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Susitarė rusai ir
Azijoje

dedi žemės plyšiai dar neužvers

Dideli bendrovių

nomš pravažiuoti. Kelius taiso 
kariuomenės daliniai, šiam tiks-

Thc First Greatest 
Lithuanian Daily in America

si 5755 S, Indiana-avė.
Amerikos Saugumo Taryba 

pranašavo Padėkos Dienos au-

kreipėsi pas prez.,-Fordą, Į Val
stybės Departamentą ir į Imi
gracijos Tarnybą, kad lietuviai 
Bražinskai, nebūtu atiduoti į So
vietu rankas.

leriukus^lfaudyti. Pavyzdžiui

Nežiūrint ekonominio slogu
čio, Ajnerikos prekybos ir pra
monės bendrovių uždarbiai yra, 
palyginti, dideli. Lietuvių liau
dis sakydavo: “žuvys gaudomos 
drumstame vandenyje’’. Maty
ti, kad ekonojninis slogutis ir 
yra tas ^’drumstas vanduo”, ku-

avenue; 1445 N.Clybourn avė. 
ir 2550 W. North-, avė. Gruodžio 
4 dieną adresu 10 S Kedzie avė., 
1935 So. Halsted st., 3138 W. 
Roosevelt Rd. ir 3952 W. Jack- 
son blvd. Gruodžio 11 dieną adr. 
967 E. 132 Place, W. 64 st.,' 4314 
S. Cottage Grove avė., 9231 So. 
Houston avė. ir 1030 E. 63 st.

Nori panaikinti 
benzino kontrole

niekas dar neapskaičiavo, nes

Masačiuseto senatorius nuo 
respublikonų partijos Edvardas 
W. Brooke, susipažinęs su Algir
do ir Prano Bražinskų byla, sto
jo Brazinsku ginti, kad jiems 
būtų suteikta teisė gyventi JA 
Valstybėse.

Blogiausit, kad. veik visi ke
liai supleiškėjo. Turkų vyriau
sybė, pasiuntė pirmąją pagalbą

i tos. Nutrauktas susisiekimas 
i telefonais ir telegrafu. Velios 
radijo stotelės, netekusios elek
tros, negali siusti pranešimų, 
tiktai penki nuošimčiai pasiųstų 

‘Raudonojo Kryžiaus žmonių ga
ilėjo suteikti nukentėjusiems pa- 
Įgalbą, o kiti laukia pašlaitėse. 

Pasak lenkų- laikraščio Dzie- įtol bus pataisyti keliai maši- 
nnik Zwiazkowy, sen/ Brooke 

priminęs, kad Bražinskai žūtų

Politinių rinkimų 
daviniai

Streikas suvėlina Kalėdų 
siuntinius

••••••••••»••••••••••••••••••

damaš; sako, kad žinia paimta Įš 
patikimu šaltinių ir,' esą, Fordo 
administracija (svarbiausia se
kretorius; KisingeriSį kad neau- 
gadintų detėntės) neskelbia tai 
viešai, nenorėdama suerzinti ru- 
sus' ir sugadinti nesibaigiančias 
-derybas dėl ginklų apribojimo, amžiaus, gyvenęs 6829 S. Camp-
^žurnalas toliau rašo, jog Ame

rika^ “neatsikeršije* už tai ru
sams, kadangi Amerika dar nė
ra pilnai išvysčiusi aparatus šau
dančius spinduliais erdvėje.

'NEW DELHI;
nisterė pirmininkė Indira Gan
dhi kalbėdama savo partijos-po
litikos komiteto posėdyje pasi
sakė “mylinti” demokratiją, bet 
dar labiau mylinti Indijos išliki
mą. “Demokratija nėra, vjen 
rinkimai ir t spauda”, pareiškė 
ji pasiteisindama, kad nukėlė 
neribotam, laikui praeitą kovo 
mėnesj turėjusius įvykti rinki- 
mus.ir kąd jnaajais suvaržymais 
pažabojo spau&ą,

