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NUSTŪMĖ RUSUS 200 MYL. NUO JAV KRANT
BREŽNEVAS BOMBOMIS’ GĄSDINA 

RUSUS NUO KONSTITUCIJOS
MASKVA, Rusija. — Galingiausias sovietų valdovas, komunistų- 

• partijos* pirmasis sekretorius Brežnevas,'.negalėdamas uždrausti i 
maskviečiams aplankyti'JAV parodą, sugalvojo rusus pagąsdinti! 
bombomis. Sovietų pastatyti parodos sargai paskleidė praeitą ket
virtadienį gandą, kad kažkas padėjo bombą Amerikos suruoštoje 
parodoje. Tuo parodon atvyko didžiausi būriai -Maskvos polici
jos, kuri liepė susirinkusiems žmonėms išsiskirstyti, nes galįs I 
įvykti didelis sprogimas. Tūkstančiai rusų atėjo parodos* pasi-l 
žiūrėti, bet policijos buvo išvaikyti. •

Netrukus atvyko didokas bū- ----- — ■ —■
rys gaisrininkų,, kurie ryžosi iš- į TRUMPAI IŠ VISUR i 
šluoti kiekvieną parodos paviljo
ną, kad galėtų išluoti parodoje 
padėtą bombą.' Atvykę rusai 
gaisrininkai labai atidžiai šlavė 
kiekvieną kampelį, bdt .jokios 
bombos nerado. Atsakingi Ame
rikos pareigūnai įteikė protestą 
Sovietų valdžiai del šios istorijos 
Amerikiečiai kiekvienam rusui 
įteikia JAV konstitucijos kopiją. 
Rusų valdžia- to bijorir griebiasi 

.apsaugos priemonįų^^. ..- A

■ .- /.-+.

SOMĖTAI NETENKA SVARBIU 
ŽVALGYBOS POZICIJŲ

Ėjo nebaigiami kivirčai su rusais dėl 
tinklų gadinimo ir menkių naikinimo

WASHINGTON AS, D. C. — Ihaeitą penktadienį Sovietų 
valdžios atstovai pasirašė su JAV atstovais naują žuklavimo ir 
žvejojimo sutartį, pagal kurią rusai pasižadėjo nesiųsti savo žvejų 
laivų 200 mylių atstumoje nuo JAV pakraščių. Paskutiniais ke
liais metais Amerikos žvejai turėjo nepaprastai daug konfliktų 
’u sovietų žvejų laivais, kurie atplaukdavo žvejoti veik į JAV 
vandenis. . . - A

Iš anglių kasyklos
. iškėlė,ii lavonų

- OVEN FORK, Ky. Iš Scotia 
Coal Co. anglių kasyklos No. 1 
iškelti lavonai 11 vyrų žuvusių 
šachtoj metano dujoms sprogus, 
praeito kovos 11 dieną. Jie buvo 
TastįSVž mylios atstu nuo ka
syklos angos. Tie 11 asmenų

lodinamas ir taisomas, bet jau antras šimtmetis duoda olandams 
srovę. Greta stovi du modernūs stulpą! elektros laidams laikyti. Olandija 
klausias sąlygas elektrai gaminti. *

-įe. Malūnas buvo 
reikalingą elektros 
Olandija turi svei*

Angolos priėmimui
- nėw Morkas..—-"šiųįmetu 
birželio 23. JAV pasipriešino An
golos priėmimu Į Jungtines Tau
tas pilnateisiu nariu, kadangi 
Angoloje tebėra apie IpįOOO Ku
bos karių. Gi lapkričio l^ Ame-, 
rika.pareiškė, kad yrą pakeitusi.- 
nuomonę .ir daugiau . nesiprie- 
šins Angolos priėmimu į J. Tau-

.. tas. ’

ieškoti pri^z^ dienas toje pa
čioje šachtoje -žuvusių 15 . mai- 
nerių/ .

Tai-bent studentai

LOS ANGELES. - Lygiai 75 
nuošimčiai vieną ,' pirmaeilių 
aukštesniųjų mokyklų; baigusių 
mokinių neišlaikę egzaminų j rei
kalingų stpjanfį kolegiją.-Jų ra
što darbams "trūko išraiškos ko- 
rektingumo,- gabumo parinkti sa-

Norimįnuversti /Nauji alyvos šaltiniai
MekšilffK vvrizinQvIw - jav kai-lYlUlAdlnub YjlldUdjUęjmynė Meksika karts nuo karto

t

Meksikos vyriausybę
•MĖklČO CITY.’— Pačioj" Mek-'i baugiau suranda -žemės alyvos, 

sikoj ir net JAV plačiai pąąkH- kartą žemės alyvos klodai ras- 
do gandai, kad Meksikoje, dar Chiapas, Tabasco,; Veracruz 
prieš naujai išrinkto Meksikos ir Campeche vietovių laukuose, 
prezidento Jose Lopėz Portillo Meksikiečiai apskaičiuoja, kad 
inauguracija, įvyks perversmas. I S^ima būtų .eksploatuoti .nau- 
Esą, norima nuversti " legalią ] J žemės alyvos plotai, rei-
Meksikos vyriausybę ir tuo už-jkia investuotrapie200 mil.Mek- 
kirsti kelią naujai išrinktajam Į si^°s pezų-
prezidentui perimti valdymą. \ - Meksikos žemės alyvos pro-.

PLAINS, Ga. — Pasak naujai 
išrinkto prezidento spaudos se
kretoriaus Jody Powell, Carte
ris peržiūri taisykles bei; įstaty
mus, kuriais reikalaujama visų 
.administracijosąųkštesmų.;tar-

turtu-stovį; bei'paidėtį.'
Spaudos -^sekretorius, nepanei

gė

. -. :■. Sovietų žvejai patyrę apie di-
IlrdrillldA namd/hc ideles menkiJJ kaimenes, augan- UZAII duuv pamaiudb gias ir mintančias rytiniuose At

lanto pakraščiuose. .Amerikos 
žvejai yra nustatę žvejojimo tai
sykles, jų griežtai prisilaiko ir 
kiekvieną metą pagauna kraš
tui, reikalingos gausios žavies. 
Tuo tarpu sovietų žvejai, prieš 
porą dešimtmečių atradę Šiuds 
menJaų mitimo ir veisimosi plo
tus, atplaukdavo dideliais lai
vais, sugadindavo amerikiečių

MADRIDAS Ispanijos kar
dinolas Vicente Enrique Taran
con uždraudė laikyti iškilmingas 
mišias buvusio Ispanijos valdy
tojo gen. Francisco Franco mir
ties metinių proga. Kardinolo 
motyvai, draudžianti-ji laikyti 
mišias, paremti tuo, kad nebūtų 
sutrukdyta karališkajai Ispani
jos vyriausybei, sujungti libe
rališkai kairiųjų frontą, kuriant- Pakabintus tinklus, išgaudydavo 
demokratLšką'Ispaniją.’ daugumą žuvų ir, kas svarbiau-daugumą žuvų ir, kas svarbiau-

ga.pareiškė, kad jiemga.pareiškė, kad jiem neleidžian^ s vejjy neimdavo. Savo tinklus 
melstis lapkričio 20 Plaza de fajp gunerdavo, kad maža žuvis

Meksika dalina žemę 
-MEXICO CITY. — Dabartį- 

nis Meksikos .prez. Echeverria 
. . pareiškė.’ kad derlingiausios Ya- 

; qui Vąllę žemės plotai, apie ket
virtadalis milijono akrų, bus-iš
dalyta žemės norintiems meksi
kiečiams. Esą, Yaqui Valle že
mę ^onora valstijoje neteisėtai 

' valdo .72 šeimos pagal Meksikos.
• žemės turtų įstatymą.

■ > '■ Ž ’•-----------------r-ri u ’

SPRINGFIELDAS. u_ Dlino- 
jaus gubernatorius gauna algos 
50,000 dol., o tuo tarpu Čikagos 
miesto burmistras 60,000 dol. 
Hlinojaus įstatymų leidėjai ma
no,kad gubernatorius turi algos 
gauti daugiau ūž mėrą, todėl jie 
ir nori gubernatoriui algą pa
kelti iki 75,000 dol.

Svarbiausia tačiau Illinojaus 
įstatymų leidėjų geros širdies 
paslaptis yra tame, kad jie tuo 
pačiu patys sau nori pasididinti 
algas kiekvienas po 15,000 dol. 
Tuo būdu jieJ gautų algos po 35,- 
000 dol.----- ' •

famto feikShngus žodžius ir mo- Einąs prezidento pareigas Luis au3£cija paskutiniais šefais me-įkad ^gėhęrainiu
kėjimo .oi-gamzuoti sakinius .įĘcheyerria gandus paneigė ir‘tais padidėjo- 485,600, statinių prokuroruLpasi^klNe^'Mrko 

pareiškė,, kad-tokie gandai yra diena arba 90%. Jie dabar apylilikės prokurdiązR. M-Mor- 
absurdas. Tačiau^ žmonės ir fi- kiekvieną dieną iš žemės ištrau- genthaų irisveikatošy švietimo ir 

„..u. kfo j-,360,000 statinių alyvos. ,pašalpos šėkretoriumi autojdar- 
žemės alyvos rafinacija bei .bįninkų ' unijos. prezidentą L.

valymas padidėjęs 62% ir kiek- Woodcock.
vieną dieną dabar išvaloma 957,- 
50 statinių. Tačiau vidaus rinkos 
reikalavimus sunkiai tepatenki
na, kadangi alyvos produktų — 
benzino ir kitko — pareikalavi
mas padidėja į metus beveik 
115%.

Greta žemės /alyvos valymo 
įmonių, mdksikiečiai lygiagre
čiai stato pagelbines įmones ki
tiems chemijos produktams ga-

VIEŠBUTYJE ŽUVO 
8 ASMENYS

AMMAN. — Okupavus pales
tiniečių teroristams Tarpkonti-’ 
nentinį Jordano viešbutį, susi
šaudymo metu buvo sužeistų ir 
užmuštų, žuvo 3 teroristai, 2 
kareiviai ir du viešbučio tomau- 

. . tojąi. Vėliau prie Žuvusiųjų pri- 
ridėję miręs huo Žaizdų Egipto 

' bankinink**^ Rimri 'Abdul Ga»

- .t. . i . * •
Per 20. metų nepastebėjo 

. LITTLETON,.Colo, -piki jau
nuoliai pranešė radę -South Pla
tte upėje karo laivjoio iš bro že
mėn šaudoftią 50 colių (inčų) fl- 
gtūno 125 svarų raketą, kuri per 
20 metų gulėjo pusiau įsmegusi 
ir iš dalies matoma, bet per tiek 
metų nepastebėta. Tą raketą jau
nuoliai. ; pasižtakė ■ policijai “pa
vogę” iš vfėno saVocdraugo, kurs 
ją upėje radęs palaikė sau kaip 
suvenyrą, i c - > •

Išrado nešiojamus, plaiičius
CINCINATI. —f Buvęs astro

nautas Neil Armstrong su tri
mis savo kolegomis išrado/Su 
savim nešiojamus dirbtinus plau
čius. “Tai yra' išradimas giiįs 
sutrumpinti plaučių ligą sirgimą . 
arba paveikti tos ligos sustabdyt/ ai^e mėty
mą”, pasakė Armstrongo kole
ga Dr. Edward Patrik. y

Išradėjai dabar studijuoja 
kaip tą išradimą dar patobulinti | 
ir sumažinti jo svorį, kurs dabar 
yra 10 svarų, 12x18 inčų didu
mo ir galimas nešioti *šu 
krepšelyje pakabintane. per*-! ožstaįta t*
t|. H t? “plaučių” degiwms. H d , 
leidžiamas per nosį arba per ger- [ - ’ u ‘ ”‘
klę tiesiai į kraują, visiškai apei- . Ją namuose Saugo privati kar
dant nesveikus plaučius. Plan- 'gyba, kad kartais pogrindinin- 
čiai kbl kas tebeišbandomf su f 
šunimis. Tik dar nesusitarta. Įdangi ji teisme dar turės.liudy-, 
dėl kainos.

nansiniai sluoksniai, neatsižvelg 
darni į prezidento* paneigimus, 
puolė supirkinėti dolerius. Sep- 
nyni didžiausi Meksikos bankai 
sakosi, jie pristigę dolerių raika- 
Įavimams- patenkinti. Vienkart 
pęzo vertė žymiai smuko 4r už 
dolerių dabar mokamą 25 pezai;

Meksikos vyriausybė, palaiky
dama pezo vertę, nusprendė pa
siskolinti iš Amerikos vyriausy
bės, Tarptautinio Banko ir iš 
privačių- Amerikos bankų 2.36 
bil. dol. . . - -

Sun-Times rašo dar, kad prez. 
Carteris buvusį gynybos sekr. 
Schlesingerį paskirs kabineto 
nario teisėmis visų žvalgybos 

įstaigų viršininku. ■ * t

Oriente aikštėje, jie melsis ei 
Valle de Caidos vietovėje, kur 
yra palaidoti dauguma civili
nio Ispanijos karo veteranų, kur 
palaidotas gen. Francisco Franco 
ir kur melstis nereikalinga tu
rėti kardinolo leidimo.

Kardinolas;
sako,’kad El Valle de Caidos kri- * 
tusiųjų slėnyje melstis, leidimas 
duotas vyriausybei prašant ir 
todėl nėra reikalo dar kartą leis
ti prašant civilinio karo vetera
nų sąjungai.

Šiuo savo sprendimu kardino
las nustatė prieš save Ispanijos 
dešiniuosius, kurie kaltina vy
riausybę išdavus revoliucinės ci
vilinio karo idėjas; kaip jie sa
ko, vyriausybė yra išdavikė.

pasiteisindamas

Bendrai krašto ekonomine pa-į minti žemės alyvos pašalinių 
medžiagų, gautų rafinuojant že
mės alyvą į benziną.

dėtis beveik randasi suirutėje. 
Bedarbių pakilo iki 25%. Tai, 
esą, blogiausia ekonominė Mek
sikoje krizė, kokios dar nebuvo- •

TEHERANAS. — Iranas per
ka iš British Aircrafft Corp, ra
ketų už 660 mil. dol. Iranas mi
nėtą somą atsilygins ; žemės 
alyva. \

lengvai iš tinklo išsprukdavo. Tuo 
tarpu rusai griebdavo viską, kas 
tik į tinklą galvą įkišdavo.

Be to, sovietų šnipaj, naudo- 
da žvejų laivus, labai atidžiai 
sekdavo visą JAV pakraščių ju
dėjimą. Rusai specialistai gau
dydavo'visus pagauti galimus 

* signalus, juos registruodavo ir 
nustatydavo, iš kur tie signalai 
eina, ką jie reiškia ir ko jais sie
kiama. žvejojimą Amerikos van
denyse .rusai naudodavo karo ir 
ūkio šnipinėjimo tikslams. Jau 
kelis kartu tuo reikalu abmeri- 
kiečiams teko vesti derybas su 
sovietų laivyno atstovais, rei
kalauti atlyginimo už ‘sugadin
tus tinklus, bet nieko iš to neiš
ėjo. Vienų tokių pasitarimų me
tu 1970 metais Simas Kudirka 
nušoko nuo “Sovietskaja Litva” 
laivo, kai jis įplaukė į Mathos 
Vinyard uosto pasitarimams tęs
ti. Bostono vandenyse pradėti 
pasitarimai nuvedė prie kitų pa
sitarimų, kurie sukėlė daugiau 
triukšmo, negu rusų gaudomos 
menkės Amerikos vandenyse.

Dabar sovietu valdžios atsto
vai sutiko uždrausti savo lai
vams plaukti į Amerikos teri- 
torialinius vandenis, gadinti 
tinklus ir kenkti Amerikos žve
jybai. Dar pasakojama, kad so
vietų valdžia gali pakeisti pa
darytus susitarimus, bet grei-

‘ JAV priešingos 
Izraelio norams

■ JERUZALĖ. — JAV ambasa
dorius M. Toon lapkričio 19 d. 
pareiškė,, kad Izraelio nauji 
miestukai bei kaimai, atsiradę 
užimtose arabų plotuose, apsun
kina taikos pastangas Mąžojoje 
Azijoje. Tai sukelia arabų įta
rinėjimui ir- gali dar kartą įžieb- 
it karo gaisrus. j

Izraelio ministeris pirminin-j 
kas Rabin, atidarydamas Sina-( 
jaus dykumose vieną tolų naujai | čiausiai. kad pakeitimų nebus, 

nes nėra tokios sutarties, kurią 
sovietų atstovai pasirašytų bet 
centralinės valdžios sutikimo. 
Rusams labai svarbi yra Ameri
kos žvejų išauginta žuvis, bet 
jiems dar svarbiau šnipinėjimas 
Amerikos pakraščiuose.

’ Paskelbtos statistikos rodo, 
kad sovietų žvejai, siųsdami gau
sius žvejų laivus ir didelius šal
dytuvus Amerikos vandenyse 
pagaudavo apie 10 % visos žu
vies, kurią jie sunaudojama 
krašto gyventojams maitinti. 
Rusai turės ieškoti kitų žvejo
jimo vietų. Jie nenori plaukti

NEW YORKAS. — Sekr. KiU 
san- 

1 tykiai tarp Kinijos ir JAV pa
gerėsią esant naujiems Kinijos 
vadams. Esą, vadai, kurie no
ri Kinijoje išplėsti civilizaciją, 
sumoderninti pramonę, turės ge- ( 
rinti santykius su laisvuoju pa-| 
šauliu, su JAV, kad gautų rei
kiamų mašinų, technologinę pa
galbą.

• Patty jau namuose. j ' i" • • i - * •• • T ' '

•i J J - 1 tvkiai tam Kinuos ir JAV ru
SAN FRANCISKO. — Kali

fornijos laikraščio leidėjo 22 
metų duktė Patricija ■•. Hearst 
jau tėvų namuose. Ją iš kalėj|i-

Ją flamuęsė Saugo privati sar-

įsteigtą kaimelį, pasakė, kad Iz
raelis galės atiduoti arabams da
lį Sinajaus, bet ne visus užimtus 
plotus.

. Jugoslavų nuomonės 
(ti prieš ją pagrobusius ir vėHau BELGRADAS. — Belgrade 

išeinąs laikraštis Politika, ne- 
Patricija buvo nuteista kalė- grinėdamas maršalo Tito ir So

jinio bausme už vieno banko api- vietų lyderio bendrai pareikštą 
plėšimą .ir jap spėjo kalėjime komunikatą, rašo, kad dabar, 
atsėdėti 14'mėnesių. Jos dar Brežnevui pasižadėjus gerbti 
ląukią Viena teismo byla, kuria Jugoslavijos nepriklausomybę, 
prieš ją iškėlė Kalifųmljo* yra atviras komunistų partijos 
Uja, į

' /bankus plėšusios asmenis.

Vėsus

Saulė teka 9:45, leidžiasi 4:27
• i

H va Kuo tentas, naujas Kinijos 
komunlsty partijos pirmininkas ir 
įtakingas valdovas. Jis tuojau po mir- 
HOs suome AAao Cetungo imoną ir 
prade(o tartis su karininkais^ ka sv 
ja daryti. Jis dabar eina Ir premie* 
ro jMr^oas, bet Įlomis dienomis bus

SANTIAGO. — Kariškiams 
perėmus 1973 m. Čilės krašto val
dymą; nuvertus prokomunistinę 
prez. Alendės vyriausybę, kokie 
189 Čilės gyventojai, artimai su
sirišę su Alendės rėžimu, slaps
tėsi tolimesnėse nuo namų vie- 
tose. ' Dabartinės Vyriausybės 
pranešimu, ' specialiu dekretu
jiems nevaržomai leist* grįžti į į šiaurės vandenis, kur sunkieu- 
namue. |*^.darbe atlieka vara-ai.

F v
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-DVI KNYGOS
Samogitia

The Unknow in History

Once — great nation’s compelling drama

k čia ir yra visos sensacijos es
mė, parodyti užmiršusiam 
šauliui, kad jis — Charles L. <P1- 
ehel tą istorijoje nebežinomą 
enigma atrado ir ją pardavinėja 
po $7.95 kopija. Kas šiandien iš 
Europos būtų likę, jei ne Samo
gitia, apgynusi Europą nuo Hu
nų, Atilos, Genghis Khano ir ki
tų iš Azijos glūdumų lyg saran-

I V • ’I » • t *■ A

atplūstančių aziatų.

Knygos “Samogitią” aplanko-.

of masterful poli
tical intrigue coupled with .more than 500 years of constant war
fare. ^Kadaise buvusios didžios tautos įspūdinga meistriškų poli
tinių intr igų drama, susieta su daugiau kaip 500 metų nepaliauja-' čiu debesims karts" nuo karto
mu karų.

Ant rinus prancūzo Charles L. j nęs respektą visame pasaulyje, 
Thourot Pichel knygos Samogitia i Prancūzijos aukštųjų mokslo ję autorius ir jo knyga piistaty- 
paeirodymas nelyginant atomi- įstaigų (Sorbojios universiteto 
nės be iri os sprogimas buvo vi-Lir-kt.)- apdovanotas

ta sekančiai

ALTO suvažiavimas - ir kas toliau?
P. STRAVINSKAS

19/6. XL13 d. Chicagoje su- vadų yra klaidinama, siekiant 
šauktas ALTo suvažiavimas ALTą visai panaikinti Paga-’ 
buvo gausus, darbingas ir taip 
vieningas, kad tokio anksčiau, 
rodos, dar niekad nei nebuvo. 
Tai atsakymas tiems, kurie AL 
Tą visaip niekina, Įžeidinėja, 
jo veikėjus skelbia esant pase
nusius, netekusius iniciatyvos ištisai ALTo biuletenyje, ku- 
ir energijos. : ' J

liau, tą pirmininko^kalbą, taip J 
gi ir kitų ALTo vadovybės na
rių padarytus suvažiavime in-

PIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI:
» Naujoko atsiminimai

Į kareivines žengte marš!
’ Tos dienos povakariu pradėjo rinktis karininkai, ka-

formaciuius pranešimus būtų reiviai mus surikiavo ir prasidėjo skirstymas. Kiekvieną 
galimą, vietoje čia^mano iššaukia pavarde ir pasako į kokią kuopą esi paskirtas.

O tos kuopos kareiviai pasišaukia pas save. Nekantrau-mo atskiro spaudinio, • duoti

_______rio reiket^VtspausH didelį eg- damas laukiu kur mane paskirs, nes nenoriu patekti į 
Sveikata man- leido daly vau zempliorių skaičių ir paskleis kulkosvaidžių kuopą. Labiau mėgau mokintis statutus, O 

ti, deja, tik pirmame (prieš- ti jį visur, ne tik Amerikoje, ne ginklų techniškąjį veikimą. O kulkosvaidžių kuopose 
pietiniame) suvąžiavinio posė- bet ir kitur, kur tik pasiekia kaip tik daugiau reikia susipažinti su ginklų teemiką. Pa- , 
dyje,bet jame buvo patys svar lietuvius tas mūsų J'pngtoiti-įg^j^ išgirstu savo’pavardę ir skubiai spaudžiu i HUTO- 
Mausi ALTO vadovybės prane- nės” Bendruomenės vadų skel- Kofcfa t.
šimai ir labai.garbingų'šuva, biamos Visokios neteisybės, i , , T . , ' T . u J
Žiavimo svečių ALTui pbin- ypač jas apie ALTų skleidžiu. kad J™ kulkosvaidžių- Lyg ir nesmagu, kad 
kūs sveikihimn ^žodžiai,, ku-* ■“Pasaulio Lietuvis”. Tai būtų: taip įvyko, bet nieko nepadarysi ir reikia sutikti su liki- 
riuos išklausyti' irgi buvo ne vienas svarbus ir neatidėliotU mu. Baigėsi skirstymas ir tik vyksta maži pakeitimai. Vėl 
tik įdomu, bet ir svarbu. Kaip nąs paties ALTo darbas. Beje? išgirstu savo pavardę ir nurodymą kur man reikia eiti.

Čia pasiteiravęs sužinojau, kad esu paskirtas į 6'šaulių 
kuopą. Tik kiek vėliau dasiprotėjau, kad mane kaip be
mokslį nepaliko kulkosvaidžių kuopoje. Ir tas man įšėjo

aukštais! v# <-
I Plėšrūs krikščionvs iš visu nusiu 

tokiam aukštam šv. Jono Ordi-1 Skaitydami “Samdgitia” jūs 
išgirsite apie Aisčių žmones ir 
jų migraciją iš Mažosios Azijos 
Į centrinę ir šiaurinę Europą. 
Jūs išgirsite apie keltų ir anglo
saksų ki’mę. Vokiečių doktri
nos “Drang nach Osten” užnu
garis glūdi Teutonų Vyčių (kry
žiuočių) troškulyje užkariauti 

Samogitiją.
Karo mokslų studentai patirs 

apie didžiules kovas tarp Samo
gitijos ir Teutonų vyčių (Vokie
čių Ordino), nusitęsusias, per 
daugiau kaip 2Q0 metų. Artile
rijos išradimas, užpildęs vyrų 
karių mažėjančią spragą, buvo 
oriežastis taktinių pakitimų ka
ro strategijoje. , .

Samogitijos - kavalerijos- šau-

same baltosios rasės tautų pa- aukso medaliais ir ordinais?Kaip P^riis krikščionys iš visų pusių
šauly į t 
gai že

Aut 
buvęs 
čio S 
Kandę 
esą? 
tų c 
aukšri" < 
nown i..

ič lietuvių ir ypatin
gi ų pasaulyje.

rer beveik 50 metų 
pato Jono Jeruzolimie- 
”inio Ordino Didysis 

šio ordino istoriją 
nomas, už jo 50 me-

• enealogijos srityj e 
artintas, o už “Unk-
i tory” Samogitią pel- kais

no Kavalieriui atėjo j galvą 320 
puslapių knygą rašyti apie vi
so pasaulio užmirštą, kažkur 
tarp Nemuno ir Dauguvos “girio
se ir balose Įklimpusią vieną Lie
tuvių dalelę — Žemaičius — Ša- 
mogitus, kaip jie buvo vadinami 
Sendins Romos imperijos lai-

MĮ ^-įKūriioftią Ramybė:

i numas pagelbėjo jai kartkartė-- 
mis sumušti Genghis Khąno 
“Auksinę Hordą” dr išgelbėti 
Europą; kad jos Jie heužkariavo.

Pristatymas baigiamas Lietu
vos Lenkijos upijos, Krokuvos 
nirklių pralobimu, Rusijos- carų 
’skilimu. ' •' -

Kad knygos aūtbrius yra ‘ne 
tik išsėmęs visas versmesis
torines datas apie lietuvius —- 
žemaičius, bet ir'padSyimūš iš-' 
studijavęs iš pačių lietuvių šal
tiniu, tai parodo jo pamėgimas 
‘daiktus-” vadinti savais origi
naliais' vardais, įiayyz^ui. “Ais-- 
tiah” (arsciąi),"Auxtaitia, Vilk
merge, Katinai, Nėmųnę'Vytdut,- 
Mindaug," Priiice Daumbnt ir ktx

žemaičiai apgynė Europą.
.nuo aziatų . ; ‘ ,

■ Knygos. Įžangoje apie žemai
čius — samogitus rašoma: Tie 
paskutinieji pagonys Europoje

galitaa spręsti iš suvažiavimo noriu dar pridėti, kad už plati 
aprašymų spaudoje, toks pat namą knygelę ar biuletenį rei 
.puikus ir, įspūdingas buvo ir kia imti kad ir labai mažą pi- 
antrasis jo posėdis. • ... . nigą, nes visokie spaudiniai,

Man padarė labai gerą įspu- platinami dovanai, žmonių ne- 
dį ypač gį ALTo pirmininko Į vertinami ir; dažniausia ~~ 
Dr. K. Bobelio apyskaitinis ir kaitonii. ■ .
kartu programinis pranešimas, Toliau žodis ką mQsų

spaudos,žmonės iš šalies turė-
v. , . , tų daryti, ALTo suvažiavimui - _ -----_r._ Ot, -r .
ciai paskleisti musų visuometGerai, kad dabar aps-į didžiojoje kareivinėje, vakariniame gale, trečiame aukš-

ciai rašoma musų laikraštinė-1 te. Kai tik atvykome; tuoj mus pasveikino kuopos vadas ; 
je spaudoje apie jį, bet to dar įp SUpažindino su kariško gyvenimo tvarka. O kai’ jis bai- 
neužtenka. Reikia spaudoje vi-Į kalbėti, tai mes jam sušukome tris kartus valioj o kas 
keltuvus klausimus, ypač gi-turėjo kokių klausimų,.taisutiko atsakyti, .r-a 

no “Auksinės Oi^dš. Jokia tau- suvažiavimo priimtąsias reze
ta negali lygintis su užmušimu liucijas, rūpinantis jų įgyvren- 
didėshio skaičiaus Genghis Kho- dinimu. ' 
no mongolu, kaip samogitai ko-Į- .. . - .
vos laukuose. Jokia tauta, įsfei-į ^ ^°?a tlkrai . ir
tąnt ir Mongolus, kurie geri.ark- 11bošir(Eiai^, pasidžiaugti ir 
lių ekspertai, neturėjo tokių ko- iOiraugb 8eru ir objektyviu 
vos žirgų, kaip Samogitijos vy- į M-'^'0 suvažiavimo aprašymu, 
čiai. jokia kita tauta nėra lai-jkuri ten yra^davęs mūsų jud- 
rriėjusi tiek karurLTr atęinusi iš rus^s T1* neišsemiamos energL 
mongolų tiek prisiplėštų gėry-; Jos spaudos veikėjas kun. Dr.

tauta taip sėkmingai n ėra at-

antrasis jo posėdis. •

dažniausia nes-

Toliau žodis kitas, ką mūsų

"SS-JSS S’a“d.ini“.iLPla 'U daryli, ALTO suvažiavimui 

nėję, daugiausia f gi Bendruo
menėje, kuri, jau' eilę metų jos

do. Pasigirdo žygio komanda ir sunkiais cementiniais lai
ptais užbildėjome į 6 kuopos kareivinę. ?

