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą. . . .. . -

NAUJIENOS
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 į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50. r
Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis | I 

bus pasiųstas tokiu adresu:, -
NAUJIENOS, , • I

‘ * 1739 So. Halsted St. Chicago, HL 60608 į I

/ Jau kuris laikas atspausdintu ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA į
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių PO (186&-1959) metu | 

Chlcagos lietuvių gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 pal. Kaina i 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
Sėtuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draueiia. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- f 
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, wcailistinru, laisvamaniškų ir I 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 1 
kai ir kt z • - - čr* I

Norintieji Hą knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money f 
Orderį ‘ . I'Įjf I

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
’ vardu ir pasiųsti:

1789 So. Halsted St, Chicago, HL 60608
—- ■. ■ - ,. . .■ ----------- ...... > . l . - "■ . ‘

priešas pasigavo tai vidurių žar
nų negerovė.

Pasirinkusi turėjau vidurių 
specialistą Dr. Tomas Garth, 
garsųjį Tampos chirurgą Dr. 
Garth pripažino, kad teks ope
ruoti, nes atsirado mažų kišenė
lių ant mažųjų žarnų. Paskirtą

kraujo maišelius. Daktaras ra
mino, kad jis dapildęs man rei
kalingą kraujo kiekį ir tikrino, 
kad aš dar galėsiu kiek pagy
venti, kad ir neperilgiausiai, bet 
galėsiu pavaikštinėti apie sa
vuosius medelius. Bet vėl bus 
klausimas, kaip tas pirktasis

žmonai Imeldai padėti nuramin
ti musulmonų separatines riau
šes Mindanao-Zulu srityje į pie
tus nuo Manijos. Mrs. Markos 
šiuo metu vizituoja Libiją kaip 
savo vyro pasiuntinė. Preziden
tas Ferdinand Markos tiki, kad 
jo žmonos vizitas padės nura
minti padėtį Mindanao. Libija 
tiems Mindanao riaušininkams 
iki šiol siuntė ginklus.

Nauja lietuviška radijo programa
...f. > ■ --

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, m. 60629 TeL 778-5374.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša • nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
* dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

. palūkanų, priklausomai nuo įdėtoj sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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-

* — NAUJIEMO4, CHICAGO », ILU— !• 1476

! RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nauilenc^c a»ut[ puikiu knypy, kurios papuoŽ bet kokie

) knygų eolnte ir lentvne.
.) Aleksandras PakalniSkis, MES GRĮŽTAME. įdomūs jauną dienų 

atsiminimai ir įvykiu bei vietą aprašymai, skaitomi kaip ro
ję. manas. 367 psl. Kaina $5.. . .
|> A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimą įvykįą prisimini-

I
ir laiko ivykią Lietuvoje Ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti i 12 dalių. 296 psL. kaina $5. / - .

Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas. Gra- J 
žiats viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00 >

Prof. Vacį. Biršiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psL. Įrišta — $3.00, minkštais vir

šeliais — 32.00; D dalis. 225 psL, įrišta — $3,00. minki- j >

tais virbeli a ig _______ _______ ____ __ M 00 ( 1

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. <
Pakalnės ir Labeųvos apskritys su įdomiais aprašymais, illu- j1 
stracijomis ir doknmentacHa. 336 psl„ kaina $8.P. KeslOnas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ- Trijų dalią Lietuvos j 

j partizanų buities romanai 292 puslapių. Kaina $3.
Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

170 psl.__________________________________ ___________$$-00 «
i M. Gudelis. POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 232 »
>• puslapiai_______ 1\------------ --------------------------- i---------- S3.00 |
A Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto lilaldomi.

;į NAUJIENŲ S. ’ |
1739 S. Halsted St, Chicago, ITL 60608. — TeL HA 1-6100 j

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

ATSIMINIMAI IŠ RALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, dang nuotraukų.
Eteti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

{domi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam srautinius J Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių- 

čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

• NAUJIENOS , :
I73S So. Halrted Streot, Chleuo, UBaoii WWS

Taupy kįtę*dąb ar
pas mus

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

jutelgta 1923 maUh. : TEL. 421-3070
Įstaigoa pietuose kiemai automobilianu psMatytL
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JAV lietuviai atmetė bendradarbiavimą

iir išnaudojimo sistemą, jis yra pasiryžęsir toliau tęsti ko 
vą už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. ’

Amerikos Lietuvių Socialistų Demokratų Sąjungos 
vardu kalbėjo josios pirmininkas M. Pranevičius. Jis pa
reiškė, kad jo vadovaujama sąjunga pritaria ALTO ve
damam darbui ir stengsis jį tęsti, kol gimtinis kraštas bus 
laisvas ir lietuviai galės laisvai ir nepriklausomai tvarky
ti visus Lietuvos reikalus, šilčiausiai apie Amerikos Lie
tuvių Tarybos vedamą darbą pasisakė Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos atsovas Teodoras Blinstrubas. Ame
rikos lietuviai tautininkai ALTo vedamą darbą skaito 
pagrindine Amerikos lietuvių politikos pareiga. Tautinin
kai bendradarbiauja su ALTA ir yra pasiryžę tėsti šio 
lietuvių organizacijų junginio vedamą darbą.

Be šių pagrindinių didžiųjų Amerikos lietuvių organi 
zacijų, ALTo vedamam darbui pilniausiai pritaria ir svei
kinimo kalbas pasakė Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio at
stovas E, Smilgys, Lietuvių Rymo Katalikų Susivieniji
mo Amerikoje atstovas Vyt. Yucius.Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sandaros vicepirmininkas Aleksandras Čapli
kas, Amerikos Vyčių Sąjungos atstovas Aleksandras Pa
kalniškis, Vilniečių Sąjungos Valerijonas Šimkus, Lietu
vių katalikių Moterų Sąjungos E. Vlimaitė, respublikonų 
— J. balandis, šaulių — Karolis Milkovaitis ir kiti. Šil-

Amerikos Lietuvių Tarybos konferencija, reiškianti 
didelės Amerikos lietuvių daugumos valią, aiškiai pasi
sakė prieš bet koki bendradarbiavimą su oficialiais ar 
slaptais okupanto agentais. ALTo valdybos narių prane
šimai, suvažiavusių atstovų kalbos, svečių pareiškimai 

. aiškiai sako, kad Amerikos -Lietuvių Taryba nekeičia iki 
šio meto vestos politinės linijos. Organizuoti Amerikos 
lietuviai okupantą rusą skaito pačiu didžiausiu lietuvių 
tautos priešu. Nei su pačiais okupantais, nei su okupan
tui pasišokusiais dirbti lietuviais, nei. su okupantui nusi
lenkusiais vergais, nepajėgusiais toliau jam priešintis, 
didelė Amerikos lietuvių dauguma nenori jokių reikalų 
turėti.