Angola priimta į J. Tautas
NEW YORKAS. — JT. Sau

gumo Taryba 13 balsų prieš O, 
Jungtinėms Valstybėms susilai
kius, priėmė Angolą nariu į 
Jungtines Tautas, nepaisant, kad 
Angoloje valdžia laimėjjo kai
rioji grupė Kubos raudoparibie- 
čių durtuvaifi. 4

Ragina atsisakyti 
Taivano

Library vf Congress or.
Periodical Division
Washington, D. C. 20540

Užmuštas Juozas 
Siuparis, 63metų

CHICACrO. — Padėkos Dieną 
Chicagoje automobiliai užmušė 
du žmones, vienas iš jų buvo lie
tuvis Juozas Siuparis, 63 metų

Krašto gyventoj y daugumos išrinktas naujas JAV prezidentas Jimmy Carter ir jo 
žmona Rosalyn, Ji taip pat važinėjo po didesnius miestus ir kvietė klausytojus balsuo- 
ti už josios vyrą prezidento pareigoms, Praeitą pirmadienj Jimmy Carter buvo užėjęs 
j Baltuosius Rūmus ir gana ilgai kalbėjosi su prezidentu Fordu apie valdžios perda
vimą tuojau po Inauguracijos,

Labiausiai nukentėja Caldi- 
< 1 • spec «_ran miestelis, davęs pastogę 80,-

000 gyventojų. Miesto padangė
se besisukinėjęs helikopteris 
miestelio vietoje pastebėjo tik
tai du stovinčius namus, o> visi 
kiti sulyginti su žeme. Nuken- 

Tenka pažymėti,'kad senato-j Wo veik visi Caidran miestelio 
rius Brooke, atstovaudamas Ma- gyventojai. Daugelis jų užvers- 
saciuseto valstiją Amerikos kon- ti nuverstų mūrinių namų lau- 
grese, yra jubdosios-rasės atsto
vasir- palankus lietuviams. ■

KONKORDATĄ
ROMA^—Italijos vyriausybės ir Vatikano delegatai principe 

sutiko pakeisti 1929 m. pasirašytą tuometinio Italijos lyderio Be
nito Musolinio ir Vatikano atstovo konkordatą.
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S. Ovėr One Million Lithuanian /y 
Jn The United States f/

bei avė.. Jį einant gatve trečia
dienio naktį pertrenkė neleisti
nai greitai nravažiuojantis-' nu-? 
sikaltėlis. Siuparis "mirė nuga
bentas šv. Kryžiaus ligoninę.

Antra Padėkos Dienos auka

SUNAIKINTI TRYS MIESTELIAI,
80 KAIMU. SUPLEIŠĖJĘ KELIAI

' Žepiė drebėjo net tris kartus; nutraukė
• .susisiekimą, negali teikti pagalbos

VAN, Turkija. — Rytinėje Turkijoje, Van ežc.n> pakraščiuose 
ir Arato kalno pašlaitėse, jau trečia diena dreba žemė. Pirmieji 
drebėjimo ženklai buvo pastebėti trečiadienio popietę, o ketvir
tadienį drebėjo visa Rytinė Van provincijos apylinkė. Trys mies
teliai visai išgriauti, o 80 kaimų gyventojai labai smarkiai nu
kentėjo. Vietomis dingo ištisi kaimai. Vieni prasmego prasidariu
siose žemės plyšiuose, o kitus besi veržiantieji akmeny? užgulė ir 
išnaikino.,;

biurokratiją
HONG KONGAS. — Kinijos 

spauda pradėjo nagrinėti biu
rokratinius klausimus, kas, esą, 
rodo, jog Kinijoje bus valymų 
ir pasiketimų biurokratiniame 
Kinijos aparate, įsitvirtijnus 
naujam Kinijos valdovui ir Ki
nijos komunistų partijos lyde
riui Hua Kuofengui.

, i

Pasėk laikraščių, bus sustip
rinta asmeniški ryšiai tarp įvai
rių smulkių vadovų ir Kinijos 
revoliucijos veteranų. Daugiau 
bus atsižvelgta į asmens techni
kinius bei kitus gabumus, bet 
bus mažiau žiūrima į jo politi- 
jttius.