Už mūrinių kareivinių šienų '
. Tuomet 6 šaulių kuopa gyveno pirmojoje nuo < plento .

nusipelno pripažinimą, kad jie 
apgynė Europą nuo Genghis Kha- 
no “Auksinės Oršos. Jokia tau- suvažiavimo priimtąsias rezo-

gė kalbėti, tai mes jam sušukome tris kartus valio. C kas

t -

: should ydi join the-
Payroll Savings Plan now?
Maybe you’ll find out later

Važiuodamas į kariuomenę apsirengiau ^paprastais 
drabužiais, nes juos, vėliau reikėjo atiduoti ! sandėlj. Tik 
aulinius batus apsimoviau naujus, nes tikėjausi, kad juos • 
galėsiu laikyti kareivinėje. Tai ir iškėliau klausimą; ar 
nuosavus batus galėsiu laikyti kareivinėje?.O jeigu nega
lima, tai aš juos išsiųsiu į namus. Atsaką kad nuosavų > 
batų negalima laikyti kareivinėse, taip pat juos negalima 
pasiųsti nė į namus. Viską reikia atiduoti į sandėlį. Bet aš 
sumaniau tų batų į sandėlį neatiduoti, nes jie bus man 
labai reikalingi kai parvažiuosiu atostogų. • d

Kuopoje radome keletą, senų kaEėmį'ą^kižiųįĮus- 
mečiu anksčiau už mus. Tai paskutinė laida, kuri tarnaus 
tik vienus metus. 0 mums jau teks tarnauti pusantrų me
tų. Dabar jau jie yra seni kareiviai, nors prieš keletą 'die

bių, kaip žemaičiai. Jokia kita , J- Prungkis.

■Tę.'ty.-.-s,. ..-u. -- i Sveikinimas jam ir red akto-
mususi tiek svetimų armijų per
ištisds šešis šimtmečius puolu- riUJ.l .
sius i švisų-pirsių. Invazijas ban- ------------
dė Teutonų riteriaiyis Vakaru, Mirė Aleksander Calder,

pasižymėjęs skulptorius buvo-toki pat “šlapi” naujokai kaip ir mesr'Jierniš'jsa-
New Yorke mirė 78 metų am- kymus duodavo liktinis vyrifp^' jr-Štrefmi6Šs'^iris tuo- 

l&fSB metų kovy, kuriose ^andTcaidį Ž^vsSSrmet^6 ūkvedžio pareigas; T& vakarą jokio kariško mais- . 
isseko samogitų pajėgos ir -su-1-y^Ksanaer garner, jaunystėje _ tn io nerpikėin nps bpvpik InpkviA-
varginti samogitai šdklupo po! J1S ‘^uvo tradicinis skulptorius, t0 negavome, ne to, jo nereiKejo, nes beveik kiekvie- 
masine rusu siavtf'iėcra ‘vėliau pasidarė kalvis. .Projek- nas turėjo maisto savo sundukuose. Liepe ant narų gultiS"ai tomS'‘detaiė.|^ geležiniu obj '

mis ir nepaprastai. įdomių, būdu 
autorius sugebėjo--prikelti din
gusią ar išnaikintą Samogitijos 
istoriją... paskutinių, pagonų 
kraštą Europoje...

Knygoje yra 22 skyriai: 1. Ais
čiai;. 2.- Ankstybojr-Bamogitjos 
istorija. 3. -Militarinė kultūrą, 

,4. Kontaktai su mongolais; ą.
Auksinės Ordos Jtfemezis; 6.; _____ _ ______
Klasta Aisčių vadų tarpe; Sa-j didelius konstrukcijų projektus, 
mogitijos žlugimai; Lietuva per-! ’ ’’ ’ ’ 
ima pajėgas ir t. t.■ Paskutinis 
skyrius; viltis išlikti-gyviems.

Vienas autoriui, užmetimas, 
kad knygoje nepažymėti jokie 
šaltiniai, iš kur autorius sėmėsi 
knygai medžiagą, bet 'autoriui 
yra pasisekę padaryti su paga
vimu skaitoma istorijąkaipis- 

-torinę* novelę, o tai, atrodo, ir
yra, ko autorius siekė. , J. Pr.

sius iš vįsų-pusių. Invazijas ban- 
1
Genghis Khanb mongolai iš Pie
tų, Lenkai, iš Pietų, Rusai iš Ry- 
W, švedai iš taurės.’.'. ". '

Aleksander Calder. Jaunystėje

cijas, tuo ir išgarsėjo visame 
krašte. Jis daug dirbo vadina
mos “judomos skulptūros” sri
tyje. Ant plonų vielų prisegda
vo didesnių ir mažesnių .plonų, 
apskritų plokštelių, taip subalan
suodamas, kad mažiausias, oro 
pajudinimas “jautrias” plokšte
les judina ir sukinėja.

Paskutiniais metaiš jis darė

tomorrow, today will be
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The future can be too late 
for saving. So if you want 
security, you’d better start 
today. _ .,

The PayroB Savings Fla? 
Bi makes it easy. Because an 
| amount you choose is auto- 

matically set aside from 
- - each paycheck to buy U. ®

Savings Bonds.That way. 
your savings build,year

stock
Join the Payroll SavtaEi Ptrt

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to

?*ia
CossMttn4»d

OUR SAVINGS

Certificates
• EARN UP TO 7y‘%

kokie dabar miestų plazose yra 
madoje. Chicagoje Calder pa
statė prie Monroe ir Jackson gat
vių vieno dangoraižio plazoje kai 
kieno vadinamą “raudoną vorą”. 
Lėktuvus jis dažė įvairiom de- 
koracijomĖ Jį pasekė kiti geler 
žies meno mėgėjai, net nelankę 
meno mokyklos. Paprasti .kal
viai iš vielų ir geležies laužo da
ro keistas karikatūras. M. š.

see us for 

v®lfc financing 
AT OUR LOW RATES

kur kam patinka ir miegoti. Į tą kuopą' pakliuvo dr; lin
ksmasis Stasys ir truputį pasikalbėję gretimai- sugulėme 
ir užmigome pirmuoju kareivinių miegu.

Gauname kariškus drabužius . .
Iš skanaus miego pažadino skardus švilpuku balsas. 

Greitai apsirengėme, išsivalėme savo patalpai ir nūsi- 
prausėme gaivinančiu vandeniu. Pusryčiams gavd&e juo
dos duonos ir tokios pat spalvos kavos.’ Po pusryčių į ka-. 
reivinę atvyko kuopos viršila J. šalčiūnas. Budėtojas su
komandavo “Ramiai” ir atraportavo atvykusių- naujokų 
skaičių- Atydžiai viską stebėjome ir taip pamažu pradėjo
me susipažinti su karine tvarka ir drausme: Viršila mus 
nuvedė prie kuopos sandėlio durų ir pranešė, kad čia gau
sime kariškus drabužius. Atėjo ūkvedys vyr. ps. J. Štrei
mikis^ atsivedė senų kareivių ir prasidėjo drabužių ,^ali- 
jimas. Gavome kasdieniniam naudojimui auliniuš batus, 
milinę, palaidinę, kelnes, kepurę ir diržą. Išskiriant nuli
nę, kiti drabužiai buvo vasariniai, gerokai padėvėti ir 
įgavę balzganą spalvą. Kartu gavome komplektą ir išei
ginių drabužių, kurie buvo laikomi sandėlyje ir tik išduo
dami pagal įsakymą. Diržai buvo vokiški, odiniai, su stem 
biomis sagtimis, ant kurių kadaise buvo įrašas “Gotmitt 
uns”. Bet jo įrašo jau nesimatė, nes ant jo buvo užpūta 
metalo ir įspausta Lietuvos Vytis. Tai pastebėjome, kai 
vienam iš mūsų ta’Vytis nuo sagties nukrito ir liko tik 
vokiškas įrašas. Sandėlyje buvo ir angliškų drabužių- už- 
silikusių nuo nepriklausomybės kovų laikų Bet jų buvo 
skirtinga spalva ir pasiuvimas. Taip .pat gavome antklo
dę, reikalingą skaičių paklodžių, rankšluosčių, autų i ir 
apatinių baltinių. Mano asmens numeris buvo 116. Tai too 

[ numeriu sužymėjo visus mano drabužius, patalynę ir bal
tinius. Tai visuomet reikėjo žinoti tą numerį ir kai iššau
kia garsiai atsiliepti. Gavome normą muilo, kurio dalį 
skirdavo baltinių skalbimui, o kitą — prausimuisi ir dra
bužių plovimui.

(Bus daugiau)

visi h’z'vikRi.'t
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Chicanos valdžia

/

gybai neleisti j jo ofisą jokio re
porterio, kurs nebus iš anksto ga
vęs leidimą. Praeityje to nebu
vo, pastebėjo U PI,

Mes, Lietuvos laisvės kovotojai, Pranas ir Algirdas 
Bražinskai, savo prasiveržimo pro geležinę uždangą še- 
šerių metų sukakties proga kreipiamės j viso laisvojo pa
saulio lietuviu visuomenę, j visas lietuviškas organizaci
jas ir j kiekvieną brolį bei sesę lietuvį,, paaiškindami sa
vo dabartinę padėti ir prašydami visokeriopos paramos-

Mūsų prasiveržimas lėktuvu pro geležinę uždangą 
. 1970 m. spalio 15 d. buvo akivaizdus išreiškimas visos liė-1 

tuvių tautos protesto prieš sovietų okupaciją, plačiai‘iš
garsinęs Lietuvos vardą bėi vargą Turkijoje, o taip pat 
ir visame pasaulyje. Sovietų imperija dėjo didžiausias 
pastangas mus susigrąžinti ir-sunaikinti kaip pąvargtų 
žmonių laisvės siekimo simbolį. Tačiau turkų patriotų ir 
laisvojo Pasaulio Lietuvių broliškos paramos dėka mums 
pavyko ištverti šešerių metų kovą Turkijoje ir š. m. rug-: 
piūčio 24 d. pasiekti laisvus Amerikos krantūs.

Mes esame pateikę JAV politinio prieglobsčio prašy
mus, norėdami likti laisvoje Amerikoje, kol tėvynė Lietu
va yra okupuota, ir kaip galima našiau bei prasmingiau 
prisidėti prie demokratijos gynimo, lietuvybės išlaikymo Dear Mr president 
ir Lietuvos laisvinimo pastangų. Tačiau sovietiniai oku- j 
pantai neatsisakė savo kėslų susigrąžinti ir .sunaikinti du! 
lietuvius politinius pabėgėlius. Maskva jau pateikė Va-

Renis, reikalui esant, 
talkininkauja. Mokytoju sąsta
tas yra labai geras, visi geri pa
triotai lietuviai, kas yra svarbu

■ auklėjant jaunuosius.
Pereitų metų išlaidas dengė 

moterų klubas, o nario mokestį 
už mokinį po f dol., viso 135 

‘ doL, sumokėjo Renis ir Dana
Šulskiai, sumokėjo skirdami kaip • 
auką šeštadieninei mokyklai.

Girdėjau, kad š. m., moterų 
klubas ruošia kaukių balių, ku
rio dauguma pelno eis šeštadie- ! 
ninei mokyklai paremti. Visuo- j 
menė kviečiama atsilankyti.

OMAHA, NEBR.
Your granting political asylum to father and son, Lituanist. šeštadieninė mokykla 

t.......__ ____ __________ _____ . _ Pranas and Algirdas Bražinskas, two political escapees Ir vėl energing0 moterif klu.
šingtonui kelis oficialius protestus ir vysto didžiuli span- Soviet occupied Lithuania will be greatly apprecia 
dimą^dėl mūsų ekstradieijos.

Mes prašome visus lietuvius telegramomis ir laiškais 
kreiptis į prezidentą Fordą, Valstybės departamentą, 
kongresmenus ir senatorius, kad Bražinskams būtų su
teiktas politinis prieglobstis' Amerikoje.Lietuvių akcija 
rinkiminiais metais gali būti labai efektingą. Mūsų padė
tis dabar yra labai sunki — kankina netikrumas dėl savo 
ateities, kadangi- Maskvos spaudimas yra labai didelis, o 
taip pat. negalime niekur dirbti, kol Valstybės departa
mentas išspręs mūsų politinio prieglobsčio klausimą.

Prašome lietuvių visuomenę, įvertinant mūsų, dabar
tinę keblią padėtį, paremti mus aukomis, kas padėtų 
mums sėkmingiau tęsti laisvės žygį ir vykdyti patrioti
nius įsipareigojimus lietuvybės išlaikymo ir Lietuvos 
laisvinimo darbuose. Aukos įgalintų mus artimiausiu lai
ku išleis knygą apie lietuvių kovas prieš okupantus nuo 
1941 m. iki 1970 m., konclagerius Sibire, pirmą pasaulio 
istorijoje sėkmingą sovietų lėktuvo nukreipimą ir šėšerių 
metų odisėją Turkijoje. Knyga, išleista lietuvių ir anglų 
kalbomis, plačiai pasitarnautų Lietuvos laisvės siekimu 
garsinimu- Mes taipgi norime kaip galima greičiau ap
lankyti visas lietuvių kolonijas, tiek daug padėjusias 
mums per tuos šešerius kovų ir išbandymų metus Turki
joje. Mes tvirtai tikime, kad su visų lietuvių pagalba bus 
laimėtas ir šis naujas kovos tarpsnis visos lietuvių tau
tos labui

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!
Pranas Bražinskas 

v • Algirdas Bražinskas
P. S. Aukas ir laiškus Bražinskams prašome siųsti 

šiuo adresu: Į?. A. Bražinskas, 54 Coral Street, Worces- 
ter. Mass. 01604.

LAIŠKU PAVYZDŽIAI

ted by all Lithuanian Americans. •’/
/ Respectfully yours,

(parašas)
Dear Mr. President,

I wholeheartedly support the request of two Lithua
nian political refugees, Pranas Bražinskas and Algirdas 
Bražinskas, for political asylum in the United States. Ple
ase- grant them’ political asylum and save them from the 
Soviet threat or execution.

v- Sincerely yours, .
, ; ? ■ (parašas)

Dear Mr. President, ’
Your honorable action of granting political asylum 

to two escapees from Soviet occupied Lithuania, Pranas 
and Algirdas Bražinskas, will truly show that' the Uni
ted States is still defending its principles of liberty and 
justice for all in this Bicentennial year.

Respectfully yours,
X; (parašąs)

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50. / “ ' - 5 ;

Dr. Juozas B. Končius,' HISTORY OF' LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo. pat senųjų amžių iki pokario metų. Vldutinia formato, 142 
pšL, kainuoja $2.00. į \

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą. ' . .\ >

bo dėka mūsų lietuviškas atža
lynas gali mokyti lietuvių kal
bos dalykų. Mokinių skaičius 
yra apie 32 ir 2 suaugę ameri
kiečiai lanko (sūnus su motina) 
iš 32 — 12 yra visai nekalbančių 
lietuviškai (daugiausia iš miš
rių šeimų), todėl mokytojams 
sudaro daugiau pastangų pramo
kyti nors pakenčiamai lietuviš
kai susikalbėti. Nors ir ne visi 
vaikai pilnai išmokš .skaityti ir 
rašyti, bet bus pakankamai su
sipažinę su Lietuva —- geografi
niu bei istoriniu atžvilgiu ir su 
žmonių būdingesniais papro
čiais. Visa bėda, kad ir šiais me
tais turi vaikus tėvai vežti į 
amerikiečių Social Sėtlement pa
talpas, maždaug 16 blokų. nuo 
lietuviškos kolonijos;' pereitų 
metų valdybos pranešimu, kodėl 
ne lietuviškos parapijos mokyk
loj, kada dalis klasių yra visai 
tuščios, neįmanoma buvo priim
ti statomų sąlygų ir neįvykdomų 
kitų reikalavimų.

Tenka apgailestauti, kad taip 
vyksta lietuviškoj parapijoj. 
Gal ateityje reikalai pagerės, 

! nes niekuomet nereikia nustoti 
vilties.

Vaikus moko šie mokytojai: 
‘šūlskienė Dana (ji yra ir mokyk
los vedėja), . Jaudegytė. Rūta, 
Kartanienė. (Jonikaitė) Kristi-

ST. PETERSBURG, FLA-
Incidentas prezidento 

spaudos sekretoriaus ofise

St. Petersburg Times lapkr. 
17 d. laidoje žinioje iš Washing
ton©, pavadintoje “Dėmesys Po- 
well’ui erzina Nesseną” aprašo 
dviejų spaudos sekretorių pirmą 
susidūrimą. Kadenciją baigian
čio prezidento Fordo spaudos se
kretorius Ron Nessen savo tar
nybą Baltuoše Rūmuose baigia 
kartu su savo bosu pačioje atei
nančių metų pradžioje, o nauja
sis prezidentas James (Jimmy) 
Carter turi spaudos sekretorių 
pasirinkęs iš savo Georgia vals
tijos — Jody 'Powell.

Nessen painformuodamas ap
link spaudos ofisą besitrinan- 
tiems reporteriams pasakė, kad j‘ 
Baltuosius Rūmus yra atvykęs 
būsimais Cąrterio spaudos sek
retorius Powell ir keli reporte
riai paprašė Nessen suorganizuo
ti jiems pasikalbėjimą su Powell. 
Nessen nuėjo, bet greit grįžęs 
pasakė, kad “Mister Powell atsi
sakė ateiti su jumis kalbėtis, 
kadangi šiandien sykį buvote' t. _ - ■ -r z t * -
papenėti ir to gana”. Bet = keli 
reporteriai Powell j sutiko greti
mame reporterių kambaryje ir 
Powell pradėjo su jais kalbėtis. 
Pamatęs būrį spaudos žmonių 
nesikalbant su Powell’u piktai

CHJCAGA. — į Gbicagos mie- 
o ’•r?oru’ni 1977; metams pri

imi ą $1.2 bilijono biudžetą, įeina 
ir vyresniųjų valdininkų algų 

•4.3 nuošimčiais pakėlimas.
1 - Męro Daley pasiūlytame ir 

Suvalkietis m‘esto Tarybos priimtame biu
džete nuo ateinančių Naujų Me
tų padidintas algas gaus: catys 
miesto “tėtušiai” aldermanai po 
$17,500 metinės algos, $8,000 
išlaidoms ir $1,200 kelionėms.

i Merui Daley metinė alga iš $35,- 
000 pakelta iki $60,000.

Iš $42,200 pakeltas iki $44,000 
algas gaus: Biudžetų direkto
rius, Sveikatos komisionierius, 
Vandens komisionierius, Korpo
racijų patarėjas, Ugniagesių, 
Policijos, Viešųjų darbų ir Sa
nitarijos komisionieriai.

Vietoje iki šiol $38,500 algas 
po $40,000 gaus Supirkimų agen
tas ir Aplinkos kontrolės bei Avi
acijos komisionieriai. Persona
lo direktorius iš _• $40,000 gaus 
po $41,COO ir visa eilė kitų mies
to biurokratų, kaip tai Spaudos 
sekretorius, Parengimų direkto
rius (Jack Reilly), mero Daley 
sekretorė tarp $35)844 ir $23.- 
232.

Visiems 42,500 miesto tarnau
tojams algos pakeliamos 4.167< •

Subadytas kalinys
:1 Cook apskrities .kalėjimo ka
linys,25 metų amžiaus K. Patter
son buvo peiliais'subadytas, ka
liniams žengiant pusryčių i val
gyklą. Jj užpuolė ir subadė pen
ki7 kiti kaliniai, įsakius gatvės 
gėrigei. Blackstone Rangers.

ir dėl to Įžeidžiantis Powellj.' 
Reporteriai užprotestavo ir pra
sidėjo tikras kermošius, kol Nes
sen pagrasino pašaukti Baltųjų 
Rūmų sargybą reporteriams pa-, 
šalinti.' ■■

___  , Reporteriams išėjus rūmų sar- 
na, Boystųn (Katiliūtę) Dalia ir gų nelaukus, Nessen pasakė sar-

juos subarė, pareikšdamas, kad - 1,000 dolerių premija už 
’ -‘ dailės kūrinį

'Čiurlionio? Galerijos, Ine., Di
rektorių Taryba liutarė skirti 
$1,000 premiją už geriausią 
lietuvio dailininko kūrinį tau
tine tema.- Kūrinys bus atrink
tas birželio mėn. parodoje.

Smulkesnės žinios bus pra
neštos vėliau.

President Gerald R. Ford
The White House----- . ■ » • .
Washington, D. C. 20500
Dear Mr. President,

Please grant political asylum to political refugees 
from Lithuania, Pranas and Algirdas Bražinskas, now 
living the United States of America.

Sincerely youm,
' (parašas)

1 Taupykite^dabar
*4

Tsnc

•r; 7

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

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

Jan kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicago* lietuviu gyvenimą ir jų atliktus darbus 684 psL Kaina 
>10. Išleido Amerikos Lietuviu istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuviu kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, (steigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesniu žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistintų. laisvamaniškų Ir 
etų organizadjų atlikti darbai, pateigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt <■*

Norintieji Ha knyga įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

‘ 1739 So. Halsted SL, Chicago, IBL 60608

pas mus

>5

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N«u|lenct« galima gauti puiklg knygų, kurlM papuož bat kokfg 

knvav «olnta ar lentyna.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir įvykių bei vietą aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina S5.

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

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomas. Gra
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6 00. Minkštais virš. 15.00 

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO- 
RIJA, I dalis. 208 psl., Įrišta — $3,00, minkštais vir-

1 ' šeliais — $2.00; U dalis. 225 psL, {rišta — $3.00. minkš
tais virbeliais ____________ —- - W.00

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $8.

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

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimui 
170 psL _ ;------------ L---------- 1------------———

M. Gudelis, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 235 
>' puslapiai ____ __________________________________ _!
a Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto Išlaidoms.

naujienos.
B J . -

1739 S. Halsted St- Chicago, UL 60608. — TeL HA 1-6100

Ugamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Rieti viršeliai 14.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius j Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių- 

si Ir Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1738 So. Halsted Street* Chicago, UHiiote S0608

e:

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

prieigų 1923 meUta. ; TEL. 421-3070

NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL.— MxwMy, Ntwnbtr 11, 1976



I glausis grupės vadas nesinešioja visos išminties, 
viena grupė ar kiekvienas žmogus gali nurodyti naudin- 
’ gą ir praktišką dalyką, bet jis gali būti atliktas tiktai 
kinus daugumą. • .

Didžiausieji Amerikos Lietuvių Tarybos vedamo dar
bo kritikai buvo lietuviškieji komunistai; Bimba — New 
Yorke ir Jonikas — Cricagpje. Nei Antrojo Pasaulinio 
karo pradžioje, nei šiandien šių srovių žmonių kritka nie
ko nereiškia, nes lietuviai jau nebetiki jų skelbiamomis 
idėjomis. Kada sovietų karo jėgos užėmė Lietuvą ir pra
dėjo prievartauti Lietuvos ūkininkus, žudyti jaunimą jr 
plėšti lietuvių sudėtus turtus, tai ir atkakliausieji komu
nistai žinojo, kad panašiais prievartos veiksmais, jokio so
cializmo neįgyvendinsi ir žmonijai gerbūvio - neatneši. 
Šimtai komunistų nusisuko nuo Bimbos...

Atkakliau prieš Amerikos Lietuvių Tarybą politinę 
kovą veda Amerikon karo pabaigoje atsiradusi frontinin
kų grupelė. Ji turi nepaprastai dideles ambicijas, bet am- 
bicingiausieji jos vadai nepajėga pasiūlyti praktiškų, vi
siems suprantamų ir naudingą pasiūlymų. Pačius svar
biausius darbus jie dirba paslaptyje, bet Amerika nėra 
paslapčių kraštas. Okupuotoje Lietuvoje,' diktatorių val
domuose kraštuose paslaptys gali kartais būti reikalin
gos, bet Amerikoje, kur mums tenka džiaugtis 200 metų 
laisvės išaugintu derliumi ir laisvės atneštais visuomeni
nių klausinių svarstymo metodais, paslaptingi 1 ėjimai” 
niekur nenuveda. Anksčiau atvažiavusieji lietuviai labai 
daug pasimokė iš amerikiečių. Vėliau atvažiavusieji ir 
proto daugiau turintieji taip pat padarė didelę pažangą. 
Visa eilė protingesnių frontininkų paliko ne t __ L. .
ruože iškastus apkasus ir stojo kartu dirbti su visais 
Amerikos lietuviais. Lietuva priklauso visiems, laisvės sie
kiame kiekvienam josios gyventojui, todėl ir turime bend
romis pastangomis josios Siekti. j

Kas draudžia frontininkams dirbti kartu su ^3ele Ame
rikos Lietuvių daugumas? Niekas- Joki nutarimai, jokios' 
konstitucijos, jokios priimtos rezoliucijos. Amerikos Lie
tuvių Taryba neturi nei vienos eilutės savo nuostatuose 
ar kituose nutarimuose, kuri išskirtų Lietuvai laisvės sie
kiančią grupę. Amerkos Lietuvių Taryboje kartu žings- 
iiiubja skiritingiauOTis įritikinimus5turintieji žmonės. Ko
dėl frontininkai negali žingsniuoti kartu su dauguma ?- 
Kas truko jiems susėsti prie vieno stalo kartu su kitų po-; 
litinių grupių atstovais ir išdėstyti turimus planus arba 
naudingesniuš pasiūlymus? Oficialiai ir. legaliai niekas! 
jiems to nedraudžia. ,

’ ■ '- -F j

Lietuvos laisvės kovoje savo pozicijas išdėstyti ir nuo 
do buvo kabinėjamasi prie įtakingesnių ALTO atstovų, paprastos lietuviškos kritikos jas apginti. Jeigu pas juos 
bet šiandien tas purvas jau apdžiūvo ir nubyrėjo ir di- tokia pozicija būtų, tai jie atsisėstų ir ją išdėstytų. Jeigu 
dieji darbai išryškėjo.. Juo toliau, tuo vieningo darbo ats- ta jų pozicija būtų gera, tai jie tą poziciją išdėstytų savo 

ideologiniame žurnale. Bet jie ir ten nepajėgią'savo po
zicijos aiškiai formuluoti ir išdėstyti-' Jie siūle įvairiau
sias rezoliucijas, apie jas daug plepėjo, bet jei vienos re
zoliucijos nepajėgė pravesti Amerikos Lietuvių ’Taryba 
ryžosi pravesti dvi. rezoliucijas ir jas pravedė. Tas rėzo- 
liucijas labai atidžiai turės skaityti kiekvienas šid kraš- 

1 to prezidentas ir Valstybės sekretorius. . Frontininkai 
’konspiravo prieš šias rezoliucijas, bet nieko nepajėgė pa
daryti? . \

Kodėl frontininkai neturi drąsos žingsniuoti kartu su
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Darbai visiems žinomi
Amerikos Lietuvių Tarybos atstovų suvažiavimas, 

išklausęs buvusios valdybos vedamus darbus, viebalsiai 
pritarė iki šio meto vedamiems darbams ir ragino drąsiai 
ir be jokios atodairos vykdyti užsimotus planus. Ameri
kos Lietuvių Tarybos vedamo darbo kritikai bandė pa
veikti suvažiaviman važiuojančius žmones, stengėsi da
ryti įtakos į mažiau politinių atžvilgiu išprususias orga
nizacijas, bet nieko jie nepajėgė padaryti. Nepajėgė, nes 
neturi konkrečios, visiems lietuviams suprantamos ir pri
imtinos darbo programos.