. • - t- -- - ' ~ '

Ši politinį nusistatymą ryškiausiai konferencijoje iš-

čiausiai visus nuteikė Amerikos Lietuvių studentų sąjun
gos atstovė 0, Baršketytė. Iki šio meto studentus sten
gėsi atstovauti keistas Lietuvos laisvės idėjos turintieji 
mūsų studentai* bet Baršketytė aiškiai pasisakė už Ame 
rikos lietuvių Tarybos vedamą darbą. Suvažiavimą šiltai 
pasveikino ir Dr. Vytautas P. Dargis, Reorganizuotos 
JAV Lietuvių bendruomenės centro pirmininkas. Ši orga
nizacija pasižadėjo bendradarbiauti su ALTA'. šiam dar
bui pritarė ir savo mintis laiškais išdėstė visa eilė kitu or ..... - L 4. • M - p

: , . . "z . ja ištiko musų tautą ir Nepri-J - - - - -
gamzacijų. . ... įklausomą Lietuvos valstybę, ir1 f .. ii*: ? •

Iš ALTO suvažiavime pasakytų kalbų ir jau čia pas-į kokias baisias kančias musų .._ 
v ' tautos dalis turėjo kentėti ir

žūti.
Prieš 36 metus, Maskvos Rau 

donasis imperializmas, prisi
dengęs sskraiste komunizmo, • 
okupavo mūsų Tėvynę lietuvą 
ir jau iš pirmų okupacijos die 
nų pradėjo mūsų tautos ir vals 
tybės demoralizavimą, ir viso
kias sugalvotas ir nebūtas pro

KREIVĖNO PASKAITA CLEVELANDE
J. Kreivėnas, Sibiro kanki- vis, latvis ar estas neturėjo 

nys, 1976 m. spalio 10 d., Cle- būti paliktas gyvenų Pabalti- 
velande, šaulių namuose skai- jo Krašte. Jie visi turėjo būti 
te šią paskaitą!

Mano šios dienos paskaitos 
tikslas — prisiminti ir Jums 
pakartoti kokia žiauri tragedi-

deportuoti į Sibiro taigas ir 
I tundras o Pabaltis turėjo būti 

* apgyvendintas tik grynais -ru- 
’ {sais. Jau 1941 m. birželio mėn.

pradėjo vykdyti savo kruviną 
sprendimą ir masėmis depot-

kelbtų pareiškimų aiškiai matyti, kad-^didelė Amerikos 
Lietuvių dauguma pasisakė prieš bendradarbiavimą su 
okupanu. Amerikos lietuviai nori žinoti, kas pavergtoje 
Lietuvoje daroma, jie yra pasiryžę kelti viešumon baisų 
išnaudojimą, kurį rusai iH rusams pasišokę tarnauti Ne

momis, neskiriant senių ir m a 
žamečių vaikų.

jo, kaip jam teko vykdyti ALTO, nutarimai ir kokias kliu išnaudojimą, kurį rusai ir^. rusams pasišokę tarnauti lie
tis jam teko sutikti net iš kaikurių lietuvių, pašišo&sių į tuviai, užverbuoti į komunistų partiją, vęda prieš lietuvių 
tiesti ranką okupantui užmiršti padarytas mirtinas žaiz- ' " 
das ir kenkti Amerikos lietuvių daugumai, su okupantu 
nenorinčiai nieko bendro turėti. Dr. Bobelis kelis kartus 
plojimais buvo pertrauktas, kai dėstė Alto vedamą dar
bą, o kai pranešimą baigė, tai nei vienas Amerikos politi
kas lietuvis nesusilaukė tokio pritarimo, kokio susilaukė 
dabartinis prezidentas. Visa konferencija atsistojo' ir il
gai plojo.

tautą. Bet jeigu okupanto agentai mano, kad jie galės pa
naudoti Amerikos lietuvius dabartinei JAV politikai 
keisti, tai jie labai klysta. Amerikos lietuviai kels viešu
mon rusų primestą klastą ir nurodys amerikiečiams ru
sų primestą prievartą.

Naujai Amerikos Lietuvių Tarybai įsakyta kelti vie
šumon lietuvių į tautos laisvės ir Amerikos Lietuvių Ta-

gai plojo. rybos vedamo darbo trukdytojus. Iki šio meto ALTA
Dr. Bobelio išdėstytai politinei linijai ir pritarė visos tylėjo. Manė, kad lietuviai susipras ir patys nustos ken- 

didžiosios Amerikos lietuvių organizacijos. ALTO politi- kę lietuviams siekti laisvės. Jie tikėjo, kad patys lietu- 
nei linijai pritarė Dr- J. Meškauskas, Amerikos Lietuvių viai, vietoj darbo dublikavimo, stos i ALTO eiles ir bend- 
katalikų federacijos pirmininkas. Jam buvo gana sunku romis pastangomis sieks gimtiniam kraštui laisvės. Dide- 
kalbėti ALTO suvažiavime, kaip jam sunku vadovauti riė Amerikos lietuvių dauguma pritaria vedamam dąr- 
politines gaires pametusiai katalikų federacijai, bet jis bui ir žingsniuoja kartu. Tikimės, kad ateis ir paklydėliai, 
aiškiai pritrė Dr. Bobelio vadovaujamai. ĄLTAi ir tą Amerikos Lietuvių Tarybos konferencija dar arčiau 
pati Dr. Bobelį paskyrė, naujam terimmm palinkėdamas, . Lfetuv(K ]aigvfe trokštanHus žmone3. kad
sėkmės tęsti iki šio meto vestą dar ą. -vienas kitą arčiau pažinę, galėtą būti dar našesni ir gim-

Povilas Dargis, SLA prezidentas, pilniausiai pritarė tiriiam kraštui naudingesni •
ALTo vedamam darbui. Nai jis pats, nei jo vadovaujamos >___ či . ........................._____ .j____ _ /
organizacijos nėra pasiryžusios daryti bet kokias nuolai-; ss®ft'aftfs:a!:s:s:aRs:s?5i:^^
das okupantui arba jo siunčiamiems agentams. Jam teko’ VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
organizuoti pirmoji ALTo konferencija Pittsburghe, kai
sovietų karo jėgos įsiveržė į Lietuvą, pagrobė krašto vy- GARSINKITĖS NAUJIENOSE 
riausybę ir primetė visai Lietuvai komunistinę valdymo . . 

išgelbėjo tik vokiečių karas, 
kuris nutraukė Stalino pradė
tus vykdyti kruvinus planus. 
Tik ši aplinkybė nuėmė Stali
no kruvinas rankas nuo mūsų 
tautos išnaikinimo. Jau buvo 
iškasta ir paruošta Lietuvos 

. . v v'.. ’nepriklausomybei laidoti duo-vakacųas, kad butų priežasčių , . . r . ...J be, o tautai Sibiro taigose ir
tundrose laukė mirtis išskėtu
si nagus, nes lietuvius trėmė į 
tokias Sibiro vietas; .kur vietos ramiai gyveno, kaip tos dar- x . . .... „' gyventojai negalėjo gyventi dėl 

. sunkių ir žiaurių gamtos są
lygų, o lietuvių ten trėmė.'ir 

Jau- iš pirmų okupacijos die vertė dirbti pačius sunkiausius 
nu prasidėjo valstybės pareigu, darbus už liesos sriubos šauks 
nų ir visuomenės veikėjų masi' tą, be tinkamos pastogės,, šil- 
niai suėmimai, barbariški kan- tos. aprangos ir žmoniško mais 
kinimai ir atskirų asmenų slap 
ti žudymai. Vienų okupacijos 
metų bėgyje jau buvo prikimš 
ti stačių žmonių visi Lietuvos 
kalėjimai ir rūsiai. Kur tik ga
lėjo, ten grūdo nieku nekaltą 
lietuvį ar lietuve.

Stalinas nepasitenkino vien 
Lietuvos okupacija, žmonių ka 
linimais ir žudymais. Jis kru
vinom savo rankom buvo pasi 
rašęs lietuvių tautai mirties 
sprendimą. Jo sprendimas bu-l nei pažymėti, kaip liaudies prie 
vo toks: Kad nei vienas lietu- šaL Tai ir buvo viskas nusikal-

daugiau apkaltinti mūsų tau
tiečius ir juos provokuoti tik 
dėl to, kad jie, gimę lietuviais,

bingos skruzdės, įkibę į savo 
nuosavą žemelę.

to.
Tai baisi ir žiauri mirtis lau 

kė mūsų tautiečių, nes Sibiro 
taigos ir tundros jau iš carų 
laikų buvo maitinamos lietu
vių tautos aukomis.