Kur skiepija nuo kiaulių slogos,

CHICAGO, —r Praneša, kad 
nuo kiaulių slogos nemokamai 
skiepija sekančiuose Urban Op-

WASHINGTONAS. — Dano-’ 
kratų lyderis senate Mike Mans- 
fieldas, pabuvojęs raudonojoje 
Kinijoje ir pasikalbėjęs su jos 
lyderiais,_ ragina atsisakyti ka
rinės sutarties su Taivanu ir 
greičiau užmegsti pilnus diplo
matinius santykius.su. Pekinu.

Senį Mansfieldas: • įteiktame 
158^ .puslapių pranešime/ sako, 
kad atsisakius ■ sutarčių su. Tai
vany valstybe, kurioje gyve
na 16 milijonų ;ldniečiū, ’nebus 
pakenkta JAV saugumui. Sen. 
Mansfieldo -pranešime mažai 
rodoma simpatijos bei užuojau
tos Taivano. vyriausybei ir jo 
gyventojams. Pasak sen. -Mans
fieldo, karinė sutartis su Taiva
nu, »trukusi bent 20 metų, yra 
paremta - klaidingomis pažiuro-

WASHINGTONAS. — Amer-i 
kos kongresai faktįnai nesiprie
šina panaikinti alyvos, destilia- 
tų ir Žibalo kontrolę. Bet prez. 
Fordas, dar prieš gub. Carte- 
riui perimant prezidentavimą, 

nori panaikinti taipgi ir benzi
no kontrolę. 

' ' ' * A
Manoma, kad panaikinus ener-J, 

gijos medžiagų kontrolę, kainos į 
negalės kilti, kadangi Z 
rencija to neprfleis. Gi kainoms • kos klausimais, jei Izraelis at- 
nenormaliai kylant, kontrolė, sisakys nuo užimtų arabų le

siuose rinkimuose ;prez. Fordas visada galima būtų vėl įvesti, ritorijų. .
laimėjo Ulinoiu. surinkdamas Į , 
92,974 balsus daugiau už demo-l 

flihojuje balsavo 4.6 mil. rinkikų,! BUVO SUGEDĘS NAUJIENŲ PRESAS
Respublikonų partijos kan- Sugedus didžiajam Naujienų presui, antradienį ir trečiadienį 

didatas į gubernatorius J. R. dienraštis-neišėjo. Padėkos Dieną laikraščiai paprastai, neišeina, riame beųdrovės gerai moka do- 
Thompsonas Su padėjėju D. Gavus reikalingas dalis, tik penktadienio rytą presas buvb patai- 
d^fealhX surinko 3,000395 bal- sytas, užtat penktadienio numeris išėjo, kiek suvėluotas, bet šešta-

žu. Penktadienio vakare į ne
laimės vietą pasiųsti kariai ir 
pirmos pagalbos darbininkai ap
skaičiavo, jog tiktai žuvo 3,302 
žmonės. Jiems pavyko surašyti 
žuvusiųjų vardai. Bet dar ne 
viskas apskaičiuota. Turkų ra
dijas pranešė, kad drebėjimo 
metu gyvybės neteko 3,500, bet 
apskaičiuojama, kad žuvusių 
skaičius bus žymiai didesnis.

Be jau minėto Caidran mies
telio, labai nukentėjo Muradijos 
ir Ercis miėsteliai. O dar la
biau nukentėjo visoje toje sri
tyje esantieji kaimai ir kaime
liai. Turkų kaimai aukštų namų 
neturi. Ten statoma molinės tro
bos. tinkamos galvijams ir žmo
nėms. Kaimų gyventojai, paju
tę pavojų, greitai išbėgo laukan 
ir išvarė galvijus. Bet keli kai
mai nusmego kartu su žemyn 
krintančia žeme. Tokiais atve
jais žuvo visi tų kaimelių gyven
tojai. Kiek Van provincijos kai- 

