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VARŠUVA.

reikalinga ramybę ir ideališkas

jų sanitarijos reikalai. rį& to,

jos , (UNESCO) konferencijoje 
73 delegatų balsais prieš 18 bal
sų, 19 susilaikius, priimtoje re-

stovį, uždrausdama naktimis pi
liečių judėjimų.

nuo-

- | jos suvartojimasipąsaulyje spar
čiais žingsniafs-didėja, sparčiau 

QUITO. — Ekvadoriaus pro.j W jos gamyba.;
vincijoje Estneraldas, prie: Di
džiojo Vandenyno pakraščių,

. šų -viešiesiems darbams, taisant 
H kanalus, vandentekius, elektros 

jėgaines bei jų linijas. Jie taip- 
reškalai^ja pravesti naujus 

kelius, statyti ligonines ir mo-

buvo žemės drebėjimo sugriauti, bematonų Walkerio, kad jam 
pasitraukus. į jo vietą būtų pas 
kirtas dabartinis iždininko pa 
dėjėjas J. P. McMahon.
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KAZYS IR IDA MIKNEVIČIAI
PENKTADIENI IŠSKRIDO

CHICA-GA, III. — Profesorius Kazys Miknevičius ir jo žmona 
buvusi Mauryiė, Miknėvičienė, pasisvečiavę Chicagoje ir 

Kalifornijoje, vakar, penktadienio vakare, vėl išskrido į Belgiją,, 
kur jiedu paskutiniais metais gyvena. Prof. Miknevičius, Vete
rinarijos akademijos Kaune organizatorius ir. ilgametis josios 
dėstytojas, turės jo progos Chicagoje susitikti su Amerikos Lie-, 
kolegomis — dėstytojais-ir mokiniais.

Chicagoje Miknevičiams pa- 
gerbti buvo suruošta turininga 
akademija, kurioje profesorius 
draugijos, nariams papasakojo, 
savo karo metolšgyvėnimus Eu
ropoje ir darbą belgų Konge. 
Jam teko tvarkyti irisus belgų 
kongo veterinarijos reikalus. 
Vyriausybė keliais atvejais jį ap
dovanojo įvairiais pagarbos pa
žymėjimais už nepaprastai ge
rai attiktą darbą, padėjusį Kon-

.. , . .. I-Mokslo ir Kultūros Organizaci-tė, kai Afrikoje prasidėjo kovos ’ 
už nepriklausomybę. Buvo ap-

- ardytas visas iki to meto buvęs

UNESCO pasmerkė Izraeli
NAIROBI, Kenija, Afrika. - 

Arabai, Afrikos negrams pade
dant, pasmerkė Izraelio politi
ką kaip ’’priešingą žmogaus tei
sėms ir pagrindinėms laisvėms”. 
Nepaisant stiprios JAV opozici-

Piety Korėjoje buvo švenčiame teeriuomenės diena. Gyventojai ir kariai paleido 
i daug papūstu 'balionu, kai fi&riuomenės daliniai margavo Seolo gatvėmis. 

.Paveiksle matome pravažiuojančius karius.

ti Belgijoje. Ponia Mikhevičie- 
nė' išvažiavo i Belgiją, išsiuntė 
anksčiau, o profesorius, baigęs 
savo darbus, taip ’ pat persikėlė 
į Belgiją. - - - "’z, •

Dabartiniu metu- Nliknevičiai 
gauna pensiją.ir gyvena Briuse-. 
lio priemiestyje. Netoliese gyve-

■ na abi ištekėjusios Miknevičių 
dukros, o jų sūnus pasiliko'gy

venti Angoloje. <

lio k^ūr03
ka arabu teritorijose, kurias Iz
raelis, okupavo 1967 metų kare.

' Ekzekucijos Etiopijoje
■.;sr* .'<r f "■ ' ■

fį ADDIS. jpSABA. — Etiopijos 
■cariškos tarybos pranešimu nu
bausti mirtimi 27 asmenys- “už 
kriminalinius' nusikaltimus prieš1 
valdžią’’. Kairiųjų.karių taryba, 
■kuri-1974 metais nuvertė irnpe-

BROKO VYRIAUSYBĖ KVIEČIA į Alyva vistiek brangs
7VniK i NEW YORKAS. — AmerikosZel l/tlO | valstybės sekr. Kismgeris sako,

7 RABATAS. —^ Maroko vyriausybė, nesiskaitydama su kitaisfemės.slyvos kainos vistiek 
- , įsr_ įžiūrint ar alyvą

išvežantieji kraštai, jų. organi
zacija OPEC susirinkusi gruo
džio mėnesyje alyvą pabrangins 
ar ne.' Net ir tuo atvejų, didi-

NAUJAS KARALIUS YRA PASIRYŽĘS 
PRAVESTI NAUJUS RINKIMUS

Mirus diktatoriui Franko, gerokai 
pasikeitė gyventoją-nuotaikos -

MADRIDAS, Ispanija. — Diktatorius Franko sudarytas par
lamentas nutarė pravesti laisvus rinkimus, kuriame kiekvienas 
krašto gyventojas galės pareikšti savo valią, ir baigti savo darbus. 
Kiekvienam aišku, kad toks parlamento nutarimas atidaro duris 
naujam visuomeninio gyvenimo lapui. Aukštesnieji Ispanijos ka
rininkai sukilo prieš demokratinę respublikų, o paties diktatoriaus 

sudarytas parlamentas nutarė grįžti prie demokratinės tvarkos?

šias pakaitas Ispanijoje pra
veda pats karalius, kuri dikta
torius. buvo parinkęs Ispanijai 
valdyti. Diktatorius Franko bu
vo tikras, kad karalius Carlos 
prisilaikys pagrindinių paties 
diktatoriaus nustatytų dėsnių, 
valdys kraštą kieta ranka ir ban
dys siekti gerbūvio. Bet krašto 
gyventojų nuotaikos per 40 me
tų gerokai pasikeitė, diktatoriui 
nepavyko išnaikinti politinių Is
panijos partijų, o jos reikalavo 
eiti prie demokratinės tvarkos 
visame krašte. Diktatoriaus auk
lėtas Ispanijos jaunimas buvo 
J pats -didžiausias demokratinės

- W. ' --' ’ ’St*

dokumentas
.. .Slapto FBI dokumento 
rašą, kalbantį apie prez. J. F. 
Kenedžio nužudymą, gavo 
Sun-Times laikraščio redakci
ja. Anksčiau jį buvo paskelbęs 
Dallas Times Herald. CIA di
rektorius buvo pareiškęs, kad 
toks dokumentas neegzistuoja, 
bet vėliau pasitaisė, sakyda
mas, kad toks dokumentas ne
egzistuoja ČIA archyvuose.

prof. Miknevičiaus mokinys, He
len’s restorane suruošė Mikne- 
vičiams atsisveikinimo vakarie
nę, kurios metu buvo pasakyta 
įdomių ir turiningų kalbų. Mik- 
nevičiai buvo apsistoję Skers
tom Towers viešbutyje, b penk
tadienio-popietę būrelio lietuvių 
lydimi, išvyko į O’Hare, iš kur 
išskrido tiesiai į Belgiją.

Mokesčių mažinimo 
klausimas

WASHINGTONAS. — Išrink
tasis Amerikos prezidentu Jim
my Carter pasisakė, kad jis atei
nančiais metais sumažintų mo- 
kesčius, jei ekonominė situacija 
to pareikalautų. Savo ekonomi
niu patarėjų įtaigojamas, jis su
mažintų mokesčius vienu kir
čiu 12-15 bil. dol.

. Federalinių rezervų tarybos 
pirmininkas A. F. Burns priva
tiniame pasikalbėjime pasakė, 
kad jis mielai bendradarbiautų 
su naujuoju-Amerikos preziden
tu mokesčių sumažinimo klausi
muose, jei krašto ūkis to reika
lautų. Jis dar sakė, kad jis mie
lai norėtų matyti, kad nauja
sis prezidentas mažintų mokes
čius ne vienu smūgiu ribotą kie
kį, bet nuolatiniai, kaip prez. For
das planavo.

no, kad. tie 27 nubaustieji mirti
mi buvo “ūltra-kairieji” ir žudė 
“tikruosius, revoliucionierius’/, 
sprogdino bombas publikos mi
linguose, plėšė ir pabėgiojo ir 
bendradarbiavo keldami' terorą 
ir anarchiją”. Ta pati kariškių 
taryba šio mėnesio pradžioj e 
paskelbė nusmerkusi mirtimi 
23 kraštiitinės kairės asmenis, 
priklausiusius Etiopijos Liau

dies Revoliucionierių partijai-.
Nauja grėsmė aviacijai 

' - r -

“ROMA. '■— Teismo organai 
pradėjo tirti kas antradienio ir 
trečiadienio naktimis išgesino 
šviesas Fluminico tarptautinia
me aerodrome, kurio personalas 
streikuoja.. Aerodromo aptem
dytas skaitomas kriminališku1 
nusikaltimu, kadangi negalėda
mi tamsoje nusileisti pilotai tu
ri ieškoti kito aerodromo daž
nais atvejais nebeturėdami pa
kankamai kuro. -
— Standart Oil bendrovės, dir 

rektorius sako, kad šiemet, Jei 
bus šalta žiema, pritruks dujų 
ir alyvos butams bei biurams šil
dyti. Natūralių dujų kiekis yri 
toks mažas, kad tik šiltas žiemos 
oras galės išgelbėti butus nuo 
šalčio.

Standard Oil bendrovės direk
torius, kalbėdamas ekonominio 
klubo nariams, pabrėžė, kad iš
laisvinus natūralias dujas ir aly
vą nuo kainų kontrolės tik gali
ma būtų pagerinti kuro padėtį.

tūmčiiis Prancūzijoje, JAV, Izraelyje ir kitur,'- grįžti’ į gimtinę 
ir dalintis krašto būsima gerove. ' .

■ • .'.V' ■

Iš viso iš Maroko yrą pabėgu
sių 230,000 žydų. • Jie bėgo iš 
Tdaroko- bijodami persekiojnhų; 
besikeičiant . krašto. politinei pa
dėčiai Al iš: koloniąlįnėš padėties 
į nepriklausomą valstybę./ Maro
ko -vyriausybės žnddmišĮ apie 
1,000 žydų jau grįžo šiais jąpię- 
taiš ir-dim daugiau laukiaiha 
grįžtančių.

Nedidelė jaunų f Maroką grį-
žūsiu Adu■ ^upę. buvo .y VyriausyM toro atovį įvedė, 
yaadW H aprūpima pradzio- re^ndjos dar.
)e valdžios lėšomis. Jlo.jso, la. streikuoti ir
bai lengvai susmado darbo m pn- Lj^. riao5cs dcm0^raci.

J « • X* V.zv i08 gatvėse. Jie reikalau-ke dabar. si^učia_bedarbystė. kad |ė_

— Amerikiečiai ir viduriniųjų 
bei tolimųjų rytų.magnatai in-,.
v e stacijų sumetimais sųpirkinė- L . 
ja auksa; Londono rinkoje auk- .
so viena uncija ve pabrango 3,75 k kl kurfe metaisl sekretoriaus vietą, paprašė gu
dol; Už vieną aukso-, unciją da- J ... — - . -
bar mokama 139.58 dot

ivadoriuje karo iSiSSW 
‘ stovis

i Naujas Illinojaus 
valstijos iždininkas
Sulig Ilinojaus konstitucija, 

gubernatorius, skirdamas asme 
nis, užpildo vakuojančius val
džioje tarnautojų^ vietas, ne
žiūrint, kad į tas vietas asme
nys buvo žmonių išrinkti bal
savimu budu.

, Buvęs- Ilinojaus valstijos iž
dininku A J. Dixon, kur- yra 
išrinktas į Ilinojaus valstijos

. .: "T . 1 Profesinės Ispanijos darbinin-rmejusrar prez. Kenedžio nu- Sąjungos ir politinių parti^ 
žudymą, kad is patikimų sa - cen^raj buvo pasišokę priversti 
ūmų Kubos diktatorius Castro karaHu greičiau pravesti pagei_ 
iš anksto žinojęs, jog Lee Har
vey Osvald ruošiasi nužudyti 
prez. Kenedį.

1964 m. birželio 17 Hooveris 
buvo įspėtas apie ČIA pasinio-' 
Šimus nužudyti Castro, bet jis 
nesiėmęs tuo reikalu jokių vei 
ksmų. Pereitų metų senato ty
rinėjimų komiteto žiniomis, 
nužudyti Castro nieks kitas ne
žinojęs kaip tik ČIA direkto
rius Allen Dulles.

Dabar senato komitetas no
ri konkrečiai žinoti, ar Lee Os- 
waldas prez. Kenedi nužudė 
savo iniaciatyva, ar keno nors 
paskatintas.

ORASfc
TOKDO. — Japonijos žinių 

agentūros skelbia, kad naujai iš
rinkto Amerikos prezidento pa
tarėjų tarpe rimtai svarstoma

Ratpubllkonv parti j <x centre komi
teto pirmininko Mary LouiM Smith 
buvo į*ftikinu*i, kod procMonta* For
do* laimi* rtekjmv*. Ji dKaviM H- 
nloml* Ir c*vo dBaetfamtf kftm 
kriadovo, bot '®oK>fW r®rultat*i 
MkHo, kad, rfmucfc'tty yrr

Lenkijoj kankinami darbininkai
Darbininkams 

) ginti komitetas paskelbė, kad 
‘liaudies” Lenkijos policija kan
kino darbininkus, kurie buvo su
imti praėjusį birželio mėnesį už j 
dalyvavimą protesto demonstra

cijoje prieš maisto produktams 
kainų kėlimą. Laiške lenkų gei
mui komitetas praneša, kad su
imtieji be kitko, buvo varomi 
per “sveikatos alėją” — per dvi 
eiles policininkų, kurie juos bė
gant mušė estafetės lazdomis. 
Komitetas laiške seimui reiškia 
baimę, kad Stalino metodai Len
kijoje grižta”. i

Vartoto jai atsisako aerosolų
WASHINGTONAS. — Fede- 

raltnių įstaigų pravestas ap
klausinėjimas parodė, kad iš 
kiekvienos dešimties vartotojų 1 
šeši atsisakė toliau vartoti sero- ( 
solus kosmetikai, kai buvo pa-, 
skelbta, kad tų švirkštalų dujos’

daujamas reformas, bet pats ka
ralius ir didelė kariuomenės da
lis buvo priešinga skubiomis pa
kaitomis. Kai streikuojantieji 
darbininkai bandė parodyti savo 

"s galią, tai karaliaus Įsakyta poli
cija kirto sauvaliautojams kelis 
smarkius smūgius, kurie apra
mino streikuojančius. Kraštas 
grįžo į normalias darbo vėžes, 

kai pats, karalius prižadėjo leis
ti politinėms partijoms tęsti dar
bą ir dalyvauti būsimuose rin
kimuose. Ispanijos karalius nu
ėjo dar toliau. Jis įtikino “ta
riamo” parlamento narius pri
imti įstatymą laisviems rinki
mams, kuriame kiekvienas kraš
to pilietis turėtų teisę pareikšti 
savo valia.