Mūsų tremtinius su šeimo
mis ir atskirus asmenis trėmė 
bę jokių teismų ir tardymų, tik 
pagal to meto komunistų bend 
radarbiautojų paruoštus sąra
šus, kuriuos buvo visi tremti-

Andrius Mironas

Kontraversiškasis Jack Londonas
(1876—1916)

Šimto mėty gimimo ir šešiasdešimties mėty 

mirties sukaktis
(Tęsinys)

Giliai paveiktas matytų desperacijos ir agonijos 
vaizdų. Jis pasižadėjo sau niekad neaprašinėti savo 
gimtojo miesto žlugimo. Bet grįžęs į Glen Ellen, jis 
rado “Collier” žurnalo telegramą, prašant skubiai pa
siųsti aprašymą apie miesto nelaimę. Už 2500 žodžių 
žurnalas žadėjo aukščiausią honorarą — po 25 centus 
už žodį. Atmetęs visus sentimentus, Londonas sėdo 
rašyti.

“San Francisco nebėra. Nieko nebeliko iš jo, tik at
siminimai ir gyvenamųjų namų išlikusios salelės už
miesčiuose. .. Niekad istorijoje joks modemus did
miestis nėra buvęs šitaip galutinai sunaikintas...”

“Geležinė kulnis”

1923 iri. parašė išleistam Prancūzijoje vertimui įžan
gą, iškeldamas Londono “ypatingą genialumą, nu jau
čiantį kas nuslepiama nuo paprastos bandos” ir akylų 
ateities numatymą.

7 ' Laivo statyba
Oaklande Londonas pradėjo savo laivo, vardu 

“Snark” statybą. Tai reikalavo jo tiesioginės priežiū
ros išvengimui per didelių išlaidų ir apgavysčių. Ly
giai to paties reikalavo ir jo dvaro namų statyba. Ros
coe Eames, tetos Nettos vyras, buvo įpareigotas 
už atlyginimą prižiūrėti laivo statybą, kuri neapsėjo 
be klaidų, atidėliojimų, sabotažų ir kitokių kuriozų. 
Laivo ilgis numatytas 45 pėdų ir su 75 arklio jėgų mo
toru. ’

Žemės drebėjimas buvo pirmąją laivo statymo 
kliūtimi. Didžiausias gyvenime Londono žaisliukas tu
rėjo tokias naujoves, kaip maudynę ir keturias van
dens nepraleidžiančias kajutes. Užimtas įrengimo ir 
motoro išbandymo darbais, Londonas neturėjo laiko 
mokytis navigacijos iki pat laivo nuleidimo į vandenį. 
Dėl žemės drebėjimo ąžuolinių laivo šonkaulių siun
tą buvo įmanoma atrasti sujauktoje geležinkelio sto
tyje tiktai po mėnesio. Londonas be reikalo išleido

kus Londonas jį pašalino iš statybos prižiūrėtojo pa
reigų ir Roscoe privalėjo išmokti navigacijos taisyklių, 
bet jis ir to neatliko.

1907 metų pirmąją dieną Londonas buvo išleidęs 
laivo statymui jau $20,000. Po dviejų savaičių jis bai
gė rašyti romaną “The .Iron Heel” ir pasiuntė leidyk
lai. Nors Brett bijojo blogų kritikos atsiliepimų ir 
nepasisekimo, bet rizikavo spausdinti. Londonas gi 
tuoj pat ėmė rašyti naują veikalą — “The Road”, apie 
savo patyrimus bevalkataujant, dėl ko Breet dar la
biau liko nepatenkintas.

Įgulos sudarymas '

Numatytai kelionei reikėjo būtinai rasti mecena
tą. žurnalas “Cosmopolitan’’ pasiūlė apmokėti pusę 
kelionės išlaidų už įspūdžius, siųstinus iš kiekvienos 
sustojimo vietos su sąlyga, kad laivas būtų pavadin
tas laikraščio vardu. Grieždamas dantimis, Londonas 
sutiko, bet tuoj pat ėmė kovoti dėl vardo atšaukimo. 
Pagaliau buvo susitarta palikti “Snark” vardą, o žur
nalai “Cosmopolitan” ir Woman’s HomeConrpanion” 
spausdintų straipsnius, po ko išleistų viename rinkiny
je pavadinimui “The Criuse of the Snark”.

daugiau pinigų, skubėdamas laivą greičiau pabaigti 
statyti. ‘ * [KO. ueja, jis nugrunzuo prie pat pnepiauKut*...

“Snark” pavadinimas, duotas laivui, reiškia neaiš-1 rias suprato, kad kaip tik brangiausią laivo dalį

Į lys ėmė iš pat pradžios ryti Londono pinigus. Pradžio- J
I ie buvo užstatvfa Glen Ellen nnotavvhė. o no tn ir mn I

Pagaliau, ilgai visų lauktas laivo nuleidimas įvy- 
jko. Deja, jis nugrimzdo prie pat prieplaukos... Londo 

" ‘į — mo
kios išvaizdos gyvulį, vaizduotės padarinį. Ir šis gyvu-J torą — kažkas sabotavo... žmonės bandė jį įkalbėti 

atsisakyti kelionės, bet Londonas buvo pasiryžęs nu- 
I plaukti bent iki Havajų. Ištraukus laivą, prasidėjo

Kitų metų vidurvasarį Londonas buvo užimtas ro
mano “The Iron Heel” rašymu. Dabar ši “nacizmo 
pranašystė” jau atgyvenusi, bet anais laikais romanas 
padarė didelį: įspūdį. Romane aprašoma meilė tarp 
dviejų jaunuolių buvo paimta iš paties Londono su 
Channian pergyvenimų. Romanas išėjo 1907 m. Par-1 je buvo užstatyta Glen Ellen nuosavybė, o po to ir mo 
duota tik 66,930 egzempiorių, tačiau knygos įtaka bu- tinas namas Oaklande. Charmian dėdė Roscoe ėmė taisymas ir Londonas paskelbė žūtbūtinę išplaukimo 
yo didesnė u? pardavimo skaitlines. Anatole France garsintis kaip busimasis laivo kapitonas, todėl netru- datą balandžio 20 dieną.
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tintas. Teks buvo sugalvotas 
komunistų kaltinimas mūsų 
tautai. .
. Komunistai sako: kas ne sū 
mumis, tas yra mūsų priešas. 
Visuomet jie tokiem-žmonėm 
rado ir ras melagingų kaltini
mų, nes jų teorija paremta me 
lu ir apgaule.

Mūsų lietuvius daugumoje 
trėmė Į Krasnojarsko, Krasno- 
darsko,' Altajaus, Irkucko ob- 
lastis ir Uralo apylinkes, ar 
Kazachstano dykumas... Ten 
-juos apgyvendino kuo toliau 
nuo apgyventų rietu ir mies
tų : di deliuose miškuose, taigo
se ir atskirose Šachtose, kad 
neturėtų su vietos gyventoj’ais 
jokių ryšių ir pagalbos. Ten 
buvo įrengti ir' patys įsirengė 
primityvius barakus, kurie nie 
ku nesiskyrė nuo primityvių 
gyvulių tvartų. Jie : buvo he 
grindų, be jokių atskirų pert
varų, tamsūs, nes makai buvo 
langų ir tie maži. Bendras tvar' 
tas, tik pasieniais buvo įrengti 
mediniai iš apvalių karčių 
narai, kuriuose bendrai gulėda 
vo tremtiniai;

(Bus daugiau)

Nuteisti astuoni 
banko plėšikai

LONDONAS. — čia nuteisti 
8 plėšikai, kurie apiplėšė Ame
rikos Banko Mayfair skyrių, pa
grobdami 13.6 milijonų dolerių. 
Bausmės nuo 18 mėnesių iki 23 
metų kalėjimo. Pats’ apiplėši
mo sugalvotojas ir vadeiva Frank 
Maple ir dar trys kiti kaltina
mieji dar nesurasti. Mayfair 
banko apiplėšimas skaitomas di
džiausiu visoje bankų istorijoje.