Pakeitimal laukiami, iškylus^ muose žuvo žmonių, tuo tarpu 
jiems betyrinėjant vadukų veik 
ląį kurie artimai susirišę su Perkeliai į kaimus neprieinami, di 
kine suimtais^radikalais

Sadatas kviečiamas 
politinėn dvikovon 
JERUZALĖ. —Izraelio minis- 

teris pirmininkas Y. Rabinas me
tė Egipto prez. Sądati pirštinę, 
iškviesdamas jį politinėn dvi
kovon. Jis kviečia prez. Sadatą 
susitikti ir tartįs dėl taikos. 
Prez. Sadatas pareiškė Ameri
kos senatoriams, kad jis nori 
taikos. Jei taip, tai kodėl nesuei
na su Izraelio atstovais ir tiesio
giai nesikalba taikos klausi
mais. — Klausia ministeris pir
mininkas Rabinas.’

Sadatas pasakęs senatoriams, 
konku- kad jis kalbėsis su Izraeliu tai-

Prezidentas Fordas, patyręs 
apie turkų nelaimę, tuojau pra
nešė turkų vyriausybei, kad JAV 
yra pasiryžusios tuojau teikti 
pagalbą nukentėjusiems žmo
nėms. Panašų pranešimą pada
rė ir Irano Šachas, žemės dre
bėjo 75 mylių atstumo j e nuo 
Irano sienos. Vyrauja įsitikini
mas, kad *Žemė galėjo drebėti ir 
Sovietų Sąjungos bei Irano sri
tyse, bet iki šio meto niekas nie
ko apie tai dar nepranešė.

, • Daugelis alkoholikų galėtų 
Sears bendrovė 1976 W. turėjo pagyti, bet jie nenori būti ne- 
net 775.000.45 dolerių pa- žinomais ir priklausyti Alkoholi-

pelų*dot He Amxmymous orcaniM^jai.

rumunai
\'BUKAREŠTAS> — .

Rusijos' lyderis Brežhevas, besi- 
Japkydamąg Rumunijoje, susi
tarė^ sū Rumunijoj lyderiu . N. 
Ceausescu, kaip skelbiama, nėes-’ 
miniais klausimais. O tie nees
miniai klausimais ir yra bendra
darbiavimas ekonominėje srity
je. Gi esminiai klausimai, tai 
Rumunijos nepriklausomybė, sa- 
vitovi užsienio politika ir ko- 
munistiniai-socialisiinė . vidaus 
statyba pagal savo" nuožiūrą, 
nors ir prisilaikant tradicinės 
komunizmo linijas, nebuvo lie
čiami.' r '

NEW YORKAS. — Tad Szulc iš patikimų šaltinių įrodinėja 
1 sausio mėnesio Penthouse žurnale, kad rusai iifeerio pagalba (tam- 
tikrais aparatais leidžiančius spindulius) sunaikino erdvėje JAV 
•iškeltus-‘‘žvaĮgybos”-satelitus: vieną visai sunaikino, o kitą ap^ 
gadino;.

Pentagonas lapkričio 22 pa
neigė žurnalb Penthouse teigi-

WASHINGTONAS. — Mažė- 
—r. viltis/ kad d evymas savaites 
trunkantis sunkvežimių šoferių 
streikas “ prieš United ’ Parcel 
Service bus baigtas'laiku Kalėdų 
dovanų' ' siuntiniams išvežioti. 
Nesusitarus dėl kelių punktų de
rybos praėjusį savaitgalį nutrū-’ 
kp^nenųtarus. ar ir kada derybas 
vėl pradėti, "nors kontaktas tarp 
kompanijos ir .unijos neforma- 
liai palaikomas.. , ". .į

< -- * wJ- - . ■ * ./7-, ; •

Sovietų submarinas pavojuje*
TOKIO. Sovietų Foxtrott kla-. 

sės submarirfas; (povandeninis, 
laivas) tarpt&itmiuosejvande- 
nyse per 8 mylias nuo Japonijos 
yra pavojuje, spėjama, kad su
gedęs; jam-pagalbą teikia vie
nas tiekmenų laivas. Ta vieta 
yra prie čusima Sąsiaurio, ski
riančio Japoni ją nuo Pietų.Korė
jos. Foxtrott klases povandeni
niai sveria, apie 2,000 tonų ir 
gabeną 10.. torpedų.. Tokių po
vandeninių Pacifiko. vandenyne 
sovietai turi ii.. }

Indira sakosi mylinti 
demokratiją.