Kraštutiniai dešinieji labai at
kakliai priešinosi naujam rinki
mų įstatymui. Jie žinojo, kad 
naujas karalius ir didelė dalis 
Franko parlamento narių pakei
tę anksčiau turėtas nuomones 
apie demokratiją, bet. kaip kai- 
kurie tvirtino, kad kitos santvar
kos taip pat nėra tokios jau ge
ros, kaip pradžioje atrodo. Par
lamento narių dauguma yra įsi- 

. /tikinusi, kad tiktai laisvi, neklas- 
tas arba perdirbtas, kaip cuk-] įOjamj jr teisingai skaičiuoja- 
rus, ryžiai, kruopos, balta duo-/mj rinkimai gali atnešti kraštui 
na.

Bet didžiausias, tur būt. vė-J darbo sąiygas. Ispanija yra tur- 
žio kaltininkas. į kurį šį kartą4tingas kraštas, josios ūkininkai 
mokslininkai neatkreipė dėme 
šio, tai įvairūs chemikalai var
tojami paruošiant ar konser- 

^vuojant maistą.

Vėžį iššaukia maistas
Vėžio ligą tyrinėjantieji mo

kslininkai. teminėje vėžio prie
žastis 23 kraštuose, prieina 
išvados, jog vėžį žmoguje sukę 
lia maistas, kurį jis vartoja. 
RiebaOngas maistas padeda vė 

Jžiui atsirasti, o liesas vėžio at
siradimo galimybę mažina.

Vėžiui atsirasti padeda dar 
ir visaip konserdvuotas mais-i

__ Vi«*pracid«ntM Neįtari RodrWIe-
yra žalingo žemės atmosferai. £££
. -- y- i f« . -u *• i * ~ eenhi F«rdv vlak^ pr»H*ko. tXb»r Oau fla Šiol 65.2 nuotarčiai var- Jla mvo (Mm bet ne-

žmonėš nenori skiepytis
WASHINGTON AS. - Val

džios rekomenduojamų skiepų 
nuo '.'kiaulių slogos“ pageidavo 
tik 3.5 nuošimčiai New Yorko 
gyventojų, 3.67 nuošimčiai Ar
kansas ir 4.6% Illinois gyvento
jų. Iki šiol per visas JAV įsl- 
skiepjjo apie 20 milijonų, tai yra

labai darbštūs ir išradingi, bet 
iki šio meto ji neturėjo gerų 
politikų. Jeigu karalius pildys 
viešai duotus pažadus ir praves 
rinkimus be jokios klastos, tai 
krašto gyventojai gali kartais 
jį palikti Valstybės priešakyje.

Pats svarbiausias klausimas 
šiandien Ispanijoje yra nedar
bas. šalis maža, o apie mili
jonas sveikų vyrų ir moterų ne
turi gerai apmokamo darbo.

— Pastebėta, kad plieno už
sakymai paskutiniu laiku pradė-

pradodant auo 18 dėjo mažėti. Manoma, prasi- 
_ dės darbininkų atieidinėjiinat.



[kūrybinį ^vrdkipūpą AfnHnfli jyT Ku jaL neabejotiua. pavy- &ų sričių menininkai savo kū- 
motinai tėvyne^ Plokštelę skir Rd- KtOffiringai išeivijai tenka rinius kuria pagal tokią dva-k 1 
te. Motinos diepėė; nunė^nuį tik sveikinti Teodorą užjos pa šią, kuria jie. patys gyvena. O1 
kurią gali pun^^ti šeima ar dėtas^ pastangas dainaį už ryŽ toji dvasia — juk tai savos tau 
sambūris Moliuos.dienos pro- tą ir dideles pastangas kulty- tos dvasia, ne svetimos. Ji na
ga. Abi plokštelės turėjo gana vuoti savo balsą, nuolat siekti turaliu būdu mūsų įgyta. To 

Teodora Skablauskaitė Sera Pirmąją plokštelę Teodora gerą pasisekimą jau baigiamos pažangos ir išleisti plokšteles, dėl bėgti nuo jos ar niekinti ją I 
Sveikinama Teodorą už gra- yra niekas kita, kaip bėgti nuo , 

Po tėsynės dangumi”. O išleista Teodoros daipos plokšf dainos įnašą į išeivijos taur savęs, nuo savo tautos. Ar dar 
r_ *__.i -k ,_______________________________ ~ iinAu Inhvno I Tui Ra nW7a mnevi tilrriuiiJn vr

I meilę .dainai ir įieKSįifinĄ ryž abejo, Sos plokštelės yra ir bus pražūtingų pavojų patyrė?
į Tenka pastebėti, jog plokš- tą sukurti ką nqrs ap$uoį<anjoį kaip fr k#ti panašu* kasiniai Vieni jos vaikai Tėvynėje prieš tik praėjusių metų vyrus. Dėl to taip ir įvyko, kad ma-

tuvių kompozitorių ir viena telė yra sudėtinė: viena plokš- ateičiai... Aiškiai jaučiamas akivaizdus Liudininkas, kad ko pandą ir vergijos naštą neša, gimimo metų vyrai buvo pasaukti tik 1929 m. Bet U*
c “Anapus saulės” — B. Į teles pusė yra grynai skirta Teodoros gilus jausminis kul. munistjnid siaubo išeivija ne- kiti čia svetimųjų jurose skęs staigmena. Visus tų metų gimimo vyrus Šaukia, O a?

antroji tūrinis užmojis sava daina pra žuvo savo tautai, tarsi lašas ta.
kur Ig.'kalbinti ir gyvenamo meto jūroje.. . Plokštelės: "Dainos mano

_ „ __ . J 7 Sužavėta^„Teodoros , Serapi- 
(tautinį jausmą, lietuviška dai- menės melodingos dainos gar- m^s

b- šais ir jos tokitr dideliu pasiš- Teodorą Serapinienė nėį _ _
ventimu lietuvįškai dainai, pak išleido plokštelę, bet nedeL i.paskaitys manė cTezėrtyru'ir gali nubausti. Tai atvykau 
viečiau Teodorą pokalbiui spau siant surengė ir šios plokšte- Į kada buvo pašaukti Vilkaviškin miesto vyrai, nes tame 

i id°i<;\Keta Tpndnr. n«kvpn |lesh: “D^nosman° zem^”sau ir aš gjmęs_ ^g|į vįsus jau patikrino, tai ir.
' j tėle dainaį būk maloni, pra- didelį būrį drangų artinųjų į' aš komisijai padaviau savo vidaus pasų, pareikšdamas, 
J' .verk šav J dvasinio pasaulio už savo kuklius, bet dvasingus, kad esu šaukiamųjų metų naujokas. Bet negavau šau- 
• dangą: pasakyk kas pačią ska-, tautine kultūra alsuojančius na kimo, tai savanoriškai prisistatau komisijos Žinion. Tuo- - 
I ftina -taip stipriai ryžtis dainai, mus. Susirinkusiems svečiams ‘ met komisija surado knygose mano vardų, pavardę ir 
Į ^vinti bąlsą, imti mokytoją pinjrialušia buvo pagrota nau- gimimo metus. O prie mano pavardės prirašyta: “Išvą-

' leisti ia plokštelė — pateikta^ pilnas j ^iavęs į Ameriką”, "Dingęs be žinios” ir visa eilė klaųš-
j T ~ d^^mū2dk<»^rečitalis, kur Reiškia, buvau nesurastas. Gydytojas paprašė nu-
i — Labai mėgdama lietuviš- s<^ste šav° maĮ2niu’ kultyvuo natikrino sveikata ir nrinažino tinkamu tar

ka dairia noritTdainuoti nati m sopranu, tarsi lakštingala, < sirengU, patiKrmo sveikatų ir pripažino tinkamu tar 
rir klo tis kitiK dainuojant daiitavo - suolė virš valandą. nauti kanuomeneje. Is to džiaugsmo, kad atsiradau, ma- 

KiSava lietuviška ^daina mane l’B’®' SveSų giliam nustebi-, žai ko manęs zklausė ir skubėdami paruošė lydrašcnri. 
! stiprina. Todėl labai nore- muį jos balsas skambėjo kaip Na ir vėl įvyko netikėta staigmena. Manęs visai riėątsį- 

čiau„ kad ji neskurstų, nenyk- dvidešimtmetės jaunuolės! Na, klausę, grafoje “Išeitas mokslas”, užrašė “Bemokslis”, 
tų. Gerai žinau,'khd mano kar ir tikrųjų Qei cia pat nema- • tapau dokumentuotu bemoksliu. Bet to aš tuomet yi- 
tai iškeliavus į anapus negrįž TninS siškai nežinojau ir tik paaiškėjo, kai pradėjau tarnauti

' tarnai, lietuviškos dainuos su- veido bruožų žilagalves tipm- o ..J P F J . v
nvkimui 'ateis d^-didesnis pa- §os Eetuviškos močiutės, tai i kanuomeneje. ... y '
vojus. Tad;-kiekleidžia ma. M dainą, visai nesvyruojant; ~ y- Tį;
no jėgos, norejaų^risidėti priėji jaunuolei mergi-' - Keliaujame } pulką
savosios dainos^'puoselėjimo. J na^'..Taip, tįujnrvo iŠ tikrųjų o-AmTŽin 9 'ar 4 rUa-na .4-Irovmimuma kyiimt-i
Kaip jau žinoma, išleidau, tre-; pmkus malonaus '' "* < .... ■ .....
ėią lietuviškų dainų plokštelę 1 “ muzikos rečitalis. Tik dau- 

b gelis pasigedo, apgailestavo;
kad šiose sutiktuvėse nebuvo 
pačios mokytojos ponios Iz. Mo 
tekaitienės ir jos sūnaus pia
nisto Manigirdo. Teko sužinotį 
kad jie buvo išvykę, į Chica-

SERAPINIENE PRATURTINO
IŠEIVIJOS KULTŪRINĮ ARUODU

r

VIKTORAS V t TEN IETIS

PIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai

Negaunu šaukimo j kariuomenę
pinienė, sopranas, išleido nau-1 įdainavo ir išleido 1966 me- išplatinti. Trečia. įdainuota ir Sveikinama Teodorą už gra- yra niekas kita, kaip bėgti nuo, -y anmps 190R m tai tikėjausi kad būsiu nušaiik- 
ją, jau iš eilės trečią plokštė- tais “Po tėvynės dangumi”. O išleista Teodoros 4w»s plokš dainos įnašą į išeivijos taur savęs, nuo savo tautos. Ar dar u«ej<tUBi, nau u _u p
lę: “Dainos mano žemės”. Sio-f antrą, “Motulė mano”, 1969 telė aiškiai lii^a^s.^di&ię' Mnės kultūros lobyną! Tai be maža mūsų tauta skriaudų ir tas J kariuomenę 1928 m- Bet kūnais įai metais Vyrų Vi
ję plokštelėje yra jos įdainuo-, met. 1"meilę dainai irnėžragafimą ryi .Šos plokštelės yra ir bus pražūtingų pavojų patyrė? — saf nešaukė į kariuomenę. Tai sekančiais metais paėmė
ta trylika lietuviškų dainų, tie-[ 
f " ' ’ * ‘
giesmė: “Anapus saulės” — B. i teles pusė yra
K Brock. Yl , I tik Teodoros dainai,

Dainos fortapianu palydė-,— daliajam žodžiui, 
tos muz. Manigirdo Motekaičio, Serapinas deklamuoja ir pa- bendrakeleiyius, sustiprinti jų. 
viršelis — Antano Beieškos. Iš šakoj a žemaitiškai, 
leista šiais 1967 met ‘ 2. Juškevičienė pateikia savo ea praskaidrinti dvasią

negaunu jokio pranešimo. Tai perskaitęs bendrą skelbi- 
ze"inią kokių valsčių ir kokiomis dienomis šaukia vyrus, nu-

į tariau pats savanoriškai prisistatyti. Nes jeigu nesto- 
tiklsiu paskelbtu laikotarpiu, tai Naujokų ėmimo komisija

naujokai susirinkome Vilkaviškio aps. karo komen
dantūroje. čia visus patikrido ir pranešė į kokį pulką— “Dainos mano žemės”. Čia 

? yra įjungta ir riena ne lietuvio 
kompozitoriaus' giesmė —“Ana 
pus saulės”. Ją pasirinkau ne 
todėl, kad mūsų kompozitoriai 
nebūtų giesmiųstifire, bet rie^ . .
bespėjaiPparengti kitos. -Pa^t! užmiesti atlikti kita rengi- 
vojauykad Dievo garbei - programą. ,

——- Į fuviškani reikalui nenusikal-j „ pristatė,„. rečitalį
sitį Įjungdama ją* savo plokš- dr.J. Prunskis.'

r '--;t telėn, tarp tietuvi^ųjų’ dairių, t Stisirinktrsių vardu pasveikino 
- -Bevedant pokalbį sfi Tėodo-i T®odor?’ autorę —

ra į seklyčią įėjo jos: vyras, lg- leidėją, Z. Juškevičienė. Ji ture:
£ rtas'Serapina^Pėdag^rifb^-į ?‘TeotJbra, ____ o___
- V taamstikosTris&utėį - užakimo ir laimėjimais dainos pasauly-, tų. Tai buvęs mūsų kariuomeflės ptrftlųjų metų kareivis 
s' deštymšidirektoriusi Liettivo-' 
>- j e: lietuviųkalbos — lifėratū- 
^iros mokytojas gimnazijoje, Sa- 

lantų ’progimnazijos direkto- 
. rius. -Vokietijoje, - Wurzburgo 

_ “T ? Įiętųyių .tgūnnazijos^steigėjas 
’] ię direktorius. Skautininkas, 

patriotas, giliai mąstantis as-
* niuo. Iš arti senai pažindama 
Igną,. kaip, skautininką ir sek- p kad Tėodoros plokštelė vienu 
rningą pedagogą, nedelsdama keliuį ankščiau ąr vė-
pakviečiau Jr jį pasisakyti lie-; liau pasieks mūsų myBmuo- 
tuviškos dainos reikalu. J siūs I>fdiiūjs, sesės Liefilvoje ir 
•;.TPeda^et- skau- dainos garsais suriš vienu su L1 ]r uz^awęn a is musų stengimosi me-
tminke, idėjos oroli, ką gah o- kiLais. sustipris ju tautinius jau T .. _ . , . . . . ® _’• - ' ■ - - ~ - - - ko neiseio. Tada dar visai neįsivaizdavome, kad iki is-

išeivijos sukurti kultu- noksime kariškai žygiuoti, tai dar teks daug prikaitė 
išlieti. Mus lydėjo 4 artilerijos pulko kareiviai, kurių vir
šininku buvo paskirtas vyr. psk., Samulevičiųs. Bet arti
leristai gal pagal pareigas, jį vachmistru vadino.