Viso šie, tąsymosi metu Londono tarnas, korėjietis 
Manyoungi, ėmė darytis vis labiau nepakenčiamas ir 
lyg prašėsi pavarymo iš darbo. Pirmiau jis kreipda
vosi į Londoną kreipiniu “Master” (ponas,), o dabar 
ėmė jį vadinti “Mister London”. Kada šis jaunuolis 
arogantiškai paklausė Londoną “Ar Dievas norėtų 
alaus?” (‘Will God have some beer?’,) Londonas įsiuto, 
bet šiaip taip susilaikė. Kitą dieną tarnas turėjo susi
rinkti savo daiktus ir išeiti. Jo vieton buvo pasamdy
tas jaunas japonas, vardu Tochigi.

Nepaisant skelbiamų pavojų, šiai kelionei laivo 
įgulos nariais siūlėsi tūkstančiai žmonių, pradedant gy
dytojais ir baigiant namų šeimininkėmis. Mat, Londo
nui reikėjo tik vieno įgulos nario — virėjo. IŠ kalno1 
laiškų Londonas išsirinko jauną Topekos (Kansas) 
jaunuolį, Martin Johnson, telegrafu užklausdamas 
apie jo kulinarinius sugebėjimus. Trokštąs pamatyti 
pasaulį jaunuolis atsakė teigiamai ir tuoj pat ėmėsi 
šio amato mokytis viename graikų restorane. Vėliau 
M. Johnson pagarsėjo savo knygomis ir filmais apie 
Afriką. , "

Pagaliau įgula sudaryta. Be paties Londono ir Char 
mian, joje buvo Rossoe Eames, kaip neapmokytasis 
navigatorius; Toghigi, kaip tarnas; Johnsonas, kaip
virėjas ir studentas Herbert Stoltz, kaip mechanikas 
be motoro, nes šis greit sugedo. Vienintelis patyręs bu- • 
riuotojas buvo pats Londonas, bet taip pat nesimokęs 
navigacijos, . • J

(Bus daugiau) • ; L
^***—*?• **-**'• rs***— ’ * • *

SKAITYKITE IR PLATINKITE J 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS”
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DR. ANNABAuuNAs'^Wn^ agentą koneeitis Čikagoj
AKIŲL AUSŲ, NOSIES, 

IR GEiZLES LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

(Tęsinys) •
- Bet dar keisčiau, atvyko po- 

,nai Končiai. Ponas Končius yra 
’ateitininkų tėvų komiteto pir
mininkas, o mokytoja Giedrė 
Končienė mokytojauja lituani
stinėje mokykloje, Ciceroj. Pa
matę jų, piketuojantieji jos ino 
kiniai labai nustebo ir išsigan
do. Jie papylė įvairiausių klau
simų, būtent: “Ar dabar mo
kytoja išeis prieš mus?” ir kt. 
Labai buvo sunku, atsakyti 8— 
9 metų vaikams į jų klausi- 

! mus. _ ’ , .
Mums atrodo, kad ne tik mo

kytojai, bet ir visi visuomenės 
; darbuotojai turėtų vengti tokių 
koncertų, nors brolis, ar sesuo 
dainuotų. Viešas toks mokyto
jų ir visuomenininkų pasirody
mas aiškiai rodo, kad laisvini
mo patriotams, partizanams, 

'savanoriams ir visiems' laisvi- 
1 nimo veiksniams ruošiamas 
i naujas smūgis, panašiai, kaip 

vaL, ■ pionierių stovykla išeivijos yai- 
^•jkams.
—— ' Jie drįso pavadinti Brazius-

DR. PAUL V. DARGIS kus žmogžudžiais, kurie kovo
ja už Laisva Lietuvą, tai kodėl 
jie nepasako, kiek mūsų tautos 
sūnų ir dukterų sunaikinta ir 
naikinama rusinimą, ir kad re
ligijos laisvė atimta. Pasiklau-- 
skit Sibiro kankinių-J. Kreivė
no,_Joeiūtės, Armoniėnės, Sol- 
žinicyno, Kudirkos ir daugelio 
kitų, ką tie-koncertai atneša 
mums?

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIU RA IR MOTERŲ LIGOS 

ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-otm.

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

850 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
a Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid. 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 
antrai, penktaienį nuo 1—5, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

gydytojas ir chirurgas 
Westchester Community klinikos 

Meoicmos direkiorius.
1938 S.Manheim Kd.,Westcnester, hi.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 

Kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
T e L: 5oz-2/27 arba 562-2728

ir

REZ.: Gi 8-0873
DR.W.E1SLN-E1SLSAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIHURGIja
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-0001.

Telef. BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

; 3907 West 103rd. Street 
VdŠSJŽos pagal susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS
■ 489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
JW2 N; WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

DR. FRANK PUECKAS
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — T«l. 737-5149 
TLCring. skis Pritaiko h kinins ir 

“contact lenses”.
”sl. pagal susitarimu.- Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

^PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

~ DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
lt penki. 2-4 ir 6-8 vaL vak, šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 
i pagal susitarimą.

Draugo darbininkė,vardu Ona, 
atvykusi prieš 8 metus iš' pa
vergtos Lietuvos, stengėsi pa
silikti čia laisvėje, o vis dėlto 
nubėgo agentu paremti.

3 Štai ir paskutinis V. Zalato
rius puikia mašina sustojo prie 

- 1 Midland viešbučio durų. Iš ma
šinos išlipo Zalatorienė su me
nininkėmis, kurios dėvėjo tau
tinius rūbus, ir trimis palydo
vais sargais, -

Viena-ją,- pažiūrėjus-į-vaiku
čių plakatus, užklausė savo pa
lydovą:

— Ar tie vaikučiai mus svei
kina?

Palydovas, greitai stumda
mas ją į vidų, griežtu balsu at
sakė: ' j

—- Taip, taip, čia mus svei
kiau Einam greičiau į vidų, kad 
nepavėluotume.

Rengėjai piketuotojams iš
šaukė du kartu policiją, kuri 
buvo labai mandagi. Išaiškinus 
piketavimo priežastį, pasakė 
kad jie yra su mumis, jr ne
trukdė piketuoti.