Indi jos-mi-

■ Krikščionių demokratų parti
jos ministeris pirmininkas, die
votas Romos katalikas, turįs ar
timų ryšių su Vatikanu, papa
sakojo parlamento atstovams 
naujojo konkordato metmenis. 
Ministeris pirmininkas Andre
otti pareiškė, kad naujoji sutar
tis bei konkordatas su Vątika- ______ ____
nu nebeturės sakinių, kaip “vals- portunity* centruose: lapkričio 
tybės religija”, “nepaliečiamas (27 dieną adresu 90-1 W7. Montrose 
arba šventas charakteris”" Ro
mos miesto ir: panašiai. Pasak 
rinnistęrio pirmininko, naujojo 
konkordato metmenys, jei šalių 
autoritetai sutiks, bus pagrindu 
galutinai išdirbant ir surašant 
naująjį Italijos-Vatikano kon
kordatą, kuriame nebebus straip
snių, kaip kunigas gali būti pri
imtas į civilinę tarnybą tik vys
kupui. sutikus, vyskupu kunigas 
gali būti įšventintas tik Italijos 
valstybei sutikus, ar tik- davus 
valstybei ištikfihybėš priesaiką. 
Suimtas kunigas negaH būti 1M- 
komas kartu su kitais kaliniais, 
bet turi būti laikomas galimai 
atskirai. , /

1929 m. konkordatas; yra da
lis Laterano pakto kurs • atkūrė 
108.7 akrų didžio Vatikano mies
tą kaip nepriklausomą valstybę. 
Laterano Paktas, pasirašytas

. 1929 m., užbaigė ginčą tarp Vati
kano ir Italijos, civilinės vyriau
sybės, kuris prasidėjo51870 m., 
Įsiveržus kariuomenei į Romą ir 
tuo žygiu likvidavus Popiežiaus 
valdžią, kuri valdė bent trečdalį 
Italijos.

Rodezijos ir juodųjų 
derybos kietos

SALISBURY... — Rodezijos 
ministeris pirmininkas Smithas 
sako, kad juodųjų dajegatai Že
nevos derybose, kaip visada lai
kosi kietai, bet vėliau iš. lėto 
pradeda trauktis? Tai nereiš
kia, pasak ministerio pirminin-. 
ko, kad Ženevos derybos būtų 
nepajudinamai užsikirtusios.

Juodųjų delegatų frontas že- 
nevoie reikalauja, kad buvusioje 
Britanijos kolonijoje būtų atsi
žvelgta į Rodezijos daugumos 
gyventojų norą ir kad Rodezijo- 
je valdymas į juodųjų daugumos 
rankas būtų perduotas nevėliau 
1977 m. gruodžio 1 d.

Lapkričio 25 d. Rodezij oą ruo
šiamos sutarties valdžiai perduo
ti pirmininkai pareiškė, kad 8 
punktų valdžios perdavimo su
tartis numato 25 pereinamojo 
laiko mėnesius. Britų delegaci
ja siūlo kompromisinį, laiką ir 
numato perduoti valdymą juo
diesiems 1978 m. kovo 1 d.

Juodųjų delegatų tarpe, Že
nevoje, atsirado nesutarimai. 
Juodųjų nacionalistų lyderis Jo
shua Nkomo mano derėtis su 
Rodezijos baltaisiais vienas, ne
pritariant kitiems juodųjų dele
gatams. Gi juodųjų partizanų 
Bozambike lyderis Mugabe kvie
čia Nkomo grįžtei Afriką ir gau* 

iflitiją\iM®dat44 beiMųirody- 
mua.