Kad Amerikos Lietuvių Taryba paskutiniais metais 
pravedė pačią giliausią vagą lietuvių laisvės kovoje, — 
šiandien kiekvienam aišku. Kad senato ir kongreso veik 
vienbalsiai priimtos rezoliucijos apie nepripažinimą Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos aneksijos yra pats aukščiausias 
šių metų Amerikos Lietuvių Tarybos ir Dr. Kazio Bobelią 
laimėjimas, — šiandien niekas nedrįsta ginčytis. Pridė
jus šį laimėjimą prie anksivesnių Amerikos Lietuvių Ta
rybos pravestų darbų, -r- kiekvienam aišku, kad jokia ki
ta politinė grupė ar kelių grupelių junginys nepajėgė to
kios gilios vagos išvaryti ir pravesti tokios* didelės svar
bos rezoliucijų. '• i . i-

Savo laiku buvo kritikuojamas ALTAS ir be pagrin-

Britanijos aukos žmonėmis bu
vo mažesnės.

, Z *

dyiais, badu
vusiab bdtobarduojant miestus

Texas valstijoje, Houston mieste.yra didelės erdviu laboratorijos. 
Paveiksle matome apmokomą moterį erdvės skridimams. Specialistai 
pirma turi nustatyti kaip erdvės spaudimas ar jo.stoka atsilieps j vi
są moters kūną ir į apatinę kūno dalį. Paveiksle matome tokį tik
rinimą.

iueię pažangą. . friįrrttAlrtči i rviii+Avii lėktuvai beveik susidūrė pe- 
te tame fronto xxLolZYvlH^ Im)Lvl refais •metais virš Mičigano Pa-

.ir mažumų teises
Vašingtonas. -— Lapkričid 

trys Amerikos įstaigos pasirašė 
taisykles užtikrinančias moterų- 
ir mažumų teises, priimant juos 
įdarbą bei tarnybas. Taisyklės 
pasirašė Dūrbo ir teisės, dėpšūr- 
tamentai ir taipgi Amerikos ci- 
vilinės tarnybos komisija.’ Prieš 
tas taisykles protestą pareiškė 
dvifinių teišių grupė it E] **

imanti komisija).
Amerikos juodųjų (colored) 

žmonių sąjunga mano kreiptis 
į teismą, kad darbo ir priėmi
mo į. darbus taisyklės būtų ati
dėtos, kadangi ‘ jos nesiderina 
su kongreso tais klausimais pa
reikštais norais bei priimta li
nijai

dėkos dienoje.
-. _ ’ - I r. x ..V/’ '■ - - .*

Čilė isleidža kalinius
. ' SANTIAGO. —' Čilės . kūrinė 
. Vyriausybė ., pradeda dįdėsniaiš. 
skaičiais išleidinėti iš kalėjimų

i politinius kalinius, Būk tūi vei- 
kiarit pasaulio opinijai ir kriti
kai; Tvaikas ihano, kad kaliniai 
paleidžiami naujai išrinktam Ą- 

. menkos prezidentui pareiškus, 
komisija (į valdžios darbus pri-1 ateityje JAV ekonomine pa 

- 'galba čilei bus duodama atsi-
1 žvelgiant į Čilės gyventojų ' tei

ses. ' J : J
Čilės- prez. Augusto . Pinochet 

paneigė laikraščių, žiiiias,. kad 
Čilės. Vyriausybė paleidžia kali
nius paveikta būšfiaiojo prieži

jams, kad 7j& milijonus, tūme 
: skaičiuje 2 milijonai karo belais- 
I vių). Antra vietas tenka Vokie- 
! tijai — 3.6 milijonai, tame skai
čiuje laBai daug karo belaisvių, 
žuvusių sovietų lageriuose. Tre
čioje vietoje Japonija (1.6 mi
lijono). .

Žuvusių tarp 420,000 ir 300,006
skaičiais eilėje yra Jugoslavija, 
D. Britanija, Vengriją, Lenki
ja, Italija, Jungtinės Valstybės 
ir Rumunija. Prancūzijos žuvo 
“tik’^ 210,000 kareivių, kiek ma
žiau kaip Austrijos (230,000). 
Suomija neteko 85,000, Graiki
ja 73,000, Indija 36,000; Kana
da 32,000, Australija 29,000. Li
kusiųjų kare dalyvavusių šalių 
nuostoliai kareiviais siekė ne
daugiau kaip po 12,000. .

Skaitant nuostolius civiliniais . 
gyventoj ais daugiausiai nuken- 
tėjusi Lenkija (5 milijonai), se
kanti Sovietų. Rusija (iki 3 mi- 
lijoiių), Jugoslavija (1.3 mil.), 
Vokietiją. »(virš 800,000), Japo
nija (virš 500,000). Rumuhija 
(tik truputį mažiau už Japbfiiją; 
Vengrija 280,000, OiandijA'l&8,- 
OOO, Graikija 140,000, Prancū
zija 104,000; D. Britanija 63,000

ja nukentėjo, neminėta.

Nepasitamavo
Afrikos riaušės

CAPE TOWN. — Šiais metais 
pasireiškusios stiprios Pietų Af
rikoje juodųjų studentų ir taip
gi suaugusių riaušės iiėpasitar- ;

tovai bus pranašesni, jų patriotizmas mums visiems at
rodys gilesnis, nes jie mokėjo padėti į šalį nedideles as
menines ambicijas ir sutartinai dirbti didžiuosius laisvi
nimo darbus.

Amerikos Lietuvių Tarybos kritikos niekad nebijo
jo- Savo pagrindan josios kūrėjai padėjo toleranciją, 
nes tik pakantrus žmogus gali ramiai išklausyti priešin
gą, nuomonę, pasvarstyti pagrindinius kritikų dėsnius ir, 
jeigu bent lašelis juose buvo gero, panaudoti laisvės ko
vai. ALTO metinės konferencijos ir ypatingai ALTo va
dovybė turėdavo kantrybės išklausyti pačius keisčiausius' didele Amerikos lietuvių dauguma? Kodėl jie nedrįsta ge- 
pasiūlymus, apsvarstydavo teigiamus ir neigiamus pasiū-jrų savo pasiūlymų aiškiai išdėstyti lietuvių daugumai? 
lymo aspektus ir padarydavo pačius tinkamiausius Kodėl kuolų kamšymas jiems atrodo naudingesnis, negu 
sprendimus. Nei viena politin: grupė, nei vienas įtakin- pozityvus darbas?

Neveikė aerodromų 
automatai

-Indianapolis. — Federalinė 
Aviacijos tarnyba Jndianapolyje 
sako, kad užsikirtus elektrom-' 
niams kontrolės aparatams, be
veik du TWA keleiviniai lėktu
vai būtų. 27,000 pėdu aukštu
moje susidūrę. Jie nelaimės iš
vengė tik lakūnų dėka, lėktu
vams vienos mylios atstumu 
praskrendant pro viens kitą.

Elektroniniai kontrolės apa-

DELFINU NEŽUS .
Santa- Cruz, Kai..Kalifor

nijos ųniversitėtas, padedant td 
nps žvejų prairibiiei, surado 
praktišką būdą nehūžu<hrtrdėl- 
firius,/gaūdant tūnos žuVp Tuo 
jų praktiškai surastu būdu, gau 
dant tūnos žuvį, galima suma
žinti delfinų riiirtirignmą 3(j%, 
o vėliau tą būdą dar pagerinus, 
delfinų mirtingumas galima 
bus iri visai panaikinti.

Antro pasaulinio karo 
-aukos žmonių ^gyvybėmis

Lenkų Dzien. Związkowy spa- . . . .
..._ _ ,lid 22-23 d. pranešnhu Ahtrojb tdše. Esą, tai šalie Si-o į^ribdas,

ratai yra įtaisyti beveik visuose Pasaulinio karo aukos žmonių kuris pasikartoja Mefaiikdje kas 
Amerikos aerodromuose, kai i gyvybėmis — užmuštais,-nužu-| 30 metų.

dymą juptiiėsiėms. paleidžiant 
jį iš baltųjų raukų.

— Juodiesiems laisvėj jięš- 
kant, P. Afrikoje, reikia naudo- 
doti ekonomini boikotą ir lega
lius streikus, atsisakant gatvių 
riaušių. Tai geriausias kovos į- 
rankis,.— sako, juodųjų ^Zulų 
giminės lytieriš G. Bufhelezi.

Meksika užpuolė šalčiai
' Stipri' šalmų banga nukrito 
Meksikoje ant sostinės Mexico

sušaldė Š asmenis^. a.

Oro spėjikai Meksikoje pra^ 
našaują- ateinanti mėnesį- tem
peratūra žemiau nulio sostinės

Andrius Mironas

Kontraversiškasis Jack Londonas
Godumas be ribų įduotą paketą, .tame atrado... porą svogūną ir rašte-, sigulė ligoninėn su nepaprastai ištinusiomis rankomis

Londonas jau buvo įpratęs būti apgaunamas. Jis,1!1 “Paketo padavėjas bus skanus su šiais svogūnais”-.į ir dešimties sluoksnių nusilupusia oda. Jo kojų nagai 
Kidk Ša galėjo būti tiesos, sunku pokyti, nes ne-l a??° P» Į>“ Parų. Penkias.savaites ^dyfoialber-net buvo patenkintas, kad tetaNetta išsiderėjo už jo ro-1

j maną $7000. ji įskaitė atlyginimą Ir už šavų pareigas! lengva įsivaizduoti raštingą žmogėdrą... Bet kelei Sodžiai tyrė keistą tropinę ligą. Australijoje Lontfo- 
■ viams pakako laukini, užpuolimų, tropiniu uodų įgė. «■ »?>•“ «>«««<» daugiausia bgdnlneie, «.

Urnų ir Charmian susirgimo drugiu. Vietos’salai Lon- han inte ap^gyvendami, kur tęsė gydymusi.
— už rankraščių taisymus. Brett su ja nesutiko, nes ji 
norėjo išbraukti realybę primenantį epizodą, kai jos 
pirmasis ir dabartinis vyrai bandė apgauti pradelan- 
tį rašytoją ir kaip Londonas atgavo bent $5.
S' ■ ■ --r * -•_ - >

šie $7000 būtą ištraukę Londoną iŠ ysų skolą, bet 
kaip tik tuo metu teta Ette priminė jam, jog šalia jo 
nuosavybės parduodamas kitas žemės plotas. Nors 
jam daugiau žemės nereikėjo, bet noras padidinti nuo-

n ai išbuvo penkis mėnesius, daugiausia ligoriiilėje, vė-

donas tyrinėje plaukiodamas vietos kapitono laivu 
“Mino te”. z

Laivas,. palaipsniui netekęs visą inkarą, įstrigo 
uolose ir tuo metu tapo apsuptas užpuolusią žmogė-| 
drą laivelių. Londonas buvo pasiųstas į krantą gauti 
pagalbos iš misionieriaus, bet laukiniai buyo įsiutę ir 
sudegino misionieriaus vieną pastatų. Kada “Minote”. 
buvo, pakiliau, nukelta nuo uolų, Londonas grįžo į. 
“Snarką”,

(1876—1916) 
j

Šimto metų gimimo ir šešiasdešimties metų 

mirties sukaktis
(Tęsinys)

Kelionės pertrauka

Londonas paliko savo reikalų įgaliotine “Mother
Mine.“ Charmian tetą Nettą. Ji dosniai žarstė lėšas, ‘ savybės plotą jį užvaldė, . Be to, jis svajojo ir apie 
tvarkydama Glen Ellen ūkio reikalus, išimdama iš. kitą, gretimą Kohler sklypą, kurio kaina siekė $30,000. 
Macmillano leidyklos avansus. Visa bėda, kad pati lei
dykla buvo patekusi į finansinius sunkumus.

Balansuodamas ant bankroto lyno, Londonas lai- jie buvo Polinezijos karaliuko svečiaL Iš čia leidosi 
kinai išsprendė problemą, painformuodamas, kad jis į Fidži salas, čia jis atleido kapitoną Warren už įgu- 
jau įpusėjo romaną “Martin Ėden” ir gavo $50001os narią^mušimą, juoba, kad jis buyo netikęs navi

gatorius. Pastarąjį darbą apsiėmė pats Londonas ir 
laivas išplaukė toliau, į Solomono salas.

Žmogėdrą tarpe

Tarpe visokiausių nuotykių, Londoteri betyrinėjant 
vieną salą, jis buvo pačiuptas žmogėdrų genties. Lau
kinių vadas paleido jį su sąlyga, kad jis nuneštų kitam 
vadui paketą. Sąžiningasis Londonas^ hėvykdydamas 
uždavinį, susitiko kelis anglą karius, kurie*įspėjo jį 
netęsti šios kelionės, nes' tai pavojinga gyvybei. Bet 
lyondonas bflVo Užsispyręs ir pareiškė kėliausias pas Pagaliau Londonas nutarė šią kelionę baigti, 
genties vadą. Tada anglų patrulio vyresnysis panau- 1 -m.—- .r-r - - - —
dojo kareivių jėgą ir privertė Londoną Atidaryti jam pasiekė Sydney uostą Australijoje, kur Londonas at-

jau įpusėjo romaną 
avansą. Tai išgelbėjo motinos namą, bet likusioms sko
loms padengti Londonas pasižadėjo rašinėti iš kelio
nės “Harper’s” žurnalui. Visa tai atlikti reikėjo grįžti 
namo, todėl, sėdęs į “Mariposa” garlaivį, Londonas pa
liko savo įgulą, išvykdamas tvarkyti reikalus.

Aptvarkęs lėšų plaukimą, prieš sugrįždamas į Pa
peete. Londonas vėl paliko savo reikalus ponios Ea
mes rankose. Bet ir vėl ji elgėsi savaip, sulaikydama 
jo rašinius <iš kelionės, tuo išsiderėdama stambesnius 
atlyginimus. Tuo metu spauda buvo apversta Lon
dono rašiniais ir ją vertė krito. Pati tetulė tuo tarpu 
ir vyrą pakeitė, išsiskyrusi su Eames ir ištekėjusi už 
antrojo “Overland” leidėjo Payne.

Grįžęs į Paeltę, Londonas su Charmian nuburiavo 
“Snarką” į Bora-Bora, paskui į Pago Pago salą, kur

1909 m. kovo mėnesį Londonas pasiuntė navigate- 
rių ir “Snark” buvo atburiuotas į Sydney, kur vėliau . 
parduotas iš varžytynių už $3000. Londonas suprato, 
kad jo vieta Kalifornijoje ir jo darbas — rašyti. Žmo
na negalėje ramiai kalbėti apie “Snark” laivą ir ke
lionę. Tuo būdu, šis atsisakymas nuo kelionės aplink 
pasaulį sudarė ir ją vedybose tam tikrą spragą, nes 
iki šiol tylėjusi ir pakentusi kelionės Sunkumus, Char
mian dabar atvirai pasisakė nepakenčianti šios kelie-

• e - — . Kelionės pabaiga
Pa ts'Xondonas susirgo malarija,’ tačiau vis rašė_____ _ ________ _________________ ___

laive, ruošdamas medžiagą knygai “Adventure”, apie Johnson apkeliavo aplink pasaulį, užsidirbdamas toli- 
savo nSdfyk^us koptos plantacijose ir apie Solomono mesnei kelionei. Londonas gi tebeturėjo skolų. Jo 
salyno žrnogėdras. Vėliau buvo išleistos trys knygosh knygų populiarumas blėso, 0 tdo pafiu totytefi ftflė 
— “Whetf God Laughs”, “The Night Born” ir "The Į jam tikra kan&a.
Human Drift^ ir fitWkiliiluii

Plauktejunt salose, Londonas pats susirgo He&to-1
ma odos liga. Nepaprasti skausmai visame kune, oda i « ia

n as sugrįžo į San Francisco su ; a. Tik
4
i

*
■i

*, 
jf

Palikę laivą, visi sėdo j garlaivį ir per 12 dienų aPruno>
(Bus daugiau)
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KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

Neaiški

Kad-

SLA

MOiįLRNlšKOS AIR-CUNDITIONKD KOPLYČIOJ*

1739 So. Halsted SL, Chicago, UI. 60608

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

Medical. Building). Tel. LU 5-6446X 
Priima ligonius jpagai stuiiaruną.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8UO4.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

ir nAktl

TURIME. 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

SI SI VIENIJIMAS 
LIETUVIU 
AMERIKOJE

NARIAI:

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių 

tireKlorfy
5 ASSOČiacijO:

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

M 0 V I N G
Apdrausta* p.rkreuttym.« 

ii įvairiu atstumu.
ANTANAS- VILIMAS

Tol. 376-1882 arte 176-5996

Abe Beame atidengia plakėtę. 
Kartu seka ir trumpas aprašy
mas.

wuote tuos biznierius.
EURU GARSINAS] : 

•U A U J I E N o s r*

PHYSICIAN AND SURGEON 
' 2434 WEST 71st STREET
. . Ofisas: HEmlock 4-5849 

- Read. 388-2233 
OFISO VALANDOS; 

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

ir šeštad. ūktai susitarus.

kiui sukalbėjus maldą,'pirma
sis atsisveikinimo žodį tarė Ani 
cetas Simutis, Lietuvos Genera 
linis konsulas; pojo kalbėjo 
Aleksandras Vakselis LB New 
Yorko Apygardos vardu; žodį 
tarė Genovaitė Meiliūnienė, 
Susivienijimo. Lietuvių Ameri
koje gen. sekretorė; Antanas 
kalbėjo New Yorko Sandaros 
kuopos vardu, o inž. Jurgis Za. 
bielskis — LB Queens Apylin
kės vardu.

DIPLOMATŲ BANKETAI
Spalio 25 d. Washington, 

D. G buvo koncertas ir banke
tas diplomatinių misijų šefų ir 
jų žmonių garbei, minint Jung 
tinių Tautų $1 metų sukaktį* 
Parengimas globojo JAV pre-

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

jL5 Aparatai • Protezai. Med. Ban- 
V aažaL Speciali pagalba kolom

• % (Arch Supports) ir 11
VaL: 9—4 Ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2*50 West 63rd St., Chicago III. 60629 

Toiofu PRhpact 8-5084

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

Išėjo BeKejdus žurnalo
Vilties naujas numeris
Folkloro žurnalo gruodžio mė--

Gausite spausdinta.* Informacija* įeirn oara«v«ir

gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesi *r vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimą Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai peapsivilksiine visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats matę mūsų pastangas ir pažįsta mūsų širdis. Jis mato kaip 
mes stengiamės numarinti senąją prigimti, ir atmesti nuo savęs kūno dar
bus ir apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingais 
nuo pasaulinių ir .būti patinkamais Dievui.

, VUi žino, kad mirtis yra tiauri ir'paliočie kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tf klausime atsako knygutė -Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center. 

850 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

PI IKI KNYGA. PAKASYTA SI MEILI
LIETUVAI IK ŽEMDIRBIAMS

, • t ’ 3 » • - ; ' j
Dr. Juout Dovpara*. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS, Studija. Ištąik 

Chicagoje 19C6 metais paties autoriaus lesomja. Knyga dviejų da 
.' Jsme* ūkio Švietimo problemos ūkininku 'kraite U dalis’ 2ėmt*

BUTKUS - VASAITIS
4446 So. 60lh Ave^ Cicero. 111. Phone: Obympic 2-1U 1)3

4605:07 So. HERMITAGE AVENUE 
Tel.: YArds 7-1741-1742

STEPONAS C. LACK IR SONOS 
A (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213

2314 WEST 23rd PLACE Vlrginta 7-««72

11028 SOUTHWEST HIGHWAY Palos Hills, HI. 971-4410

REZ.: G1 8-0873 
pReWeWiN-MSINAb 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO^ 

GINEKOLOGINĖ CHIHURGDa 
6132 So. Kedzie Ave.,. WA 5-26/0 .

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

Garbingas pasidavimas
OKLAHOMA CITY. — Buvu

siam gubernatoriui David Hall 
už kyšius ir lupikavimą nuteis
tam trejus metus kalėjimo pa
tenkintas prašymas “garbingai _____
pasiduoti” — atvykti j'kalėjimą 
be- “palydos”. Normaliai pasi
duodantis nusikaltėlis yra su
rakinamas grandinėmis ir į ka
lėjimą lydimas U. S. maršalų. 
Gavęs tą leidimą jis pateikė se
kantį — sumažinti jam kalėji
me sėdėjimo laiką ir nukelti vė
lesniam laikui pasidavimo datą, 
kad galėtų daugiau uždirbti pi
nigų savo paliekamai šeimai iŠ- 

’ maitinti. Į tą prašymą teismas 
dar neatsakė.

4330-34 So- CALIFORNIA A V ENfE 
Telefonas: LAfavette 3-Q440 .

Neaiški akcijų rinka
NEW YORKAS. 

ekonominė ateitis iš vienos pu-, 
sės ir neišryškėjusi po rinkimi
nė padėtis bei naujai išrinkto 
prez. Carterio busimoji ekono-^ 
minė politika iš kitos verčia ver
tybės popierių rinkai jaustis, 
suglumintai bei sumišusiai.

Akcijų makleriai - gaudo tik, 
momentus, norėdami pasipelny- | 
ti,. bet nei vienas nesiryžta mes- į 
tis l rizikingas' toli siekiančias

liečiu, itojo į krikščionių de
mokratų partiją ir 1923 m. bu 
vo išrinktas į II-jį seimą atsto
vu. .

.1922 m. naujai įsteigtame 
LietųVos universitete jis pradė
jo profesoriauti. Teologijos-fi
losofijos fakultete — dėstė vi
suotinę literatūrą. Būdamas 
Lietuvoje parašė daug knygų 
lietuvių, prancūzų it vokiečių 
kalbomis: lengvosios atletikos 
vadovėlį (drauge su K. Dinei
ka), Beethoveno' jaunystė, H. 
Sense ir Elzbieta Steigei, Juo
zas Tau telis, Jaunas. Goethe ir 
k t Su Ona Jakštyte sukūrė lie
tuvišką šeimą. 1941 m. kovo 22 
d. išvyko į Šveicariją ir ten ra 
šo knygas ir straipsnius. Pas
kutinis veikalas yra “įtie Vėr- 
gesgenen Balten, kuris vėliau

Atsisveikinimo Gedėjas Juo
zas Audėnas apibūdino velionį 
kaip žmogų ir biržietį, visada 
pozityvų veikloje ir malonų 
draugystėje. Jis atsisveikino 
Lietuvos Valstiečių Liaudinin
kų Sąjungos iš Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo. Komiteto 
vardu.. Lapkričio 6 d? velionis 
buvo palaidotas Cypress Hills 
kapinėse^ Brooklyne, NY. kur 
palaidota ir jo žmona.

Velionis paliko du sūnus: 
prof. Raimondą ir inžinierių 
Algimantą su gražiomis lei- 
momis — žmonos ir 7 vaikai
čiai. ELTA

Telef. BE 3-5893

DR. A. B.GLEVECKAS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS
3907- West IO3rd Street , 

Vc^ašos pajai susitatifną^?

lUTHUANIAN AI.I4ANCE OF AMERICA
,«I7 U KST STREET VOKE -x t ui<»hi

DK. I’AL'LV. DAUGIS 
GYDYTOJAS |R CHIRURGAS 

Westcnester Community KIiaikos 
Meaicino^ OireKšorius.

1938 SJvtanneim iCa^tofe^fcnsMer, iiL 
VALAiNLhjb; 3—y daroo dienomis ir 

Kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
lei.; 56Z-2727 arba 562-27zc r

NAUJIENOSE GALIMĄ GAITJI H. TAMAŠAUSKO 

LIETUVIŠKĄJĮ 4a MARI 
s

336 puslapiais su Žemėlapiu ir paveik s latl apraše Pa n? ir į, senus jo 
gyventojus ir gamtą. L200 lietuviiky vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai. v

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
I,/ 2533 W. 71st Street

įi Telef.: GRovehil) 6-2345-8
fa *• 1410 So. 50th Ave., .Cicero
■ TeleT.: TOwuhaU 3-2108-S

■GEORGE F. RUDMINAS
4319 So. UTUAN1CA AVE. Tel.: YArds 7-M3S-11X9

"Apsivilkite Vtolpežiu Jėzumi Kristumi". — Rom. 13:14.
šitas patarimas yra duota' parižventusiems, kurie buvo Vieipaties pri- 

pas&ulio etninių grupių šokiai, imti įr'atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai- 

jų papročiai ir istorinės apybrai
žos. -šiame numeryje nemažai 
kalėdinių sveikinimų. M. š.

Juozas Eretas sulaukė 80 metų •
■ bdvo išverstas į anglų ir pran-
I ’ cūzų kalbas.

Nuoširdžiai vertiname suka- n- ponios

DAIMID

Gėlės visoms progoms. 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

.4*4 WES1 63rd STRe»3
T.t.fonri: PR 8X833 tv PR 84834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Dtlship krautuvė 

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318

_ • 1896 m. spalio 18 d. Juozas 
Eretas gimešveicarijoj, Baze
lyje. Jis studijavo Bazelio, -Fri- 

vah, burgo ir Luzanos universifetuo- 
trec' S®. Universitetą baigė 1918 m.

Parašė knygą apie Lietuvą ir 
redagavo biueltenius. ■

1919 m. Berne-įprie. Šveicari
jos. vyriau^vės susiformavus 
Lietuvos diplomatinei misijai 
ir terr įsteigus spaudos biurą, 
Eretas buvoxpakviestas redak
torium. Ten- jis savo veikalą 
“Litauęn” išleido ir prancūzų 
kalba. Tais pat metais dirbo 
spaudos, biure prie Berlyno pa 
siuntinybes ir • tų 'pačių metų 
spalį buvo pakviestas Į Kau
ną. čia, be kitų pareigų, suor
ganizavo Lietuvos Telegrafo 
Agentūrą ELTĄ ir buvo jos di 
rektorimm Lenkams užpuolus 
Vilnių, Eretas savanoriu įstojo 
į Lietuvos kariuomenę ir buvo 
.pirmojo savanorių pulko va
do K. Škirpos adjutantu.

Karui pasibaigus. Eretas pe
rėjo į civilinį gyvenimą: orga
nizavo blaivybės draugiją, spor 
to šventes ir kt Jis greitai pa
sidarė pavasarininkų vadu ir 
tik 1928 m. pavasarininkų va-, 
dovavima perdavė dr. Juozui

Autorius, savo Žodyje ra»> jei liūdnas lietuvio tautos uktouū- 
nebūtu sutrukdęs Uetuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu m- 
gnovp* gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politinių, ekujianu 
niu a kultūrmra laimėjimų, šiandiena, drąsiai galima sakyti lietuvių 
tauta galėtų dutttaoUs ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo lik žemdirbiams skaityti, kadangi 
abeoliuti beturiu tautos dauguma (88.12%; buvo ūkininkai ir po na- 
aaulj išblaškytų lietarių absoliuti dauguma yra arba patys buvę Ūki
ninkai. arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brai— — 
liūčiai lietuviu daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile 
žemei, parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti 
autoriaus skirtams Lietuvai Mat* žodžiais; "Dėkinga* sūnus - myli 
mai Tėvynei Lietuvai”. z

Knygas 300 puslapių su Hsor vaizdelio Ir lente h u tik $600
Gauoema Naujienose. , .