Nepagalvokit, kad tik Cicero 
keli durneliai, išsgando. Durne
liai Kudirką ir kitus kankinius 
išplėšė iš žiauraus likimo. Prie 
tų Cicero durnelių prisidėjo tuk 
Staučių tūkstančiai tokių pat pa 
triotų, kurie žarijas meta at
gal ir kovoja su tokia pat idėją, 
kaip ir šie ciceriškiai. Mūsų 
dauguma. Jonas Trumpaitis

P. ŠILEIKIS, 0. P.
b ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Š..5 Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
u dažai. Speciali pagalba kojom*

% (Arch Support*) ir 11

2850 West 63rd St., Chicago. III, 60629
,. Telef.: PRospect 6-5084

I SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is W0PA, 

1490 WL K M.
į Lietuviu kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. pdpet. — Šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30

'

I I

Ltaksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausias Ir z vnLukal xntti 

piu papuošimui ir sezonines
* r* Kapam* gėlė*
RQY g PETRO (PUT**?*: AS) 

>KįToaObarų sūnus

^57^ So. Mariem Avė. — 586-1220

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREEl
PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishiy krautuvė

THE DAISY STORE ' 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAl

MOVING.
Leidimai — PHn* apdrauda

£EMA KA LN A
R. i E R 6 N A S

Tel. WA 5-8063

 j rijoje įvykusi klaida. Jis pata- 
I “ *' ' 1 ■ ’ ■ ’ ’_________ rė patikrinti ir klaidą pataisy-CICERO Į ti. Vėliau, kaip pakartotinai 

: jam buvo pranešta žinia, tai jis 
Jūros Šaulių kuopos Klaipėda Prad^° abejoti. « kai visas rei 

kalas paaiškėjo, tai jis tada ap 
veikimas [ sidžiaugė. JSękad savo gjve-

Lapkričio 14 d. įvyko Ciceru nime nelaimėjęs jokios vertin- 
jūrų šaulių kuopos Klaipėdos gesnės dovanos, jis nenorėjo ti- 
visuotinis narių susirinkimas, keti, kad gyvenimo pabaigoje, 
Prieš tai įvykusiame valdybos kada jis labai didelio noro į 
posėdyje pasidžiaugta tokiu ■ važinėti jau nebeturi, laimė bū 
gražiu metinio švyturio baliaus 
pasisekimu ir iš gauto pelno pa 
skirta aukų r Kristijono Done
laičio mokyklai, vadovėliams 
leisti ir Lietuvių Fondui po 100 
doIM Tautos fondui ir šaulių 
centro valdybai po 50 dol., Lie
tuviai Televizijoje 30 dol., Ka
riui ir BALFui po 25 dol., So
phie Barčus radio, Naujienoms, 
Laisvai Įjetuvai, Dirvai ir Drau 
gui po 20 doL _

Lapkričio 21 d. iš ryto nutar
ta uniformuotiems su vėliava 
dalyvauti Jaunimo Centre Lie
tuvos kariuomenės šventės mi
nėjime, o 3 vai. p. p. Vyčių sa
lėje gem Daukanto jūrų šaulių 
kuopos taip pat rengiamame 
Lietuvos. kariuomenės šventės • 
minėjime. • J

Nutarta,' kad visi laisvi nuo 
darbo šauliai gruodžio mėn. 31 
d. 9 vai. ryto renkasi į šv. An- •- 
tano parapijos salę ir ją tinka
mai paruošti Naujų Metų suti
kimo baliui. O kurie iš ryto dir
ba, kad į salę rinktųsi po dar
bo. ■

Visuotinį metinį kuopos na
rių. susirinkimą -nutarta kviesti 
sausio mėn. 23. d. 2 vai. p. p. | 
Vasario 6 d. uniformuotiems su i 
vėliavomis dalyvauti šy- Anta- 1 
no parapijos salėje Vasario 1.6 g 
minėjime, o vasario mėnesio 12 
d. 12 vai. prie Cicero miesto ~ 
valdybos iškelti" Lietuvos tauti
nę vėliavą. -Į

Bražinskų reikalu, kad jiems 
būtų leista, kaip politiniams pa 
bėgėliams nuo sovietų teroro, 
apsigyventi šiąme krašte, rąžy
ti laiškus savo kongresmanams, 
senatoriams ir naujam išrink
tam JAV Prezidentui.

S. Paulauskas..
SLA 3,01 kuopos susirinkimas..

Gruodžio mėn. 1 d. 7 v. vak. 
Teresės ir Jurgio Pečkių sve
tainėje, 1500 So. 49 Ave. kvie
čiamas SLA 301 kuopos visuo
tinis metinis narių susirinki
mas, kur tarp kitko bus ren
kama valdyba 1977 metams. 

Jeigu šiame susirinkime at
silankys gausingai narių, tai su 
sirinkimus vėl darysme kas 
mėnesį, kaip ir anksčiau.

S. Paulauskas, 
Valdybos pirmininkas -

John Adomaitis 
tapo milijonierium f 

T

John Adomaitis, gyv. 6350 
S. Artesian, tapo milijonie
rium. Jis ištraukė laimingą 
Illinois valstijos loterijos nu
merį ir laimėjo visą milijoną 
dolerių. ,

72 metų amžiaus sulaukęs 
didelių mašinų mechanikas — 
spausdintojas, virš 50 metų dir 
bęs Cuneo ir kitose spaustu-1 ' 
vėse, išėjo atsargon su gera 
pensija ir nuobodžiavo, kaip 
nuobodžiauja daugelis pensi
ninkų. Jam buvo dar nuobo
džiau kad jojo žmona mirė. 
Dabar jis našlauja, gyvena su 
vyresnio amžiaus sūnumi, ku-1 
ris automobilio nelaimėje ko-1 
ją sisižeidė.

Kad nebūtų taip nuobodu, 
atlikęs būtiniausius darbus prie 
namo, jis dabar išvežioja vy
resnio amžiaus žmonėms, nepa 
jėgiantiems nueiti į valgyklas,1 
maistą. Gydytojai įsako palie
gėliams valgyti gerai pagamin
tą sveiką maistą, o ligoninės ir 
kaikurios valgyklos tekį ^maįs-

jam žinia buvo pYanešta, tai valgyti, tai nebuvo duonos, o 
pasakė, kad loterijos mažinę- dabar, kai jau užsidirbu no tik.

duonai, bet ir sviestui, tai gy-‘ 
dytojas’' liepė duonos nevalgy-1 
ti. * Reporteris Į

Adomaičiui atsitiko taip, 
kaip tam senam lietuviui: — 
Kol turėjau dantis ir galėjau

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Visa darykite be murmėjimy Ir svyravimę, kad būtumėte napaik- 

tinl ir tikri Dievo vaikai, nabartlnl sugedusios ir Iįkryposios giminės 
tarpe. J p tarpe jūs žibate lyg žiburiai pasaulyje". — Ptl. 2:14, 15. f 
Besistengiant sekti Viešpaties Jėzaus pėdomis ir bėgti lanktynėse prie 

aukštojo atlyginimo, kurį/ktųlo mums Evangeliją reikia nemurmėti ir nesi- 
skūsti, kad mūsų kelias persiauras. Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke
lio, bet ištikimai eiti tuo, kurį Viešpaty parodė, nes jis žino kokių prityri- 

ę irų mums reikia kol esame Kristaus mokykloje. Esant Dievo vaikeliais
pos klubo priešmetinis narių susirin- mūsų širdys turi būti pripildytos džiaugsmu ir dėkingumu ir mūsų lūpos 
kimas įvyks sekmadienį, lapkričio 21 turi girti ir garbinti dangiškąjį Tėvą visų gerų dovanų Davėją ir mūsų gy- 
d. 1:00 vai. popiet naujoj vietoj — vybės Užląikytoją.
Chicago Savings patalpose. 6245 S. ! Vkl žino, kad rairtii yra žiauri Ir poHočia kiokvio&ą. Bot kur yra ®L 
Western Ave. Nariai prašomi įsidė- Hjsieii? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
mėti ir atsilankyti, nes yra daug svar- nemokamai. Rašykite: 
bių reikalų aptarti ir išrinkti valdy
bą 1977 metams. Bus ir vaišės.