Stotyje visus suskirstė į grupes, sūsodinb į preki- 
riius dėngtus vagonus ir prie kiekviena vagono paskyrė 
du karius palydovus- Vagonuose buvo kėlėtas lentinių 
suolų ir skersai durų pritvirtinta medinė atrama Pasi
krovėme ir mūsų traukinys pradėjo dundėti Kauno kryp
timi. Važiavome lėtai ir beveik kiekvienoje stotyje ilgai 
laukdavome, iki praleisdavome svarbesnius traukinius. 
Jau buvo saulė gerokai pakilusi, kai atvažiavome į Kaz- 

u c a uju. t iiimii. <im^i<ru2> au.-> e • ' • «z ♦ •

nuoja iŠ tikro mūsų'.dąinų lo- kaktuvininkui visi sugiedojo Rūdų, čia ant atsarginių bėgių dalį Vagonu atkabino 
bypo. Melodijos ir žodžiai pri- ’ Ilgiausių metų, palinkėjo lai- Ir paliko, 0 kitus nuvežė į Kauną. Mes paliktieji gavo- 
taikyii mūsų dainų sutinimui, m i n gos ateities. me kitų garvežį, kuris 12 vaL dienos metu mus atvežė į

{ beį tautines dvasios slopini-[ Jonikas pasveikino Ig- Marijampolės geležinkelių stotį. Taip man apUnkuiiais 
miii, nore j^ būna daupausia^ kaj.p kolegą> iig^ęų be_. keliais teko keliauti apie 30 valandų. O jeigu iš namų bū- . 
beril iu jmTtX fcSte d^ori ■dradarbj Lituanistikos Pedago- čiau ėjęs tiesiog pėstute, tai būtų užtrukę tik vienų valan- 

..veKhn.y genimo ^80-1 ,as Dargk paBntėi<) slAaktu **
Ivininfcai ryžto ir sėkmės visuo1 
meninėje Veikloje. Kalbėjo;! 

Pagaliau, dainų klausytojų sveikino sukatuvininką ir kiti 
šių vaišių dalyviai.

Jų kalbų suvestinė tokia: —’ 
Mietas Ignai, nepavark tatp sun 

i kiose ir atsakingose direkto- 
' ristis pą/ėigose. Pžfnolo t pafriii 
( ventimu sausėk mūsų jaunimĮ 
( Arid p^okdiftunfttiYie propagan 

paveldėjimą s—-dainąį da užnuodytų mokslo Šaltinių, 
kalbą.pal 

knrs.'riehrrejarn? pir> ko- riiu isrokavimu visaip niaskuo 
it'eiko pagrindo. Juk vi- tų mokslo institucijų!

liau visus nuvedė j Vilkaviškio kareivines ir ten teko
__ . -L - _ — . « 1’ ‘ - ■ --- ’ >• ’ -~~x- S,-- - *-- - C* _ _• . _ _ A ’

š^frigs Offers You A Choice Of Thesė Beautiful V

COLORTVSETS
WHILE YOU EARN 61/2% to 7%-%^

..:r — - ~ ; . ... MN OUR SPECIAL ACCOUNT^

dų, tai vieni snaudė, d kiti šoko ir dainavo iki 11 vaL 
nakties. Ypatingai visą laiką triukšmavo jau gerokai” po 
kepure paėmęs” Stasys iš Kybartų; Nors ir aš buvau mies- 

• te gimęs, bet augęs kaime, tai vengiau su jais susitikti. Vė- 
i liau su Stasiu taip suarĮėjdinė, kad buvome geriausi draū- 

jĮgai ne tik kariuomenėje, bet ir kai jis pasiiiuosaVo. . 
• t r * * " - V . -x -- a Z. . - a

/ ‘Teodora, savo pastangomis Kartu su mumis du kareiviai lydėjo ir vieną apeštuo-
XX . XCIAXXXCJXXXXCIXO UUIUVO JįXQX>a.UlX>y— - XJXVVV^ XXC*X. KzA V XkJ>

j e, aiškiai įrodė, jog nesvarbu, j Juozas Padolskis, kilęs nuo Gižų. Jis nekmĮ ląiką pa^ar- 
kad amžius ir yra jau iš zemto' naVgS kariuomenėje, iš jos savavališkai pasišalino. Buvo 
žemyn pakrypęs; nesvarbu, 1 ■ .
ikad jau gyvenimo saulėleidis: 
svarbu, kad to saulėleidžio pa
kraščiai žaromis dega! Svar
bu, kad žmogaus dvasia stiprį: 
veržli, dinamiška”. Kalbėtoja 
paskleidė šviesią viltį, pasakė, 

■S - Uit. .

17” Diagonal COLOR 
ii

with $"j -500
You Čar> have this 17" RCA XL-100 
COLOR TV. v .and your money grows to 
$1,897 in 72 months.

o.w>«. $2,000 
4ĮB* ’ *- •

And your money grows to $2,283.06 in 4 
years,

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

Or With 510,000
And your money grows to $10,691.09 in 
1!4 years. • r . * r

. OrWith $20,000
And your money grows to 

“jk$21,024.81 in 1 year.

1S*> Diagonal COLOR ' ' 
Rerhdtė-Cclnfrol .

y whh $-| ,500
You cart have thTs19'r RCA XL-IOS 
COLOR TV. . .with Remote Qontrol. / 
.and your money grows to $1,696.54in 72 
months.

Or WitH $2,000
Arid yotir money grows to $2,112in 4 
years. ' _

OrWith $5,000
And your money grows to $5,408.95rįi 
2% years. <

Or With $1 0,000 #
And your money grdws. to $10,551.99 
in 1’A years.

OrWith $20,000
And your money grows to -
$20,890.22 in 1 year'.

1

I f

; jį apie lietuvišką dainą čia, iš- snaus, laisvės viltį (Ir tai be 
I ęivijoje, ir ten —. Lietuvoje;, abejo, f i ~ 1 £ Y \ ' ' 
’kokią ateitį jai pranratai? ! riniąi lobiai liūdi ja. ir liudys’ 
f Jis, trumpą valandėlę patylė- ateities kartoms, kad komunis- 

į-tjęs tarei . j tinio siaubo išeivija savo tau-
j į— Vis daugiau iš pavergtos teį nežuvo, nenuskendo, kaip 

r LteftrvSs atplūsta !ploistėliiį lašas jūroje.. —
kuriose daug komunistinio šl£’ 1 Po oficialios programos, ma 
In?l% propagandos. Dažnai te- j Jonus šeimininkai visus pakvie 
iK^kšcių dainų melodijos skam ’ tė prie vaišių, stalo, kur dr.

j ba pdgal komunistinį tuntų i kum X Prunskis visiems pas- 
* bęndravimą — rusiškos, sla- rkelbė, jog šiandiena yra šven- 

viškos, ar dar kitokios. Jxxs liū įįiama dviguba švente — Ignui 
liuoja, migdo mūsiį.Jausmas. .Serapinui suėjo jau septiiiias- 
Rętas solistas ar solistė dai- dešimt metų. To amžiaus su-

Enjoy Your TV NOW PLUS '

earn Interest
*R>m» m this ictAunt for tarm of carvificete. From your deposit, we deduct the cost of the item, but the

% - — -----
;ti jau pasinešę klusniai taYfiau 
ti pavergėjui. " '• ‘

t* < 0kft gn^t yo/ao AdtM*yMl p* * to 7%% on your M dnposrt. Feder* regutaTMxn tubstanfiM interest penalty nusiteikimas lietuviškai dainai 
ai pasikeitęs. Kaikam jos