Čeki arba Money Orden siusti takiu sdresu

NAUJIENOS
I73Š .So. HALSTED STREET, CHlCAfiO. ILLINOIS ow60x

Gote pinigus, tuojau knygg pasiųsime
'___  _ _ , / jį j 4 t1*/ 44 X y i

liūdesio VALANDOJ gi
į žs< lite

MAŽEIKAS EVANS ji 
I■.^■WOOTtfvW'P/RKTbRIAl ■ y

I 6845 So. Western Ave. Air Conditioned Cbapel and» 

REpublic 7-8600-860-1 ?arkin£ FacUities’ j 
rtrte trvera Wto«. sueito dair* «nrtpe toply.-.a v-a»n ĮUl »»a^ 1

OR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES, 
IR GEsLZLĖS LIGOS '

2858 W. 63rd Street

. Valandos pagal susitarimą

GĖLININKAS
Uateiumo arba liūdesio valandom 
gražiaund

piu pepuosinHu t* sezuuines 
xeies

«ov a P.ĖTRG (PU** »•*!'; as> 
ČL .' ■?'- 
DAUBARŲ SŪNUS

fa. Harlem Ave. — 586-1220

Pakvietititai buvo Valstybės 
į Sekretoriaus Henry Kissinger 

' ‘ ‘ ~ Lietuvai ats-
ktuvininko didžiai vertingus tovavo Charge d’Affaires a. i. 
darbus ir nuopelnus Lietuvai, dr. Stasys Ba&is su ponia., 
o Eltos biuletenio įkūrėjui ir Dr. Bačkis oą ponia taip pat 
pirmajam jo redaktoriui linki dalyvavo Nigerijos, « Omano 
me ilgiausių ir dar kartą ii- Papua, Naujoaaios Gvinėjos, 
giausių metų. ELTA Venecuelog ir Zambijos amba

-----------  1 sadorių surengtuose priėmL 
PALAIDOTAS ALBERTAS mūose. ELTA

OšLAPAS
Š. m. lapkričio 1 d. savo na

muose Rego Park, NY, staiga 
mirė Albertas Ošlapa$, išgyve
nęs 80 metų. Jis buvo rimes -
18% m. balandžio 4 A Jaida «jo padidinto. Yra
nišniikių vienkiemy, Nemune- da^ nuotrauky įdėto ii betavnĮ 

veiklos su aprašymais. Paskuti
niame žurnalo viršelyje įdėta 
Chicagoje įvykusios šokių šven
tės išsirikiavusi šokėjų scena. Po
nios Gerald Ford padidinta nuo
trauka.' Dr. A. Curtius garbės

SLA — jau 80 /n«ty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo aau 
giau Kaip 6EFTYN1US MILIJONUS • dolenu <avo apdraus 

1 uems nariams.
■ - - - ■ ■ ' ' -- - • -

SLA - dtdžiausU lietuvių fraternahne arganizatija duoda gyvy 
bes apdraudę ir iigoįe pašalpą, kuri yra pigi, nes SUS1V1K 
NUIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu

Jau tun daugiau kaip tris su puse mt1i|ono doleriu kapitalą, 
tad jo apdrauda -tikra ir >augi. ^Kiekvienas lietuvis čia gab 
.gauti JYainų klasių reikalingiausiai apdraudas nue $100.00 
iki SJO^OaOO.
jaunimui duodu gerą Taupomąją Apdraudę čndovtrnefyt In 
sursnee, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo, mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai

SlxA duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams

SLA — AKCIDĘNTALfc APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama Hetuviskp KLUBŲ ir draugijų na
riams ,U1 $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2U0 

\ jmetua?
S» A X- kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų Kreipkitės t Jcuopų 

; veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO cĮaTfcus

EUDEIK

1915-1919 m. vokiečių ir bolše
vikų okupacijos metu jis mo
kytojavo Gaidžiūnų, .Vabalnin 
ko vis. pradžios mokykloje.

1919 m. Lietuvos karinome- plakėtės. atidengimas lietuvių 
nė išmušė sovietų Raudonąją Plazoje New Yorke. A. J..Var- 
kariuomenę, kuri buvo iižėmu- nas ir_New Yorko miesto meras 
si Žemaitiją ir Aukštaitiją, Lie
tuvos vyriausybė mobilizavo 
inteligentiją kas buvo išėjęs ne 
mažiau 4 klasių gimnazijos ar
ba tolygaus mokslo. Buvo mo-ituvaitės puošia Kalėdų eglutes, 
bilizuotas ir; Ošlapas. I Galinos Gobienės nuotrauka se-

Kariuomenėje išlaikęs atitin'ka aprašymą apie lietuvių tau- 
kamus egzaminus, Ošlapas bu- tinius drabužius ir papuošalus, 
vo pakeltas į karo valdininkus. į Yra ir Denverio lietuvių šokėjų 
1921 m./įsigijęs brandos ates-' grupių nuotraukų. Per visą žur- 
tatą, įstojo į Lietuvos universi nalo puslapį įdėta Toronto jau
tėto teisių fakultetą ir jį baigė nulių “Gintaro”.šokėjų nuotrau- 
1926 m, 1930-1944 m. advoka- ka ir ilgokas aprašymas' apie ki
tavo Kaupe ir kurį metą'buvo tas šokėjų grupes, kurioms va- 
T.ietfrkifr'juriskonsultas Pasi-, dovauja p-nią Karasėjienė. 
traukęs nuo 1944 m. naujos oku “Viltį” anghjrtalbą leidžia ir 
pacijos, gyveno Vokietijoje. redaguoja šokių mokytojas Vy-1 akcijų operacijas.

, 1949 m. atvyko į JA V.ir apl 
sigyveno New Yorke, čia įsi
jungė į Lietuvių Tautinės San
daros kuopą; valstiečių liaudi
ninkų kuopų, Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 126 kuo. 
pą. Kaip Sandaros ^atstovas, Oš 
lapas buvo nuolatinis narys 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
New Yęrko skyriuje ir dažnas 
jo pirmininkas.' -

Po keletą metų pirmininka
vo Sandaros iš Valstiečių liau- į 
dininkų kuopoms. Ugiau pas- ', 
kutinį metą velionis vadovavo ' 
LB Queens apylinkei NY. Bu- f 
vo išrenkamas ir į NY Apygar 
dos valdybą. Daug metų,Ošia-; 
pas buvo Tautos Fondo vicėpir į 
mininkas fr reikalų vedėjas.- 
Tuo laikotarpiu buvo įsteigtas ! 
Tautos Fondo atstovybių ir įga 
liptinių tinklas. . .>

- ' A
Atsisveikinimas, su velioniu 

Ošlapu įvyko lapkričio 5 <L 
Garšvos koplyčioje, Richmond

! A ma - x — * - ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
Metinė prenumerata $5, pavi©-1 
nis numeris |1.

Žurnalas spausdinamas gera
me popieriuje, ^ame telpa,viso

DR. K. A. V. JUČAS 
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1UO2 K WESTERN AVE. 
5214, N. WESTERN AVE- 

Telefonas atsakomas 12 vai.

DR. FRANK HECKAS
OPTOMETR1STAS 

1 KALBA LIETUVIŠKAI 
261« W. 71st St. — T«L 737^5149 
Ttarina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses*.
>1. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: «n»*ad. nuo 1—4 „Po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso tolafu 776-2880 
Naujas rsz. tolsf^ 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8«ndra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
OfiMs: 2652 WEST 59th STREET 

Tol.: PR 8-1223
OFISO VAL.; pirmu, antrai, trečiad. 
tr penkt. 2-4 ir BB VaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL jx> pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

SOPHIE BARČUS Į
radijo šeimos valandos

■ Visos programos iš W0PA, 

1490 kH. A. M.

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

Telef.: HEmlock 4-2413

CHICAGO, ILL, 60629

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

ęer-J- * . ------- . — -i J)

----------- _____________ _ ____ .fcfa. og-------- --------------------- T. -

PERKRAUSTYMAi 7

MOVING
Leidimai — Pilno apdraudė

ŽEMA KAJNA
R. ŠERĖNĄ I V 

Tel. WA 5-1063
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mą, turi teisės reikalauti, kad į 

jam būtų duodama švari, gra-j 
žiai atrodanti, nesugadyta pre 
kė. tiek priskrętę, kad baisu: 

Taip turėtų būti, bet nėra, pažiūrėti.
Ne visi kepėjai iškepa kaip rei panagėse

sės g;
ir duonos kepvjų pagamink} 
šviežią, nesuspaustą, nesumai
šytą kepalėlį. Kiekvienas pir-

geba nesužalotą atvežti j krau'no leidžiamos dujos-nenumari- 
tuvę. Bet labiausiai duoną,su
gadina duonos inaigxtojai. Jų

gražiai atrodančią šviežią* duo- viduryje esančią skylę iškristų, 
ną. Dabar už kepalėlį mokame Tešlinių skylės (doughnut hole) 
virš dolerio, todėl, 
tos, turime teisę 
nes

man 111a- skanios, dideli ir maži jas val
ganti šviežią, g‘». J>et s u maigytos riekės skylę 

nesun»aig>tą ir niekur netran- suvalgo iuaigjtojas, 
kytą kepąlelį. į par<Įavėjai turėtų neleisti vi

tokią duoną mes turime ki- moterėlėms ir vyrams
Pardavėjai turėtų neleisti vi

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
gauti. Ne tik pardavėju, bet d niaigvti. Reikia

1 • • *4 * '»

k ėjas, sumokėjęs prašomu su-!vajo palikti ramybėje. Par-J
kad' Chicap^ E

SU SAVAIS APLINKUI

kia duonų. Ne visi išvežioto j ai rijų lizdų. Ten. gali būti ir už-
iš kepvklos paimtą duoną su-1 krečiamų mikrobų, kurio kū-

S'na..
Naturmortas

Duoną maigo ne tik panda.
yra daugybė. Ne viena moteris vį,jaj su pirkėjais ar pirkėjo-

jiems 
pasakyti, kad jie gali maigyti 
tiktai savo kepalą, kurį nusi-j 
pirko, o visus kitus kepalus pri i

REAL ESTATE SOS SALE. 
Namai,'žemė — Pardavimu*

REAL ESTATE FOR SALE 
Žemė — Pardavimui

B savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59(ir Talman.

PELNINGAS investavimas

Žemi taksai. Brighton Parked

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENEŠLNlAl^ IŠSIMOKjSJIMĄIS 
DEL VISŲ INFORMACuŲ.'KR22PKITES J 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas'

2212 ^7. Cermak Roar Chicapo K Virginie 7-7747

registruoti 23,800
lių nuopuoliai, kuriuose 750 žmo
nių užmušta ir 6,100 sužeista; 
nuostolių -padaryta tiž daugiau 
kaip 57 milijonus dolerių.

Vyt. Kasiulis

Praėjųsiais metais Bogotoj už-
I automobi-

davėjai privalo atminti, 1—( 
ne visos duonos maigytojog tu-i 
ri švarias rankas. Kitų nagai j 
vra tiek priskrętę, kad baisu:

-- x_______— . tri
jų apartm. med. ir biznio patalpa.

DUONOS MAIGYTOJAI
Visi mėgstame gerai iškeptą, dešros ar sūrio padėti, nes pro

DaiL Vlado Vaičaičio dar-

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

AUKŠTO mūr. Puošnus butas

j: jr >

ėąuipment; such as packing ma
chinery/ conveyors, etc. Prefer 
candidates wth machinist ca
pabilities. -

Permanent -position, paying

Tokios maigytojos 
nešioja tikrą bakte-i

*

*

IĮ|-

kė, planuodama nusipirkti vie Dian pasitaikė maty-
j bų parodą ruošia ir globoją Jur- 

barkiečių -komitetas gruodžio 
““ 10 —19 d. Jaunimo centre. Bus 

. išstatyta apie 50 įvairių kūri
nių. • a

Greičiau- dėže, pristatyta duonos kepa- j užpultas ankstybo rudens slogų, —Pensininkų dėmesiui! šiais

ną kepalėlį, turi apmaigyh ant g patį bosą, maigantį atvež-
stalo ar lentynoj gulinčius duo- kepalėlius- Nei jis duoną,
no.s kepalus.

Jeigu kas paklaustų, kuriam krautuvę, kurion vienas jo 
tikslui ji tą duoną maigo, tai žėjas tik ką atvežė popierinę! 
negalėtų pasakyti.
šiai,

kepė nei vežiojo, bet kai užėjoį 
ve-

TRUMPA‘

— Kazys Beniušis, mūsų ko
respondentas Winnipege, buvo

kad maigo iš įpratimo. lų> tai pats kepyklos savinin- todėl negalėjo parašyti apie ten metais lapkričio niėn. 24 d. 2
Be to, duona guli, ji gali pasi- kas panoro tą duoną iškrauti iš 
rinkti patį geriausią kepalėlį, dėžės.

veiklą bei!vai. p. p; Lietuvą Pensininką

Niekas nieko jai nesako. Ji pa Kepaliuką po kepaliuko jis
sirenka gražiausiai apkeptą ke dėžės, abiem rankom
palą, pasideda j šąjį, o likusius paspaudė iš šono, tarytum ma-
pradeda maigyti iš eilę. Viena žą rėkiantį vaiką, ir padėjo į
paspaudžia viename gale, kitą ]entyną. Vėliau ima kitą kepa-
paspaudžia per vidurį, o trečio 
galą ir vėl maigo. Klauso, kaip

lėlį ir vėl maigo ir deda. Kepė
jas turėtą suprasti kad maigy-

pluta treška, padeda į lentyną įa duona yra sugėdyta duona.
ir ima naują kepalėtį. Ji nuei- Niekam nepatinka kepalėlis, ku
na su šalin atidėtu, jos pirmiau 
šia pasirinktu kepalėliu,- o vi-j 
sus kitus sumaigo ir palieka, i

Sumaigyta duona ne kaip at, 
rodo, bet blogiausia, kad pas- ’ 
paustoje vietoje atšoksta plu
ta. Gerai, jeigu ji tik atšoks
ta. ]

rio pluta yra atšokusi.
— Kuriam galui maigai švie 

! žią duoną? — aš jo paklausiau.
—r Tai mano duona, mes ją 

kepam, — jis man atsakė.

— Buvo tavo, kol ji buvo pe-
Bet kartais įspausta vieta čiujėį bet kai atvežei į krautu-

neatšoksta. Dažnai taip Įspaus v§’ duona jau ne tavb — 
tą duoną maigytoją ir palieka, iam pasakiau, — ji priklausys
su įlenkta pluta.

O jeigu kuri dar bando ją 
atitaisyti, tai turi paspausti iš 
šono, kad Įlenktas vidurys vėl 
atšoktų Į savo vietą. Jeigu šo
no pluta išsilygina, tai tokio t 
kepalo viduryje yra didelė " 
skylė. Kas šitaip sumaigyta ke-

yra

as

tam, kas ją nusipirks...
Nieko jis man neatsakė, o 

aš neiškentęs dar pridėjau:
— Turi nešvarias rankas. 

Kuriam galui savo nešvarą da 
lini kiekvienam duonos pirkė 
j ui?

ši blogą maigytojų paprotį
palą susiperka, tai riekutės iš-■mes galime siek tiek pataisyti,

. v. • . , ■ į 1 -. r. 1 -n n. T.r.1 ... ’jeigu kiekvienas duonos valgy 
tojas, pamatęs tokį maigytoją, 

Jeigu kas iš tokios riekutės darantį nusikalstamą darbą,

eina panašios Į baronkas, su 
skyle viduryje.

bandytu sau sendvičių pasida- tuojau sušuksime: Maikytojau, 
ryti tai tas sendvičius jam iš
eitu su skyle. .Jis neturėtų kur

rankas šalin nuo duonos!
.Reporteris

up to $7£0 per hour, plus at
tractive benefits. -

P LEAS E CALL 
. '.CARL STRAND 
581-6100, ext. 352 
TOOTSIE ROLL

- ;e..u ./INDUSTRY
An equal opportunity employer

Kaip ąoviety solistas 
išsisuko iš beprotnamio 

: MASKVA. — Sovjetų solistas 
aktorius Fiotr Starčik papasa-
kojo kaip jis išsisuko, nuo be-

gyvenančių lietuvių 
nuotaikas. Dėkui už laišką ir už Sąjungos valdyba Gage parko 
penkinę Mašinų fondui.

— Vytauto Didžiojo šaulių 
Rinktinė paskyrė Naujienų pa
ramai $25 ir juos atsiuntė per 
Jadvygą Sasnauskienę. Dėkui 
valdybai ir visiems tos organi
zacijos nariams.

— Julija ir .Paul Petraitis, 
Torrance, Cal., pratęsė iš anks
to be raginimo savo prenume
ratą, tuo sumažindami admini
stracijai darbą ir išlaidas. Savo 
laišką jie taip užbaigia: “Pride
dame prie šio laiško $5 Maši
nų fondui, linkėdami Naujienų 
štabui ir visiems - naujįenie- 
čiams linksmų švenčių!” Dė
kui.

— Klaudijus Pumputis, žino
mas elektros įrengimų bei re
monto kontraktorius, aktyvus 
patriotinėse organizacijose ir 
dosnus bendrųjų darbų bei 
spaudos rėmėjas, mokėdamas 
sąskaitą, atsiuntė dešimkę Nau
jienų paramai. Dėkui.

— A. Tamulynas iš Marquet
te Parko apylinkės, [ 
mas iš anksto be raginimo 
numeratą, savo gerus

Fieldhouse (55 South ii Wes
tern) patalpose šaukia narių 
susirinkimą. Susirinkimas šiais 
metais' bus paskutinis. Darbo-1 
tvarkė, aktualiais sąjungos klau 
simais, bus patiekta vietoje. Na
riai kviečiami kuo skaitlingiau- 

(Pr-)siai dalyvauti. ’Valdyba

NESENSTANTI DOVANA —
DAILĖS DOVANĄ

Gausus pasirinkimas dauge
lio dailininkų darbų. Kainos $20 
—-$300. Čiurlionio Galerija, Ine., 
4038 Archer Avė. Tel. 254-4470, 
523-9162. > M -

y

pratęsda-

protnamio ir “gydymo”, žodžiu
jis sutikęs su sovietų valdžios 
reikalavimais.

Starčik prižadėjęs kas penk
tadienį neberengti Maskvos prie
miesčiuose savo bute mažų tea
tralių su vaidinimais būreliams 
žiūrovų. Už tai prieš pora mė
nesių jis buvo priverstinai nu- 
gabentas Į Selotroiskaja proto
ligų ligoninę, kaltinant, kad ig
noravęs policijos Įsakymą baig-
ti savo koncertus.

Psichiatrų komiteto pirminin
kas pasikalbėdamas su Starči- 
ku “kaip vyras.su vyru” pripa-

Kolumbijos sostinėje 
Giltinės šienpiūtė

BOGOTA, Kolumbija. — Mies
to administracija nepajėgia su
drausti pramuštgalvių automo
biliu vairuoto; uį’dėl kurių kal
tės automobilių -nelaimių auko
mis Bogota turi pirmąjį rekor
dą Naujajame Pasaulyje.
automobilistus toli.'pralenkia Be
gotos miesto autobusų šoferiai.

nustatyta,

Bet

pre-1 Pavyzdžiui, policijos 
linkėji-[kad vienas policininkas per 45 

mus atlydėjo $8 auka. Dėkui už minutes pavažinėjęs autobusu

tf * / t ■
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Vokietijoje karpiy ūkis tapo svarbiu veiksniu krašto

L

džio mėnesiais, kada jie bčna patys riebiausį ir jslą- 

matome vokiečiu žvejus, gaudančius kirpius netoli 
Niurnbergo esančiame ežere.

■ ■ • -• i L lx -• -
.. ■ ■1 ' ? i

R x 

■J
B - i ’

gyvenime. Vokiečiai gaudo karpius lapkričio ir gruo- 
. džio mėnesiais, kada jie bčna patys riebiausi ir ska

niausi, jeigu šeimininkės moka juos iškepti. Paveiksle

-A

RUSIJOS VALDOVAS ATSKRIDO 
TRIJŲ DIENU VIZITUI

Rumunijos vyriausybė pasirašė nauja 
prekybos sutartį su Amerika

Į ęonidas Brežnevas, praeitą 
/j.,.."., r l } 

Bnkarestąę; kad galėtu pagerinti Ssovietų Sąjungos santykius' 
su < 
prezidentasj ir vyriausybė priešinosi 
v j — - -t .»- » *. .. ■* ■* -

rinėš sovietų karo vadų pozicijos.
ii

....... a
Sovietai be paliovos ieško, tiria, knisinėja, norėdami surasti 

naujų, efektyvesnių ginklų žmogui nužudyti. Amerikos žvalgyba 
patyrė, kad rusai paskutiniu laiku intensyviai bando ultrą trumpas 
bangas, norėdami jas pritaikyti 'karo: reikalam. Ultra trumpos 
bangos gali sumaišyti žmogaus orientaciją, suardyti nervinę šiste-

BUENOS AIRES. - - Argen-1 
tina susirūpino savo pakraščiu i 
saugumu, Įsitvirtinus rusams ’ 
Angoloje.- Argentinos užsienių! 
reikalų ministeris pareiškė, kad i 
iš seno laisvas ir visiems prieina- ’ 
mas. Pietų Atlanto. Istoriškas bū- ;

ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 
11 m. 7 kainb. 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
rnas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29300.

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

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

Erdvūs 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 
po Naujų Metų kitur. Reikia pirkėjo 
su $5,000* savo pinigų.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
Jigoninės Pigus. -
. 4 BUTU MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš geru rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt? 
ra. $8,500. pajamy. Vertas $50,000.

VA L D I S
REAL ESTATE

2625 WEST 71 STREET
Tel 737-720C, arba 737-8534

auto mūro garažas. Radiant šildymas.

ELEKTROS ĮRENGIMAI. . 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
r \ 
rantuotai ir sąžiningai.

KLAUDIJUS PUMPUTIS _ 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel.: 927-3559

Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga-

BESTIHINGSINUFEJ
Call Frank Zapclis 
320872 W.95trh St.

GA 4-8654 
.' M

^Gtate^F ajrrn
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PERRY PLAZA MOTEL ' 
1007 Park Ave, Hot Springs, Ark.

/ Savininkai. Albertas ir Kastutė Rožė-
nai. Spalvota TV, šildomas maudymo-
si baseinas, telefonas, vaikaitis žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel.: 

dėjęs atleisti jį nuo priverstino 501-623-9814. - t-
vaistų ėmimo ir per pora dienų 
jis buvęs laisvas^ Ką Starčikas 
iš savo pusės dar pažadėjo,. ži
nioje nepasakyta; .

PRAŠO SOVIEŲ NETRIKDYTI 
, RADIJO TRANSLLkCIJŲ

MASKVA. — švedų pasiunti
nybė Maskvoje prašo rusų su
stabdyti radijo bangomis siun
čiamus Įvairius signalus, kurie, 
esą, trukdo. Švedijoje klausytis 
radijo transliacijų.

švedų prašymas buvo Įteik-
tas rusų, vyriausybei .2 dienom 
praėjus nuo tokio pat Danijos

paramą, taip pat dėkui už bu-1 užregistravo 60 poterio prasižen- pasiuntinybės Maskvoje prašy-

JUBILIEJINIŲ SIETŲ
NAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS

NAUJIENOMS šiemet rnėjo 50 metą. Minint tą rukaktį. gerbiant pirmoj- 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos plrmt 
nūs ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės linkimui skel 
biamaa Naujieną platinimo valui.

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja už Lietuvos fr pavergtu lietuviu laisvę 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius ra okupaatala ar ju igalio 
tintais.

_____  i
NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, jp bendrai Inatitu 

rijas Ir remia visą lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.
NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais parimetimo, reto t 

rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Jdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
• t __ »  ______ t  __ a T a. fvi’ .

spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie-

tlrelbdama platinimo rajų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
ipaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
I \ ‘ * * * ' ‘ ............................................
aiviškų reikalu renes«*t
KAINUOJA: Chlcago|e Ir Kanadoj* metama — $30.00, — SK.00,

frlmi mėn. — S830, vienam mėn. $3.00. KHom JAV vietose metami 
— $26.00, pusei m«ty — $14JX), vlonam mirų — $230. UHJonluo- 
M — $31.00 malami. Susipažinimui siunčiama uvaltf namolcamaL

Prašoma naudoti žemiau esančiu atkarpą.
M m e«w m IMI em mm m mm mm bmw mm —' mm mm m « <mm im » a-t M *

vusius straipsnius, kurių skai
tytojai nepamiršo ir laukia ją 
daugiau.

— Eleonora Zapolenė, Helen 
Pius, Bernice Kosarski ir Luci
le Vešota moko gaminti lietuvi
ško stiliaus kalėdines puošme
nas ir eglučių ornamentus ant
radienių vakarais Ford City 
Prekybos centro Peacock Alley 
salėje nuo 7:30 vai. vak. Pamo
kos bus lapkričio 23 ir 3O. d.

— Illinois valstijos loterijoje 
lapkričio 18 traukime laimėjo 
02 ir 737, spalva—mėlyna. Car- 
a-Day Granada-

— Pr. Enskaitis išrinktas Ha
miltono Lietuvių Pensininkų 
klubo pirmninku, D. Slavinskas
— vicepirm, Z. Pulianauskas 
—sekr, A. Jankūnas —- ižd, A. 
bukaitis — ūkvedžiu, J. Baron
— parengimams, O. Cholodovs- 
ka — moterų sekcijai, A. Wikis
— soc. reikalams, E. Ramanau-

gimus trafiko taisyklėms. mo.

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.  -- :-------:——-i—------- - ------- $8.00

metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
_______rūpinimą. --- --------------- :-------- :-----— 
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra,’ sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik__________
Minkštais viršeliais tik ________1________ __________

Dr. A. J. Gussen*— AUKITA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai.. Dabar tik__________ • $2.00

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

$3.00
$2.00

i

t

iskienė—protsekr., V. Bagdonas
— ryšiams.

N A U J I E N O S,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 6CSC8

SniNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — TeL WA 5-2737 

3333 So. Halsted *t„ Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
* V. V A L A N T I N A S

N

WILDERS AND CONTRACTOR! 
Namo Statyše sr Remontas

B 
I
I

mą arba iššaukti širdies priepuolį. Be to, jos gali neutralizuoti 
bei sumaišyti elektroninių aparatų veiklą, vartojamų naujuose

NAUJIENOS, 
1'39 So. Halsted St. 
Chicago, m. 60608

□ Siunčiu dol. Naujiem? prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS ------------------------------------------------

ADRESAS

RUDENS BALIUS CICEROJE.

. JAV LB (R) Cicero Apylin 
kės valdyba, š; >m. lapkričio 27 
dieną 7 vai. vakare, šv. Antano 
parap. salėje, 1500 So. 49th 
Court Cicero, ruošia RUDENS 
BALIŲ su. Įdomia menine pro- 
prama, — skaniais lietuviškais 
valgiais ir veiks turtinga^ lai
mės šulinys, šokiams grės JO
NIKO orkestras. Kvietimai gau
nami pas valdybos narius. Au

SIUNTINIAI Į LIETUVA > 
MARIA NOREIKIENf — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, BL 60629 ♦ TeL WA 5-2787 
Didelis paalrlnklmaa geros rtHles Įvairi v prekių. 

MAISTAS lt EUROPOS SANDĖLIŲ.
f

/•

ka: $8.00, moksleiviams $5.00. | 
Atvykę, DasigailšaitaJ (Pt.)

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
pigus Ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metą patyrimas.

AL NAUJOK
2022 W. SS ST, CHICAGO. Hi. S04S4. Tri. WA *U28S 
" ' —.....'""""' 111 ’ii^^,i l.uilli

ITIS

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

- Tuo reikalu Jums gali dąuf. 
>adėti teisininko Prano Šulo pa 
ruošta, teisėjo Alphonse Well< 
>eržiūrėta, “Sūduvos” 
<uyga —

KAIP SUDAROMI

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami, sulig užsakymu.

' JULIUS FfeTINGIS, savininkas 
778^165

s

išleisti*

TESTAMENTAI
Su legališkbinis formomis,.
Knyga su formomis gapna

na ‘Naujienų’ administracijoj 
•Cnygos kaina $3.. Su legališko 
■nis formomis 83.50.
\ Užsakymus su Money orde 
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S 
Halsted St., Chicago Ill. 60608

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

GINTARINIAI IŠDIRBINIAI 
gintariniai žiedai, apyrankės, 
karoliai ir kt. Didelis pasirinki
mas importuoto iš V. Vokieti
jos, Švedijos ir kt. kraštų įv. 
tikro kristalo išdirbinių, me
džio drožinių, porcelaninių .fi
gūrų, muzikinių staliukų, dė
žučių ir kt. Taip pat didelis pa
sirinkimas lietuviškų 
ženklų ir lietuviškų monetų 
nuo Jogailos laikų iki 1939 me
tų.

Iki Kalėdų atdara nuo 9 iki 
9 vai. vak. ir sekm. iki 5 vai. 
vak. . t

PATRIA STAMP & COIN CO.

4207 S. Sacramento Ave.
Corner Bldg.Archer & Sacr. Av. 
Chicago, IL. 60632, tel.247-5081

gūrą, muzikinių staliukų, dė-

pašto

HEATING AND AIR
? CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

alcago III. 60609 Teel. VI 7-34474
4444 So. WESTERN AVE.