SUSIRINKIMŲ

Amerikos Lietuvių lilieuj Pasai -

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

TĖVAS IR SONUS

imkite tuos biznierius.
KURTE GARSINASI 

"N AU JIMOSF

Apdraustas perkreueiym«« 
II tvelrfp ittfvmų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

yra daugiau tokių pietų išve
žioto] q.

John Adomaitis, netikėjo ' 
kad jis taip staigiai būtų tapęs 

I mlijomedium. Pradžioje, kai

_ ... .. |

;; ; ALEX ZALATORIS ,
Gyv. Bridgepor+o apylinkėje.

Mirė 1976 m. lapkričio 17 d., sulaukęs 88 metų amžiaus. Gimęs 
_ Lietuvoje, Panevėžio apskr^ Ramygalos parap., Jodikonių km.

Amerikoje išgyveno 66 -metus.
Paliko nuliūdę: duktė Bertha Baranovsky, žentas Bruno, anūkai 

— Marion Nowak, jos vyras Richard, Viki Lenzini, jos vyras Allen, 
3 proanukai —- Caren, Jennifer ir Michael, brolio duktė Mildred 
lermo, jos vyjas Miki bei kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Lietuvoje liko brolio sūnūs — Evarestas ir Albinas, taip 
brolio duktė Marijona ir jų šeimos. 
Mb ‘ -

Kūnas pašarvotas P. T Ridiko koplyčioje, 3354 So. Halsted

lyčios į Chapel Hill kapines. ♦ ’ ’
Visi a. a. ALEKSO ZALATORIO giminės, draugai ir pažįstami 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

• Ir Nuliūdę lieka:
/SiįįL; Duktė, Žentas, anūkai, giminės.

Laidotuvių direktorius Povilas J. Ridikas. Tel. 927-1911.

Pa

pat

_ ... ___ _ _______ ___________ J St.,
šeštadienį, lapkričicn20 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš kop-

Nuo 
j 1914metų

' Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu 
jjgskoly reikalu^ visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes nore- 

Į tume būti "Jums naudingi 
Į ir ateityje^ .

Sąskaitos apdraustos iki 
S4C,OOC

ffl

MIDLAND 
SAVINGS

8929 So, HARLEM AVE., 
Bridgeview. Illinois 60455 

Tel. 598-9400

4M8 MtCHER.AVENUt 
GK1CAGO, IX1NO43 MOS 

•HOME: 25*401

MARQUETTE FUNERAL HOME 
yvl// 2533 W. 71st Street
< K Telef.: GRoveiuU B-2345-a

1410 So. 50th Ave., Cicero
I Telef.: TOwnhaU 3-2108-3
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ TUTOMOBILIAYIS PASTATYTI

k. - • ....... '

L UODĖSiO VĄLANDOJĮ Ji
I UsįMAŽEIKA s EVANS IĮ
I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI ĮM
Į 6845 So. Western Ave. Air Conditioned Chapel and 

‘ REpublic 7-8600-8601 V
Ti-m., turte erven* axleeto d*lr« zaavtee koplyfl* *ra*n tra *gB^ ĮĮ

EUDEIKI
‘ė '/'E— ■ 'V - ■GAIDAS - DAIMIDj
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

16054)7 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENl E
Telefonas: LAfayette 3-0440

’ MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
Passbook Savings. 

All accounts com 
pounded daily 

paid quarterly

71/2 ’/.
Yęars. Savings 
Certificate 

{Minimum $5,000).

Laidotuvių

direktorių
Asociacijos

NARIAI: >
Chicagos (

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

LIETUVIšK.įJĮ PAMARĮ
336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus L© 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

1739 So. Halsted St., Chicago, I1L 60608,

HUIK1 KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
f LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr Juozas Deuperes. ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. IŠlei* 
‘ Lhica^uje lUbO melais palies autoriaus lesoulis Kny^u dviejų da 

lių. JroeF ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte H dalis: Žemes 
»lkio švietimas Lietuvoje

Autorius savo žudyje rašo. “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
□ebūtų sutrukdęs Lietuvos oepriklausomybes gyvenimo ir nebūty su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių 1 Jei u vos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandiena, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemes ūkio kultūros vaistau 

( ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos lautoms”,
Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdfrtrtams skaityti, kadangi 

absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%* buvo ūkininkai ir po va- 
saulj išblaškytų betų vi u absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų raikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia mede Lietuva* 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti Knyga 
autoriaus skifiama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli 
mai Tėvynei Lietuvai*'. .

Knygos 300 puslapiu su daug> vaizdelių ir leųtelių karpa lik $500 
Gaunama Naujienose. , ' 19

čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu;

N A U J I fe N O S
1739 So. HAbSTED STREET, CHICAGO, 1LUN0IS oG«08

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime

*—s

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
IUMAS IK LAURYNAS LABANAUbKAS 

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

BUTKŪS - VASAITIS
1445 So. ūUlh Avė., Cicero, HL Rhone: ULytopic 2-1093

PETRAS BIELIŪNAS
43U So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfajtlie 3-3372

GEORGE F. RUDAIINAS
33*9 So. LITUAMCA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpuhlie 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 74W572
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Ill. 974-4410 

........ ■---■■ . --------- —--------- - -JI

"■ ' P. J. RIDIKAS '
33K4 So. HALSTED STREET Phone: TAnG 7-1911
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HEATING AND AIR
CONDITIONING - 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

hicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

kiti nors prašmatnybių.
K. Paulius:

- - - įffe -:

SETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue

Nauji namai ir remonto darbai, 
atliekami. sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas
778-81(8

, taip put. kad padaiMtrmitąrt- 
nuti netikiu popieriuje, hef bū 

L- a - e- -• Ui ivvkdvti.Kada JA v informacijos. * 1 - 
tarnyba pagamino filmą, į ku-. 
rią pateko ir lietuvių Milwau- 
kėje Folk Fair paroda, fili- 
ma buvo perduota per sateli
tus liepos mčn. d ir 4 dieno
mis. Vienas tur but frontinin- 

vimo dalyviai: i kas, pasislėpęs po moterišku
Sveikinu Jus visus, susirin- sijonu, rašo man. tarp kitko: 

kusiits iš įvairių Amerikos Vals( “Gėda, kaip tu atstovauji”, 
tybių, Vidurio Vakaru Apygar 
dof> įir Čikagos 
Kohnteto vardu. Aš manau.
kad Jūs leisite man supažin- genijai 
dinti Jus su nuotaikomis, ku-.kartą į penkis šimtus ar tūks- 
rios siaučia šiose apylinkėse. tantį metu.

Kaip spaudoje skaitote, Či
kagoje viešpatauja oro tarša. 
Atrodo, kad šita oro tarša .pa
veikia ir žmonių smegenis. Vi
sa Amerika džiaugiasi sulau
kusi 200 metų. Visi kraštai 
mini, bet kada 27 organizaci* 
jų susidarytas komitetas no^ 
rėjo tai atžymėti, vienas dien
raštis, jau paėmęs pinigus už 
skelbimą, paskelbė varžytines, 
sakydamas, kad jam už nedėji 
mą duoda dvigubai

Čikagoje yra. išleistas gar
sus vadovėlis, kuris veda pro- 
sovietišką propagandą ir.gar- las jau yra Čikagoje. Jau mes 
bina kolūki. Matyti, kad jos stovime vieną minutę prieš 
autorė nori kandidatuoti į kar dvyliktą, ,
vės melžėjas. » Ką mes galime reikalauti iš

Praeitais metais susirinkę amerikiečių, jeigu mes jau ran 
frontininkai prie Atlanto pri- dame savųjų tarpe pri.taria.n- 
pažino, kad tas vadovėlis ge- čiųjų sovietiškam rėžimui T J e 
ros, taigi kandidatų i brigą- tuvoje? Reikia skubiai veikti, 
dininkus kolūkiuose ar į jų pir neatidėliojant Aš linkiu jums 
mininkus netruks. kuo geriausio pasisekimo ir

Dr. Balčiūnas sveikino konferenciją 
raeitą šeštadienį, lajik. 13 

d., Dr. J. Balčiūnas tokiais žo
džiais pasveikino Amerikos 
Lietuvių Tarybos suvažiavimų 
Sheraton Towel's salėje:

Didžiai gerbiamas pirminin
ke, valdyba ir visi šio suvazia-.