OES Pt *>*f£ 
t^OAKTuh 1TRFET 

p <*•«& m t **o*s ano’*
If 4 f <T2O

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
-- ------------------------- TT* ’•.JT**.**--------------  — ' ■" -- --------- _ .2L.«-T.L"J!-2 ALMIRA CFFlCC . 
rr——"    ■ — - -r ■ — ■■------------ ■■-------- ■ - — ■..1 ■  --------------- ------- r ■.— 3AM fctSUWW AVfNVT
~~~ rhr W - ' “ - " -~-  ' ChW / 30 <U .'XO*S K*4 7
LJ . 'ffr I A**-" '*7? ■■ - '■ - "J--—- — IEČtPHONE <d*3i»3

MAIN OFFICE: «45 SOUTH WEifth fvEMlFT. CHICAGO. KUXOIS &W34 TWFUONF: 17«-7575^

atrodo pasenusios, neįdomios. 
Tokių klausytoji^ nerflaža ir čia
Jau turime,-

<av6
u ros

valius- Ir beveik per dešimts metų jo niekas neieškojo. 
Bet kai nuėjo į 9 pėsti pulką aplankyti ten • tarnaujanti 
Ėrolį, tai ir buvo areštuotas. Spėjama, kad pulkas turėjo 
dezertyrų sąrašą ir; ji tuoj išaiškino.

\ : r. . -t _ , . T . . , ; „ « 4 * š - -2 - ‘ *— — T/- - -A i *~S

, Vidurnaktyje visus prikėlė ir Įsakė sundukus suneš
ti Į kariškas gurguoles. Visi susirikiavome ir pradėjome 
apie 4 km žygį į Vilkaviškio geležinkelių stotį. Norėdami 
pasirodyti, kad jau esame kareiviai, stengėmės kariškai

me kitą garvežį, kuris 12 vaL dienos metu mus atvežė į

Stotyje jau radome mūs$ laukiantį pūlko orkestrą, 
ir paruoštas gurguoles. Mūsų'Sūtikifftui orkestras užpfė- 
šė skambų maršą. Sundukus vėl pakrovėme Į gurguoles, 
o mus naujokus orkestras atvedė į kareivines. Eidami 
stengėmės žygiuoti kariškai, bet deja, nesisekė. Kareivi
nių rajone buvome laisvi iki prasidėjo skirstymas į kuo
pas. Tūomet pirmam batalione buvo surinkti .beveik visi 
Seni kareiviai, kurie ėjo sargybas ir kitas pulko tatny-; 
bas. Tstf atyykusrėjf naujokai buvo suskirstyti į Antrojo 
£r treciojo batalionų ttUopa^.

r- k m -/ J
(Šus <failgf*U) r-V
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knygos sutrom

T aupyKite'Mabargerai. Nuostoliu nebuvo, bet dar

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

$3.00

UNIVERSALIlgamečio BALFO pirmininko,

lietuvis, pirmos

(1869-1959) metu
664 psl. Kaina

e* Tea 
urano katu

1477-

J* U U
ussr- *

Whft. UJU. .«•
CO«ari««< M

twv^ajcr 
i • «■

PETERSBURG
Balfo veikla

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 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

skaityti, kad koncertas pavyko. I 
Valdybai už Įdėtą darbą priklau- • 
so padėka. Suvalkietis

Taupykite dabar. <
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Ji dabar jau antrą kartą prašo 
Amerikos prezidento grąžinti 
jai teismo atimtą Amerikos pi
lietybę. Ji sako, kad ją nuteisė 
melagingai liudininkui teisme 
paliudijus.

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti Įtakos Į krašto politiką. 109 psl. Kaina $1.50.

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

NAUJI! NO B,

L. V. S. “Ramovės" Omahos 
skyrius, š. m. spalio mėn. 2 d. t.

OMAHA, NEBR.
Ramovėnu vakaras -koncertas

1800 So. Halsted SL Chicago, UI 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

mųjų Seimų delegatai, Pasto
viosios komisijos ir t. t., taip 
pat istorinė medžiaga kiekvie
nam' SLA nariui Įdomi žinoti.

Šia knyga kiekvienas SLA na
rys gali su pasididžiavimu ant 
savo stalo laikyti

viškame. gyvenime; 5. Didžioji 
1944—1946 metų konvencija; 8. 
Konstitucijos, pakeitimas ir pa
pildymas; 10. Fondų konsolida
cija ir kt.

Toliau seka Antano Diržio 12 
puslapių “Vainiką dedant SLA 
90-tieš- metų istorijai” apie gy
vus ir mirusius žymiuosius SLA 
veikėjus . ir plati knygos' san
trauka (Synopsis) anglų kalba 
ir visų trijų dalių priedai, ku
riuose aprašyti SLA Centro Val-

O jų visų .tarpe, naktyje suki 
gūžęs, tūno, gaivalingos jėgos 
kupinas — Meno Institutas... 

yęs mėnulio piautuvas — taip’ Tai kas, kad ji naktis užrėkė 
pat, ne koks bokštas, ne dango skelbimais! — Meno šventovė 
raižis, (ne koks ten “Chicago visoje didybėje stovės dieną,-—-. 
Tribūne” namas!..), bet amfo kai iš girtavusių ir pinigiškų 
ra, pastatyta atnašauti nakties flirtų erzinusių didelių skelbi- 
lauke...

Ir joks ten Wrigley baltai ap 
šviestas namas. — tai paveiks-

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — 13.00. 

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

site čekj arba Money Orderį tokiu adresu:

Ir manęs, žinoma, neįtikin- 
site,- kad tik tokia vieno dan- 
goraidžio viršūnė —- kur rusi 
žalia viena akis... Tai, — aiš- 
ku, cHdopo^akis... Ir, — kad, Sevroletą... (
Uk tarp nušviesta Stevens neš-, »Kelurios Roiės JflM 
bučio viršūne... — Ne, ten, pa j*ams „ 
daugių slaptybėje, iškelti ap-‘ 
šviesti dožų rūmai per Veneci
jos karnavalą...

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JMminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $250.

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

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

Dauguma
kitas knygas
piniginę peria

parapi- ARĖJAS VITKAUSKAS

T»* ysm. fe- i
tKoaed ■ajAki *«a sm: - u.

ins «f assr o —sTs n >.
Ūko *^a .»JO» Usxriy
tise mu f "
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Lietuvos generalinės 
konsulės padėka

Į Įvykus nelemtam- susižeidi- 
mui, ir laike ilgai užtrukusio 

-įgyjimo periodo (kuris, deja, 
’dar nesibaigė), organizacijų 
■ valdybos bei atstovai ir skait- 
; lingi mielieji tautiečiai paguo 
L dė mane ir išreiškė širdingą 
j užuojautą dėl mane ištikusios 
| Į nelaimės. Nepajėgdama vi
ii siems asmeniškai padėkoti, pa 
; sinaudoju gerųjų paslaugių 

“Naujienų” skiltimis padėkos
I išreiškimui.

negalavimo melu. Visiems — 
risoms esu giliai dėkinga.

• - Juzė Dautvurdienį

. Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 
Chleagos lietuvių gyvenimų ir jų atliktus darbus 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs
Uetnvlų kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasrulietlški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių blografi- 
Įoa Duoti dokumentai katalikišku, socailistinių, laisvamaniškų ir 
kĮtų^organlzacljų atlikti darbai, |rtėtgtos mokyklos, skaityklo8,^ban-

Norintleji šių knyga lygyti, prašomi paraudi čekj arba Money 
Orderi :

AMERIKOS LIETUVIŲ l&TORUOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 6W5O8

ČIKAGA NUGALI NAKTĮ...
r - — _ -t r - ■* z *S . ' '.' 'l t ‘

^Užrašai iš sapnų jr realybės viešpatijų ...).
Vakaras įsiuvo tris eiles auk las (šaunios) “Nuotakos' 

sinių sagtičių i išpūstą (lanku) tuose rūbuose... ,. 
sijoną aristokratės dąmos, ktH' 
kias matome jų portretuose... 
(Kiti temato dangoraižį su 
dviem žemesniais šonais, ku
riame užsižiebė trvs eilės lem 
pučių aukštuose...).

Venecijos gražuolė užsidėjo
ant galvos mėlynų karolių per tas kelias pas senį Mičiganą, 
kryžiuotą ■ plaukų dangalą, bet kūrinys — : “Valdovės nak 
(kaip matome viduramžių pie ties karoliai’*...
Šimuose)..-.*' Kiti sako, tik —-

St, Petersburg Baltas >Įri- 
keltas' iŠ stagnacijos miego, ka
riais buvęs ir neparpdęs veiklos.

Naujoji Balfo valdyba per 
dvejus veiklos metus atnešė ge
rus rezultatus. Sužinota iš pati
kimų šaltinių, kad jau pirmoji 
vajaus proga buvo surinkta virš 
1,000 dol., o šiais metais dar ne- 
Įpusėjus vajui jau sutelkta virš 
1,500 dol. Ar tai ne graži suma, 
ar tai ne pasididžiavimas visai 
St. Peterbsurgo. lietuvių išeivi-, 
jai Malonu, kad savo laiku at
sirado sumanūs žmonės, pakrei
pę Baltą nailja linkme, šalia 
gausių rinkėjų, kurių daugu

mas per metų metus nepavargs
ta, o padėkos nusipelno tie žmo
nės, kurie dirba Balfo darbuo
se. Be to, šiais metais jau turė
jo du . piknikus Simenolle parke, 
gražiuose pušynuose ir davė gra
žaus pelno.

Prielankios-labdarai moterys 
gamino jnetus, p kaikurios net
gi aukavo savo maistą, žmonės 
tai Įvertindami gausiai lankėsi.

254-8500
MES TAIP PAT PARDUODAME VI- 

P P Į f} SUS CHICAGOS . PRIEMIESČIUS IR 
„ 7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O

*ter-Gity Relocation Scrriee *

... O! Taip.'.. Tai Čikaga!
Granto parką apstoję, rėkia 

pirkliškai judrios šviesos — 
įvairiaspalviuose nakties skel
bimuose — :

“Pirkite kanadišką degti-

Naujas jautienos 
kainos pakėlimas -

WASHINGTONASri— Agri
kultūros departamento ekono
mistas Riehard Crom pranašau
ja, kad pirkėjai netrukus pajus 
geros rūšies jautienos kainą pa
kilus iš dabar mokamos svarui 
kainos S 1.39 iki S1.49, bet tos 
kainos nesieks rekordo/ koks 
buvo 1975 metų rugpiūčid mė
nesį, kada už jautienos svarą 
reikėjo mokėti $1.61. Gyvulių 
ūkyje numatoma, kad Omahoje 
ateinančiais metais už 100 sva
rų pirmos rūšies jautienos kai
na svyruos tarp $43 ir $45.

y. šeštadienio vakare 
jos salėje suruošė vakarą-kon- 
certąi kurto programą atliko iš, 
Čikagos atvykusi, “žiežirbų” 
grupė, išpildė apie porą dešim
čių dainų, daugumoje paimtų iš 
mūsų liaudies dainų lobyno.

Dainininkų sąstatas: a) Vy
tas Underys ir Rita Zubrickai- 
tė, skambindami gitaromis, pri
tarė dainuojamoms dainoms, b) 
NĮjolė Sparkytė ir Sigutė Miku- 
taitytė — Altai, c) Vita Šerelytė. 
d) Judita Fabijonaitė ir Vilija 
Vakarytė — sopranai. Grupės 
vadovė Nijolė Sparkytė. “žie
žirbos” Omahos publikos neap
vylė ir iš padainuotų dainų kur 
daugiau buvo paplota šios dai
nos: :.
Tėvynė Lietuva 3) Tėviškės 'pa
dangė, 4) Vakaro daina, 5) grupė . aukštai (—toj vietoj, 
Lazdynų daina ir likusios dai- kur kada .stovėjo Dearborn 
nos nuskambėjo ganėtinai sutar- tvirtovė pas Čikagos upę).. * 
tinai ir suderintai, bet virš išvar
dintos daugiau paveikė Į klausy
tojų patriotinius jausmus ir tė
vynės ilgesio priminimus, todėl 
ir daugiau išsiskyrė iš likusių 
dainų. . - ■ - - J ‘ ,

Dar viena staigmena: grupė 
padainavo esančių salėje P. Priš- 
mantų Antano ir.Valerijos 25 m. 
vedybinio gyvenimo sukakties 
proga dainą “Prie šventosios”. 
Užbaigę paskutinę daiiv dainuo
ti, nuėjus nuo scenos pablikoš 
plojimu buvo iškviesta dar ką 
nors padainuoti ir papildomai 
sudainavo “Lopšinę”. Skyriaus 
p-kas Totflas Pranas padėkojo, 
visam “žiežirbų” kolektyvui už 
atvykimą ir atlikimą taip ilgos 
programos. Po to tęsėsi šokiai 
iki pusiaunakčio. Plokštelių mu 
ziką pravedė ramovėnas Martin- 
kus Stasys.

Kas nors. įdomesnio įvyksta, 
publikos prisirenka užtektinai, 
buvo maždaug apie 120; mūsų 
sumažėjusiai kolonijai yra labai

MICHAELS
4637 So. Archer Ave, 

(Prie 47-tos)

Prašo pasigailėjimo
SAN FRANCIS KO. — Rytie

čių rasės amerikietė D’Aquino 
antrojo pasaulinio karo metu 
transliavo radijo bangomis Ame
rikos kariams muziką ir dainas 
iš Tokijo radijo stoties, būk tai 
tuo silpnindama Amerikos ka
rių moralę.

Karui pasibaigus, ji 1949 m. 
teisiama ir nubausta už tai ka
lėjimo bausme, kuri bausmė 
buvo po tam tikro laiko dovano
ta, bet Amerikos pilietybė ne-

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienos* galima gauti puiki? knygy, kuriat papuei bat ko1d< i 

knygų tulnfe ar lentyna.
Aleksandras Pakalnllkis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

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

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- » 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- ž 
tyti į 12 dalių. 296 psL. kaina S5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 
šiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais viri.

Prof. Vacį. BirfHka, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2.00; n dalis. 225 pst, įrišta — $3.00. minkš
tais virbeliais __ __________ __

Henrikas Tome* — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
’ Pakalnės ir Labeuvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu

stracijomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6.
P. KeslOnas, TARP lALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 

partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.
Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruošal 235 
puslapiai -------------------------- ■■

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto lllaldoma.

NAUJIENOS,

Širdingai dėkoju visiems lan 
kiusiems mane ligoninėje ir na 
muose. Dėkoju už mano inten 
cija skirtas šv. Mišias ir maL buvo grąžinta 
das už gausybės gėlių ir dova
nų atsiuntimą, už Šiltus greito 
pasveikimo linkėjimus žodžiu, 
raštu, kortelėmis, ir už pasiū
lytą bei suteiktą talką mano

■■haaaar Jven.. >
Jh ** F**

>■* ■

Naktinė Čikaga gal sapnavo 
si' kada Pamiiganio indėnų 
vadui po vėlaus karingo ūžimo 
ir. stiprios puotos, — tai buvo 
slogutis po apsirijimo... Bet 
dienos Čikaga negąsdintų ir 
karingų “Tamahavkų” ainių. 
Du stiprūs (mohikanai...) anų 
karžygių atstovai titaniškai 

I ~ Ne PataoUve ir ne-jo prožekl O žaibd k^juje tu
l- • _ anfi»ae vfJrin&us paminkluose

Grant Parko angoje pas Mičiga 
no (dvidešimtojo amžiaus) 
bulvarą. . .

Čikaga —nugalėjo naktį!

DVI KNYGOS
Kiekvienam lietuviui vertos turėti

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 1886—1976 90 metų istorija