D Ė M E S t O 
2—80 M. AMt’AUS VAIRUOTOJA! 
Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
■ability apdraudimas penafnlnkam* 

Kreiutir.
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVS.
. 52347/3

Tiktai $74 pusmečiui automobilio

________________________ -____- ■ ---------------------- 1 Tį

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGCHYBtS

Pardfevtass ir TaisyuiM
2646 WEST 59=11 STREET

Telefj REpubllc 7-1*41
s J

M. ŠIMKUS
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.■■■ .....——žyma! ir kitokį blankai.

Siuntiniai i Lietuvą j 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Avė j 
Chicago, III. WK31 Tel. YA 7JW |

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pe.« vleninteU
flietuvį taUUnlnkM jĮįA

y

••

f J

I

v

ĮI

Chlcagoje ——7

NORMANĄ
BURŠTEINĄ 
įfcTel. 263-5826 

(įstaigos) or 
Sr 677-8489 
jy (Wo)

185 North Wab*»h Arenu* 
2nd Floor Chicago, HL 60601

J t __ KAIMIŠKOS, CHICAGO 8, HI,— Maruly,

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
'■NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ

PASTSJKJMą BIZNYJE _

November 22. 1W6
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BUKAREŠTAS, Rumunijd. — Į ęonidas Brežnevas, praeitą 
savaitę praleidęs tris dienas Jugoslavijoje, šiandien atskrido. į

.komum=tine Rumunijos vyriausybe. Iki šio meto Rumunijos
.. t sovietų d<^iinacijaI,< bet ' 

pa-kutiniu metu Maskva padarė kelis žingsnius atgal nuo poka-

i 
naujiems pasikeitimams Angolo- į 
je. Gi' Argentinos admirolas 
Guzzętti sutinka, kad dabar dar 
nėra Argentinai pavojaus, bet 
jam atsiradus, Argentina yra] 
pasiruošusi • tuoj griebtis bend-' 
rų gynybos priemonių. Tai saky
damas admirolas matyti turėjo 
omenyje ir kitas kaimynines

ginkluose, kaip radaro, raketose, naujausio tipo kovos lėktuvuose vis bef padėtis keisis, atsiradus
’--■.Iir t. t.

Keletas Amerikos žvalgybos 
tarnautojų, buvusių. Maskvoje 
prie JAV asiuntinybės, sako,

T

prie JAV asiuntinybės, 
kad žvalgybos ranešimai aie ult
ra trumpųjų bangų tyrinėjimus 
ir jų i pritaikymą.'Sovietų Rusi
joje yra raikšiningi, nes pripa-

ra trumpųjų bangų tyrinėjimus

žĮsta, kad ultra trumpes bangos 
yra jau ginklas nukreiptas, prieš 

• žmogų arba kitą gyvą būtybę.
Pentagono spaudai suteiktos 

žinios nemini Amerikos pasiun
tinybes bombardavimo trumpo
mis bangomis, bet valstybės de
partamentas yra paskelbęs raštą 
Nr. 12, kuriame sakoma,
tarnyba Amerikos pasiuntinybė- 
jeyra pavojinga tarnautojų svei-

'4’ N*'.-
■ ' si

kad

katyi. ■
; Nežiūrint Amerikos , vyriau*

admirolas

TRUMPAI IŠ VISUR ,

Kasdamas kitam duobę 
pats -Įkrito

LONDONAS. — Tyrimais nu
statyta, kad britų biologas Geof- 
fry l?latt, 42, mokslininkas dir
bęs biologiniam karui priemonių
i.=radimų srityje, apsirgo paslap
tinga ir mirtimi pasibaigiančia 
žalių beždžionių liga. Ta liga, 
biologams žinoma kaip Marburgo 
viruso atmaina, pasirodė Vokie
tijoje ir Jugoslavijoje prieš 10

.hi-!

rų gynybos priemonių. Tai šaky-

|E'Šaip Jugoslavijos diktatoriui 
Titui, taip ir Rumunijos prezi
dentui Nicolaęs Ceausescu Brež-' 

jnevąs prižada nesikišti į Rumū- 
j nijos vidaus reikalus. Sovietų

’C

•. * ; - r-

Kairieji laimi 
brinkimus

r

Titui, taip ir Rumunijos prezi

U
' v f

PARYŽIUS... . . __________________
kairieji tautinės asamblėjos rin- komunistu partijos
.r Ž . - . ? / .

daugiau už vyriausybę, sudarau-, tybių santykius

pietų Amerikos valstybes.
Admirolas Guzzetti, kalbėda

mas kitais reikalais, pareiškė, 
kad Pietų Amerikos, valstybės 
turi gauti sutikimą iš kitų iš
sivysčiusių kraštų vartoti Ato
minę energiją, kadangi P. Ameri
koje nėra antagonizmo tarp taip 
vadinamų kairiųjų ir dešiniųjų 
vyriausybių. Esą. vidurio konti
nento valstybės, kaip Bolivija, 
tųri-gauti Jaisx^4sejima<^Įt.jūrasv

Sprogo kramtomos 
gumos Įmone

NEW; Y0RKA§.

! valdžia, yra pasiruošusi bendra-IPrancūzijos t darbiauti su dabartinės rumunų 
> vadovybe,

kiniuose laimėjo keletą yietų užmegzti šiltesnius abiejų vals- 
. i ir pagyvinti 

čia ^koaliciją.. Manoma, kad lap-* prekybą.
kriČio 21 Įvykę Prancūzijoje rin-1 _ »

' • Brežnevas atskrido Į Rumu-
dento Valeru Giscard D’Estaing pirimadjenį ir planuoja tar- 

i. -------------- ---- -----------^^MMkaikunais kabineto nariais pir- 
Socialistų komunistų^ir kai-.moms trim savaitės dienom. Vė- 

yTa pasiryžęs da-

kriČio 21 Įvykę Prancūzijoje rin-|
kimal parodė Prancūzijos prezi- j

tis su prezidentu Ceausescu irsilpnėjančią politinę padėtį.

Socialistų komunistų ir kaimetų. Ta liga jau šimtai žmo- 

reiSdaxaftikšta femperiitūra, vi-
piųl mirė Afrikoje- Liga' pasi- 

barduoja ultra trumpomis hah- Į <3urių kraujavimū'ir kepenų bei

■įfe'-

sybės protesto, rūSai tebebom-

gomis Amerikos pasiuntinybę j^ikstu sužalojimu.
■ ..... • * ;.Į t ‘ ---- - ....

Kanadą, nori perkalbėti Kvebeko 
separatistus

MONTREALIS.
J Kanždos vyriausybė stvėrėsi prie 

monių atvėsinti ‘ prancūziškai 
kalbančias kvebekiečius kad ' ne- 
siškirtų nuo Kanados, kaip-.: jų

SIRIJA OKUPAVO V1S| LIBANĄ
Maskvoje, nors ir netaip stipriai.

Gyvuliai nujaučia
žemės drebėjimus

WASHINGTONAS:
nys nenutildomaf lojo, raguočiai I

-

< J "

šu-

Federalinė. Lapkričio

>"UiKUd/1 : Vii Ui n-T v i

Libano 33 mėty nepriklausomybės išvakarėse
gyventojams džiūgaujant užėmė paskutinius miestus

- BEIRUTAS.:—Libano nepriklausomybės 33 metų sukaktuvių
. . -"S-"’. "tasr' L -.

čią. 21 d. rinkimuose" dpi- 7 par
lamento vietų, verčia dabartinę 
prez. D’Estaing koaliciją pasi
tempti būsimuose 1978 m. rinki
muose į savivaldybes ir parla
menta. -

tempti būsimuose 1978 m. rinki-

Kast Brežnevas
lyvauti Varšuvos Pakto valsty
bių . pasitarimuose. Maskvon 
Brežnevas planuoja grįžti tiktai 
šeštadienį.

Brežnevas buvo susitikęs su 
Ceausescu šių metų rugpjūčio 
mėnesį. Ceausescu buvo nuskri
dęs Į Krymą, kad galėtų išsikal
bėti su pačiu'Brežnevu ir kitais

išvakarėse Sirijos kariuomenės, ^vietos gyventojams džiūgaujant.New Yorke sprogo kramto-

darbininkai'C Kai'kurie; jų bu- polfe tuo baigdama viso Libano okupaciją, išskiriant ęaurą -ruožą 
YP.iiX&esti?_i§/ ketvirto aukšto Į '
gatvę; -kSH'būvo stipriai apdegan
ti ^ugnies- arba ^ijpdyti' karš- 
faisltauciukiniąis klijais, ruošia-’

mos guiheis Įmonė; < Sužeista 55
Z.* ‘ _ ’■ '■ ■■■ i. ’ —

vo. išmesti i§/ketvirto aukšto į

užėmė paskutinius du didesnius Libano miestus Sidoną ir Trr

iiys. iicuuviiuumču ivju, r<sKuuciui ’ , . „ .
tvartuose baubė ir priristi danl^uguma3.j>asISaSe praę>tw .?a.. 

vaitėsbalsavmiaose.Pats prem
jeras ‘Pierrre Trudėau su dviem 
ministeriais atvyko į Kvebeką 
įtikinti kvebekiečius; kad jie dau
giau laimės pasffikdanii federa
cijoje su visa Kanadą.r f ’ "

Amerikiečiai prašo platesnės 
' f amnestijos

- NEW YORKAS

žėsi norėdami nutraukti saitus, 
paukšteliai narvuose blaškėsi, 
negalėdami ištrūkti iš savo ka
lėjimo;-pukščiai negirdėtaisbal-

pkukštėliai narvuose blaškėsi,

sais alasijo naktimis ir vištos lyg
lapių užpultas didžiausią triukš-
mal kėlė vištininkuose. Visi tai
dėjosi š. Italijoje praeitą pa.
vasarį prieš didįjj žemės dre
bėjimą. kuriame daugiau kaip

vaitėšbalsavimaoše.'Pats prem-

ministeriais atvyko Į Kvebeką

Įvairių 
amnestijos, bažnyčių , ir vetera
nų grupių atstovai organizuoją 
žygiį prašyti naujai išrinktojo 
prezidento Jimmy Carterio, kad 
savo rinkiminėje kampanijoje 
pažadėtą daliną amnestiją išplės
tų Į visuotiną. Karui Vietname 
pasipriešinusių yra tik apie T5,- 
000, -bet Vietnamo kare įvairio
se pareigose tarnavusių ir.bę pa-r

i,000 žmonių žuvo ir 70,000 žmp- 
„, nių liko be pastogės. ....

šiemet jau įvyko visame pa
saulyje 47 didesni žemės drebė
jimai, kuriuos žuvo mažiausiai 
132,000 žmonių. Iki šiol didžiau
sias žemės drebėjimas buvo Ja
ponijoje 1923 metais, kur vien 
Tokio mieste žuvo '143,000 žmo- 
nių. .. '

Gyvulių elgesys kaip artėjan
čio žemės drebėjimo ženklas jau 
atkreipė ir mokslininkų rimtą 
dėmesĮ. Massachusetts Techno-’ 
logijos Instituto . pirmininkas'

.Frank Press pareiškė: “Aš m a-'
nau, kad visa geofizikų bendruo | portuojančių Kraštų Organiza- 
menė nori pradėti rimtus tyrinė-/ei jos (OPEC) ekonomijos eks- 
• • •>'««« _ \ . s.- « • « . •jimus šioje srityje”.

ųigni^'arbą aplipdyti kąra

mais ^kramtomos gumos gamy
bai. Spėjama, kad sprogimas 
įvyko -dėl susidariusių dujų ar 
dulkių:. -Sprogimas buvo toks 
stiprus," jog išnešė langus ir į 
gatvę- išmetė kaikuriuos baldus. 

’ iĮmopė . priklauso Warner La- 
bert. bendrovei. Įmonėje dienos 
metu, dirba apie 800 darbinio-

Spėjama; kad; sprogimas

bert. bendrovei. Įmonėje dienos

ku, bet sprogimo metu joje bu

gyrimo atleistų Vietnamo’ erės 
vetertnų yra-apie 800,000 ir to
ki# dabar negauną jokių bene-; 
fi.tų, o dažnais trtvejais ir dar
bų.

.j Gresia gazolino kainų pakėlimas 
Z VIENA, Austrija. Naftą Eks-

* fe 1

PartijaremiaGandhj
NEW DELHI. — Indijos par

lamento daugumos partija, kuri 
yrą didžiausia Indijoje, nuo 1947
m., remia dabartinę Indijos mi- 
nitsrę pirmininką Indirą Gan- 
dhį jos pastangose sustiprinti 
kraštą.

Ministerė pirmininkė Gandhi 
parlamentui ir Indijos gyvento
jams paskelbė, kad ji dabar di
džiausią dėmesį kreips J Indijos f

pertai baigė savo slaptą penkių 
dienų konferenciją be jokio vie
šo pranešimo, bet manoma, kad 
nutarė žymiai pakelti .aliejinio 
kuro kainas. Tiėk žinoma, kad 
daugumas tų 13 konferencijos 
delegatų reikalavo aliejaus kai
nas pakelti nuo 3 iki 13 nuošim
čių, ir tikriausiai kad bus pa
kelta 10 nuošimčiais.

vo tik 150 ašmenų.

i-
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Izraelio pasieniu.' z. . . • 
'' Libano prezidentas Elias Sąr-į” 
kis savo kalboje per radijo pa-^
sakė, kad “broliškoji interven
cija” (okupacija) baigsis kai tik 
mes atsigausim ir sugebėsim su
gyventi kaip tauta”.

Pirmadienį suėjo 33 metai kai 
Praridūzija suteikė Libanui ne
priklausomybę ir tai buvd pir-

Švedai suėmė šnipą
LULEA, Švedija. Švedijos

gynybos ministeris E. Kronmar- 
kas paskelbė, jog yra suimtas
vienas Švedijos pilietis šninėjęs 
svetimos valstybės naudai. Gy
nybos ministeris. neišvardino

ma diena po 1975 metų balau- kuriai švedas šnipinėjo, bet 
džio mėnesio kai visame Liba- visiems yra aišku, jog toji šalis 
ne traškėjo šūviai nebe į namus /yra Sovietų Rusija. Jis rinkęs
džio mėnesio kai visame Liba- yisiems yra aišku, jog toji šalis

ir žmones, o Į orą džiaugšmo šū
kiams aidint“Taika taika!” Pa
lestiniečių partizanai iš abiejų 
miestų pasitraukė Į pabėgėlių 
stovyklas, nekliudydami Sirijos 
kariuomenei baigti 19 mėnesių 
trukusį Libano ; naminį karą. 
Užėmus antrąjį ir trečiąjį didu
mu Libano , miestus, daugiau 
kaip 30 tūkstančių Sirijos ka
riuomenės palieka kontroliuoti 
visą Libaną. •

Beirutą galutinai Sirijos pa
jėgos užėmė: savaitę anksčiau ir 
pulkininkas Ahmed el-Haj, titu-

paskelbė Įsakymą, draudžiantį Prancūzijos franką, bendroje pi- 
. X. AM Ut J &  'h_ _ 1* _ _  _*_**'_ lL - e / -

vėse, kur visą dieną vyko džiaug-! ta netenka pagrindo, atsiradus 
smo i 
laukus.

Karinis Libaniečių komanderis

žinias apie statomus 250 mylių 
ilgio linijoje gynybos Įtvirtini-
mus palei Suomijos sieną. .

Prieš 25 metus ištisas šnipų 
lizdas buvo susektas, kurs rin
kęs žinias apie Švedijos gynybą 
ir jos Įtvirtinimus, ir perduoda-

Gub. Thompsono 
nuomonė

Lapkričio '21 naujai išrinktas 
Ūlinojaus gubernatorius Thomp- 
j 

moję,- pranašavo, kad. ateityje

Vęs jas Sovietu Rusijai. 
————— I 

Blogėja Prancūzijos 
ekonomija 

PARYŽIUS
jojo Prancūzijos ministerio pir-. 
mininko pastangų sustiprinti

Nežiūrint nau-

CH O R AŠ «M
* * : C'•'"į ■ *—■■■ n-’ h r

^■ekonomiją, Įves koptrolę paja- ^‘ 
Saulė teka 64 :26 'meras Ir kainams.

Taxx

vilkti

netoli

bet kokius ginklues Beiruto gat- nigų rinkoje Prancūzijos valiu- _1____Jti________ 1_ L i s . . e » - e..J
manifestacijos taikos su-1 užsienio prekybos balanse de- 
z. jficitui, kurs tiekta 4 bil. dol.'

Iš kulnu sprendžiTIpie moteris Grete Prancūzijoje yra dau-

CHICAGO Daily News korės- darbių; 
pondentas Keyes.Beech praneša Į 
pastebėjęs “žymias permainas”! 
Kinijos moterų aprangoje ir elg- ’ 
senoje, iš ko daro išvadą, kad r 
puritoniškoje Mao laikų Kinijo- Jungtinės Amerikos Valstybės 
je “vienpatystė” baigiasi. Svar-1 pareiškė, kad jos nebesipriešins 
blausiu savo teigimui įrodymu Angolos priėmimui ['Jungtines 
Beech skaito, <kad kinietės pra- Tautas 146 nariu. Tokį Angoloj 
dėjo taisytis plaukus ir dėvėti prašymą JAV-bės praėjusi pa-:

Į giau kaip, yietias milijonas be-
- - - • •

■ ■
JAV nesipriešins Ari gotos 

priėmimui

JUNGTINĖS TAUTOS. —

1
 r“ '—'•r r

vasarį vetavo tuo pagrindu, kad
A f A ’4" o iYrzv^22 ko iio1 Uaudi*’ ^i-’Artgolos. teritorijoje tebelaiko-

fcestęs. Kubos'kirtvmneaė,.- . . ,■‘-s. r *

sonas, kalbėdamas TV progra
moje,- pranašavo, kad ateityje 
visi.’viešieji darbai ir šalpos Illi- 
nojaus valstijoj e bus apmokamos 
iš valstybės iždo.

Esą, Illinojus tiems reikalams 
iš valstybės iždo gauna žymiai 
mažiau negu kitos valstijos, to
dėl Dlinojaus ir negali skirti pa
kankamai lėšų švietimui, sveika
tos reikalams, kelių statybai. 
Thompsonas tikisi, kad busima
sis Amerikos, prezidentas Car- 
teris atkreips Į tai dėmesį ir pa
rems Illinojaus piniginius rei
kalus.- ■

rasų komunistų vadais apie Įvai- 
;rius komunizmo ir abiejų vals
tybių santykius. Iš Krymo Brež
nevas nuvežė Ceausescu Į Besa
rabiją, kurią Antrojo Pasaulinio 
karo pabaigoje atplėšė rusai. Sa- 
vę.; laiku rumunai, protestavo 
prieš Besarabijos pagrobimą,
bet paskutiniu metu rumunai 
Įsitikno, kad rusai pamito Besa
rabijos ruožo rumunams neati
duos. Rumunai nenori ir negali 
vesti karo su Sovietų Sąjunga, 
nes pastarosios karo galia yra 
didesnė. Rumunai gali tiktai 
taikos priemonėmis atsiimti Be
sarabiją. Ceausescu, aplankęs 
Besarabiją, pareiškė, kad dabar
tinė Rumunijos vyriausybė ne
turi jokių teritorialinių preten
zijų Į Sovietų Sąjungą.

Ceausescu bandys gerinti san
tykius su Sovietų Sąjunga, bet 
tuo. pačiu metu jis nori geres
nių santykių ir su Amerika. Pra
eitą penktadienį dabartinės Ru
munijos vyriausybė pasirašė 
naują prekybos sutartį su JAV. 
Brežnevo kelionės išvakarėse 
prezidentas Fordas visam pa
sauliui paskelbė, kad nauja su
tartis pagerins abiejų valstybių 
santykius ir padidins prekybą. 
Nauja prekybos sutartį pasira
šė sekretorius Elliot Richardson, 
specialiai nuskridęs j Bukareštą. 
Pasitarimai naujai prekybos su
tarčiai buvo pradėti prieš metus. 
Manoma, kad nauja sutartis bus 
naudinga abiem pusėm. Iki šio 
meto abiejų valstybių metinė 
prekyba siekdavo iki 400 milijo
nų dolerių, bet dabar prekyba 
gali padidėti iki vieno bilijono 
dolerių. Į šį skaičių įskaitomai

paralgia vfafgj «akr»to- j><oįi i«m, •»»« 

rifeut Butm. s«» dabar |l» h* p*- Finos JAV jau kelintas metas rm- 
batsra^v- portuoja ii Rumunijos.

F •1
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tū Fordo pa skirti t agrikultūros šok-’ 
i—a ... t. rv i . t . % t _ * *..1—_ 1

John A* Knebel, nesentai prsrictan,

Pradėję jis buvo paakirtas $60 miiijonu vertės degalai, ku-

i i i i i i « < < ». k ». * '<» L i•—

vyras.su


b T. iferačfjos.* Tada ’ ‘gili patinti 
5 nykščio ir kartais rodomojo pirš-

‘ j Tų dviejų artritų (ęeumątoi-;
> ainio artrito ir uždegiminio or-« 
j / *eo?rtrito) išeitis ir gydymas yra' 
l~isąi skirtingi. Todėl reikia iš | 

=~=> l’ąt pradžių atpažinti, kuri iš tų 
. i dviejų 'ivų žmogų vargina. Tam 

l* [reikalui atsiminti na, kad dėl os- 
Stokime pirmieji prieš blogį — tada jis nepajėgs jr

.totia prief mto) akis. Gyvenimo tiesaįf|čio: pusM&f;3^;r®(erymai del 
Pereitą kartą susipažinom su dar ir dėl kitų ligų: dėl staigaus reumatoi4įmė’«rtrito' esti ma- 

^degiminio osteoartrito, ši liga žojo piršto pusėje.'. ' ■ -i-.

eina šeimose, daugiausia pasi- 
~e;škia regulų nustojusioms mo-

Kūno, proto ir jauwiy xlarnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

 JONAS ADOMAVIČIUS, M- D. 

K

•■

Įdomu, kad pago. dviejų' spal
vų lin ija kintą žmogui’sergant. rr» t_ • __ __________________

vos. dali nuo ružavosios. Sveiko

įvaii ių reumatinių ligų pirmais 
pasireiškimais -galvoję, sprande, 
pečiuose, alkūnėse, rieše ir plaš
takose. Dabar susipažinkime su 
ankstybais reumatinių ligų pa
sireiškimais kitose kūno vietose.x
Pirštų sąnariuose reumatinių 

ligų pirmieji pasireiškimai
Pirštų sąnarių (krumplių) iš

kloto (synovia) u,įdegimas (sy
novitis) gali būti ankstybas 
ženklas reumatoidinio artrito. 
Delno kauliukai pasiduoda plaš
takos link.. Tada plaštakos vir
šutinė dalis atrodo sumenkus — 
įdubus, iš: profilio 'į plaštaką 
žiūrint viršutinė jos dalis atro
do 'dubus (coąeavė), o ne tiesi 
ar kiek pakliūsi (convex) kaip 
pas sveDųĮš-ašmenis kad esti: 
šitas negfcijftnas 'yra labai , bū
dingas reuifiktoidini&m artritui, 
nes retai i pasitaiko kitų 
gų atvejamą/ ‘y "

IL-i šįxj per daug b.uy.o kreipia-, 
m a. dėmesio j reumatoidinio ąr-

. triiįp sukeltus manųjų krumplių 
šeimos pavidalo (fusiform) pa-

■ tinimus. Toks patinimas nebū-
■ tigkifreiskIa reumatoidinio ar- 

tritd:pradžią, ne§ tokius, patini
mus gali sukelti bet kuris užde
gimas. ar bet kuri nykimą sų-

' ^e’ianti (degėneratyving) Jigą.j
Reumatui ūinia artritas .sukelia' 

mažųjų krumplių (sąnarių) kein-* 
pinėę: iparidalo ■ sutinimus^ Tie 
sutinimai sėti••pan^ą,į^įp^tii^a'Žxiėta .yrą plaštakoj, riešo .rūmas — sųnykimąs sąusąodės

■ ,dinamite Heberdten’omazgus ąrielgaię', .nykščio pusėje. .Čia skaųs- .ligok atvejuje ėsti tik toli .toiflį-.
osteoartrito ątsįrąndąucūiB. Tp- mas;atsiranda dėl nykščio priki- ; - - ' .
■kieguzą|ąi esti Jąbai skausmih-..jungunb .prie plaštakos sąnary-^’ saddos stovyje oda'ąt^bdo“prie-* 
jgi ar paraudę. Jie gali atsirasti' fje 'atsiradusio uždegimo ir dege- šihgai

.tęriškėms, tik. retkarčiais vy- Tą linija.skiria. nagAMtps spaK 
rams. vos. dalį nuo. ružavosios. Sveiko

<-Iki . šiol per daug buvo krei- žmogaus ta linfja<yra lygiai -iš- 
ciama dėmesio į, reumatoidinio [ lenkta. Ji darosivryškiai raudo- 
artrito sukeltus mažųjų krump-.na (vermilion) atšalus rankas, 
ių šeimos pavidalo (fusiform) 1 Ir tai tik laikinai. Gi, žmogus 
patinimus. Toks patinimas ne- sergąs vilklige (systemic lupus 
nitinai reiškia reumatoidinio | erythematosus) turi nuolat pa
irtu to pradžia, nes tokius pati-, 
*imus.gali sukelti bet kuris už
degimas, ar bet' kuri nykimą s’u- 
'helianti (degeheratyvinė) liga.

Reumatoidinis artritas suke- 
mačųjų krumplių (sąnarių) 

kempinės, pavidalo sutinimus 
rie sutfiūmąi .esti panašūs į taip 
vadinamus Heberden’o mazgus 

■’rie. osteoartrito atsirandančius, 
''okie gūželiai esti? labai skaūš- 
minvhif -įparaudę; Jie gali atsi- 
rasti dari ir dėl kitų ligų : dėl 
taigaųs uždegiminio osteoartri

to. šįVliga eina-šeijnose, daui 
"fa'nšia -pasireiškia regulų nu-

raųdusią -tą, liniją.
Reumatoidinio' artrito požymiai 

r delnuose ’ 'i

Delnų raudonumas (jautienos 
mėsos raudonumui prilygstąs) 

ls atsiranda kepenų ligose. Toks' 
U ( pat delnų raudonumas gali gau- 

I tiš ir reumatoidiniu artritu ne
galuojant. šio artrito atvejuje 
delnai esti - drėgni,-.gi, sergant 
uodagra (gout) delnai esti sau
si- - : / :/•>

žinoma, reikia nepamiršti, kad 
lepapra štai drėgni ’delnai: iatsi- 
rar.da ankstyboje sunkies Jigos 

štoj usioms moteriškėms; tik r et- i stadi j oje — sausaodės- .(sclero, 
karčiais vyrams. -> dermos)/ atvejuje. Dąr-pergau-;

Stipriai'paraudęs pirštų: sąna- šiai prakaituojant (hyperJhjdųąf 
■ių sutinimas gali gautis dėl os- sis) irgi .celnai,.esti labai;.drėg- 
.teoartrito, dpodagros. (gout) > ni. . Sausaodei;„toliąu ..yystaąfis 
ir dėl reumatizmo (.pąlindromi-' delnai kinta — -jįe-.darosi Įavo- 
nioį ’ -V ; - -Į biriai ir; yaškįpiąi. Oda; apie

: J^de<"įmmią .psteoartrįtąs dar ■ pirštus ir jų ^galuose darosi' ja-* 
jrąlį sukelti' stiprius -skausmus. bai aptemptą.;? -Tik.:Sąusao<įėj— 
ir'skausmingą • prisilietimą taip: jokioj kitoj ligoj;~:'tokssnėge- 
yądįi^mBj.,žį;iąvojįmo duobutėj .rūmas gaunas. Toks odos.nėgė- 
L-^.Xyieta yrą plaštakoj, riešo gurnas — sųnykimąs sąusąo^ės

-:gai pažengus. ' Ankstybame sau--1

•-ji esti''patinus.■ -1 Todėl,

Šiaudinė pastogė Kuisi kaime, Unguros apskrity.

VIKTORAS VYTENIETIS : M

, delnai tuo metu esti išburkę ir 
šusterėję. Daugiau apie tai ki
tą kartą.