Taigi matote, atstovai, ko- 
Bicentennial kių garbingų žmonių mes šio- 

1 se apylinkėse turime, šitokie 
užgimsta tiktai vienų

Ateitininkai ir skautai jau 
lanko poli trukų kursus Vilniu
je. Kandidati] į tuos kursus at
siranda jau beveik trigubai, 
kiek priimama. Taigi išsiau
ginsime Nepriklausomai Lietu 
vai ir politrakų. .

Pasaulio LietuviiJ Bendrūo 
menės pirmininkas jaunimo 
stovyklai ruošti į savo komite
tą priima ir vieną baigusią po 
litrukij mokyklą, žinoma vė
liau tas pats pirmininkas ver
kia, kad mažai aukoja jauni
mo kongresui.

Taigi, matote, kad Hanniba-

Prezidentas Fordas žino, kad tokią 
galingą valstybę, administruoti ne 
toks lengvas dalykas. Jis yra pasiry
žęs padėti prezidentūrą laimėjusiam 
Jimmy Carteriui perimti visą admi
nistraciją.

HELP WANTED — MALE 
D^rblmnkv Rolirį*

Ugametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į 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), viešbučiii ir automobilių nuomavimo 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 įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

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

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

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

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
fTAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoj 

Amerikos Uetuvtri dlenrašflo steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmt 
nūs Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skei 
blamas Naujieną platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtu lietuviu laisvu 
neldamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jq igalio 
tiniais ,

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, ju bendras institu 
rijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų prog» 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviško? 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietus os ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie 
rusišku reikalų renesau*.
KAINUOJA: Chlesgol* Ir K*n»do|« metsms — $30.00, pus*’ motų — 118.00 

trims mėn. — $330, vi.nsm min. $3.00. Kito*. JAV vlHo*. m«t»m» 
— $26.00, pu*.! m.tyi — $14>00, vl.n.m mėn. — $2-50. Užsl.ntuo 
M — $31.00 Ristinu SusIpHJnlmuI slunžlam. tsvaltf n.mokamal

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, 
f 39 So. Halsted St, 
Chicago, Hl. 60608

□ Siunčiu__________ dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

— Šv. Kryžiaus ligoninė pra
dės 6 dienų namuose sergančių 
slaugymo kursus lapkričio 29 d. 
nuo 9:30 ryto iki vidudienio. 
Regstruoja Mrs. Lucrlle Mey- 
yers, tel- 434-6700, Ext. 238. Re
gistracijos mokestis $5. Kursai 
tęsis gruodžio 1, 3,- 6, 8 ir 10 
d. Paskaitas skaitys ligoninės 
specialistai iš mitybos, fizinės 
terapijos, slaugymo ir sociali
nio skyriaus.

— Mokslo ir Pramonės Mu
ziejus pradės kalėdines progra
mas “Christmas Around the 
World” lapkričio 26 d. ir baig
sis sausio 1 d. Skirtomis dieno
mis ir valandomis programose 
dalyvaus ne tik 34 tautinės gru
pės, bet ir virš 150 chorų iš Chi
cagos bei apylinkių, šiemet et
ninių grupių programas pradės 
lietuviai. Įėjimas laisvas ir ne
mokamas šiokiadienas nuo 9:30 
ryto-iki 4 vai. popiet, savaitga
liais iki 5:30 v. popiet. Etninių 
programų dienomis muziejus 
bus atdaras iki 8 vai. vak.

— Halsted Urban Progress
centre, 1935 ’So. Halsted St., 
trečiadieniais nuo 9 vai. ryto 
veltui duodamos pamokos pen
sininkams, kuriems reikia at
naujinti vairavimo leidimus., ją visiems pamatyti. 
Informacijas teikia Margaret Karinėje ūžkandžiavom. Iš- 
Wilson, tel. 733-7310. < j važiavom 10 v/nuo Field Hous

— Celina Petkeričiūtė-Mošin- 55 S. Western, grįžom po 3 vai. 
skienė, visuomenininke ir pe- Miestas puse kainos išnuomavo 
dagogė, gruodžio 9 d. pradės autobusą. Mokėjom po 2 dol.

■ 101-siuos amžiaus metus. Sūnus j Dalyviai dėkingi valdybai,! 
inž. Algirdas gyvena Brazilijoj,' ypatingai ekskursijų vadovui 
Sūnaus inž. Vytauto šeimoje, inž. K. Karazijai.
Pompano Beach, Fla., gyvena3 ^.Tikėkim, mūs valdyba atei- 
sukakturininkė, turinti 4 anū- nantiems metams sugalvos ko
kus ir 8 proanūkus.

— K. Donelaičio Lituanisti
nės mokyklos Tėvų komiteto 
tradicinis balius ruošiamas 
gruodžio 4 d. Jaunimo centre.

MACHINE REPAIR MEN
We need machine repair men 

who can trouble shoot, repair, 
overhaul and rebuild industrial 
equipment, such as packing ma
chinery, conveyors, etc. Prefer 
candidates with machinist ca
pabilities.

Permanent position, paying 
up to' $7.20 per hour, plus at-, 
tractive benefits.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATC SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

CARL STRĄND 
581-6100, ext. 352 
TOOTSIE ROLL 

INDUSTRY
An equal opportunity employer

rija. Tarpiais karių lovos. Ma
syvus laivas. Mokslo stebuklas!

Užsukom į pasakų pilį. Nedi
delis pastatėlis panašus į pilį. 
Vedėja aiškina. Viskas miniatiū 
roję: bažnyčia, carienei ir įpė
dinio miegamasis, salionas. Vi
duje auksu — sidabru papuošti 
Laideliai. Paveikslai garsių dai
lininkų. Medis, mineralai suvež 
ti bemaž iš viso pasaulio, žo
džiu, kažkas nepaprasto1 Tikrai 
pasakų pilis! Rekomenduotina

REIKALINGAS KIAULIENOS 
PARUQ§ĖJAS 

Trezervavimas. nuėmimas nuo kau
lų ir rūkymas. Patyrinias reikalingas.

. TAIP PAT PRIIMAMAS 
patyręs, įkalbantis angliškai, mėsos 
pardavėja* — retail meat clerk. .

Kreiptis į
BERT’S PACKING CO. 

170 No. Green St.

PERRY PLAZA 1AOTEL
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 tel.: 
501-623-9814. ,

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KRETPKITES J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 t?. Cermal Roaf Chicagą Dr Virginia 1^1147

ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow 4 
vakarus nuo Californijos ir 62. Nau 
ji alum, langai, did. garažas.

1% AUKŠTO mūr. Puošnus buta> 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar 
ti 59 ir Taiwan.