Sovietų kų tan> 450 ir 550 žmonių. Iki 
ketvirtadienio nakties užmuštų 
buvo dar tik 105/

santykius.su


Detroito naujienos
Kariuomenės šventės minėjimas. eiui pagerbti įvyks gruodžio 5 

Minijima, ivyks lakriSo mėn. L 12*°/į' Kultūriniame;^ 
£8 d. Prasidės su pamaldomis 'tre- P^a-U ame muaik, J. is- 
šv. Antano parap. lietuvių baž
nyčioje 10-30 vai. Organizaci
jos pamaldose ir minėjime daly
vauja su vėliavomis. Akademi
ja — minėjimas įvyks Lietuvių 
namuose 12':30 vai. Detroito ir 
apylinkių visuomenė kviečiama 
bažnyčioje ir Lietuvių namuose 
gausiai dalyvauti Po minėjimų
dalyviai bus pavaišinti pyragai- L. K. Mr A. X-sis’suvažiavimas 
čiais ir kavute. Ruošia birutie-j 
tės, ramovėnai ir šauliai.

i Sukūrė .naipą šeimą ^Phoenix, Artų Abėrden, S. D., drengęs juodu, fraku vaišino! P. STRAVINSKAS 
| Jurgis L. Šukys su Pamela daroma ižva-įgVečius koktailių kambaryje, nu-
Burda lapkričio 13 d. $v. Henri-1 •da.ka^ Per t’R>8 4 metus, paai-* duodamas to viešbučio kejnerį- 
ko bažnyčioje Linkoln'Parke 3U J baikushls šių metų birželio 301 Plėšimo darbą baigę trys bandi- 
kūrė naują šeimą. P. T. Burda diea^’ daug. didesnis skaičiusį tai apleido viešbutį per vestibiu-

"levičių skaitys muz. A. Mikuls
kis iš Klevelando. Meninę pro
gramą išpildys Moterų vokalinis 
ansamblis, vadovas muz. Stasys 
Sližys. Solo partiją išpildys so
listė Danutė Petronienė. Visuo
menė kviečiama gausiai atsi
lankyti. Rengėjai — Kultūros 
Klubas. - •

✓ ■ *

studijuoja Wayne State univer- ’n<^ėnų buvo sterilizuota, 
sitete, gi Jurgis L. Šukys yra ^^ 4 . .
advokatas, dirba draudimo‘įstai’- Mandagi plėšikų gauja
goję Southfield. Vestuvių puo-Į - t

lį, o kiti trys užpakaliniu eleva
torių per garažą. Jie nė vieno 

I svečio ar tarnautojo neapiplėšę 
_ _______ . ___ ... , , ir padarę “mandagių” plėšikų

ta įvyko Vengrų salėje Alien j apiplėsė^N. Y. vienbutį Įspūdį.
Parke. Vestuvių programą pra
vedė Jonas šostokas. Jaunie-,į ]uoti banditai Regency viešbuty ! a Balsuotojai -jau pradėjo

NEW YORKAS. _ šeši gink-.

sugiedota ilgiausiųsiems buvo 
metų.

I Vestuvių
per 2 0 kviestų svečių. Dalyva-

~~ vo ginjinės įš?Čikagos:^, ir K.

puotoje dalyvavo

J C’- r ‘7 fTl f ' : ♦ 4 f ■ pliusu.,
Jau buvo rašyta, kad šuva-; Laukaičiai, S.’ Grtšai iŠ j išlakti 

1 žiavimas įvyks lapkričio 24-28 st. Petersburg, Fla.-, į dr. K. ir O.
dienomis Dievo Apvaizdos Lie- Pautieniai iš^Klevėlando, "K. ir' 7—Z 
tuvių Parapijos Kultūros cen- o. Gudaičiai iš Niagara Fals, 
tre, Southfield, Michigan. Visi v. ir S. ' A. Sukauskas

Detroito ir apylinkių lietuviai * 
parodoje, paskaitose ir bankie- 
te-koneerte kviečiami gausiai 
dalyvauti. I apkričio 24 d.- 7 vai.