Išvada. Mokykimės patys 
atpažinti (bent įtarti) sunkios 
ligos požymius dar. ligai vos tik 
prasidėjus vystytis. Tada mes 
kreipsimės pas gydytoją laiku, 
o ne tada, kai mūsų sąnarius li
ga iškraipys įr niekas mums tal
kinti tokioje ligoje nepajėgs. 
Laiku pas gydytoją kreipdamie
si. mes geresnių gydymo pasė
kų susilauksime, Turi baigtis 
tas nelaimingas mūšų elgesys su 
-ava sunkia liga, poliau mes ei
sime pas gydytoją laiku, o ne luo
šais dėl ligos tapęs mėginsime 
varstyti jo ofiso.Suris. Pavėluo- 

.tas. reumatoidinio artrito gydy
mas dažnai buvo ir yra nesėk
mingas. Iš čia ir kilo žmonėse 
tvirtinimas, kad nuo artrito nė
ra :vaisto. , . . ..
v Pasiskaityti, Consultant, An 
gust 1976.

JSTENKlM^lrEIS INGU 
ATSAKYMU .PASiNAUDOT

rip, iodo ir mąnganesis. Toks 
skystis vadinasi Shil solution. 
Jis buvo duodamas į veną. Po 
nepilno mėnesio to vyro krauj li
ję zinko kiekis gavosi beveik 
normalus. Kas svarbiausia, jo 
oda per nepilną mėnesį susitvar
kė ir jo plaukų, slinkimas nuo
stabiai pranyko (kad dramati
cally resolved).

Mes lietuviai naudojame jau 
senai šio skyriaus patarti rinką 
kovodami su ankstyba skleroze, 
ir jos pasekoniis. Dabar dar 
nuodugniau pildykime šio sky
riaus patarimus vartodami zin
ko. kapsules po vieną, ar po tris 
per dieną — pagal, savo gydy
tojo patarimą. Dar visi raugin- 
kimės statines kopūstų. — da
bar pats laikas — ir kasdieną 
juos valgykime įvairiausiame 
pavidale — kad nenusibostų.

&

Vi

It was bad enough we bad to ftght.the British 
lor our freedom. But on top of that, we hąd to fight 
the weather, too. '

Because winter at Valley Forge meant snow, ice, 
and freezing temperatures. All serious enemies to a 
makeshift army without proper clothing, 
not nearly enough food, and short on 
ammunition.

k was an army long on courage, 
but short on money.

And then .the money came.
Some $27.000.000iram the 
pockets of new Americans.

That’s how people took stock :

in America back then,and fouknow how ti>c suxy 
turned out. J,

Nowadays, people are still helping America stay 
t. -stronę and solt-sufficient. And they're helping them

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

Buy United States Savings Bonds..
They wpn t leave you out in L.

the cold. ' ’ «

200 years at the same location.

Now EBmd< p*v Inwese when SeM » mattrky 
df 5 Frau įty% che ftmjawl Lost, roien or uyed
Bnnok ran fee irplMrttlr MBttrdb^re ptovidftt When 
needed. Bonds can be cashed at your bank. Jnteqpt 
net sub 
tax mat

Dąr virščiuko sriubos valgyki
me .kasdieną kiekvienas. O taip 
nat ir žuvies (ne riebios) sriu
bos pakaitomis naudokime. Tuo- 
mi mes save ■ maitinsime minė
tais mineralais'gana gerai. Tik 
kartą ant visados liaukimės bū
ti dejuojaučiimis elgetomis — 
veriau 'mums bus tapus darbš- 
čiosiomis skruzdelėmis. Tad į 
darbą — tegul darban tampa 
mums dienų - per mažai. Tada 
neliks mums laiko visokiems 
niekniekiėms, ■ Įskaitant naujų, 
kavinių statymą, rūkoriams nau
jų pastogių įrengimą, girtaujan
tiems patalpų didinimą ir ple
piams balių rengimą.

Skiepykimės visi dvejopai

....Klausimas. Kaip geriausiai 
geriausiai saugotis nuo šią žie 
mą galimų..sunkių slogų? Vieni 
Gydytojai pataria skiepytis, ’ki
ti atkalba. .Girdi, vienas mirč. 
nuo kiaulinės slogos, b galvų ne-, 
teko visi. AČių už paaiškinimą.

.Atsakymas. Kaip kas išmano- 
— taip.save gano. Papaikėlių* 

'7*?. nesuskaitoma gauša — tyįr ■

Zinkas talkiiia plaukų 
. . ątaųgirdmui

’ Zinkas talkiha plaukų 
atauginimui

Klausimas. .Prašau gerb. dak
tarą paaiškinti, kas man dary-. 
■i su slenkančiais plaukais. Nie-^ 
kas man netalkina, net geriausi 
mano apylinkėje gydytojai. De- 

“Įfėju- vi&ų-pįink-as^+ųjų-vardu.- - 
i'- ‘ Atsakymai.’- Visą itaiygą gali 

rirašyti plaukų slinkimo sulai
kymo reikalu, j Tokią, knyga bū- 
Vu labiausiai visu skaitoma. De- 
a, nėra 'priemonių is prigimties 

dėsnių pataisymui., 
Gųplikri ^tamsta taip jaunąs irį 
okįu. būdu, kaip tamstos tėvas

. iųplikor. 'bežiūrint kąd ar dų- mi- 
ijohuš” dolerių • šitė^p' plikimo- 

.^uįąikymui įšįeistumei...

iera vartoti vyriškų ir mo-1 ž • į Ragtas. vienas dabar- 
yiskų hormonų mišinį galvos 'lieįnvi5k^e dienraštyje rašou 

>na: Žinoma, ramstai bumo .pa-n < j , 

arti visokie masazan visokie 1/^
/ries .pleiskanas vąištoi ir paga-’ 
Vau plaukų persodinimas. ^

Gera naujiena šioje Srityje? 
'Tžbar pas^effita internist Re-- 
sorter.' ;NovemSer,-T976. Pasi

rodo. -kad tinkamas maistas čia. 
turi didelės įtakos i plaukų au
dimą. Iš Ma-yo klinikų gyd. St'e- 
'beh B. Tucker pranešė sekanti 
atsitikimą. Jis kalbėjo' East 
* arising, £.Tich.. Įvykusiame šio 
'prasto ir Kanados mitybos žino

ti draugijos narių suvažiavime. 
Pasirodo, kad redamaitintiems 
’moriėmš zinko kapsulės taip pa
taisė niaukų slinkimą ir odos ne
gerumas, kad nė žymės plaukt) 
slinkimo neliko. Ir tas viskas 
nutiko per nepilni mėnesį — per 
/.ris su puse savaitės.

Tas - gydytojas praufešė apie 
79 metu’ ‘vyrą, kuris apturėjo 
"laukų slinkimą ir odos negeru
mus laike penkių mėnesių maiti-

Naujoko atsiminimai
J kareivines žengte marš!

1
Atsiimti drabužius j sandėlį kareivius šaukė prisilai

kydami alfabeto eilės- Kuomet mano pavardės pirmoji 
raidė alfabete yra paskutinė, tai beveik ir paskutiniuoju 
buvau pašauktas. Tai turėjau gražaus laiko pagalvoti, 
kaip pasiųsti į namus savo nuosavus batus. Tą dieną Ma
rijampolėje buvo turgus ir giminės atvyko į kareivines' 
mane aplankyti. Tuomet iš vieno naujoko laikinai pasis
kolinau jo batus (nes jis jau buvo gavęs valdiškus) ir nuo
savus mano giminės, kaip tuomet galvojau, išgelbėjo nuo 
pusantrų metų sandėlio bausmės. < ■ ; r

Mūsų nuosavus drabužius įkainuoti ir priimti atėjo 
kuopos vadas. Įkainuodamas priminė, kad jeigu kas nors 
pražus, tai išvažiuojant į atsargą bus pinigais apmokėta. 
Bet įkainavimas buvo labai mažas. įkainuotus drabužius 
reikėjo susukti į pundulį, stipriai surišti ir ant kortelės 
užrašyti savo vardą, pavardę ir kuopos numerį-

Atėjo eflė ir man atiduoti savo nuosavus drabužius. 
Baigęs daryti sąrašą, vadas tuojau pastebėjo, kad. netu
riu batų ir paklausė kur aš juos padėjau? Netikėjau, 
kad jis atsimins mano prašymą, kad batus galėčiau lai
kyti kareivinėje ar pasiųsti į namus. Atsakiau, kad bu
vo atvažiavę giminės ir batus išsivežė.

Vadas buvo nepatenkintas, kad aš nevykdžiau jo 
įsakymo. Girdi, sakiau, kad negalimai Kai baigsi tar
nybą, tai ar aš tave basą paleisiu į namus.. Atsiprašiau 
ir priminiau, kad netoli gyvenu, tai galėsiu ir basas-pa
reiti. žinoma, vadas pildė, kas jam* yra įsakyta- ir gal pa
galvojo, kacT ėsu nedrausmingas. Suku į pundulį savo 
drabužius ir lyg liūdna, kad tik 'už pusantrų metų, juos vėl 
galėsiu-pasiimti.. Bet likimas lėmė yisai ląt^, .tuomet 'dar. 
nežnomą ateitį. Po šešių mėnesių tolimesnei tarnybai 
buvau perkeltas -į Kauno įgulą. Išvažiuodamas, pasiė
miau savo civilius drabužius ir juos parvežiau į savo 
namus. . - :: • v ■"

Kuomet apsirengėme kariškais- drabužiais,' tai vėl 
vienas kito beveik nepažįstame. Neįprasta savijauta. 
Bet jeigu jau apsivilkai uniformą, tai reikia, ją dėvėti 
ir'gerbti. Visus naujokus išrykiavo pagal ūgį ir suskirs
tė į. du būrius. O kiekvieną būrį' — į'tris skyrius. Pate
kau į pirmojo'būrio antroj’skyrių. Sudarė rikiuotės są- 
rąšą, kuriuo naudodavosi dąrydąmį. yakarinį patikri-

Kai jau suskirstė j būijųs .įf sįkypius^ tai pirmie
siems pratimams išvedė į rajoną- .čia vėl visus pagal ūgį 
surikiavo ir įsakė gerai įsižiūrėti savo kaimynus. Po to 
liepė greitai į visas puses išsiskirstyti ir vėl susirykiuoti 
kaip buvo prieš tai.' Pradžioj sunkiai vyksta surasti sa
vo kaimynus ir tenka paklysti - " ' ■ k t

Vakare jau .buvome paskirstyti į kazematus ir. ga
vome nuolatines lovąs. _Q jošTovos tai buvo iš lentų su
kalti narai ir ant jų'sumesti šiaudų prikimšti čiužiniai. 
Viename kazemate ant tokių .narų gulėjome apie vy-

nereikią svikatos draudimo < 
7?s.gydytojai ųesą’iningi. Kitas- 
mėginą -žarijas žarstyti sveti-- 
mumis rankomis. JTpečias žudo J-*' -4 . ‘ te? . „
ųęgįrųųsį žmogų. Ketvirtas ren
gias senus tėvus galabyti. Taip 
kiekvienas' savaip eina -iš galvos.

ei tamsta jos neturėsi — nelai-i 
m'ingai amžių praleisi. Skiepai, 
arsaugo nuo slogos iki 80 /c,. Jie, 
lieko mums nekainuoja, tai ne* 
kopūstinei galvai aišku, kaip? 
ąlgtįs. Sirgti ar nesirgti," yrač: 
pagyvenusiam reiškia dažnai, 
gyventi ar ne. Jokio kito pasi
rinkimo normaliam mūsiškiui, 
negali būti nei patariant, nei pa-; 
tarimą pildant. Dar reikia skie
pytis aątrais skiepais vieną 
kartą. U ' poros savaičių po kiau-. 

J linės 2 slogos skiepų. Būtinai. 
1 dviem skiepais apsirūpinkime 
kiekvienas. Dar valgysim ir už
silaikysime reikiamai, dar tvar-. 
kysimės savas negales kuo ge
riausiai — ir taip pasirengsime

durną. Nurodė .vietą^^ur reikės susidėta visa kariui _Xur-

. . z . , liciuoiti —— u vatu pacu vtiKOiiiivnano ne per burną .(parenteral . ’ ... x.' ; v . ’,7 . . <dogu sezono sutikimui kuo tin- nutrition) mažai zmko turinčiu ' 
"rfraistu. JiįTpavo tik\28 mg. zin- 
<0 kasdien ,«u maistu paimamu .. ®t t a j. vx- . Isuotmo sveikatos draudimo ne per burna, bet dirbtinu mar- , x . . ...f- • L- L'-’ j (gydytojai nejaziringai,mimu. Gavosi odos 5ustorėji- 
mai

trica) / ši liga dabar laikoma at- j 
Grandanti dėl zinko maiste ir 
kraujui e stokos. Ištiriant ato
miniai jo zinko kiekį kraujo se- ■ 
rtime ir plaukuose* 
žai jo ten rasta.

Gydant tą vyrą jam vienai sa
vaitei buvo duodanias maistas 
(skysčiai dėl tam Tiktos jo li
gos) per burną ir ne per 
Po to tas vyras b^vo-toliau mai-, 
tinamas ne pęr bumą, bet su;

siu, nes kartu srovėjome rikiųot^e ir. gojome ant gre- 
čiužinių'. Ir §t^gętięa, Jk’ad tję patys ciūSnįai mud

viem teko, kuriuos buvome pasirinkę .pirmąją naktį. .
Seni kareiviai ' ' : ; >

- < *»>* Z Sr *’ ' ' <-
‘ * F .

' Mokomoji kuopa ,dar nebuvo baigusi nustatytą .mo
kslo kursą, tai ir neturėjome nuolatinio kadro- O senų 
kareivių dalis jau buvo išvažiavusi į atsargą ir kiti pas
kirti Į ’I-jį batalioną. Todėl kuopoje radome tik keletą 
genų kareivių, kurie mus truputi mokė ir supažindino 
su karine tvarka.

Be to, dar. jie buvo skiriami kuopos budėtojais- tvar
kiniais, sargais ir k. Iš tų laikų mano atmintyje dar yra 
labai gerai užsilikusios šios pavardės: Bielopetravicius, 
Drapanauskas ir Semšiūra. Pastarasis sakydavo, Kad 
mano pavardę yra tokia -žymi, jog ją žino visas pulkas. 
Jų pavardės gal todėl užsiliko mario atmintyje, kad, jie 
visada buvo labai linksmi ir kopusią vyrai. Bet mėgda
vo vaidinti, kad jie yra labai rūstūs jr žiaurūs. Ir t| jų 
vaidyba visuomet pasibaigdavo skaniais juokais.

Vakare kai jau visi suguldavome, tai jie . pradėdavo 
tikrinti naujokų kojas, ar jos yra gerai nuplautos. O 
kai jie tikriną, tai ir “randą” yisokjų nešvarumų, (ku
riuos reikia nuvalyti durtuvu. Būdavo vienas laiko ko
jas, o kitas jau ruošiasi jas skusti. Pirmiausią .parodo

kamiausiai. Žinoma, kad ne- 
klausysim kopūstagalvių, mums

Juk' 
. , , .... % . I yra ir dvasiškiu niekam vertu —;1 (acrodermatitis'* enteropa-r , T \ ’v .. .. , . . « . r tada, nanasia _ irai va vedini. tu-|W~7------------ ------------ -—- ----

■rūsčią miną ir ištraukęs išmakšties 'durtuvą .taip ūžsj- 
moję skusti, kad iš to pasiruošimo atrodo jog vienu į>ri-

tada, panašia .galva vedini, tu-
-ime atsisakyti-religijos. Matot
kur einama, kai be galvos žy
giuojama ir tokiems žygiuoto- sjiytėjimu nuneš visa pado oda. Bet iškelta durtuvą taip 

' 1 jams net katalikiška spauda ke-
/ ’ liūs rieAžgriozdo. nuleidžia žemyn, kad visai nepaliečia kojos pado.

(Bus daugiau)

^■skysčiais turinčiais zinko, va-;

VISI BIZNŲJŲ)
FlOHTMIAPT Df$€

GIVE HtJfeT FUN
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LActU 70S ne

džia lenku kalba laikraštį* kny

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

Taupykite dabar

UNIVERSAL

tangas sudaryti jiems palankią 
naują valdybą.

Pasiteiravus telefonu nusta
tyta, kad Naujienos prižadėjo

Taupykite dabar. . '
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. i /

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-

PREZ. CARTERIS RENKA 
ŽINIAS

Įsteigta 1923 metale.
JrtalgM ptotaoM kiemas automobfliams pastatyti.

PLAINS, G A, — Naujai iš
rinktas Carteris praleido ištisą 
lapkričio 18 d. besitardamas su 
sekr. Kisingeriu ir ČIA direkto
rium G. Bush užsienio politikos 
klausimais.

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.

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

NAUJIENOS. , / 
1739 So. Halsted St, Chicago, BL $0608

Bagdžius išrinktas nominacijų komisi j on
Praeitą penktadienį, lapkri 

ūpi, kad lietuvių čio 19 d., 7 vai

Aušra komentuoja apie okupaciją 
« • 1 *Žurnalas Aulra 1976 m. birž. į naujos vyriausybės sudarymas 

15 d. numeris,- pradedamas ir pradėtoji Lietuvos sovieti. 
taip: “Lietuvoje nebuvo nei žarija. . '
vienos visuomeninės grupės, 
nei vienos politinės partijos, 
išskyrus neskaitlingą, apie po
rą tūkstančių narių turinčią, 
komunistų partiją, kuri būtų 
siekusi sujungti Lietuvą su Ta
rybų Sąjunga. Todėl Lietuvos 
nepriklausomybės sulikvida- 
virnas ir Lietuvos įjungimas į 
Tarybų Sąjungą įvyko ne lie
tuvių tautos valia, o Tarybų 
Sąjungos grobiamosios politi
kos aktas”; (Laisvajame Va
karų pasaulyje Lietuva laiko
ma nepriklausoma, tik Sovietų 
okupuota valstybe. E.). .

Toliau cituojami nacių Vo
kietijos ir Sovietų Šąjungc* 
1939 rh. rugpiūčio 23 d. ir rugsė 
jo 28 d. slaptieji protokolai, 
kurie suteikė progą sovietams 
užimti Pabaltijo valstybes.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
, LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lią: Sėmės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtą sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimų šiandienų, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir. džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%1 buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Jau kuris laikas atspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskotiniij PO (1869-1959) metp 

Chicago? lietuviu gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuviu kolonijos. Ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu rito buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesniu žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socallistiniu, laisvamanišku ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt •

Norintieji šią kdygą Įsigyti. prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
j , vardu ir paahjstif *s

1739 So. Halsted SU Chicago, IIL 60W8

KNYGOS ANGLŲ KALBA
' - ? •• A8. . * •

J. Jasmtnas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50.

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 šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis, progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius Į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
oiniginę perlaidą. '* . - j " .7

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pam'.rįr senus (o 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti, viršeliai. Sfc/

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

“Naujosios vyriausybės, ku
ri buvo pavadinta Liaudies vy 
riausybe narius parinko Tary
bų Sąjungos pasiuntinybė Kau 
ne, diriguojant Dekanozovui 
ir pritariant Lietuvos komunis
tų partijai”. Kadangi si vyri a u- 
sybė nebuvo vieninga, — E. 
Galvanauskas, prof. V. Krėvė- 
Mickevičius ir gen. V. Vitkaus 
kas norėjo Lietuvą išlaikyti ne 
prikladsoma valstybe, tai, De- 
kooozovui spaudžiant, be mi
nistro pirmininko Krėvi^-Mic- 
ke^čiaus -žinios, J. Paleckio 
aktu buvo įsteigtos naujos dar 
•bo, pramonės ir įgaliotinio Vil
niaus kraštui ■ ministerijos. Jų. 
ministrais buvo paskirti ko
munistai. Jie sudarė daugumą, 
ir Lietuvos sovietizacija buvo 
pradėta vykdyti skubiai.

Šią, net 28 psl. kruopščiai

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų-
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi Qnyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties dėtas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

lietuviškas, gu yra netikslumų, tai juos ati 
kurioms pirmininkauja gabūs taisyti, bet nei Bacevičius nei 
jauni lietuviai. Jis vis kalba-kiti jį lydėjusieji netikslumų 
apie naujus išpirkimo planus, nurodyti nenorėjo ir iki šio me 
bet konkretaus nieko nepasiū-J to patikslinimo nepasiuntė. Šu
lo. Marquette Parke yra Chi- 'sirinkime -buvusieji patarė be- 
cago Savings, Midland Savings prasmių ginčų su Naujienoms 
ir kelios bendrovės, kurių va-l nepradėti, nes tuščiais ginčais 
dovybėje yra gerų lietuvių, bet jbs neužsiima. Naujienos .visą 
Bacevičius nori viską kitaip laiką gynė Marquette Parko 
t^rarlcydi. j-namų savininkų reikalus. Jos

Bacevičius pasakojo, kad ir dabar nurodo tariamų gynė- 
federalinė valdžia . apmokė- jų daromas klaidas. Tuo reika 
sianti 90% visų išlaidų, jeigu lu kalbėjo J. Skeivys, Jo. Stan- 
bus vedama nauja greitkelio ša kus, agr. Tallat—Kelpša. .Gim- 
ka Pietvakarinėje Chicagoje. tojo krašto pokalbininkas ir 
Jis tvirtino, kad meras Daley Draugo korespondentas Kau- 
bandysiąs dar kartą tą kelią nas patarė tuščių ginčų nevesti 
pravesti. Kol gubernatorium ir rez.oliucijų nesiūlyti, nes nie 
buvo D an Walker, tai tokio ko iš to neišeis. \
pavojaus nebuvo, bet dabar, Valdyba buvo numačiusi sa
kai išrinktas respublikonas vo nominacijų komisiją išrink- 
Thompson, tai.Bacevičius, pa--ti, bet neišėjo taipj 'kaip buvo.

geidaujamus elementus, jei-r kalbos, prižadėjo atšaukti ra
gu kas tokių būtų pastebėjęs šinėlį apie valdybos narių pas- 
nannj savininkų apylinkėse.

Aiškino suąirinkusies, kad
kur gyvena gana daug įnirusių namų savininkų na- 

liėtuvių, neleidžiama lietuvių mus būtinai reikia išpirkti ir 
kalba bažnyčiose laikyti pamal sudaryti kažką panašaus į sko leisti pačiam Bacevičiui ar ku- 
das, neleidžiamą steigti lietui linimo bendrovę, tarytum Mar riam kitam valdybos nariui pa 
vių kalba mokyklų ir leisti quette Parke jų nebūtų, čia tu'tikslinti paskelbtus faktus, jei- 
laikraščio. ELTA rime net

■. . . .  ateitis
ANNN ARBOR. — Bus su

mažinti mokesčiai, ar nebus, bet 
Amerikos ekonominė padėtis 
1977 m. bus juoda, — sako du 
Mičigano universiteto ekonomi
jos profesoriai.

Net ir sumažinus mokesčius 
kokiais 13 bil. dol., ateinančiais 
metais ekonominė padėtis nesi- 
taisys, Jai išjudinti- iš letargo 
reikės dar priedo prie mokesčių 
sumažinimo pridėti kitokių vais
tų. Turės Įsikišti federalinė ad
ministracija, nes privatų^ sek
toriai jos negalės išjudinti

Ekonominis sustingimas nėra 
ekonominio svyravimo pasekmė, 
bet kažkas gilesnio ir rimtesnio, 
— sako prof. S. H. Hymans.

Prekybos departamentas pra
nešė, kad krašto bendras ūkis 
pagerėjo 3.8%. Bedarbių, esą, 
yra apie 7.6 milijonai trečiame 
šių metų ketvirtyje.

Lenkiją,“... valstiečių liaudį- bimo apžvalgą paruošė Kęs t li
niukų veikėjos F. Bortkevičie- lis Daugirdas. Lietuvoje išaugu 
n ės bute buvo sušauktas vals-’sioms jaunoms kartoms Aušra 
tiečių liaudininkų, socialdemo pateikė- tikrą vaizdą, kuris su
krutu ir krikščionių demokratų1 griauna visus komunistų me- 
partijų vadovaujančių asmenų lūs, kad Lietuvos liaudis atkū- 
pasitarimas. Jame prof. K. Pa; rė sovietinę Karką Lietuvoje, 
kštas pareiškė, kad reikia ruoš 
tis viskam, nes sunku tikėti, 
kad Lietuva galėtų likti neut
rali ir be permainų. Karui iš
siplėtus, Lietuva 
likviduota kaip valstybė. Rei
kia jau dabar ruoštis kovai dėl 
valstybės atkūrimo”. Netrukus 
po to, -’SPagai 1939 m. spalio 
10 d. sutartį. Lietuva sutiko 
leisti Tarybų Sąjungai savo te
ritorijoje laikyti karines įgu
las (20 tūkst karių), o Tary
bų Sąjunga - grąžino Lietuvai 
Vilnių”. ,Tuo būdu buvo sulau
žytas Lietuvos vyriausybės pa
skelbtasis neutralumas, o ka
rių įgulų į savo teritoriją įlęi 
dimas jau buvo pirmas okupa
cijos žingsnis. 1940 m. birže
lio 15 d. Lietuvos okupacija,

Antras labai įdomus straips
nis, pavadintas — Lenkinimas 
ar Rusinimas-? • Straipsnis pra

gulint! būti dedamas taip: “A. Stanaitis ir 
l'P. Adlys 1973 m. išleistame in
formaciniame leidinyje Lietu
vos TSR Gyventojai kategiriš- 
kaj tvirtina, kad lenkais save 
laiką 7^7% Lietuvos gyventojų 
(240,000) yra. “dėl ilgų amžių 
trukusios polonizacijos, pamir 
šę savo kalbą lietuviai”, kurių 
“tradicijos, papročiai ir pa
vardės dažnai lietuviškos, o pa 
ti jų kalba nėra literatūrinė len 
kų kalba. Lenkų emigrantai su 
darė nedidelę gyventojų dalį. 
Pokario, metais, dauguma jų iš 
išvyko į Lenkijos liaudies res
publiką”. j

rijų kojnisijd: J. Bagdžių, St. 
Grigaravičių ir A. Bagdoną. 
Ar ši komsiija siūlys tuos kan
didatus, kuriuos valdyba bfijų 
norėjusi, ar parinks kitus, ku
rie bandys palaikyti gerus san
tykius su aldennanu ir kitais 
lietuviais pareigūnais, tai tik 
ateitis parodys. Tenka paste
bi ti. ka<l nominacijų komisi- 
jon išrinkt! savarankiški galvo 

gyvenimo tikrovę ma
tantieji vyrai. Nominuoti rei
kia tuos, kurie moka darbą 
dirbti ir bendradarbiauti su lie 
tuvių dauguma.

Susirinkimo dalyvis

__ _______■ V> 00
LIETUVIiKASIS PAMARYS.

Dėl tokio lenkų pavadinimo 
sulenkėjusiais lietuviais^ pik- 
thi reagavo žurnalas Komunis
tas, kuriam 
tauta būtų rusinama. Tie vadi 
namieji lenkai daug

Kai 1939 ,m. rugsėjo mė-, šią, net 28 psl. kruopščiai įsisavina rusų, o ne
nesį Sovietų Sąjunga užpuolė dokumentuotą Lietuvos Aižgro kalbą ir tokiu būdu, per juos,i 

Vilnius ir jo kraštas gali gręi-; 
čiau pasiduoti rusinimui.

Tuoj po karo, lenkams per
sikėlus iš Lietuvos į Lenkiją, 
Lietuvoje beliko tik kelios len;
kų kalba mokyklos. Bet nuo: gas ir L t Kai tuo tarpu Gūdi 
1950 m. padėtis labai pasikei- joje, 
tė, nes “Kremlius nusprendė, 
kad Vilniaus krašto atlietuvi- 
nimas prieštarauti} Rusijos in
teresams”. Todėl jie vėl pilstei 
gė visą eilę lenkų mokyklų, lei

PARYŽIUS.—Prancūzijos an
tropologai rado daugiau kaip 
200 priešistorinių urvų Prancū
zijos Lascaux lygumose. Urvų 
sienose rasta labai daug pieši
nių bei graviūrų.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
galima gauti p u Ik Jų knygy, kurio# papuoi bat koklj 

knyau ar Unfvna.
Aleksandras PakalnUkis, MES GRlžTAMH. Įdomūs Jaumi dienTĮ 

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

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimu Jvykiu prisimini- 
ir laiko jvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti j 12 daliu- 296 psl.. kaina S5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 
žiais viršeliais. 336 psL Kaina S6.00. Minkštais virš.