Knyga LE formato, kietais 

viršais tvirtai įrišta 632 pusla
piu, iš jų 117 puslapių skirta 
SLA istorijai 
pintam tekstui anglų kalba. Kny
ga gerokai pailiustruota. -Į. 7 * AR -

Knygos autoriai: Vytautas 
Sirvydas. Antanas Diržys ir Al
girdas Budreckis (ne Budrec- 
kas!). Atsakingasis redaktorius 
Povilas Dargis. Techninis pa
tarėjas Jonas Valaitis. Išleido 
Susivienijimas Lietuvių Ameri
koje 1976 m. New Yorke. Spau-^ybos, Pildomosios Tarybos, Pir- 
dė Vi vi spaustuvė Chicagoje.

.Knyga plačiausia prasme tu
rininga, liečianti alei visas Ame
rikos lietuvių tautinio ir visuo 
meninio gyvenimo sritis. Ka

dangi, kaip: pačioje knygoje pa
sakyta, kad pėr savo 90 metų 
gyvavimą SLA yra po savo spar
nais glaudęs daugiau kaip šimtą 
tūkstančių lietuvių, suprantama, 
kad nebuvo tokios riešo jo gyve
nimo srities su kuria SLA ne
būtų tekę vienaip ar kitaip .su
eiti Į sąlytį, kartais gana dra
matišką, kaip — pavyzdžiui — 
Susivienijimo apsivalymas nuo 
komunistų 1930 metų SLA Sei
me Chicagoje.

Knygos SusirienŲimaš Lie
tuvių Amerikoje turinys labai 
platus ir įvairus. Pavyzdžiui 
Vytauto Sirvydo'parašyta I da
lis “Aušra Amerikos žemyne -— 
1886—1915 mdtai” užima 185 
puslapius ir apima 17 temų, kaip; 
2. Susivienijimo užuomazga; 5. 
Susivienijimas Visų Lietuvių 
Amerikoje stiprėja ir garsėja; 
12. Pirmoji Susivienijimo atplai
šą; 16. Susivienijimas sukūriuo- 
ja (matyti, kad turėjo būti lū
kuriuoja) bet ir auga ir kt.

II dalis autoriaus Antano Dir
žio: “SLA kaip Amerikos Lie
tuvių Respublika” užima 151 
puslapį ir apima 27 temas, pav.
1. . Amerikos Lietuvių Respubli
ka ir Lietuva; 7. Karo pabaiga, 
bet epidemijos pradžia; 15.36-sa 
Seimas Chicagoje; 22 Senoms 
bėdoms naujos priemonės ir kt.

III dalis Algirdo Budrecko: 
“Susivienijimas dinamikos ir 
pertekliaus gadynėje 1944—1974 
metai” 95 puslapiai, 22 temos, 
kaip antai 3: Pasikeitimai Iietu-

negražūs, purvinos spalvos pa 
dangių gąsdintojai...

Čikaga — ten, kur Meno Sven
Jovė! ' < •

Ir ne Mičiganas, tamsoje, bet 
juodas fonas, (kuriame daili
ninkai savo paveiksluose pri- 
sėja žvaigždžių, kur skraidina 
jie savo vizijas...).
— Ne elektros lempų nusvies
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Hatoted St- Chicago 
HL 66608. Telet HAymarket 141Q0-

Pinigus reikia austi pažto Money 
Orderių kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdarą kasdien, išskyrus aekrnwijeniue. nu
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12* raL 

e- v - - - ■---

’ Bff--‘H kacętoose ir tremtyje kasdien 
traukiniai nvažiąvo Rečioros I teko žiūrėti mirčiai į akis įr sų 
link. 'ja kovoti ir kovoti visą buvi-

Pravažiavome taiga per dvi1 mo laiką. O, kiek aplinkui įnir
čius sunkiausius miško kirti-' paras,: bet jokios gyvenamos čių kasdien tiksiančių buvo, 
mo, kanalų kasimo ir šachtų vietos niekur nebuvo ir niekur'tai žino, tik Aukščiausias. Žmo 
darbus po 10-12 vai į dieną, nesimatė taigoje jokių stotelių nės krito, kaip rudenį lapai, 
Darbus nurodydavo, normas ar sustojimo vietų. Kas liūdi-(kur tik jie buvo: darbe, kely- 
paskirdavo darbus priimdavo ja, kad taiga buvo neapgyvea- je ar barake, tai alkis ir ligos 
ir bendrai prižiūrėdavo trem
tinius, kad eitų į darbus, taip 
vadinami brigadieriai, tai bu
vo slapti politrūkai, kurie sek
davo tremtinių kalbas ir el
gesį Minėti politrūkai kabinę laisvė žmogaus yra tik taigose 
davosi prie jaunų moterų ar ir mišk n ošę, o visur kitur jos 
mehginų, kad su jais gyventų jau senai nėra. ' ,
ar turėtų santykius, o kurios 
nesutikdavo, taj visą laiką to
kias persekiodavo: didindavo 
darbo normas, skirdavo sunkės 
nius darbus ar į blogesnes vie
tas skirdavo, blogus drabužius 
duodavo ir L t

Kurie tremtiniai patekdavo į vai. -dienoje, prie 40 laipsnių kios ąšakomyb& už atimtos 
kolchozus ar kitus žemės ūkio šalčio, su bloga apranga ir pa- gyvybes nenešė, 
darbus, tai jiem buvo kiek ge- čiu blogiausiu maisto davinių: , .
riau su maistu. Jų daug ma- 300-400 gramų duonos, 5001 žmogus, gyvendamas tųkio- 
žiąu mirė iš bado, kaip miš- gramų. Įiesios sriubos be drus- se npĮinkybėse, pavirsta tikru 
kuose ar šachtose. kas ir jokių riebalų ir du kar-' ni^®kenu ir tokios jaunos

Buvo kategorija, taip vadina tus šilto vandens po 500 gram.jnkybės nejaudina. Atrodo, 
mų “laisvo” ištrėmimo asme- į dieną tai ir viskas. Barakai turi būti, nes jokių
nų, kurie netiko jokiam darbui labai primityvus, tamsus, šal- šviesesnių perspektyvų aPh^- 

■HĮH ir buvo reikalingi kito žmogaus tį, .drėgni, be grindų, kaip ben- ’U1 r^esimato 19 ne uv0- Tik
Jugoslav]os komunistu partijos nariams pareiškė, kad priežiūros, tai visi susenę, rai- dras tvartas be joįių pertvarų kruvinajam Stalinui narus, 
Sovietų Sąjunga visai nesirengia kištis į Jugoslavijos'^ 4T vaikai be priežiūros. Toki ir patogumų. Pasieniais įreng MPętogęrių ir tremties įdarys 
komunistų partijos gyvenimą. Tito Brežnevą turėjo pro-;3^11^5 silpnapročiai buvo ti iš apvalių karčių bendri na-jf>r^1.Y^rė’l1?®t.I^a 
gos pažintį p pn^ėjo būti aišįu, kad. Jan, tjkį pa- j vibus, rai be « - kito “

«•# pasūdomo. Kahmą. guleda. ™
bius miškus ir dykumas. Ten vo apsirengę. O kiek ten bni-r!’J^eli tau^c^ ta^kaBKy- 
juos ištremdavo “laisvam” gy- do, nes pirčių nebuvo 1 I^ar neslt>aiSė ir jos galo nė- . _
venimui, km nieko nėra iš gy- ' u . - ‘ v , simato. Mūšų broliai pavergto-
ventojų ir augalų, tai vadino to . »“ vieną tat je Lietuvoje ir šiandie yra p«
kj ištrtamna pati komunistu ** M** sekiojami ir žudomi atskirai,
valdžia “Laisvuoju ištremi- p° v-anden apsi-jTad būkime vieningi ir kovo

į, ‘ | i prausti, tai ir viskas. Nebuvo kime už mūsų tautos laisvę, ir 
.4 : ’ J : i . :k/-rf y':';,švenčių ir poilsip dienų,Nepriklausomybę NębęnĮa- 

Toįpųs tremtinių liudininkų reikėjo dirbti kasyklose, stątyr dartoankifne su okupanto tor
to man teko būti, kuomet 1941 ti geležinkelius ir kasti kana- nais ir jo agentais, kurie savo 
m. birželio mėn. 17 d. mūsų lūs ir kitokius sunkiausius dar bėndradarbiavįmų nori muą 
tremtinius ir kalinius vežė iš bus, o normos
Maskvos kalėjimo 5 traukimai kad niekas jas negalėjo išpil- pautas galėtų dar daugiau per- 
į P^Dros-Vorkiitoęs koinclpge dytį, tai administracijai buvo sekioti ląūsų į>rųl^ <?kup. 
raus. Jau paloje šiaurėje pra- pasiteisinimas, kad normų ka-' Lietuvoje, kovokime visi, 
važiavus Kotiąso stotį ir hniąi neispilito, tąi- ir maisto kain vienas, tai jfenriklaasDma 
riąvųs į Pęčioros taigas, kurių dąyiąys blogas. |lĮeįųyąbų^iių^| • ""j " " *
plotas kelių, tūkstančių kilo- Nebuvo nei medicinos pagal 
metrų, traukiniai sustojo ir ka bos, nebuvo to jokių vaistų. . 
linių akivaizdoje iš vieno Kas susirgo, tas ir mirė, nes' 
vagono išsodino 4 senukes mo jokios pagalbos nebuvot Mirų-' 
teris ir tris mažametes mergai siųs išrengdavo, kaip pągimdy-. APUlOkėlO U^ZHYCiOS 
tęs, šalia traukinio ant sniego, tus, be grabų kraudavo į veži-- - ■ 1 ’
kurio tuo metu buvo apie pu- ‘mus to veždavo į šiaurės tai-! . • ~oknIng<
sė metro storio danga, nes ten gų amžinąjį sniegą ir ten ,pą-; ‘ MlUldo
buvo dar Poliarinė žiema. Ge- ’ likdavo amžino sniego globo-’ 
rokai šalo. Be šiltos aprangos je neužkastus. Ten ir šiandien RICHFIELD — Kongregaci- 
ir maisto tremtines paliko be glosto šiaurės vėjai tų nelai?' bažnyčios Richfield©, Mine- 
jokios priežiūros ir globos. O mingų žmonių kaulus-skeletus. buvęs bažnyčios tarybos 

- ‘narys paskambino-kunigui,.no
rėdamas sužinoti kiek bažnyčia 

t turi skolų.; Kunigui pranešus,
jos nariai bijo suirutes pačioje Jugoslavijoje ir Invazi- kad bažnyčią arba parapija tu- 

'ri skolųj65,000 dol., parapijietis 
Stebisi' Datvs komunistai, kain Tito. turA/tomas rmn-f lrieko belaukdamas prisiuntė

l 
i

pasiųsti Maskvos agentai labai blogai jautėsi, nes Ju
goslavijos partizanai nekreipė į juos jokio dėmesio. Ka
la iš Maskvos atėjo griežtesni įsakymai, liečiantieji pa
lą Tito, tai ir jis pradėjo naudoti kitą kalbą ir priemones 
rusams Jugoslavijoje izoliuoti. Kadk jis įsakė rusams 
išsikraustyti iš Jugoslavijos, tai nieko Irito Maskvos 
agentams nebeliko, kaip išvažiuoti- Tuo metu Tito džiau
gėsi, kad jam pavyko išvengti bereikalingo konflikto, 
kurį teko išgyventi lenkams komunistams, vengrams, o

Atrodo, kad Tito patikėjo Brežnevu
Jugoslavijos diktatorius Tito Broz, turėjęs progos 

pažinti komunistus dar Stalino laikais, , kai jis pats buvo į ypač skaudžiai teko tą problemą spręsti bulgarams. Bul
garijoje nuo stalinistų nukentėjo partijos centro komitetai.

Praeitą savaitę pats Brežnevas buvo atvykęs į Bel
gradą, ilgai kalbėjosi su Tito ir ne tik jąių, jį| ir kitiems

priverstas bėgti iš Jugoslavijos ir gelbėdamas savo kai
lį, pateko Maskvon ir savo akimis pamatyti, kas ten 
darėsi tarp Pirmojo ir Antrojo Pasaulinių karų. Tito bu
vo laimingas, kad jis pajėgė išvengti kardo, kuriuo bu
vo kapojamos galvos kitiems Jugoslavijos komunis
tams- Jis pajėgė taip visus reikalus sutvarkyti, kad Mas
kvoje jam net nereikėjo skųsti kitų komunistų partijos 
narių kaip tai darė Vincas Mickevičius Kapsukas, gel
bėdamas savo kailį. . •« • 9 • • 'j7"?’; daryti priešingai, negii prieš keliąs minutestvirtino ir~ i 4.;- ' j-- -i- - t, oaryu priešingai, negu pries Kenas minutes tvirtino irTito išsto ta! anksti pasijo grgtj i Jų.- u aiškintį kad nebuv0 ankstyvesįį tv}rtinim0.

1 ste-
- - - - - - - - - - bętis, bet jis taip, elgiasi su savo vienminčiais komu-

'nistais. . ■’ /
į- \ -j*- - * •• ' 4 •; ''J-

’ Praeitų metų pavašarįjTito policija ’ suėmė didoką

darbą. Jam pavyko sugruopuoti apie save didoką grupę; 
komunistų ar komunistuojančių .savo tautiečių, bet jis 
jiiekąd neužmiršo, koks' likimas Maskvoje ištiko Vokie
tijos ir Lenkijos komunistų f partijos . centro komiteto 
narius, čekistai juos išklojo, kaip pasiutusius šunis. Vi- ibųrį Maskvos agentų^ permestą į Jugoslaviją' iš Biilgą-J 
si jie bnuvo įskųsti būtais ir nebūtais nukrypimais, dau- rijos. Iki to meto sovietų atstovąi tvirtino, kad jie nesi- 
gelis jų “susitikinėjo” su pačiu Troddu arba jo agentais, už t kišą į Jugoslavijos -komunistų partijos gy^ęjmĮą, o siųn- 
tat ir buvo išžudyti. Panašaus likimo susilaukė ir keli čiami agentai aiškiai rodė, kąį.. jie stengiasi JugpįąyL 
lenkų komunistų partijos^ centro komitetai.-Tiktai juos Jos komunistus patraukti savp pusėn. Maskvai, buvo 
kaltino ne trockizmo nukrypimu, bet nepaprastai- dide-Į svarbu, kad Tito nebandytų daryti įtakos į ižų kraštų

• • •• ’ ’ * •’ -r-i.-x-i---“*-’ komunistūsš bet i<’pats pasKŽdė^j su Maskyp fbėndh^-
darbiauti. Iki šio meto Tito netikėjo sovietų Valdžios 
atstovų pažadąis, bet, atrodo, kad . šį kartą Brežnevas jį 
įtikino, kad jis ne tik nebandys kenkti pačiam Tįtųi, bet

liu lenkišku patriotizmu. Lenkai komunistai kartais Įsi
vaizduodavo, kad apie komunizmą jie turėjo platesnių 
žinių, negu komunizmo vykdytojai rusai Kiti partijos 
vadai galėjo tokią lenkų ereziją pakęsti, bet Stalinas 
apie tai ir kalbėti nenorėjo. Visus nukrypėlius nuo pa
grindinės linijos jis likviduodavo.

Karo pabaigoje Tito jau pradėjo planuoti, kaip at
sikratyti sovieų agentų, kurie vis dažniau buvo nulei
džiami Į jo vadovaujamą kalnų ir miškų sritį. Nuleis-

JU- • T y5

kai Brežnevas atvyko į Jugoslaviją, tai Tito, pareikala
vo, kad viešai pasakytą savo pažadą jis duotų raštu, 
Brežnevas ir taip padarė. » k

Sovietų karo vadovybė traukia karo jėgas į Jųgos- 
tuosius rusus jis priimdavo, pamaitindavo, bet kompar-'lavijos pasienį Ten buvusias rusų iaro\ jėga Bręžnę- 
tijos ir partizanų vadovybės jiems nebeleisdąvo. Jam j vąs keičia kitomis geriau ginklųptdpią įr,-g^iąu apmokys 
buvo kiek sunkiau, kai kraštas buvo baigiamas laisvintų toms. .Tito šį kartą nekreipė į karo jėgų pakaitas, bet 
o sovietų karo jėgų skaičius buvo gana didelis keliose Brežnevą pagyrė, o atsisveikindamas net pabučiavo. Jis 
Jugoslavijos vietose. Tito sovietų karo vadus priimda- atsisveikindamas pareiškė, kad tiki Brežnevo duotu žo- 
vo, bet visą laiką stengėsi jų neprileisti prie partizanų' džiu. Jis jugoslavams aiškino, kad sovietų valdžia ne tik 
sudarytų kovos dalinių. Jie ne tik nebuvo įleidžiami į'dabar nesirengia įsiveržti į Jugoslaviją, bet jito neda-

(Tęsinys)
Tremtiniai turėjo dirbti p*-

-‘i.

tiinta, tuščia. Komunistai ir pa skynė. < < 
tys save išduoda pavadindami' _ , M. , , , ,,
tokius taigų trėmimus “lais-, ° Kiek tie konclagerių sadis- 

' • . . . T tT ,. . -j t tai sargai ir politrūkai išžudėvuoju trėmimu . Tokiu budu . _ * v., T-
komunistų rojaus valstybėje, 11 bj žmonių. j\e uvo e- 

nos, kad sargai nenusautę, ųę 
nudurtų, šautuvo buože neuže
iti uitų ar šunimis nesudęasky- 

1 tų nieku nekaltą kalinį. Vį-
Dar sunkesnis ir baĖesnis sur"jr visuomet aplinkni kalinį 

gyvenimas, tai konclagerių sun siautė tik rimtis, o džiaugsmo
kieji darbai, ir mirtis. Ten nei nei krislo niekur nebuvo. Kas