i-j vak. registracija, 7r30 vai. LK-I 
kavo Antanina Jonynienė. Liė-1 MA leidinių ir narių raštų paro- 
tuvių skyrius turtingiausias dos atidarymas, A. ir A. Tamo- 
gintaro dirbiniais, taip pat bu- šaičių tapybos ir tautinių rūbų 
vo išstatyta A. Jonynįenės ke- ir Viktoro Veselkos, parodos ati- 
ramika, iš šiaudų paveikslai ir darymas.; ' Suvažiavimo užbaiJ 
kalėdiniai eglutės z papuošalai, ga ibankieto metu meninę pro-.tu, kuriame sakoma, kad me
tėlės tautiniais. rūbais, kuriuos zramą atliks solistė Elena Blan- 
tujvo Koste Kirvelaitienė. Bu- dytė. ” 
vo ir medžio drožinių, knygų bet Suvaziavimiui vadovauja spe- 
betuviškų rekordų. Lietuviai dalus sudalytas komitetas, pirm, 
dalyvavo ir meninėje programo- prof. J. Pikūnas. 
j e. Detroito Vokalinis ansamb- „ 
Ii-, kuriam vadovavo muzikas 
Sližys, padainavo keturias dai
nas. Visos dainos nuskambėjo 
labai gražiai, publika plojo. Ka
da vyksta toje pačioje salėje mu-’ 
gė, dirigentą ir dainininkes la
bai nervina. Dalį programos iš- iškkmingai -nemini. Jų neori-Į raltnio Atskąii^>inybęsv, (Jfisą 
pildė ir Windsor© tautinių šokių Ldausemybės šventė, trumpai bu-i (GAGI pranešimų, jūdęnų Šyeį-: 
grupė. Lietuviško skonio mais-j yo .paminėtą per. abi lietuviškas katos Tarnybą (J&įS).. per ketu- 
to skyriui-vadovavo Pranciška; radijo valandas. Per l ietuviškų ris metus sterilizavo,,daugiai! 
Televičienė; tai talkininkavo.• Melodijų Radijo valandą pami- kaip 3,400 indėnų, .dažnais aL 
Herta Bosaitė ir Marija Žilins-; įėjo-Ą; Zapąrackas, o per ALĖ [vėjais nepaini armuo j ant, kad td-’: 
i-.ienė.’

J. Žilevičiui pagerbti akademija ; : . , ~j o sugiedotas latvių Tautos him- apie ketonas i£ dvylikos tokias? 
Akademija prof. Juozui Žilevi-'nas..^-;. 1 *: j ‘ I IS sritis — -Albuųuerke; v
 'L-’-’ i' i..7 L*c ■ ____ ; •-a j -

Tarptautinė mugė

Tarptautiniame Institute 
gė prasidėjo lapkričio 18 d., bai
gėsi 21 d. Tarp kitų tautybių 
mugėje dalyvavo ir lietuviai. 
Kultūriniam skyriui vadovavo 
Stefa Kaunelienė, jai talkinin-

mu-

Draudžia parduoti 
meno kūrinius

■ ■ t . .1.
. ČIKAGA. —Apylinkės teigė- 
ias uždraudė parduoti meno kū
rinius, padovanotus dailės, mu
ziejui, 86 E. Randolph Avė., mi
rusio G. F. Hardiįigo testamen-
- 7 . • ■ ' - ■ 

no kūriniai turi būti, laikomi mu-.
iejuie Čikagos, visuomenės pa

sigrožėjimui ; bęp dispozici j ai. ,
Muziejaus direktoriai, neat-, 

įžvelgdami kūrinius dovanoju-
Brolių latviu nepriklausomybės i šio noro, meno-kurinius ndrejpi 