Prof. V*d. Blrtllka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. įrišta — S3.00, minkštais vir- 
Sėliais — $2.00; H dalis. 225 pst, įrišta — $3,00. minki- 
tM<$ virbeliais ___ _ _______________  —

Henrikas Tomes
Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 338 psL kaina $8.

P. KesIOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos 
partizanu buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, Jaunystės atriminimaJ 
170 psl------------------------ :-------------------—

M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 231 
puslapiai ___ :______________ —- ----- ----- S3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.
NAUJIENOS,

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

TEL. 421-3070

tarė susirinkusiems budėti, kad planuota. Susirinkimas balsų 
ThoHipMMiąs. juepaleakintų mg dauguma išrinko tokią iiomina 
ro Daley užuiojų. Bųdanias res
publikonas jau į Įtarinėja dar 
neprisaikdintą gubernatorių.

Patarė namų savininkams 
neįleisti į namus tariamų pa
reigūnų, nes dažnai pasitaiko 
vagys. Nepaaiškino, kaip va
gis atpažinti ir apsisaugoti. 
Nuo sausio i iki 9-tos ilienos 
Fieldhouse bus skiepijami vai
kai. Dvylika organizacijų byli
nėjasi teisme dėl pigiųjų butų janti 
kolonijų. Byla dar nelaimė
ta, bet advokatams jau sumo
kėjo $75,314.37. Organizacijos 
turi šią sumą mokėti. Dalis su
mos teko mokėti ir Namu sa
vininkų organizacijai, bet 
pasakė, kiek teks mokęti 
jau išmokėta.

Bacevičius pranešė, kad jis 
su dviem’palydovais buvo hu_- 

Susirinkimą pradėjo pirmi- vykęs į Naujienas. Jam nepati- 
akaro Mar- ninkas J. Bacevičius, o proto- kęs straipsnis, kuriame kalba- 

quette Parko parapijos salėje kolą skaitė J. Stankus. Pirmiau 4ma apie valdybos posėdyje ap- 
greičiau įvyko Marquette Parko Lietu- šia turėjo būti paskaityta buvu tartus klausimus. Bacevičius 
lietuvių vių Namų savininkų draugijos šio pikniko atskaita, bet pir- bandė išaiškinti, kuris'valdybos 

narių mėnesinis susirinkimas, mininkas ją atidėjo. Jis pir- narys minėtą straipsnį galėjo 
Draugija turi 800 narių, bet į m i ausi a paprašė susirinkusius parašyti. Bacevičius pareiškė, 
susirinkimą neatėjo pilnai šim informuoti valdybą apie nepa- kad Naujienos, išklausiusios jo 
tas žmonių

J. Urbšys pasirašo sutartį. Stovi iš’ kairės J dešinę: L. Natkevičius, Mo- 
Raš:ikis, Pction^kinas Stalinas, .Vorošilovas, Zdanovas ir.Pozdniakovas. [
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Ne viską šakėmis galima iškelti
Gyvename pusėtinai iškrypusioje ir susimaišiusioje 

gadynėje, šimtus metų buvusios garbės, ryžto ir darbo 
sąvokos verčiamos aukštyn kojom. Taip elgiamasi nė tik' 
mokslo ir meno srityse, bet aukštyn kojom verčiamos ir

Grigaitį Naujienose 'darbo prašyti. Jis prižadėjo iškelti 
viešumon dar daugiau visokių komunistų padarytų šuny
bių amerikiečiams ir lietuviams, bet Dr. Grigaitis, pažin- 

• damas Prūseiką, nenorėjo su juo prasidėti ir į Naujienų 
redakciją jo nepriėmė. Prūseika vėl grįžo pas maskiv- 
nius ir su purvais maišė visus tuos, kurie siekė laisvės lie
tuvių tautai ir nepriklausomybės Lietuvai. Politinė Prū- 
seikos linija buvo kreiva, bet visi pripažįsta, kad jis turėjo 
lengvą plunksną tai kreivei pavaizduoti.

Po Prūseikos gabiausias buvo Rojus Mizara. Jis ne
suprato “gilių” leninizmo ir stalinizmo problemų, bet jis 
mokėjo gyvai atpasakoti kasdieninio gyvenimo reiškinius 
ir tikrai maskviškai juos pavaizduoti Kiti komunistams 
karčias problemas nutylėdavo, vengdavo apie jas užsimin
ti, tarytum jos neegzistuotų, bet Mizara prie jų prieida
vo iš ‘‘kitos pusės” ir nejučiomis pastebėdavo Maskvos po- 
Itikai naudingą dalykėlį. Visi kiti abekai, andriuliai, bim
bos, palyginus su Prūseika ir Mizara, yra tiktai fanatiš
ki maskvinės politikos šalininkai, nepajėgiantieji net tiks
liai nupasakoti tos politinės lįnijos, o apie josios pateisi
nimą jų raštuose nerasi nei vienos įtikinančios eilutės.' 
Toliau už juos stovėjo tiktai Leonas Jonikas — Laukuvie- 
tis. Jis galėjo laisvai maišyti visas sąvokas, jeigu tik 
tuo metu jam reikėjo, ką nors išniekinti.

Už ką “garbės nario” biletą gavo Jokubka? Filosofi-. 
nių leninizmo problemų jis nei nebando nagrinėti, nes 
apie jas neturi mažiausio supratimo. Imperialistinės so
vietų politikos jis nesupranta ir akis išpučia, kai kas nors

7 .

Pavasario sonataM. K Čiurlionis

JONAS NAŠLIŪNAS \ . j Rusų žandarams apie tai su
žinojus, St Lukauskis buvo 

Adv. Stanislovas Lukauskis (1869-1925) įtrauktas į politinę bylą .u? lie- 
. x ' Į tuviškų knygų platinimą ir jis

IŠ lietuvių advokatų istorijos ( su savo šeima 1902 m. buvo įš-
Yra žmonių, kurie ir jau vargingų žmonių neimdąmaš'. tremtas į Rusijos gilumą, įSą-

daug metų praėjus, kai jie yrai jokio atlyginimo arba iš netur rat°vo guberniją. Tiktai po 
iškeliavę amžinybėn, neužmirš tingų ūkininkų, kurie bylinė- 
tini del savo nuveiktų, reikš- .davosi su dvarininkais del už-j 
mingų ir naudingų-lietuviu tau grobtų žemių, paimdamas la-

garbingos žurnalistų tradicijos. Garbingais žnmalis- jam primena apie Rusijos čekstų išžudytus geriausius 
tais Amerikoje skaitėsi tie vyrai ir moterys, kurie pasi- Lietuvos komunistus idealistus, atidavusius savo gyvybę 
ryždayo nušviesti iki šio meto nepastebėtas, nesupranta- idealus, kurie Jokubkai nesuprantami.. Jis negali šių 
mas problemas ir Įtikindavo platesnius sluoksnius gėrėtis klausimų suprasti, nes nemėgsta mokytis. Kad bereikalin-' j.......,...

gai jam nesimaišytų sunkiau suprantamos istorinės kny- darbą. Prie tokių priklau- bai mažių už savo darbą hono-

ryždavo nušviesti iki šio meto nepastebėtas, nesupranta- už idealus, kurie Jokubkai nesuprantami.. Jis negali šių

nematytų grožiu arba imtis priemonių negerovėms taisy
ti, tuo tarpu šiandien pas mus žurnalistų liudijimus ne-; 
šiojasi vyrai, neišmokę naudoti pačių pagrindinių ir pa
prasčiausių darbui reikalingų' priemonių. Negeriau žur
nalistikos reikalai stovi ir rusų pavergtoje Lietuvoje. - '

-Amerikoje gimęs, bet nepriklausomoje Lietuvoje, oj 
Vėliau Brazilijoje augęs Stasys Jokubka šiomis dienomis, 
pakeltas Į “tarybinės” Lietuvos -žurnalistų sąjungos- gar- . 
bės narius. Paskubomis siuntinėjamos telegramos, ruo
šiami pranešimai "apie suteiktą “didelę garbę”, bet nie
kur nepasakyta, ką gi tas “žurnalistas” padarė garbės 
nario titului gauti. Įdomiausia, kad Chicagoję .jau ragi
nama jį gražiai “pasitikti” kai jis parsives “garbės na
rio” pažymėjimą, bet ir ruošiamuose pasitikimuose nei 
vienu žodeliu nepasaokyta, už kokį darbą tas “garbės na
rio” pripažinimas teikiamas.'Blogiausia yra tai; kad Chi- 
cagoje gyvenantieji, “pažangieji’ lietuviai, Jokubką ge^jr inti pensipnieriai Vilniuje jam parašytų kokį komenta
rai pazistantieji ir jo redaguojamą Vilnį dar skaitantieji atsiųstų Chicagon.

Evoliucijos galėjo sugrįžti į šiau 
liūs ir tęsti savo darbus. " ' ' ' *. - •- -- -%• -■ -

St Lukauskis, pritariant ir 
gos, Jis jas atidavė savo draugams, mažiau UŽ Jį žinau- So ir a. a. advokatas Stanislo- rarą. padedant grafui Zubovui, er
tiems, bet knygas pavartyti norintiems. Ypač, kada už jas vąs Lukauskis, -kuris gyveno, žmonės tokius advokatus ganizavo ir steigė Zubovo dva- 

įvertina ir St Lukaukis. dar ruošė tų dvarų darbininkams 
prieš Pirmąjį Pasaulinį karą mokyklas, • tuomi buvo deda- 

. r . Šiauliuose buvo išvystęs didžiu nu pamatai lietuviškai moky’k- 
St Lukauskis buvo^gimęs ję praktikų ir turėjo . daugiau,lai- 1904-m. lietuvių spaudą at-

- - " teismuose bylų, negu senieji gavus kartu su Jonu Jablons-
kalių kaime, šiluvaš vals. Ra- -gjaulių advokatai. Tik reikėjo kiu, Vlad. Zubovu ir Petru Vi
ščinių aps. Jis baigęs Liepo- stebėtis, kaip jis:viską tai ga- leišiu rūpinosi gauti leidimą 
jaus gimnaziją $895 m., teisių nes plačiai .dirbo pirinąjam lietuviškam dienras-

_x..j t»_i j.čiui Šiauliuose leisti, vėliau
. .1912 su kita jaunesniosios ka- r-» i r"

tos grupe savaitraščiui leisti 
ir “Sietyno” .bendrovei kny
goms leisti, -bet šiuos darbus 
nutraukė Pirmasis Pasaulinis 
įkąrąs. < .b,’-'

Savo plačiomis praktikos pa
tyrimo žiniomis St Lukauskis 
visur buvo reikalingas ir- nau
dingas, todėl nei viena plates
nio darbo organizacija Jie jo ne 
apsėjo. Jis dėjosi prie pirmų
jų spektaklių ir ietorįnių Šiau
lių gegužinių rengimo, .jis visą 
laiką buvo Šiauliuose išitrau. 
kęs į visuomeninį' gyvenimą.

(Bus daugiau)

gos, jis jas atidavė savo draugams, mažiau už jj žinan- so ir a. a. advokatas Stanislo- rarą.

hieko-mokėti nereikėjo. Alekas, Bimba, Andriulis ir se-1°ūrė^l925:m. gegužės 
natvėje mokėsi, tuo tarpu Jokubka visus mokslus baigė, 
kai Brazilijoje susirišo su vietos komunistais.

Ką Jokubka padarė? Pats didžiausias jo darbas — iš 
dienraštinės Vilnies, padaryti šį maskvinį laikraštį savai-. 
tiniu.'Jeigu Jokubką kankina galvos skausmai, tai jis ne- 
sieloja net ir tuo atveju, kai Vilnis išeina kartą Į dvi sa
vaites. Laikraštėlis parinktas tiktai keturių puslapėlių, 
bet Jokubka nepajėgia per savaitę ir tų keturių puslapų 
prirašyti. Jokubkos “Kasdien” pasidarė tokia trafaretinė, 
kad nei vienas pažangusis jau ir jos.nebeskaito. Iš pirmos 
eilutės jie žino, kokių ižvadų Jokubka prieis. Vietoj Vil- 
niai/Įvairių straipsnelių, jis laukia, kad Paleckis, Alseika

m. 22 d. Šiauliuose, tesulaukęs 
56-tus savo amžiaus metus.

1869 met. rugsėjo m. 8>d. Var-

seimų aps. Jis ^gęs Liepo- stebėtis, kaip jis .viską tai ga- leišiu rūpinosi gauti leidimą 

mokslus studijavo Petrapilio ir*’’visuOmeniį da'rbą.
Universitete, kur 1899 m. įgi-j 
jo mokslo baigimo teisininko 
diplomą, apsigyveno tais pa
čiais metais Šiauliuose ir pra-

nieko jo redaguojamame savaitraštyje nepastebėjo, ko 
jie nebūtų galėję padaryti ir-nesupranta, kuriais sumeti
mais jis taip “garbingai” išskirtas.

Amerikos lietuvių komunistų eilėse buvo keli plunks
ną vedžioti mokantieji vyrai.-Pats gabiausias jų buvo Leo
nas Prūseika. Jis sudėtingą problemą mokėjo paprastais 
žodžiais gyvai atpasakoti. Bet Pruteika jokio “garbės na- . . . .
rio” titulo negavo, nes jis buvo nepatikimas. Pradžioje'tuvos garbės žurnalisto titulas. Kai jis grįš į Cricagą, tai 
jis, ilgus metus rašęs komunistų finansuojamai spaudai, , bus suruoštas didelis pagerbimas. Kas Jokubkos darbų ne-

Nepramokęs lietuvių kalbos, nesusipažinęs su svar
besnėmis problemomis, jis pradėjo “knygas rašyti”. Vie
ną jau išleido Amerikoje, o.antrąją isivežė i Vilnių.-Chica- 
goje jis tiktai medžiagą surinko, kurią Vilniaus specialis
tai nušlifuos, tinkamon eilėn sudėštys ir pasiųs amerikie
čiams.’Už visą šitą darbą jam paskirtas “tarybinės” Lie-

pradėjo “skloką” organizuoti ir komunistams gerokai pa
kenkė, atitraukė iš jų eilių didoką skaičių gerų lietuvių- 
Komunistams pavyko “skloką” apardyti, bet jų savaitraš
tis gerokai sumažino Maskvai ištikimų pasekėjų eiles. 
Prūseika mokėjo komunistų tarpe sukelt abejones. Pa
irus “sklokai” ir josios nariams nepajęgus savaitraščio 
leisti, Prūeika liko be darbo. Jis buvo atėjęs pas Dr. Pijų

i pažino, tai minėtame'pagerbime turės progos patirti, kaip 
jis tapo didelis Lietuvos žurnalistas. Bet visatai yra mi-' 
zerija. ■ . ...... į ■ i

Visi LIETUVIAI BIZNIERIAI

St Lukauskis pasirinko Jais 
vą advokato profesiją, kad 
galėtų gyventi savo kraite ir 

dėjo verstis advokato prairti- dirbti, savo tanios naudai. Kai 
-- i jis 1899 m’ apsigyveno Šiau-

,, . i. . I liuoše, tai ten,, kaip’ ir visojeAtrodė, kad tokiam jaunam T. . . , . ._ . ..... J . s Lietuvoje nebuvo .nei vienos
lietuviškos įstaigos, ar organi
zacijos, jam teko plėšti pirmuo 
sius- dirvonus kultūros ir lais
vės kovų baruose. Toje veik
loje jis ten buvo pagrindinis 
asmuo.

Šiauliuose jis įsteigė viešąjį 
numo per trumpą laiką iškilo knygyną, kurio vedėju jis pats 
į Šiaulių advokatūros pačias buvo, jis sugebėjo atidžiai sek 
viršūnes, įgijo didelę klientu- ti literatūrinius kūrinius ir ta 
ra ir pragarsėjo kaip geras, pa biblioteka buvo tais laikais 
reigingas ir atkaklus savo Šiauliuose mokslo šaltinis, šiau 
klientų reikalų gynėjas. |liuose buvo sorganizuotas lie- 

Jis žiūrėjo į advokato darbą tuviškų knygų .gabenimo trak- 
ne kaip 4 pasipelnymo šaltinį, tas, atgabenant knygas iš Pru- 
bet įdėdamas daug širdies į sa- su į centralinį sandėlį Guber- 
vo professinį darbą, jis norėjo nijos bravoro patalpose, iš kur 
savo žiniomis ir prityrimu tik- mui Šiaulių rajone.
rai žmonėms padėti, dažnai iš tos knygos buvo skirstomos

Atrodė, kad tokiam jaunam 
advokatui Šiauliuose prasimuš 
ti, kur jau dirbo žymūs,ir pri
tyrę advokatai, kaip Gimkaus- 
kas, Krečinas, Volpe ir kiti, ne
lengva bus sėkmingai laisvoje 
advokato profesijoje išsiversti, 
bet St Lukauskis dėka ' savo 
darbštumo, energijos ir suma-j

DAUG SNIEGO ITALIJOJE

ROMA. -—Lapkričio 21 gausiai 
iškrito sniego Italijos kalnuoto
je šiaurės dalyje, o pietinėje — 
gausus lietus, palydint stipriai 
audrai. . ’ ė '

Andrius Mironas

Kontraversiškasis Jack Londonas
4

Eukaliptininkai

Tuo laiku verslininkai ir ūkininkai buvo apimti. 
eukaliptų auginimo karštligės, ko pasekmėje ir Londo- 

! nas nupirko gretimą 110 akrų sklypą ir pasodino 16,- 
000 eukaliptų medelių, laukdamas iš šių Australijos 
augalų gumos... Sunkiai prasiskolinęs dėl savo Pietų: 
Salų kelionės, jis prisijungė ir Kohler 800 akrų vynuo-1 
gynų. Žinoma, teko prašyti avanso ir Brett išsiuntei 
jam $5000. Londonas buvo bebaigiąs “Burning Dayli
ght” rankraštį.

Patyręs iš valdžios miškų departamento apie eu
kaliptus, kad jie iš tikrųjų neduoda gumos žaliavų, 
Londonas nė kiek nenusiminė, nes laikė, kad visi šie 
medeliai labai pagražino jo nuosavybę. Bet vis dėlto j 
tai privertė buvusį lūšnynų miestietį gelbėti eukaliptus rungtynių aprašymo, Londonas vėl įsitraukė į “Minios' 
ir savo žemę raštais. Jis troško, kad bet kuria krypti
mi jodamas, jis vis liktųsi savo paties nuosavybėje.

“Burning Daylight” turėjo perpus mažesnį pasise
kimą, kaip “Martin Eden” romanas,, ir Londonui-vai
denosi liūdnas žengimas atgal...

Liūdni [vykiai

Charmian pagimdė dukterį 1911 m. birželio 19 d. 
ir Londono viltys turėti sūnų išsisklaidė kaip dūmai. 
Maža to, naujagimė buvo tokia menkutė ir silpna, 
kad gydytojas negarantavo ją gyvensiant ilgiau, kaip

Maža to, visa Amerikos spauda pabrėžė, jog savo1 dešimt temų ir kovo 10 d. Londonas jam sumokėjo 
dukrelės mirties akivaizdoje rašytojas nusigėrė ligi 870. Iš šių dvi temos (“The Asašsination Bureau” ir 
muštynių ir guzų. Ligi teismo Londonas pergyveno tai “Cherry”) liko vieninteliai neužbaigti Londono rank

raščiai, nes jis, įpusėjęs juos, prarado nuotaiką rašyti 
toliau ir ieškoti tinkamos pabaigos, todėl atidėjo į ša
lį. Gavęs dar devynias temas (už $15), jis-parašė apy
saką “The Abysmal Brute”. Us kitas devynias temas 
sumokėję $52.50, Londonas panaudojo tik'tris.

Įdomu tai, kad pats S. Lewis, žavėjęsis Londonu, 
yra imitavęs kai kuriuos jo kūrinius, tačiau dabar ame
rikiečių žinovai bando S. Lewis išskirti iš aukštesnių
jų literatūros sferų, nerasdami jo stiliuje nieko vertin
go. S. Levus gyvenimo būdas buvo labai panašus į 
Londono, nes ir jis rašė dėl pinigų,-buvo įsiskolinęs, 
prasigėręs ir bergždžiai ieškojo tobulos moters. . .

• Kitas Londono klubo bendras buvo garsusis rašy
tojas ir žurnalistas Ambrose Biėrce, bet juodu vienas 
antro nepakentė ir net gnaibėgi spaudoje. Cannel “Mi
nios” klube juodu asmeniškai peŠdavosi, nes.politiniais 
savo įsitikinimais A. Bierce buvo labai priešingas re- 
voliucininkui Londonui .Abudu garsėjo sugebėjimu 
pakelti daug alkoholio. Susitikę bare, juodu kovėsi 
žodžiais ir vis gėrė, žiūrovai laukė muštynių, bet vis
kas pasibaigė -tik abiejų visišku pasigėrimu. Su A. 
Bierce Londonas niekad negalėjo draugauti-dar ir dėl 
pirmojo amžiaus, nes Bierce buvo dvigubai už Lon
doną vyresnis,

(Bus daugiau)

ligi beprotybės. Teisėjas abu peštukus pabarė ir liepė 
paleisti, bet Londonas vistiek nenurimo, ypač sužino
jęs kažkieno paleistus gandus, esą teisėjas buvęs pats 
to namo, kuriame buvo karčiama, savininkas... To 
pakako, kad Londonas parašytų spaudoje piktą pasta
bą, bet teisėjas išmintingai nereagavo, nors ir galėtų 
už tai Londoną nuteisti. Iš šio įvykio Londonas turėjo 
ir pelno, parašęs apysakaitę ir gavęs iš “Saturday Eve
ning Post” $750.

Menininkų klubas

Po garsiųjų anais laikais Johnson-Jeffries "bokso

(1876—1916) . ,

Šimto metų gimimo ir šešiasdešimties metų

mirties sukaktis
(Tęsinys) y f

Aprimo ir tropinė liga. Iš keliautojo C. Woo
druff Londonas sužinojo, jog tai buvo “europiniai ran'
psai” arba ultrafioletinių saulės spindulių padarinys.'

Jo romanas “Martin Eden” buvo nepalankiai kriti-!
kų sutiktas, nes liko neįvertintas ir nesuprastas. Dėl to 
ir tiražas dvigubai menkesnis už “The Sea Wolf” tira
žą. Po to Ixtndonas vėl rašė noveles ir spausdino jas 
įvairiuose žurnaluose. Palengva senieji puotavimai su 
draugais atsinaujino.

Tuo metu Charmian rengėsi gimdyti, šį kartą Lon
donas buvo tikras sulauksiąs sūnaus iš “vyriškos” mo
ters. Jis labai troško sūnaus, tikėdamasis pratęsti savo 
giminę.

Jo namuose lankėsi ir Emma Goldman, kuri bu-
v-> sužavėta šeimininko jaunatviškumu ir draugišku-

Mėgsląs gyvenimiškus šposus, Londonas ilgai kva
pamatęs kaip vienas iš Goldman palydovų šo~| _ _ ________ ________ __  ____ _____ ______

jo ; . ’aręs knygą, kuri buvo tik užmaskuota. mų, netverdamas pyk&iiiPir apsivylimu.' Eįar nė nesu**donr/f labai’stigo temų, tai S. Lewis, labai gerbęs ir
nbelė. Jis p'ašmatė, jog savo pačių bem-Į žinojęs ar jo dtfkrelė išliks gyva, jis nusigėrė karkia-į aukštinęs amžium vyresnį Londoną, pasižadėjo* siunti- 

j.i *rūs anarchistai is tiesų buvo menki moję ir susimušė su vienu svečiu. Rezultate pernakvo- nėti po keletą temų romanams ar novelėms už nemen- 
" a >tojai, praktikoje visiškai nepatyrę, jo daboklėje. , . ką atlyginimą. Per 1910 metus Lewis atsiuntė kelias-

mu

mu

klubo susirinkimus, .kurie įvykdavo dabar jau Monte
rey įlankos Carmel mieste, kur savo namus buvo įsi
giję keliodika garsių ano laiko-rašytojų, .žurnalistų ir 
menininkų. Londonas dažnai lankydavosi pas Ge 
orge Sterlingą. Pobūviuose būdavo kylantis rašyto
jas Sinclair Lawis (188.>1951), vėliau parašęs "Main 
S'trett'’ “Babbitt”, “Arrowsmith”, “Elmer Gantry” ir 
kitus romanus bei pirmasis iš amerikiečių gavęs 1930 
m. Nobelio literatūros premiją. -

Be įvairių pokštų, pokalbių apie seksą ir lais
vąją meilę bei diskusijų apie savižudybę, daugiausia 

kokią savaitę. Kai žmona buvo labai reikalinga ypatin-, būdavo geriama alkoholis ir lošiamas pokeris. Su S.’Le 
gos vyro globos ir supratimo, Londonas išbėgo iš na- wis Londonas sudarė savotišką sutartį. Kadangi Lon-

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS*
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SOVIETŲ PREZIDENTAS

RADIACINES MEDŽIAGOS

Floridos Blue Cross

VU

CHIRURGIJA

ve-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
SUSIRINKIMŲ k,

Chicagos

K

I

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAJIS PASTATYTI

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3y07 West IWrd Sireet 
pagal susitarimą

£K. K. A. V. JUČAS
1*7-444} I >61-4605 ~ 

ODOS LIGOS -
. <OQ2 N. WESTERN AV.t,

5214 N. WESTERN AVE. 
Telefonas atsakomas 12 vai.

PERKRAUSTYMAi

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. i E R t N AS

Tel. WA 54063

Happy Hoar Mushrooms, a prize-winning recipe at the State 
Fair of Texas, win star at any party. Crushed Fritos brand corn 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a stuffing 
/or fresh mushroom caps to make a unique hbt hors d’oeuvre.

Happy Hour Mushrooms marched away with the "Best of 
Show” award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
get equal billing at your party table!

This prize-winning recipe combines Fritos brand corn chips 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just the 
right amount of wine for a tasty mixture to top fres^ mushroom 
caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
Xestive occasion. > ’

Happy Hour Mushrooms may be made In advance and refrig
erated imtu party time. Brusiijhe mushroom caps with lemon 
jirice or white wine before stuffing and they will/etaln their 
light color during cooking.

HAPPY HOUK MUSHROOMS 
Fresh mushrooms 
Melted butter 
Butter, softened 
Garlic, minced or mashed 
Grated Monterey Jack cheese 
Red wine 
Soy sauce
Frtto-Lay brand toasted onion dip mix 
Finely crushed Fritos brand corn chip*

šiaip yrą SWttQ aptarti. P» 
susirinkimo bus vaišės.

E. Sbrungys. Nut rast 
Rimas, Al^is 10 0 ,77

- gen. supt Stasiui Nei- 
už

Kinijos komunistų partijos politi
nis biuras nutarė krašto premjeru 
paskirti 69 metu amžiaus finansų mi- 
nisterį Li Hsienien. Jis buvo didelis 
"kuturinės" revoliucijos priešas.

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, lik Phone: OLympic 2-1003

DIL AWN A BAL1UNAS 
AKIŲ AUSŲ, NOSIES, 

IR Gt.ULĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

akušerijra ir moterų ligos 
GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susilar 11114 

ei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 6954533 

Fox Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

Kaip pasireiškia uoslė 
mūsų žmonėse

Bendrai apie žyaonių uoslę I 
galima pasakyti, kad ne visi 
ŽŲionės vienodai viską suuo
džia. Vieni turi didesnę uoslę, 
kiti —■ mažesnę. Taigi ne visi 

. turi tą pačią uoslę. Kas turi di
desnę uoslę, tad tokie žmonės 
mėgsta daugelį daiktų pauos
tyti. Man teko pačiam matyti 
tokius, kurie yra įpraję pauos
tyti tokius daiktus, kuriuos 
nori sau įsi gyti. Pa vyzdžiui,krau 
luvėse teko pastebėti, ' kad kai 
kurie žmonės stengiasi pirmoje 
eilėje pamatyti perkamus daik
tus, ar tie daiktai tinka pirki
mui. Kas turi nepadidintą, bet, 
taip, sakant, normalią uoslę, lad 
tokie žmonės nesistengia uos-i

. Vašingtonas. — Raudonosios 
Kinijos išsprogdintos atominės 

i bombos radiacinės x medžiagos 
Ameriką pasiekė lapkričio 20.

Gamtos apsaugos tarnyba'sa
ko, kad negalima tiksliai nusa
kyti kiek tos radiacinės medžią 
gos nukris Amerikoje teritori-

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Turėdami didį Kunigą Dievo nemems, artinki mes tikra širdim L 

pilnu tikėjimu". — Ebr. 10:21. 22.
Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas jį ir būti jam patinkamais, jie 

1 rain pačiame Kremliuje, bu- turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtų sakyti: aš darau visa norėdamas pa
s’ įsių carų pilyje.