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

insurance. Income Tax
2951 W. 63rd SL Tel. 436-7878

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 

Nuosavybės — kitur

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

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

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

SU SAVAIS APLINKUI
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

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

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

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

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

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

Erdvūs 2 butai. Senutė nepa
jėgi turi pigiai parduoti. Marquette 
Parke. $32,000

GRAŽUS TVIRTAS . 7 kambarių 
mūras ir mūro garažas.. Arti, mokyk
lų, Marquette Parke. Vyras keliamas 
po Naujų Metų kitur. Reikia pirkėjo 
su $5,000 savo pinigų.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

PEKINAS. — Reūterio pranę- 
Baliaus tikslas— sukelti lėšų Šimu, kinų Changha mieste nu- 
mokslo priemonėms bei mo- teistas mirties bausmė ir ta 
kyklos išlaikymui. j bausmė įvykdyta už plakato iš-

— Lietuvių Dukterų draugi
jos visuotinis narių susirinki
mas įyks lapkričio 21 d. 1 vai. 
p. p. Liet. Tautiniuose namuo
se, 6422 S. Kedzie Avė. Sol. Pr. 
Binkienė su soliste, atvykusia 
iš Suvalkų trikampio, atliks 
meninę programą. Narės ir vi
sa lietuviškoji visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti. Atski
ri pakvietimai niekam nebus 
siunčiami.

— šaulių Sąjungos Centro 
Valdybos pirmas balius įvyksta 
š. m. lapkričio 20 d. 7 vai. vak. 
Šaulių Namuose. Šalti užkan
džiai ir šilta vakarienė tik 8 
dol. Kviečiama kartu praleisti 
rudenišką vakarą jaukioje šau- 
liškoje nuotakoje. Bilietų dar 
bus galima gauti prie įėjimo. 
Skambinkite tel.

Paryžiaus teismas pats 
teis “juodas panteras”

PARYŽIUS. — Paryžiaus 
teismas atsisakė atiduoti Ame
rikai keturis amerikiečius, kurie 
1972 metais pagrobę Delta Air 
Lines lėktuvą privertė juos nu
lakinti į Alžyrą; Paryžiaus teis
mas patvarkė, kad jie būtų tei
siami Prancūzijoj. Kadangi nu
sikaltėliai turėjo ryšius šu Juo
dosiomis Panteromis”, dėlto jų 
nusikaltimas skaitomas “politi
niu aktu” ir dėl to einant Pran
cūzijos įstatymais negali būti 
gražinami į kraštą, kuriam nu
sikalto. Lėktuvas. su keleiviais 
buvo pagrobtas skrendant iš De
troito į -Bostoną., Grobikai buvo 
išreikalavę milijoną dolerių už 
pagrobtųjų žmonių išpirkimą, 
bet Alžyro valdžia pinigus grą
žino Amerikai.

ELEKTROS. ĮRENGIMAI. 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga< 
rantuotai ir sąžiningai.
~ KLAUDIJUS PUMPUTIS 2 

4358 So. Washtenaw Ave.
. Tek 927-3559

BUILDERS AND CONTRACTOR? 
Nam v Statyba ir Remonte*

•4

BEST THINGS !N LIFE jl
Call Frank lapelis 
3208’72 W.95trh St. 

GA 4-8654

f~■ •x
STATI FARM

INSURANCE

State

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

niekinimą. Nusmerktasis nusi
kaltęs sienoje užklijuotame pla
kate išbraukdamas Mao Cetungo

‘.vietoje paskirto.Hua Kuo-fengo
vardą. Kadangi nusikaltėlis at
sisakęs gailėtis savo nusikalti
mo, jis nusmerkiąs mirti kaip

: koritrarevoliuciomerius. Kitu
pranešimu Changha mieste nu
teista mirties bausme moteris,' timą Į Ameriką, neatsižvelgiant 
kad buvusi prostitutė. v- jokių sutarčių.

KANADA NEPARDUOS 
DUJŲ AMERIKAI

Jei besiartinanti žiema bus ge
rokai šalta, tai gali atsitikti, kad 
Kanada sustabdytų dujų išsiun-

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
žadėti teisininko Prano šulo pa 
uošta, teisėjo Alphonse Well? 

peržiūrėta,; “Sūduvos” išleista 
myga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

DĖMESIO 
1—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA* 
Tiktai $74 pusmečiui automobilio 

^lability apdraudimas pensininkams 
Kreintiz: 

*.L AU RAXT!S 
4645 SoJ ASHLAND AVS. 

523-37/3

863-2703.
(Pr-).

PENSININKAI IŠKYLAUJA..

1976 m. lapkričio 10 d. Čika
gos Pensininkai po trijų šaunių 
išvykų į gamtą, šį kartą, lapams 
krintant, panoro aplankyti Pra
monės muziejų.

Pensininkai pamėgo išvykas. 
Šį karią buvo 41 asmuo. Vos tik 
įžengėm į muziejų, mus patiko 
miškas vėlavų. Visi kaip vienas 
ieškojom Lietuvos tautinės vė
liavos. Ji penktoji iš eilės kairė
je pusėje. Nuteikė malonus jau
smas, kad tarp daugybės įvai
rių valstybių vėliavų plėvėsuo- 
ja mūs tautos vėliava. Garbė 
tiems, kurie ją iškėlė!

Pasileidom j tuos milžiniš
kus rūmus. Eksponatų įvairu
mas apstulpino mus. Kiekvie
nas skyrius vis įdomesnis. Pa- 
norom užeiti į vokiečių povan
deninį laivą U 505. Skyriaus ve 
dėjas supažindino su laivo su
gavimo istorija. Po to, visą eks
kursiją pervedė per jo vidų. 
Kažkas nepaprasto: šimtai, o 
gal tūkstančiai sraigtų. įvai
riem! aparatai — baisi mašin*-

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

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

metu Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. _______ ________ '■— ___ -   ■ $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, ją priežiūra, sveikata "ir~pvžis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik  ____ —_
Minkštais viršeliais tik _____________ ____—- -------

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik __________

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

na Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina S3.. Sū legališko- 
mis formomis

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

$3.50.
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYStS 

Pardavimas ir Taisymai 
2646 WEST 69rh STREET 

T*UD REpublte 74941

$3.00
$2.00

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus cekĮ arba money orderj, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 606C8

7 SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th SL CMc«go, IR. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 Sc. HilfHd Chicago, 111. 60608. — TeL 2543320

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARLA NOREIKIEN® — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629 \TeL WA 5-2787 
Dldella pavirinkime* pero* rOllee (valrly prekių. 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.

• 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, Hl. 60608 arba skam
bint telefonu 421-6100. (Pr.)

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Piro* ir sąžininga* patarnavimai. Naujausi kraustymo

Oar Ecooomy

WYHLUVWMKXW
2022 W. 69 ST-, CHICAGO, ILL. 6MS6. TeL WA 5.9209

M
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
<259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
caip pat daromi vertimai, glmlnly 
■{kvietimai, pildomi pilietybė* pra 

tymai Ir kitokį blankai.

Siuntiniai j Lietuvą j 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Ar^bar Ava
Chicago, III. Tai. YA 7-5W

Didžiąusjos kailių 
pasirinkimai 

peš vienlntelj 
Uetuvj kaiUninką 

Chicago je 

NORMANĄ
BURŠTEINĄ

TeL 263-5826 
(įitaigoi) » 
677-8489 

(Kuto)

185 North Waboh Areno* 
2nd Floor Chicago, ID. 60601

SKAITYK Ik KITAU PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINI 
DIENRAŠTĮ •NAUJIENAS*

< _ NAUJUMO*, CHICAGO I, ILL — FrMay, NavamUr 1*. MM