žingsnio be sargybinio su šaų- žiauresnis, tas konclagerių adj 
tuvu ir šunimis nenužengsi ministracijai geresnis, tai ko- 
niekur. Reikėjo dirbti pačius Jėl nešaudyti ar nudurti, kad 
sunkiausius darbus po 12-14 viskas lengvai nnrašpma ir jo

(Pabaida)

i?

jos iš kaimyninių valstybių.

jugolslavų partizanų štabus, bet su jais niekas nesitar-l rys net ir tuo atveju, jeigu Tito mirtų. Šis paskutinis tvir- gos geraipažinti Maskvos nartiiJs vadus'natikėin Br©ž bažnyčios vardu 400
davo ir karo veiksmų jiems neaiškindavo. Jugoslavijon tinimas Jugoslavijos diktatoriui labai rūpėjo, nes parti- nevu< » P J -akcijų, kūnas pardąvus, bus ąp-

, _______________________________________ mokėta bažnytinė skola. ;
-■5?

simijėUė'SJ te sumanymas; nL°Bd“DaS i“ j”??" metų svajonių Londonas su visais Įgulos

Kontraversiškasis Jack Londonas
Andrius Mironas

(1876—1916) * , 1;

Šimto metu gimimo ir šešiasdešimties mėty 
mirties sukaktis

(Tęsinys) J

Atviroje jūroje
Tik per gryną užsispyrimą “Snark” buvo paruoš

tas išplaukimui numatytąją dieną. Tą šeštadienio po
pietę miesto prieplauka buvo pilna draugų, žioplių, 
reporterių ir fotografų. Tačiau atvykusią prie laivo 
įgulą sulaikė maršalas, reikalaudamas sumokėti vie
nam Oaklando krautuvininkui susidariusią Londono 
skolą už maistą, sumoje $232. Londonas išrašė čekį 
bet to dar nepakako, nes skolos apmokėjimas turėjo 
praeiti visokas įstaigas ir formalumus, o šeštadienį tai 
buvo neįmanoma, įstaigoms esant uždary toms. Teko 
norom nenorom laukti pirmadienio, bet su reikalo 
atlikimu laivas buvo išlydėtas tiktai antradienį su 
laikraščių pašaipomis...

Apmąstydamas savo praėjusį grūmimąsi su gyve- Londonas parašė straipsnį apie raupsuotųjų gyveni- 
nimo vargais ir įvairiomis kliūtimis, Londonas abejo- mą it įų likimą, aiškindamas šios ligos nepavojingu- 

mą kitiems.jo, ar verta buvo kovoti, nes pasiektas garsumas ir pa
sisekimas paliko rūgštų skonį.. Juk namo sugrįžu
sį, jo lauks lėšų reikalaujantieji šeimos nariai ir kre
ditoriai. Jeigu “Snark” nuskęstų, jie visi netektų pa
jamų. O pats laivas buvo tarytum viešosios opinijos 
apie jį veidrodis: tris kartus brangiau kaštavęs, jis 
privalėjo išpirkti visas skolas iki paskutinio cento. 
Bet vistiek “Martin Eden” pabaiga būtų liūdna, lygiai 
kaip ir jo kūrėjo.

'Havajuose <
Po 27 plaukimo dienų, keleiviai pamatė pirmąją 

žemę — Oahu salos Haleakala kalno viršūnę, o kitą 
dieną jau apsuko Deiirianto Galvą ir įplaukė į Hono
lulu uostą, čia jie sužinojo apie save pasklidusiais ži
nias. Anais plaukiojimo be ryšio laikais amerikiečių 
spauda rašė, jog Londonas su visa įgula nuskendo jau j vadinęs “Success”. Jis sugebėdavo pasiekti savo 1000 
pakeliui į Havajus... žodžių į dieną normos. x

Havajiečių svetingumas visus sužavėjo. Be jiems / Savo paties patyrimą, pristigus geriamojo vandens, 
skirtojo atskiro namo Hilo saloje, jie gayo audienciją' Londonas aprašė, nusileidęs į kajutę, pusgyvis nuo 
pas karalienę Litiuokalani. Londonas žvejojo švyturių i troškulio, bet pabaigęs rašinį, pranešė apie tai žėrių-

> Mizerija
K._ ■•-. J ” ■"* 7 *■ -

Spalio 7 d. “Snark” buvo paruoštas tolimesnei ke
lionei. Su kitais įgulos nariais Londonas leidosi Pietų 
Salų link. Tarnas Tochigi grįžo taip pat namo ir jį 
pavadavo dabar Havajuose gimęs japonas Yoschimat- 
su Nakata. Navigatorių pasidarė kapitonas Warren 
parinktas po dviejų kitų kandidatų iškritimo.

Per du mėnesus keleiviai nematė jokio kito tai- 
. vo, pergyveno porą audrų ir pusiaujo srovę. Motoras 
vėl neveikė ir tik burės varė laivą zigzagais. Tai buvo 
nuobodžiausias ir vienišiausias kelionės tarpas. Išsi
blaškymui Londonas garsiai skaitydavo Melville ar 
Conrado / kūrybą, žvejojo, pasakojo istorijas. Beyeik 
kasdien Londonas rašė naująjį romaną, pradžioje pa-

daise gyveno Robert Louis Stevenson. Apsirūpinę ar. 
ktiais,apj odinėj o visą salą ir, pagaliau, užlipo į'kal
no viršūnę, iš kurios žvelgė į tarp kalnų įspraustą pan
ką. žemai prie kranto matė sumažėjusį perspektyvoje 
“Snark” laivą.

Tačiau Londonas giliai apsivylė mėgiamojo rašy
tojo aprašytąja sala. Užuot karingų žmonių, vaisingos 
žemės ir žemiškojo rojaus, jis rado tiktai neįžengia
mas dižiungles. o gyventojų tarpe daug raupsuotųjų ir 
ypatingai džiovininkų. Tai europiečių atvežtosios li
gos. Išbuvę saloje 12 dienų, jie medžiojo ir žvejojo, 
linksminosi su čia būviais, kurie buvo mišinys vietinės 
rasės su anglais, prancūzais, danais ir vokiečiais. Lon
dono žpdžįąįs, ^Apįė mus naktį kosėjo Uiniritejįtięįi 
gyventojai.”

Iš šios mizerijos keleiviai persikėlė į smagesnę at- 
mosferą Tahiti saloje, pasiekdami Papeete prieš 1908 
metus. Čia Londono laukė dešimties savaičių paštas. 
Deja, namie, kaip pasirodė, visi reikalai buvo apvirtę 
aukštyn kojomis. Jo motinos namas buvo banko atim* *

Havajuose išrašytieji čekiai $800 sumai buvo sugrąžin
ti kaip nepadengti. Artimieji laukė iš jo pašalpų. Jta

šviesoje sų hąvajiečių princu, stebėjo raguočių ūkio čiomią akimis. Vėlįau šio rašinio pabaigą jis pakeitė, Į stebėjosi: juk turėtų būti pakankamai lėšų, gaunamą 
bandas ir pamėgino sliuogti vandens pašliūžomis per nes ir pati tįkrumoje buvo iŠgpJhėįas, praydęjns gaivi- i^ ^arnal’i n* knygų pardavimo. Juk 1907 m. buvo iš- 
bangas. l*ėr 12 dienų jį« paruošė straip^kius žurnalams na nčiam tie tuk ’ •; ‘'^777' į t”7 . V ’ je®ton«t4k3Byga$. Ki^gi ten daromi? ■ ,
ir novelę iŠ KlondUte la3kų “Tp Build a Fire”. Pagaliau gruodžio 6 d. jie įleido inkarą Markfaų (Bus daugiau)

Už nesugebėjimą eiti pareigas į Saa*Franeiską bu-'lyno Taiohae ubste. Tai Nuka-hiva sala, kuri buvo -—OAv

Tačiau apie tokio mažo laivę kelionę buvo iš viso
parašyta net trys knygos: paties Londono, jo žmonos
Channian ir M. Johnsono. Per pirmas kelias dienas . ------------------------------ -——
paaiškėjo daugybė visokių gedimų ir netobulumų, ir novelę iŠ Klondike l-a3ką “Tę Build a Fire”.
Londonas buvo vienintelis galįs normaliai valgyti, nesi _____ - ___ - .......... ......
dėl jūros ligos virėjas ir tarnas buvo jo paties pava- vo sugrąžihti Roscoe Eames ir studentas Stoltz. Span- Melville aprašyta. Londonas visada svajojo pamaty- SKAITYKITE IR PLATINKITE 
duojami, o dėl motoro gedimo jam teko kone visą lai- da pagal jų pasakojimus prirašė visokias nesąmones, ti Typee slėnį, kurį rašytojas buvo gražiai aprašęs. Po

..........  L. NAUJIENOS, CHICAGO t, Nmremfer M/WI
DIENRAŠTI *NAUJIĘfcAtf*



AKIŲ. AUSU. NOSIES, 
IR GKXLSS LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą 
f

AKUŠER1JRA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Buildinfl). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susuarmiA, 

lei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKU 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Fox Ve lley AAedical Center 

850 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS 

■ ■ ■

PHYSICIAN AND SURGEON 
2434 WEST. 71st STREET 

Ofisas: H Em lock 4-5849 
Rėrid, 388-2233 

OFISO VALANDOS;

DR. ANNA B ALTON AS' „
Naudingi patarimo i 

įdomūs daly kai .
♦ Artinantis šventėms, žmo

Dės būriuojasi jas kartu pra
leisti prie vaišių stalo. Žino
ma, daugeliui reikės išgerti 
degtinės arba alaus. Riešutai 
taip pat sūris turi ypatybių ne- 
itralizuotj ribotą alkoholio kie 
kį, todėl apsaugoja nuo greito 
pasigėrimo. Reto, senovėj žmo 
nėes tikėjo, kad riešutai apsau 
goja nuo nelaimių ir piktų 
dvasių.. Lietuviai prie savęs lai 
kydavo dvigubą riešutą — ke
merį. Jie tikėjo, kad jis atneša

ta balta duona. Tą patį galima 
daryti su kalakutienos liku
čiais.

Padėkos Dienos kalakutas-
Artinantis Padėkos Dienai, * 

laikraščio “Sandara” specialis 
tė duoda tokį receptą:

1 — 20 svarų kalakutas,1 — 
24 oz. kenukė saldžių bulvių,! 
1 — 24 oz. kenukė nukaulėtų- 
slyvų, 4 — apelsinai (oran-! 
džiai), nulupti ir — supiausty- • 
ti į mažus gabalėlius, 1—8 
oz. kukurūzų duonos (com 
bread),

1— puodukas^ ^rfesS ar mar 
garino, 1 — vokas vištienos sul' 
tini o miltelių (chicken ĖasėJ,! 
. — šaukštas aromatinių pries 
komų (aromatic bitters), 
1 ir 1/2 svaro lietuviškas ar! 
italilkos dešros. ’ j

jums laimės ir per šventes ne
pasigerti, prašau mano patari
mą pasilaikyti už kemerį!

♦ Pasitaiko, kad medaus* pir

cukraus. Toks medus turi ait- 
_ resnj skonį, bet nejautriam 

gomuriui gana sunku pažinti, 
todėl tenka ieškoti kitokių bū

antrad.. penktaienį nuo 1—5. tree, 
ir šeštad. tiktai susitarus. ro ir abejotino tikrumo me

daus įlašinti po keletą lašų jo--
DR. PAUL V. DAUGIS dinos; netikras medus nuo jo.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Westchester Community klinikos 

Medicinos direkrorius.
<938 S»Manheim RcJ./W este nešte r, Hl<
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Ms antrą šeštadienį 8—3 vaJ 
leu ^6z4727 arba 562^2728

♦ Vienas išminčius' surašė 
■ sau ir kitiems sekančias gyve
nimo taisykles:

—- Atsigulk, kai nori miego, 
_1 atsikelk, kai pabundi rytmety

... .. v— Jr tuojau, neeikvojant laiko,
TYri -rtT^rr^KY^ycrfiLT ž« imkis kokio nors darbo. 
DR,W.hlSlN-EISiNĄS j _ Stenkis, kad kieviena die. 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ ligos {na praeitų smagiai nė tik tau, 

- g,nekolog,nė CHiHURGbA ; bet ir. tavo artimiesiems.
- 6132 So. Kėdzio Ave., WA 5-26/0 ' _ Nelaikyk savo širdyje ne

Valandos pagal susitarimą. Jei neat-1 apykantos ir kerštingo, jausmo.
sihepia, skambinti Ml 3-0001. t T r u •- — įprask atleisti ir užmiršti

Telef. BE 3^5893 ' padarytus tau nemalonumus
DR. A. B. GLEVECKAS arba įžeidimią.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I ~ Padėk-savo parašą tik .ten, 
SPECIALYBĖ AKIŲ ligos _ kur reikia.

3907 West 103rd Street 
Vc^asdos pagal susitarimą

DR. K. A V. JUČAS
'<489^441 561-4605

ODOrttGOS' — CHIRURGIJA
HX12 N. WESTERN AVE.
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vaL

DR, f RANK PLECKAS
. OPTOMETR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71$t St. — TaL 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
~*sl pagal susitarimą. Uždaryta tree.

— Perdaug neprisirišk prie 
medžiaginių gėrybių įr netapk 
jų vergu. ; '
buvusi sulenkimą-kvoldą. Tam

perplaunamos pusiau. Dabar 
sudedami apelsinai, kukurūzų 
duonos mišinys, o taip pat su
tirpintas sviestas, at^ margari- 
pas. Viskas gerai išmaišoma, 
pridedant, pagal reikalą, sly
vų sunkos. Patepus sviestu ke-* 

-ptuvę, sudėti į jĄ - į
Kalakutą kepti 325 laipsnių 

pečiuje apie 4-5 vai arba, kol | 
sunka iš vidaus varvės rusva, i 
Kalakutas kelis kartus turi bū i 
ti. patepamas ištirpintu švies-; 
tu, sumaišy tu su aronhafintais’j 

-prieskoniais: V

X

pažįstamiems ir draugams.

tuo nepadarysi sau ypatingos 
skriaudos.

♦ Ilginant sijonėlius arba 
kelnes, yra sunkų, panaikinti 
buvusį sulenkimū-kvoldą. Tarti 
tikslui yra priemonių. Reikia 
padaryti lygiomis dalimis mi
šinį iš vandens ir baltojo acto, 
fnirkyti į jį pros'ijimo audek
lą, išgrįsti ir pakartotinai ly
ginti karštu prosu, Mišinys 
taip pat panaikina nubogin
tus kelnių kelius bei sėdynę.,

♦ Jei mėgstate vištieną, ver
šieną arba kiaulieną su miltų 
arba tarkuotos duonos apkepi- 
mu, neverta naudoti reklamuo 
j amų preparatų, o supilti ap
kepinto mišinį į svarinęs ka
vos indą ir turėsite savo “sha
ke and bake” priemonę, kurią 
galite naudoti ir* sekantį kar_

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VAL; Miwad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso te l»f.: 776-2880 
Neufes rė£ telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S*ndr* praktika, spec. MOTERŲ liflos 
Ofisą® 2652 WEST 59th STREET 

TaU PR 8-1223
OFISO VAL.: ;pinn^ antrad.. trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie-, 
niaie 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku tų. 

pagal susitarimą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
A. / ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Ab Aparatai - Protezai. Med. Ban- 

dažai. Speciali pagalba ko (omąA (Arch Supports) ir 11

2450 Wait 63rd St.. Chicago. III. 60629 
Tatafu PRosptct 6-5034

Uxfamumo arba liūdesio valandom 
gražiauiu« gėiės Ur „

<nu papuošimų i ir sezonines 
Kapams geies e

ROV W WfefRd : AS)

SONUS

584-1 no

oaUšarų si
5575 >o Mariam Ava.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vises programos iš WOPA, 

1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet. — šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 8:30 ikij8:3O 
vaL ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

_ 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Stambių Selenu maistas 
širdžiai nieko nepadeda
MIAMI BEACH, Fla, — Nau- ’ 

ji tyrimai rodo, kad labai papli
tusi idėja jog maistas su stamb- 
menomis (pavyzdžiui duona-su 
sėlenomis! nepadeda apsaugoti 
Širdžių nuo ligų, praneša Orego
no universiteto tyrinėtojai. i