Tnln vaūuvauja Amerikos 
f.nuI >s apsaugos delegacijai, 
kuri Maskvoje tariasi gamtos 
apsaugos reikalais.

MASKVA. — Sovietų imperi-. 
jos prezidentas Mikalojus Pod- 
Korni lapkričio 19 priėmė Ame
rikos apsiugos direktorių R. E.

Mokytoja paklausė mokinės 
Marytės, ką ji žino apie garnį?

— Nieko nežinau, panele mo- 
slinks virš Amerikos į Atlantą, kytoja, ir nesidomėjau, nes gar- 
mažai nukrisdamos ant žemės, niai tai tik vaikams pasaka.

žinių agentūros sakėjiad atomi
nės bombos išmestos į orų rądia 
elnės medžiagos greičiausia pra

S mėgti Viešpačiui, o taip pat stengiuos pamėgti geram ir teisingam žmogui. 
Neužmirškime, kad tas, kuris pradėjo mumyse gerąjį prirengimo darbą, nie
kados nesikeičia; jei mes pilnai tikime į Jėzaus padarytąjį permaldavimą už 
mūsų nuodėmes, atnaujindami savo pasišventimą ir laikydami savo auką ant 
altoriaus, nedarydami kas mums patiems patinka, bet kas patinka Dievui, tai 
žinokime, kad pabaigę savo žemišką kelionę, mes įeisime į amžinąjį mūsų 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis 
ir ištiki mass tarne’*

VHI žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? j t| klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŽV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEtnlock 4-5849 

Rezid. 388-2k33 
OFISO VALANDOS: 

l'irmadiemais ii ketvirtad. 1—1 vaL. 
antrad.. penktaienį- nuo 1—5. tree 

ir šesiad. tiktai susitarus.

DK. fAUL V. DAKG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S-Manheim Kd.,Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis h 

Kas antrą -šeštadienį 8—3 vai. 
7eū: a r na 56Z-2/28

RK.: GI 8-0873 

DR.W.AH5UN -E1SL\ AS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHihURgIJA 
6132 So. Kedzje Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
SUiepia. skambinti Mi 3-0O0L.

Telef. BE 3-5a93

Pas kai kuriuos žmones pa
sireiškia uoslės organiniai sutri
kimai, kada jų uoslės jautru
mas pasireiškia net. nesamiems 
kvapams; tokie žmonės užuo
džia nesamus dalykus. Tokiems 
žmonėms atrodo, kad jie jau
čia kažkokį dvokimą, smirdėji- 
mą. Tokiais atvėjais -kai kuriose 
šeimose pasitaiko, kad tokį 
dvokimą sudaro kai kurie šei
mos nariai. Taigi tokiose šei
mose iškyla kokie nors barniai. 
Būtų labai gerai, kad mūsų $vei 
katos patarimų skyriuje išaiš
kinti mūsų gydytojų pasisaky
mai dėl uoslės organinių sutri
kimų, ar tokie pasireiškę sutri- 
kiipai gali būti pataisomi.

Ne tik vieni žmonės pasauly
je turi uoslės jautrumą, bet ir 
visokie gyvūnai. Jau yra žino
ma, kad ypač kai kurie šunes 
turi nemažą uoslės- jautrumą. 
Taigi jau yra pasitaikę tokių Į- 
vykių, kad kai kur pasinaudo
jant šunimis susekta piktada
riai. Taigi pasinaudojant tokių 
šuniu pastangomis susekama 
žalotojų, darbai. A. Kelmutis

vežamas Japonijos plieno.
Plieno gamintojai, Amerikoje 

prašo vyriausybės suvaržyti plie
no įvežimą. Tuo klausimu gruo
džio 9 įvyks vieši debatai bei 
diskusijos, kurias ruošia Ameri
kos geležies ir plieno institutas.

MIAMI, Fla. — Laikraščio 
Miami Herald pranešimu, fede
ralinė valdžia pagrasino Floridos 
Blue Cross-Blue Shild nutraukti 
kontraktą ir atimti Medicare ap
tarnavimą,. jei nepradės patar
navimus atlikti greičiau ir pi
giau. “Mes esame priversti pa
prašyti kad iki 1977 metų balan
džio 1 dienos parodytumėte savo 
sugebėjimą aptarnauti Medicare 
greičiau ir pigiau” pareiškiamas 
C. S. Sveikatos Apdraudimo Biu
ro rašte, Floridos Blue Cross 
tvarko daktarų sąskaitas už pa
tarnavimus beveik milijonui flo- 
ridiečių. •

DR. fUANK PLECKAS
OPTOMETRISrAS- 

. KALBA LIETUVIŠKAI 
26U W. 71st St. — TeL 737-5149

, Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
‘‘contact lenses’7. - " v 

pagal susitarimą. - Uždaryta tree

Su Kissingeriu pasitrauks
. - ir Dinitz EUDEIKIS

JOHN PAUGA
Gyv. Rhinelander, Wisconsin. Anksčiau gyv. Cicero, Illinois.

Mirė 1976 m. lapkričio 21 d., 11:00 Vai. ryto,.sulaukęs 88 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Žagarės vis. 7 '

Amerikoje ^išgyveno 68 metus.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys ;— Mary Famaus, jos vyras Anthony, 

ir Constanncę Neumann, sūnus Leo, jo žmona Faye, gyv. Rhinelan
der, Wis., 4 anūkai, 3 proanūkai ir kiti giminės, draugai ir pažį
stami. -

Antradienį, 2:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Vance koply
čioje, 1424 S. 50th Avė., Cicero, III. . -

Trečiadienį, lapkričio 24 dieną 11:30 vai. ryto.bus lydimas is 
koplyčios į -Lietuvių Tautines kapines.

A Visi a. a. JOHN PAUGOS giminės, draugai ir pažįstą m i nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, sūnus, anūkai, proanūkai.

Laidotuvių direktorė Jean Vance. Tel 652-5245,

J TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

< LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA s EVANS
LAIDOTUVIŲ DI£E<TOR1AI (

6845 So. Westen Ave. Air Conditioned Chapel and

REpublic 7-8600-8601 Parkinff
r,^,. rTTfflji Kto« «le«o d*ly« rmrime topfr&a arg" iw

CHICAGO Daily., Neps’užsie
niu korespondentas Jay Bušins- 
ky praneša, kad tuo atveju, jei 
Henry Kisskiger pasitrauks iš 
valst. sekretoriaus pareigą? kuo 
neabejojama, bus atšauktas ir 
Izraelio ambasadorius JAV-ms 
Simcha Dinitz, Neabejojama^ 
kad Jimmy Carteriui užimant 
prezidento pareigas su Kissin
geriu turės pasitraukti ir Dinitz, 
kurs su Kissingeriu buvę inty
mūs draugai. Dinitz vietoję nu
matyti Amos Ernan arba šlamo 
Avinefi, abudu direktoriai Iz
raelio ’ministerių kabinete.

plienas Amerkoje
NEW Y’ORKAŠ. — Pasak Iron 

Age Magazino, padidėjęs užsie
nietiško plieno Įvežimas Į JAV 
sudaro didelį rūpesti Amerikos 
plieną gaminančioms bendro
vėms. Rugsėjo mėnesyje buvo’ 
Į Ameriką svetimo plieno Įvežta 
1.28 mil. tonų, dvigubai daugiau 
kaip 1975 m. rugsėjo mėn. Ame
rikos plieną gaminančios .bend
rovės skaičiuoja, kad šimet iš 
užsienio bus plieno Įvežta 14 
mil. fonų.

Amerikoje gaminto plieno už
sakymai žymiai mažėja. Susi
rūpinusios plieno bendrovės, 
kitos išeities nerasdamos žada 
sumažinti plieno kainas, o tuo 
tarpu jau dabar pradėjo atleidi
nėti darbininkus.

Nemažai plieno į Ameriką Įve
žama iš Japonijos’. Šiais metais 
iš Japonijos Įvežta 5.6 mil. tonų 
plieho, kas sudaro .20% viso iš-

l : JOKŪBAS TREČIOKAS
\ a' ' r * V* . 7 - -

Buvęs Lietuvos kariuomenės kapitonas ir Lietuvos Ev. Ref.
Bažnyčios kuratorius. į

Mano brangus dėdė mirė 1976 m. lapkričio 3 d., palaidotas lap
kričio 6 d. Lietuvių Tautinėse kapinėse, Čikagoje.

Nuoširdžiausiai dėkoju gerb. kunigams —•    _______ .
manui ir supt: Povilui Diliui už pamaldų atlaikymą koplyčioje, 
palydėjimą į amžino poilsio vietą ir už maldas kapinėse.

Gilia padėką. reiškiu Karo Veteranų Sąjungos “Ramovei’’ už 
lionio , karsto Tautos vėliava papuošimą.

Ypatinga padėką tariu už atsisveikinimo žodžius: Lietuvos 
Reformatų Bažnyčios kuratoriui Viktorui Karosui, Karo Veteranų . 
-Sąjungos “Ramovės” pirmininkui majorui Kostui Juškaičiui* 'ir LB 
Bridgeport apylinkės atstovui P. šimoliūnuų o taip pat'Al vada at- 
stovajančiai Marijai Bosienei.

Dėkoju visiems laidotuvėse dalyvavusiems grabnešiams ir JLai- -n 
dotuvių direktoriui S. "Lack ir Sūnums už malonų patarnavimą..

Sūnėnas Jurgis Trečiokas

GAIDAS - DAIMIE
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Į ,

KEMKITE TUOS SiZNIERIUS.
KURDE GARSINASI

l»^C WW 63rd St.. Chicago III. 6062' 
Talef.: PRospact <1-5084

P. ŠILEIKIS, 0. P.
oKl nuHeUMS-KRU I EZiSl A: 
Apara^i - Protezai, Med. Ban 
dažai Spėjau pagaibe Kojom 
(Arch Su^pcrfs) ir ti.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIKUK^aS 

&«Dctra praktika, spec. MOTERŲ ligo>
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tai.: PR 8-1223
OFISO VAL.; pinu., jiiiirad.. trečiad 
t Deukt. z-4 ir 6-8 vaL vak. šešta die 
•Yiais z-4 vai po pietų ir kitu lane 

pagal susitarimą.

Ūkiniu ilk arba liuoesio v^landnn 

piu papuošimui ir sezonines 
KbpaiLLy Keltie

ROY R. PETRO (PUT?# V.Xi AS) 

DAUBARŲ SŪNUS

5525 So. Hithm Avė. — 586-1220

capt with mixture, Place on baMng

4605-07 So.. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 -1742

DR. LEONAS SEiBUTiS 
inkstų, pūsles ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET 

V«L: sirwad. nuo’ 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak. 

Ofiso telefu 776-2680 
Naujas rez. telef.: 448-5545

— - p

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS į

Visos programos iš W0PA, 

1490 kil. A.

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

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

SLA S-to apskričio metinė konfe
rencija Įvyks sekmadienį, lapkričio 
28 d. 2 vat po pietų, Chicago Savings 
patalpose, 6245 S. Western Ave., Chi 
cago.

Kviečiam Chicagos ir apylinkių 
SLA kuopų atstovus ir valdybas at
vykti, nes hus pateikti buvusio seimo 
rengimo komisijos raportai ir valdy
bos rinkimai. . Valdyba

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių Drau
gijos priešmetinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, lapkričio 26 d., i vaL 
vak. Chicago Savings bendrovės pa
talpose, 6245 So. Western Ave.

Nariai prašomi atsilankyti, nes bus 
renkama valdyba _1977 metams ir

E

Laidotuvių '
Direktorių 
Associacijos

' ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS Ui LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

PETRAS BIELIŪNAS 
| - a*. - *• X •

4348 So. .CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

4441 WEST 63rtf STREET
Talafonai: PR 8-0833 ir PR 84634 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Driskių krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318
k ... .... ■ ....... ...

MOVING
Apdraustas perkrauatymaa

Ii įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

Always hold
matches till

38 medlum-dzed 
1 Ublespoem 
1 stiek
1 dore

M
2 tebleqxMWii
2 tablespoon* 
1 package

Heap

x>ntEcnoNSx
Remove sUm* from jnuxhrpoms. Wash caps and brush with

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubUc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-«672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
MS< So. HALSTED STREET Phone: YArds 74911
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HELP WANTED — MALE 
D.rblninkv Rellrta

— raiH'tfc Valaitytė dalyvavo ■ 
Kanados universitetų rudeninė-1 
se spurto vany.'wse. La.mėjo

nėse, nubėgdama 1 kim. a’.stu- 
mą per 11:51,7 min. ir tuo pa
siekdama naujų rekordų. Algis 
Janušauskas laimėjo 2-trą vietą 
šuolyje į toli, nušokdamamas 
5.99 m., o teisuolyje 11.18 met-

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 
carididates with machinist ca
pabilities. ■

i Pertnanent position- paying 
up to $7.20 per hour, plus at
tractive- benefits^ > < ■ -

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE COS SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILęiEMS TERMINAMS 
12 ŽEMAIS. NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOK£JIMA1S

DEL VISU'INFORM ACu?. KREIPKITĖS I

— Lietuvių Miškininkų S-gos 
valdyba paskyrė $500 premiją 
buv. Telšių girininkijos girinin
kui A. Tenisonui už atsimini
mų kntgą “Žemaitijos girių ta
kais”. Jo raštai pasižymi įdo
mių temų parinkimu ir nuosta
biai lengvu jų dėstymo būdu 
bei bei lengvu, originaliu stilių 
mi. Autorius su dukra poete 
Žentą ir žentu gyvena Antver
peno mieste, Belgijoje.

— žiburio lituanstinė mokyk
la Detroite ruošia kalėdinę eg
lutę gruodžio 19 d. vai. popiet

.Kultūros centre.
— Mokslo ir Pramonės mu

ziejuj atidaryta mažosios agri
kultūros paroda “Your Five Ac
res”. Ją paruošė Agrikultūros 
departamentas, kreipdamas dė
mesį į gyventojų prieauglį ir 
sveiką maistą. Atkreipdamas dė 
mesi į statistiką, kad dabar vie
nas žemės ūkio darbininkas pa
gamina maisto 56 asmeninis, o 
prieš 20t> metų pagamindavo 
tik 2 asmenims.

— šiaurės Amerikos Lietuvių 
Studentų Sąjunga (ŠALSS) lei
džia informacinį biuletenį 
“Ašis”. Studentai ruošiasi su
važiavimui lapkričio 25 — 27 d. 
Bostono Sheraton viešbutyje. 
Marius Žiaugra išrinktas suva
žiavimo komiteto pirmininku, 
Vilija Eikinaitė — vicepirm-, 
Birutė Račkauskaitė Žiaugrienė 
- sekr., Algis Vasys — iždinin
ku, 11 nr. redagavo Ugnelė Sta
šaitytė, Vytauttas Zagarskas ir 
Vikt. Stankus. “Ašis” išleidžia
ma 4 kartus per metus, gauna- lų vedeju. Jie yra baigęs De

CARL STRAND 
581-6100, ext. 352 
TOOTSIE ROLL

INDUSTRY ' ' (
(An equal opportunity employer

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai
2212 V?. Cermak Rose Chicapn E Virginie 7-7747

AI. Šileikis
(A. Pužausko nuosavybė)

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

154 AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar 
*1 59 ir Talman.

J Z ■ •

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

i951 W. 63rd St Tel. 436-7878

SU SAVAIS APLINKUI
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
S52I700. | .

VIENINTELĖ STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Parked S29.750.

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 ^arke. $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. Vvras keliamas 
po Nauju Metų kitur. Reikia pirkėjo 
su $5,000 savo pini^tĮv^- . '
* PLATUS LOTAS arti §v. Kryžiaus 
'igoninės Pigus.

4 BUTU MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš geru rankų priešais parka. 
Naujas gazo šildymą* ir nania elekt
ra. $8,500 pajarftų. Vertas $50,000.

GINTARINIAI IŠDIRBINIAI 
gintariniai' žiedai, apyrankės,' 
karoliai ir. Jct-Didelis pasirinki
mas importuoto iš V- Vokieti
jos, Švedijos ir kt.j kraštų ■ įv« 
tikro kristalo išdirbinių, me
džio drožinių, * pofčelanimų fi
gūrų, muzikinių staliukų, dė-

■ žūčių ir kt. Taip pat didelis pa
sirinkimas \ liętuvūškų pašto 
ženklų ir lietuviškų monetų 
nuo Jogailos laikų iki 1939 me
tų. ’

kimus. j Iki Kalėdų atdara nuo 9 -iki
Apklausinėjimų statistika; ro-,^ vai. vak. ir sekmi iki 5 vai.

vak? ■ • ■
PATRU STAMP ^GOlN'CCk

JT 4207 S. Sacramento Ave; 
Corner Bldg.Archer & Sacr. Av. 
Chicago, IL. 60632,. tel.247-5081

Ruduo kopose

ina pasiuntus auką adresu: Salle institutą, tame banke tar- gynybos ministerio Jošef 
17421 Schenely Ave., Cleveland, nauja 18 metų. ^Strausso dešiniųjų bąvariečių
OH 00779, Reikia manyti, kad ‘ __Montrealio šv. Kazimięrn (Sparno bendra su krikščionimis
naujoji ŠALSS valdyba biulete- Lietuvių parapijoj' orgąm’zuo- l^unga bei abiejų parijų dar- 
nį leis toliau ir jį tobulins. [ jami Iie'tuvių kalbos kursai lie- f^s sugyvenimas iširo, kai paai 

Suin- škėjo, kad krikščionių demok
ratų partija gali pralaimėti rih-

nį leis toliau ir jį tobulins.
— Jonas Nasvytis, Cleveland, tuviškai nemokantiems. 

Ohio, suorganizavo Lietuvių de teresuoti teiraujasi klebonijoje, 
mokratų klubą ir aktyviai daly- tel. 521-9930 arba pas seseles 
vavo rinkiminėje kampanijoje. (vienuoles, tel. 766-9397.

— Danutė Damokaitytė yra
geriausia žaidėja Luther South natiniai seminarai, kuriems va 
aukšt. mokyklos tinklinio rink- dovauja dr. Ilona Maziliauskiė- 
tinėje. Al. Liubinskas žaidžia .] -- ,
Hubbard aukšt. mokyklos fut- Etinės mokyklos kalėdinė eg- 
bolo rinktinėje. . ' Įlutė bus gruodžio 19 d. parapi-

„ , _ . , ’jos salėje. Programai ruošia-
— Frank Za™t, vyresnes kar imas vaidinimas šiemel mok 

los Amerikos Uetunų veikėjas, Ianko 75 mokiniai Kun
Jucevičius, pagal

Cher-
rier mokykloje prasidėjo litua-

nė ir dr. Henrikas Nagys. Litu-

do, kad Vakarų Vokietijos gy
ventojai atsisako remti krikš
čionis demokratus, bet daugiau 
yra linkę paremti buvusio mi- 
nisterio Strausso vadovaujamą 
krikščionių socialistų vienybės 
partiją.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

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

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

BEST TH INGS IN LIFE
Call Frank lapelis
320814 W.95trh. St.

GA 4-8654

STATI FARM

JNSUBANCI 
________ <<

šventė savo gimtadienį laptri-., F
«O 11 d. SlomK dienomis J!S|lietuviu kaIėdinta papročius, 
lankėsi naujienose, bet niekas' - ---------- - - -
neatspėjo jo amžiaus metų, ku
riuos mažina tvarkingas gyve-l 
nimas ir gera dvasinė savijau
ta.

— Donaldas Antikauskas iš
Marquette Parko apylinkės pa
skirtas Continental banko vice
prezidentu ir valstybinių pasko

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” 
7722 George St.

La Salle, PQ.Z Montreal 690,
Canada

naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams!

(Reguliari prenumerata — $10.00)

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčio.

b

(Pavarde ir vardas)

(Tikslus adresas)

prieš Kalėdas lanko parapjejie- 
čius.

— Prof. R. Vaštokas iš TrerT 
to universiteto, Peterboro, Ont., 
Kanados vyriausybės užsaky
mu, ruošia studiją . apie lietu
vius ir Lietuvą. Veikalą planuo
ja baigti 1977 m. Jis kartu su 
žmona J. Vaštokiene,- to pat 
York universiteto Toronte meno 
istorijos profesore, ruošia stu
diją apie archeologini akmens 
meną Kanadoje. Veikalą išleis 
Kanados valdžios muziejus.

— Dail. Anastazija ir Antanas 
Tamošaičiai paruošė 3 dalių 
anglų kalba veikalą apie lietu
vių tautinius audinius ir dra
bužius. Su rankraščiu susipaži
no Toronto lietuviu švietmo bei 
kultūros darbuotojai ir Kana
dos daugiakultūrinių reikalų 
pareigonys.

Prašo-pabranginti elektrą

COMMONWEALTH Edison 
kompanija -paprašė. Illinojaus 
Komercijos Komisijos Teisti 
kainą už elektrą pakelti 14,5 
nuošimčių, ' būtent 6% pa
kelti tuojau, o likusius nuošim
čius po viešo atsiklausimo. Visas 
pabrangimas ’Išeisiąs tipinįgam 
rezidencijų gyventojui po 10 
centų kiekvieną dieną. .

RUDENS BALIUS CICEROJE.

JAV LB (R) Cicero Apylin 
kės valdyba, š. m. 'lapkričio- 27 
dieną 7 vai. vakare, Šv. Antano 
parap. salėje,- 1500 So^ 49th 
(Court Cicero, ruošia RUDENS 
BALIŲ su įdomia menine pro- 
prama, — skaniais lietuviškais 
valgiais ir veiks turtingas lai- 523-9162. . 
mės šulinys; šokiams gros JO
NIKO orkestras. Kvietimai gau- ------ ——-
narni pas valdybos' narius. Au
ka: $8.00, moksleiviams $5.00.' 
Atvykę nesigailėsite! (Pr.)

• 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(i^kasdien. .Užsa
kykite j as. ..r Užsakymui - rašyti: 
Naųjienos,-1739 S. Halsted St., 
Chicago, III-' -60608 arba skam
bint telefonu 421-6100. (Pr.)

NESENSTANTI DOVANA —
DAILĖS DOVANA

Gausus pasirinkimas dauge
lio dailininkų darbų. Kainos $20 
—$300.- -Čiurlionio -Galerija,Ine., 
4038 Archer Avė. Tel. 254-4470,

Statė Farm
REAL ESTATE .

2625 WEST 71 ŠTRFET *
Tel 737-720G; arba 737-8534

PERRY PllAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 
Savininkaj- Albertas ir Kastutė Rožė- 
nai. Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tek: 
501-623-9814..

— Ieškome ,; lietuvių šeima, 
kuri, gyvendama prie Lietuvių 
Klubo pastatytame bute, galėtų’ 
eiti klubo prižiūrėtojų pareigas. 
Pageidautina, kad moteris ga-. 
ėtų vadovauti virtuvei, o vj’ras 

galėtų patarnauti bare. Atly
ginimo' ir smulkesnių informa
cijų reikalu kreiptis į klubo pir
mininką AT Karhių, 6900 — 10 
Ave.., North, . St. Petersburg, 
Fl., 33710. Telefonas (813) 
345-2738. (Pr.) . , . į .

GUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyte Ir Ramintis v

FETT1NG CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

• JULIUS FETTNGIS, savininkas
778-81$$

HEATTNG AND AIR
CONDITIONING 1

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

'Tsilcago. Ill. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO 
52—80 M. AMŽ’AUS VAIRUOTOJA! 

TUttal $74 pusmečiu! automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams, 

v. Krelutlx:
A/L AURAI"!! 

4645 So. ASHLAND AVĖ.
- 523-8779

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
MAUJIEN’OHS šiemet rnėjo 50 metų Minint tą sukakti, gerbiant ptanojr 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nui ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui ikel- 
biamas Naujiem; platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtu lietuviu laisvę 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantai! ar lu Įgalio
tiniais.

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama . platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesasm.
KAINUOJA: Chlcagofa Ir Kanadoje metama — $30.00, putei metų — $18.00, 

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — S1AO0, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

ŠAULIAI SKIRSTO
AUKAS

Kar. A. Juozapavičiaus šaulių 
kuopa paaukojo lietuviškiems [Sąjungos valdyba Gage parko 
reikalams 345.00 dolerių: Cle- 
velando šv. Kazimeiro lietuviš
kai mokyklai 50 dol., Lietuviš
ka spaudai 45 dol., šaulių sąjun 
gos leidžiamai knygai 100 dol.,

Knygą “The outpost of Free
dom” parašė Dr. Jurgėla ir ji 
jau spausdinama. Joje aprašo
ma Lietuvių tautos priespauda 
ir kova už Lietuvos laisvę Rusi
jos carų ir komunizmo laiko- 
tarpuje.

Lietuvos laisvės kovotojams, 
P. ir A. Braznskams paaukojo

— Pensininku dėmesiui! šiais 
metais lapkričio mėn. 24 d. 2 
vai. p. p. Lietuvių Pensininkų

Fieldhouse (55 South ir Wes
tern) patalpose šaukia narių 
susirinkimą. Susirinkimas šiais 
metas bu.s paskutinis. Darbo
tvarkė, aktualiais sąjungos klau. 
simais, bus patiekta'vietoje. Na-j 
riai kviečiami kuo skaitlingiau
siai dalyvauti. Valdyba. ....(Pr.)

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUT! NEPAPRASTA! ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES 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

Drf A. J. Gutsen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. "
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik $3.00 

.Minkštais viršeliais ,tik ------------------ ........_________  $2.00
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik$2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENO S, '
1739 So. HALSTED STU CHICAGO, ILL. 6C6C8

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimu ir Taisymas 

2646 WEST STREET 
Ttlrfj REjwbllc 7-1941

M. ŠIMKUS
Notary Public 

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

iymal ir kitoki blankai. .

NAUJIENOS,
1' 39 So. Halsted St, 
Chicago, Hl. 60608

□ Siunčiu ________ - dol. Naujienų prenumerata 1, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

r
□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži

nimui nemokamai ir be jokią jsipareigojimą.

PAVARDE IR VARDAS ------------ .----------------------------------

ADRESAS ----- --------------------------------------------------------------

AR JAU PASIDARĖTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa- 

50 dol., šaulių Sąjungos leidžia mojta, teisėjo Alphonse Wells
ma anglų kalba knyga bus Kar. .peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
Juozapavičiaus šaulių kuopos Į knyga _ 
paaukota universitetams ir ko
legijoms, kad supažindinus stu
dentus ir profesorius apie Lie-| TESTAMENTAI 
tuvos priespaudą ir kovas už k 
Lietuvos laisvę. Kapočiaus ang-1- Knyga 
lų kalba Lietuvos Enciklopedija į ma «jjax 
ankščiau Kar. Juozapavičiaus ^Knygos kaina $3.. Su legališko- 
kuopos užsakyta ir siunčiama formomis — $350.
Clevelande esamam Universite- Užsakymus su Money orde- 
tui. šaulių rinktinės Čikagoje sinstf; “Naujienos”, 1739 S.

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, IU. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halctod Ft„ Chicago, III. 60606. — Tel. 254-3320 
V. V A L A NT I NA 3

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Are 
Chicago, III. 40Č32. Tel. YA 7-5910

KAIP SUDAROMI

Su legališkomls formomis
i su formomis gauna- 

*Naujieną’- administracijoj,

MARIA NORETKTENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th.SU, Chicago, HL 60629 • Tel WA 5-2787 

Dideli* p«*lr1nklm»t g«r»t rOilet [valriv prekly.
MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pa e vieninteli
lietuvį kailininką 7**u Eį?

Chicago Je la

NORMANĄ

Clevelande esamam Universite- ] 
fui. šaulių rinktinės Čikagoje sinsti; “Naujienos . 
namų statybai paaukojo $100. jHajsted St., Chicago Hl. 60608.

SUSKILO VOKIETIJOS 
DEŠINIEJI

Dvidešimt septynius metus 
trukusi Vokietijps Krikščionių 
demokratą partijos ir būvuai*

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Mirus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metą patyrimas..

F ; AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST^'CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

« — NAUJIBNOt, CHICAGO », ILU— Friday, N*v*mUr 2Ą 1976

263-5826 
(jotaigoo) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Webaah Avenoa 
2nd Floor Chicąąo, HL 60601

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
"NAUJIENOSE" — TURI GERIAUSIĄ

PASIStKIMA BSENfji

69th.SU