To universiteto Sveikatos ' ” 
Mokslų Centro tyrinėtojas Dr. f 
Thomas L. Raymond kalboje 
Amerikos širdžių draugijos su- 
širinkime pasakė: ' ti Ė

“Jei suvalgysi keturis kiauši- į t 
nius pėr dieną ir priedams por-|. 
čiją javainės sėlenų (bran), ti
kėdamas, kad bran stfdoros cho- 
lestorolį nieko panašėtos nebus, 
neapsaugos* nuo cholesterolo dau- ‘ f 
gėjimo kraujo plazmoje”.

Čilės desin-

Gėlės visoms progoms 
: BEVERLY HILLS G8LINYČIA 

WEST Mrd STREET
PR 8-0833 ir PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaro* ir 
Gene Driihiy krautuvė 

THE DAISY STORE
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tai. 499-1318

W4KTTE TUOS BiZNIT 
kurti: garsinasi

PERK R aVšTYIUAi

Leidimai — Pilna apdravda 
ŽEMA KAINA 

-R. i ė 4 t M A S 
tai. WA.$-tf>63-

Apdraustas parkrat 
II įvairiu «t«hK 

anTamas vil

kinus įvyks -- --------- - ... *
d. 1:00 vaL popiet gaujoj vietoj —| ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
ctew, S.VU.S. S® S kiekviena DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

*Nv» Širdimi tikima, o Burna iipažįriama, ir taip iflyfėmM Sfl*- 
Į nymaa". — Rom, 10:10.
i , čia pasakyta, kad ue. kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia pa- 
į sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tiųkamais įeiti į dao- 
įgaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tai, ką matė- 
me Čf girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuria gavo tiesos šviesą ir paži
no maloningąjį dieviškąjį planą, ir pamatė didyjį išganymą, apie kuri kal
bėjo musų Viešpats, nebegali tylėti ir Laikyti savo šviesą po uždangos. 
Kurie taįp daro, težino, kada laikui bėgant jų šviesa užges. Jei kas 
gėdysią Viešpaties ir jo žodžio, tas nebus tinkamas jo dangiškai ka
ralystei

į , Ylai &», kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
rusUĮi? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausit* 
nemokamai Rašykite: r - . . • -t

ZAVIST, XH5 WEST «th STREET, CHICAGO, ILU 60629
IV, RAITO TYRINĖTOJAI

1 SUSIRINKIIVUJ
Ipranešimai! skanesni, jei iš jų pagaminsi-
te Cbickena la King. Reikia-. - ♦
smulkiai supjaustyti vištieną Amerikos Uetavių i-UieCu Paial-

Western Ave. Nariai prašomi iridė-' 
mėti ir atsilankyti, nes yra daug svar- j 
bių reikalu aptarti ir išrinkti valdy
bą 1977 metams. Bus ir vaišės.

Rožė DidŽgalvis. rašt. |

Netikėtai, nors išgyvenus gražų ir prasmingą gyveni- 

nimą, iškefiavo amžinybėn mūsų brangus kaimynas

Liūdesy pasilikusius: jo žmoną PETRONĖLĘ,, sūnus 

JONĄ ir ALGIRDĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame,

tmi.
GENE ir VIKTORAS JSACLNSKAl

plaunamas ir ’ popieriaus ran- ’ 
kšluoščiu nusluostomas kala-1 
kutas. Paviršius ir vidus iš-' 
trinamas druskos, pipirų ir čes 
nako miltelių masiniu. s Į

Didesniame bliūde sutrina-i 
mos bulvės, prieš tai atskirtos, 
nuo sunkos. Prie jų prideda-

PAULINE STANAITIS 
: > U Gyveno Clearwater,, Florida. 

Anksčiau gyveno Chicago, Illinois.

Mirė 1974 m. lapkričio mėn. 21 dieną, sulaukusi 88 metų am 
žiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išvygeno 65 metus.
Priklausė Lietuvių Žagarės ir Suvalkiečių klubams.
Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. s -
Liūdėti liko: sūnus Roland, duktė Josephine Dennis bei kiti gi

minės, draugai ir pažįstami.
Brangioji Mamytei Mums širdis taip skauda. Mes niekados neuž

miršime Tavo3 meilės!
ji- , . ..

Duktė Josephine, sūnus Roland ir draugai.

* Your love for “All Things Great and Small” 
will be remembered by all of us. ;

•į Family and Friends.

- —r “T MII įlS^JNi
milifflill"'! Km 

bEEiHahi l!l-p^n Mfc* 
n*

laku to kepimo užbaigimą, įdė, 
ti į pečių įdarą (stuffingą) ir 
dešrą.

Kalakutas pateikiamas ant 
didelės lėkštės, aplinkui apde-. 
dant įdaru įr į gabalusLSupiaus Į 
lyta dešra.

M. Miškinytė

_ -S • B. R. PIĖTklEWICŽ, Pres. ;;

| 47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 
nemokama! vieta automobiliams

Mokama 4 metų 
CertiMcatamš.

Mažiausia: $5,C0C
ar, daugiau/

Mokama T metu 
Cėrti'fikatami.

Mažiausia 31,000
ar daugiau..

IJlZį d j oy INVESTMENT
JJ /O ACCOUNTS'

Taupmenos padėtus j reguliarias taupymį sąskaitas iki menesio 
dienos duoda pelno dividend? už visa mėnesi.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MFNFSIA’I

VALANDOS: PirmacL ir< ketvirtu 9:(Xi .r>tp
Xnlrad. ir penktadieni 9:00 ryro — 5:00 vakaro; JŠešta- 
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dieros. Trečia<fieniaTs 
daryta.

NAUJIENOSE GALIMA GAŪŽ1 ft. iAftA^A^X)

IJETUVISKAJj' PA^ARJ
336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais, aprašo PamerL senus 4* 
gyventojus ir jpm^. 1,200 lietuviškų Vietovardžių sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

1739 So. Halsted St., Chicago, lit 6W0S

Chile paleido 133 ir 
paleis dar 150 kaliniu
SANTIA(K). ,

spamiy karininkų valdžia, susi
rūpinusi Savo politinio veido 
švarumu, trečiadieni paleido 133 
roiitinius kalinius ir žadėjo se
kančią dieną paleisti dar 150. Li
kusieji nepaleisti dar 18 kalinių, 
laikomi be teismo1 prisilankant 
Chiles 3 metų galiojančio įstaty
mo.

i r

Rado 39 negyvas hatūs
MICHIGAN CITY. — Michr- 

gano ežero paplūdimyje prie New 
Buffalo rasti dar 39‘ vandens 
tyuikŠčiri.'beV^Vh  ̂fotai, 
rlų poros šimtų jardą tarpe bu>- 

bangų išmesti 32 negyvi pauk- 
Iki šiol ežero pietiniame 

tarp 700 tr 1,000 ne- 
paukščių.

FUIKI KNYGA. PARAŠYTY ŠU
- LIETUVAI IR žEltiDlRBTAMS '

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija , lAlei» 
M Cincagtyje 1966 metacs palies autoriaus lėnomis. Knyga dviejų da 

ūkio švietimu problemos ūkininko Krašte H dalis: žemės 
nltid ^rietimas Lietuvoje

Autorius savo tudyje ra$o Jei luidna* lietuvio uuios likrmaa 
nebdtų sutrukdę* Lietuvos nepriklausomybės ŽJvėrfimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusro Lretvv^ 0obtin<u. ekonmm 
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną drąsiai galima sakyU hetiivjų 
tauta galėtu (ficSinotis ir džiūgauti savo žemes ūkio kultūros vaisiam ( 
Jr prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms^
- Knygos apie žemės ūki atrodo rik žemdirbiams skaityti, kadangi 

absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.1M; buvo ūkininkai £r po 'a 
saėlj išblaškytų lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę fikf 
ninfcait arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi atao 1 
bučiai Ūetuviū daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos I 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti Knygi I 
autoriaus skinama Lietuvai šiai? žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapiu su daug vandelių ir lentelių kaina tik $500 
Giemma Naujienose. \ ; i . < U . t t

Čeki arba ITouey OrWeft siusti tokhi adresu
r ‘? NAUJIENOS

1739 So. HALSTED STREET. CHICAGO, 1LIJNOIS I 
Gave pinigus, tuojau knyga pariurime

• ' ’ j- n>.»iif- uw .. . . ----------— ___ —
BteaSs«11 • 1 11 "J ""■l—_ NAUJIENOS, CHICAGO | ILL— Saturday, Nevambar 20, 1976T.I. 376-1M2 arb« 376-5996 gyvų

tėvas nt šonus
MARQUETTE FUNERAL HOME 
J// 1 2533 W. 71st Street
. 5<r Tetef.: GRovehUl 6-2345-8

1410 So; 50th Ave.j Cicero’
Telef.: TOwnhall 3-2108-3

TRYS MOMRNISKOS KOPLYČIOS
AIKSTB TUTOrtOBILIAMS PASTATYTI

1 j' r<« n.^3 E.rT m -Jr

LIOOĖSIO valandoj

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMIDj

SENIAUSIA IR DH1Ž1AUSIA LAIUO.UMO ĮSTAIGA

HERMITAGE AVRNtfĖ
fet: YArds 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AV ENCL
Telefonas: LA fay et te 3-JH4C

AijT-t6xffrrraNrKf)' Į

A asociacijos

N A R 1 A I:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME
KOPLYČIAS , 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307'SoL LITCjANICA aVĖKUE. Phone: Y Ards 7-3401
T-dfl^ey '~*1 ibT. ~ HFtoF EM ■ a* -^r

BUTKUS - VASAITIS
i^-te Šo. SOtli Ave^ Čicero, IIL Phone: DLympic 2-1033

PETRAS BIELIŪNAS
Šo. taoėe;LAfąyėUę >3572

GEORGE F. RUDMINAS
Ao. LhtlANIČA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1Į39

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST CTth StREĖT REpnblic 7-1213
2314 WEST 23rd* PtAČė Virginia 7-0672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY Palos Hills, TO. 974-4410

P. J. RIDIKAS
Ro. HALSTED STREET Phone: VArH« 7.1911



J V4

Spaudos klubo 
sueiga

, ganisacijas, kad gali ir Alte? — Vytautas. Dunčiaį Michi- 
I bandyti savo užmojus, kurie gan uniyeędl’ęln^hidtadu.sjd'M 
'suka bendradarbiavimo link- porą metų buvo . pdeigęs lieįu- 
'me. Dr. V. šunaitis.pateikė sa- vių studentų klubą, kurianj ųni 

Klu-' '° !
.nas, Runimas,'Būdvytis ir kiti, lietuviškai spaudai. Tokiu-būdu 

jog klubo skaitykloje buvo veik 
kad visi lietuviški laikraščiai. Pra

eitą pavasarį V. Dunčia baigė 
tą universitetą ir tolimesnėms 
studijoms išvyko Į Princeton 
universitetą/Jam išvykus lietu
viškas židinys prigeso, daugelis 
laikraščių beteko prenumeratos 
ir būrio jaunų skaitytojų.

:Amėirf di&iahAis
aprašyti vėliau Icišiuiakus’

1976 m. lapkričio 5 <1. 7
Fieldouse buvo Spaudos 
bo nariu susirinkimas, v

Susirinkimą pradėjo pirm.
P. Stravinskas. Prezidiumo 
pirm, pakvietė A. Pleški, sek- , - » . •' * - i hetuvių-latvių

I kun. Kežys
Daug kas reiškė pasipiktinimą, 
bet nuo tolimesnės akcijos su
silaikyta. '

Susirinkime dalyvavo apie

A

A

REAL ESTATE FOR SALE 
Narnai, žarna — Pardavimui

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 ^7. Cermak Roar Chicapn E Virginia 1-11M
—----------------------------------- 1------------------------------------------

ERDVUS mūr. 3 megl bungalow ji 
vakarus nuo Califomijos ir 62. Nau
ji alum, langai, did. garažas.

' • 1%. AUĘŠTO 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. ,

žimris" žada "
■ HELP WANTED — MALE 

.... D«rb!aiafcv RaitrtaTalala, n. - --.f/ x,-.; •
' . —■ *Ctucagęs.Lietuviu Operos

kfičio 27 dJ Lie tuvių Tautiniuo 
se namuose.
— Pirmyn choro statoma ope-' 

retė “Grafas. Liuksemburgas”, 
naujo vadovo ‘Dariaus Lapins
ko diriguojama, gerai huteikė 
žiūrovus, o choristus ir solfstUs, 
paskatino -/(ąliniesniems dar
bams. Pę>. jšpį&laklia .Vyčių, sa
lėje buvo % Steponavičiaus .

Chicagos Lietuvių gerbimas, kuriame dalyvavo ne
ninku Sąjunga paskyrė Naujie- choro nariai bei solistai,
nu Mašinų fondui $25 ir juos 
atsiuntė per Povilą Burneikį. 
Naujienų vadovybė dėkoja val
dybai ir visiems tos organizaci
jos nariams. v i

— Antanas Andrilionis is So. 
Bostono dalyvavo Alto ir LT 
Sandaros suvažiavimuose. Suti
kęs redakt. M, Gudelį, jis Įteikė nio vieneto ''pirmininkė 'Irena 
dėšimjcę Mašinų fondui. Tos Bernotąvičienė ir iždininkė Olga 

1 Kačinskienė Įteikė $50 čekį prof.
S. Kairio paminklo statybai..Au 
ką priėmė pagelbinio vieneto 
komiteto narys inž. Kostas Bur
ba--. - - r.-! • : . < :< < ; u

— Balfo Chicagos apskrities 
valdyba rudeninio vaj aus pa- 

j baigos renginys ruošiamas šių
— Aleksas Lingaitis, 4336 S. metų lapkričio 28 d. Tėviškės. 

Artesian Ave., tel. 523-9367, su- parapijos salėje.^ Kalbės konsū-. 
tvarkė Naujienų "namo vanden- lė. J. Daužvafdienė, pirmininkė 
tiekio bei kanalizacijos įrengi- M. Rudienė, Midland preziden- 
mus,. kuriems bendrovės siūlė tas F. Zoggs. ir .Chicagos Lietu- 
kapitalinį remontą. Jis savo dar vių Tarybos -pirmininkė Kr. 
bą ir atsargines dalis paaukojo Austin. Praneš iždininkas K-. 
Naujienoms. Reiškiant jam pa- Kasakaitis.
dėką, malonu pranešti, kad p.| —’BALFo Cicero skyriaus 
Lingaitis atlieka ne tik vanden- metinis susirinkimas .prasidės 
tiekio bei kanalizacijos remon- šį sekmadienį .10:30 vai. šv. An- 
to darbus, bet ir staliaus bei ki- tano par. bažnyčioje pamaldo- 
tus namų pataisymo darbus. Imis už mirusius Balfo veikėjus
- Jonas Kairys praneša, kad ir aukotojus, šv. Mišių metu so-

St. Petersburg Balfo skyrius 
surengė gegužinę - pikniką š. 
m. lapkričio 14 d. Pinelos par-

sgesti jy. Dar kalbėjo Tijū versi lėto vadovyĮiė teilįė lėfcų į^dįeiąis baįjįLs ruošiąp^B lap- 
n ii r* i f»t o v ’ 1-U i/I vnrf i k.- ir* L'iii 1 i 1 X.7 i c L'o i • -.„i .• •

i iltį.'*,

I J. Kreivėnas? priminė, 
Bražinskai nusiskundė, 
Lietuviu Fonde ir pas Jėzuitus 

t sus irinkime 
___ Kežys neleido kalbėti.I*inn. P. Stravinskas nuošir 

džiai sveikino vieną iš Naujie 
nu steigėjų ir bendradarbį p. 
J. šmotelį. Dalyviai sveikinimą 
palydėjo katutėmis.

Klulx) veiklos klausimu kai- 30 asmenų. Po dvejų valandų 
bėjo P. Stravinskas. Esamoji 
Valdyba aklamacijos būdu pat 
virtinta. Siūlyta kitam susirin
kimui atidėti Valdybos perrin
kimą. Keletą asmenų pasisakė 
tuo klausimu.

Tiesos žodį siūlė tęsti toliau 
ir pasisakyti spaudos etikos ij- 
kultūros klausimais. K. A. Z. 
ir p. Juškevičienė siūlė dau
giau pasisakyti aktualiais klau
simais.

Klausimuose ir sumanymuo- platininio vajaus proga atkrei- 
se A. Pleškys siūlė priimti ata pė dėmesį į Naujienas ir papra- 
tinkamą rezoliuciją prieš pre.se siusti dvi savaites susipažini- 
zidentienės piketavimą. Primi mui, o nepraėjus nė dviem sa- 
nė “Draugo” ir “Pasaulio Lie- vai tems jas užsisakė vTeneriems 
tuvio” užgyrimą ir net nuot- metams. Dėkui už dėmesį ir už 
raukos idėjimą. Tuo reikalu prenumeratą. Visi lietuviai kvie 
pirm. P. Stravinskas iškėlė eilę ■ čiami atkreipti dėmesį į Naujįe- 
argumentų prieš tą nekorektiš 
ką pasielgimą ir pasiūlė Val
dybos vardu parengti atatinka 
mą rezoliuciją ir paskelbti vi
suomenei. L ■

šokių šventės globėju buvęs 
prez. G. Ford. Naujienų redak
torius M. Gudelis tada to nes
kelbė, nes iš Juodelio nega
vęs prižadėto autentiško do
kumento fofostato.

Kaziukas prašė pasishakyti tojus ir jų darbus bei veiklą. Ge 
ALTos suvažiavimo reikalu ra žinią apie naują skaitytoją 
dr. V. Šimaitį. Visiems keliam. J. Sajoną malonu pranešti vi 
rūpesčio, kad frontininkai už- siems Naujienų prenumerato- 
gožę vieną po kito centrine or- riams.

aktualaus svarstymo visi skirs 
tės su rūpesčiu, jog mūsų vi
suomenėje didėja pasimetimas 
ir bendradarbiautojai vis la
biau kelia galvas.

K. Paulius

— Mathew Katin, Norwood,

dešimkę Mašinų fondui. ' 
apylinkės tautietė užsisakė-Nan 
j ienas 3 mėn. tinkamesniam su
sipažinimui. Dėkui.
wį-r v ; k

— Antanas Sukauškas, mūsų 
korespondentas Detroite, lankė
si Naujienose. Dėkui už vizitą 
ir už $20 auką Naujienų para
mai.

bet ir rėmėjai bei mecenatai. 
Telkiant lėšas statyti K. Stepo
navičiui paminklą, gruodžio 11 
d. ruošiamas banketas ' Šaulių 
namuose. ’; ■ ■J-

' L'-

— Amerikos Lietuviu Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos, Chi 
cagos skyriaus Moterų Pagėlbi-

J nas, gerai su jomis susipažinti 
ir pareikšti savo asmenišką nuo 
monę jas užsisakant.

—JJSajonas, Lake Worth, Fla., 
tapo Naujienų skaitytoju^ at
siųsdamas $15 pusmetinei pre
numeratai. Dėkui už laišką ir 
už prenumeratą iš puikios pat
riotiniai nusiteikusios Fort 
Warth apylinkės, iš kurios vis 
ateina geros žinios apie gyven-

tus namų pataisymo darbus.

PRIEŠSEZONINIS IŠPARDAVIMAS

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

NORDEN IMPORTS 
f ■ .

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

vai. salėje vyks.: s susirinkimas, 
kuriame bus Balfo centro vąj* 

ke. Buvo geru vaišiu, pramogų i^mininfe Marijus Ku- 
ir muzika ' V ; {dienes, direktoriaus Dr. PvBu- 

Niekas 'nesigailėjo -atvyk*!**8“; .bei~ie-
nes turėjo malonumo praleidęs tonusuos tramp1 pra
laiką gražiame, švariame paw"1^^ ak^ų klajūnų svar 
ke, paremdami: Balio veikla. mkavule. C,<jro ir apy-

Imkiu Balio nariai bei aukoto- 
— Elena Vilkelis, Lilija Nag- jaj maloniai kviečiami dalyvau-

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

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

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

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

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metą. Minint tą sukakti, gerbiant pirmo] 
Amerikos lietuviu dienraščio' steigėjus bei lietuviškos spaudos plrmt 
nūs ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės Išlikimui ike) 
blamaa Naujieną platinimo vajui.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtu lietuviu laisvu 
neldamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar ją Įgaliu 
Mulais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Ju bendras Instttu 
djas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją Hetuvią daugumą šiais pasimetimo, reto 
rikos Ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingo? 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui’ gerose draugijose girti Naujie 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujieną vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metą prog* 
skelbdama platinimo vają kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryt 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jos žmonią gerovei, siekiant visuotino lie 
ruviškų reikalą renes^m.
KAINUOJA: Chicago!* Ir Kanadoje metams — $30.00, pvwl mefp — SH.OC 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metami 
— 526.00, pusei mėty — 514JX), vienam mėn. — 5150. Užslenluo 
m — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, 
1/39 So. Halsted SL, 

Chicago, Hl. 60608

Q Siunčiu —________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS ________________________________

ADRESAS

T"* MACHINE REPAIR MEN
®| | .J * .

.Wė need machine repair men 
who can trouble. shoot repair, 
overhaul-and rebuild industrial 
equipment, such as packing ma
chinin', conveyors, etc. Prefer 
candidates with machinist ca
pabilities.

Permanent- position, paying 
up to $7:20 per hour, plus at
tractive benefits.

f REAL BSTAT€ SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIM0K2JIMAIS

DEL VISŲ INFORMACuŲ. KREIPKITĖS I

CARL STRAND

TOOTSIE .ROLL 
š > t INDUSTRY

Ąn equal opportunity employer

HELP WANTED — FEMALE 
«Darbintnktv reikta

RESPONSIBLE WOMAN

To care for 2 children, and light
housekeeping,; 9:30 — 5:30, Monday 
—Friday, ,

Must speak and undersand English.
Call in English 955-3891 any time;

324-2418 after 6 P.M. or Week Ends.

MISCELLANEOUS 
, Įvairūs Dalyki:

JANIT0RL4L SERVICE -
6 rooms washed by hand $75. Stoves 

reconditioned S20. Floors washed & 
waxed

Call after 8:00 P.M. 784-1046.
- shampooing. Insured.

Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St TeL 436-787Č

ELEKTROS ĮRENGIMAI. 
PATAISYMAI

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

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

■ SISTER EVA
READER & ADVISOR [

LET ME HELP YOU SOLVE ALL 
YOUR PROBLEMS -i- LOVE, I

BUSINESS, HEALTH, SICKNESS, 
.t—jsee me today.— Į

3629 W. 123 St =
' - ALSIP, ILL. ' I -

Very Low Rates—Daily & Sunday 11
' CALL 597-7308

BEST THINGS IN UFE
Call Frank ZapcIis f

320814 W.95tr»r St. 
GA 4-8654

State Farm

INSURANCE

SU SAVAIS APLINKUI
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

; 11 m. 7 kamį). 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 pajamą na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

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

* 1% AUKŠTO MrfRAS ir 2 auto ga- 
ražas. Originali 25 m. statyba.

Erdvus 2 butai. Senute. nepa
jėgi, turi pigiai parduoti. Marquette 
Parke. $32,000 . ; - ' .

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

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
igoninės Pigus.

• i . • . ■ -- ■ .

f 4 BUTU MŪRAS ir 3 auto mūro 
Garažas iš geru rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildamas ir ; nata a elekt
ra. S8,500 pajamų. Vertas $50,000.

REAL ESTATE
2625 W= ST 71 STRFET ■

Tel 737-7206, arba 737-B534'
‘7'.. •-

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina SL

(Town of Lak«)
Dažo namus Iš lauko Ir Iš vidaus. 

Darbas garantuotas.

Skambinti Y A 7-9107

At'darvtas pasižiuhėjimui 2 BUTŲ 
NAUJAS namas 6617 S. Francisco, 
sekmadienį, nuo 1 iki 4 vai. p. p.

. PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park AvėJ ~ Hot. Springs, Ark. I 
Savininkai Albertas ir Kastutė Rožė- 
nai. Špalyota: TV, šildomas maudymo-] 
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi. 
m'a aikštelė. Galima rezervuoti tel.: I 
501-623-9814. c ||

■ -------- —— - I
laikymui. Įėjimo auka $10, įs-j 
kąiįant Htikari&ię.'.Tiėl re-j 
zervacijų i
425-6338 arba vakarais. 436-3585 
SE3 X ®) I

r

WILDERS AND CONTRACTOR? 
Nirrp Statyta Jr Remontas

PETTING CONSTRUCTION
į 7152 South Kedzie Avenue
I Nauji namai ir remonto darbai 

atliekami sulig užsakymu.
I JULIUS FETINGIS, savininkas
I 778-8165

lis paaukojo virš 300 darbo va
landų šv. Kryžiaus ligoninės 
Įvairioms socialinėms progra
moms. bei patarnavimams. Jos 
kartu su kitais talkininkais bu
vo pagerbtos specialiuose prieš
piečiuose. Ligonnės direktorė 
sės. M. Almarita įteikė pažymė-r 
jimus. Sės. M. Delphine (Gri-: Programą atliks Neo-Lituanų 
gaitvtė) iš Religinės globos sky- orkestro nariai, šokiams 'gros __ . ..
riaus baigė 2 savaičių kursus Neo-Lituanų orkestras. Baliaus už visos' savaitės pieno produk- 
Pastoral Care institute, St. tiksIas ~keIti lėš4iR^yMos iš- * -
Louis, Mo. Medicinos slaugė 
Monika Kaspariūnas ten daly
vavo konvencijoje. . j

— 1976 m. spalio 18 d. oku-; 
motoje Lietuvoje mirė pirmoji 
nepriklausomos Lietuvos buvusi 
moteris teisėja Elena Jackevi
čiūtė. Smulkesnes biografines 
ir kitas teisėjos Jackevičiūtės

RUDENS BALIUS’ CICEROJE.

JAV LB (R) Cicero Apylin 
<ės 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: $8.00, moksleiviams $5.00. 
Atvykę nesigailėsite! (Pr.)

— Kiekvienas lietuvis gali ap- 
■ndrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudę organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap
draudę. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % 
T«L 421-8100.

Naujienos
(Pr).

ti. . Cicero Balfo sk. valdyba

— Paskutinė proga užsisaky
ti vietą į K. Donelaičio mokyk
los Tėvų komteto tradicinj žie
mos balių, kuris Įvyks gruodžio 
4 d. 7:30 v. v. Jaunimo centr 
didžiojoje salėje. Nuotaikingą

WASHINGTONAS. Agri- 
kultūtbš1pjrJtiJešimuT^mėriĖeį-' 
čia! per 1975 metus išleido 23 
bilijonus' (milijardus) dolerių 
už pieną ir pieno produktus, tai 
yra 7% daugiau kaip 1974 m. 
Vidutinio uždarbio amerikietis

tus turi dirbti'tik *73 minutes
.. 't. < -..ii. 7;

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 

. metų Įvykius, Jablonskio fr Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
_- rūpinimą. --------------------— —........ 

Dr. A. J. Gussen
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _____———
Minkštais viršeliais tik_____________ 1____________ -

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tūr __ i------ -—

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
$3.00
$2.00

$2.00
Galimi taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čekį arba money orderi, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo iHaidotna.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60S08

SIUNTINIAI I LIETUVĄ " 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69fh St, Chicago, UL 80629. — Tol. WA 5-2737 

3333 So. Halstad Chicago, III. 60608. — Tol. 254-3320

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
MARIA NOREIKTENR— VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, UL 60629 • TeL WA 5-2787 
Dld.ll* pasirinkimai parai riXlei {v*lrfv pnldy. 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ. *

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pi m r ir sąžiningų patarnavimai. Naujausi kraustymo

JO22 W. «9 ST„ CHICAGO, HL. T«L WA 5->20f

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
I; - Greitas ir sąžiningas darbas, ‘ | CONDITIONING
k kaina nebrangi. I DOMAS ŽUKAUSKAS

Telefonvoti 737-3988 — TEXACO 4444 So. WESTERN AVE.
58-tas Ir Western Avenue kampa* I tdcago. Ill. 60609 TeeL VI 7-3447

'' 1 *—- ■ .» I
f

STASE’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

-RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avenue 

Tel. 4364184
Sav,. Stasė .Bacevičienė "....

D t M E S I O 
t—Vi M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 
Tiktai $74 pusmečiui automobilio 

-lability apdraudimas penstnlnkame.
Kreiptis: , -i--- .

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali dau^ | 
padėti teisininko Prano šulo pa 
ruošta, teisėjo Alphonse Wei b | 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga. —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

. * z
- • I I

Su legališkomis formomis i 
Knyga su formomis gauna 

na *Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko-1 
mis formomis — $3.50.

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

So. ASHLAND A VE.
523-8>/5

LAIKRODŽIAI IR BRANGEMY3Ė5 
Pardxvto&s ir Taisymei 

2644 WEST 69?h STREET 
Tolafj REaublta 7-1*41 

__________ r

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
<259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glmlnly 
tškvletlmsl, pildomi pii>efybės pra- 

iymal ir kitoki blankai.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

P. NEDZINFKAS. 46M Archer Are !
Chicago, III. *0iTL TeL YA 7-59M |

• Padėkos Dienai, Kalėdų, 
Naujųjų Metų, šeimos ar asme
niškų švenčių ir kitomis pro
gomis Naujienos yra geriausia 
dovana, išreiškianti daug no- Didžiausias kailių 
rinčių, sakyti jausmus Jų taip pasirinkimas

pas vtentoteU
lietuvi kailininką

ChloagojB

NORMANĄ 
PURŠKINĄ

TeL 265^826 
(įsteigos) ir 
677-5489 

. (buto)

neišreikš atvrutė, laiškas ari 
blizgantis daiktas. Naujienos Į 
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.)

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

(Sk.)
185 North Wabiuh Avenue 
2nd Floor Chicago, HL 60601

i — NAUJIENOS, CHICAGO H, ILL,— 5«tartf«y, N»nnl>v X), 1976

statybai..Au