. šventė -I- .* ’ ’nafduofi iš varžytynių.New'Ydr-

I atviios nepriklausomybės Į 
šventė išpuola lapkričio 18 d. 
Kadangi latvių Detroite nedaug, 
latviai savo nepriklausomybės 

bai nervina. Dali programos iš-• iškkmingsi -nemini. Jų nepri-

z 7 * i:
StsriPzucta 3,400 indėnų

WA.SHINGTONAS, —?G;ėhė| 
raltnio Atskaii^myb^s^f’Ofisd

ladijb Klubo programą V. Ūt- klos operacijos.?nėra,priverčią;
XHias. _?.’inėjiino pabaigai bu- mos. Kalanti ”(?A0' pranešė tik

Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

COLOR TV SETS
WHILE YOU EARN 6 Vi % to 7%%ZU .- ■ ■ - . ■> . . - • -- •tNoofi-SPEaAt-AecoOTrr

m

Diagonal COLOR

With $1 ,500
You can have this 17~ RČA Xl-100 
COLOR TV. . .and your money grows to 
$1,897 in 72 months. .

Or With $2,000
And your money grows to $2,283.06 in 4 
years. ?

19” Diagonal COLOR • - 
Remoter Control

wah $1,500
You can have this 19" RCA XL-100 
COLOR TV. . .with Remote Control. . 
.and your money grows to $1,695.54 in 72 
months. - • i .<• .. *

Or With $2 ,000' ?•
And your money grows to $2,112.23 in 4 
years. . - >

Or With $5,000
And your money grows to $5,568.48 
2% years. ' č /

Or With $10,000
And your money grows to $10,691 rOS in 
1% years.

k Or Wrth $20,000
And your money grows to 

” jk$21.024.81 in 1 year.

Or With $5,000
And your money grows to $5,408.95 tn, 
2% years. ' .

Or With $10,000 / .
And your money grows to $10,561.99 J 
in 1% years. / . /

Or With $20,000 
And your money grows to 
$20,890 22ini year.

Enjoy Your TV NOW PLUS/
EARN INTEREST

>
£-• j‘•r <

—ra nrn»n in this scmcW »ecoont for Frwn ywr deposit. ** d«foct tbe m* o< the iwn. b-t the inwrest you e»*n p»v,
for *. P*" »ves yov r? p—- o» «%% to 7% % on your M deposit Federp mputetwns repuee sutetentiel interest peneity for ee-v

Ots LAIMEI CF^CE 
’0*5 OAKTON STREET 
DESPLMKS H.LMOS SOOU 
TELEPHONE 297-0720

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSOCIATION ~ " 
------------ -  ■ - --------- — • ■ .............. . ALMIRA OFFICE 

,a, -———3434 WORTH AVENUE
. į,,, tįr ~ ‘ -------------- ~ OOGO. ILLWOtS R0M7- M rn; --- - -  - - TElXFHONE." .. .. _ . ■

rastus 29 asmenis uždarę kok- kelti' balsus prieš tokius kandi- 
teilių kambaryje išlaužė 40 de- i datus, kurie laike pietų už $500 
pozitų dėžių, išsinešdami* apie bando ginti vargšų Reikalus 
$200,000 "vertės brangenybių ir Amerikoje ir žada juos tinka- 
pinigų, bet 127 dėžių nepajėgė mai atstovauti būnant valdžio- 

Vienas banditas, ap- j e ar seime.

VYTAUTO DIDŽIOJO ASMENYBĖ 
IR MES JOS ŠVIESOJE

Perredaguota ir spaudai pritaikinta paskaita skaity
ta 1976. IX 11. d-, Ghicagoje, Lietuvių Tautiniuose Na
muose, Reformuotos Lietuvių Bendruomenės Valdybos 
suruoštame Rugsėjo 8-sios minėjime (!)

ĮVADO ŽODIS

CRANE SAVINGS and Loan Asscciatior

V' , - čr- 8. R. PIETKIEWICZ, Pres,

and Rockwell Street.
, - .A NEMOKAMAI VIETA

Mokama 4 mėty 
/O . Cerh^ikatams.

, Mažiausia S5,00C
S ar daugiau.

Tel. LAfayette 3-1083
AUTOMOBILIAMS s -6| / Mokama 1 metę

/ X yO Certifikatams. /
Mažiausia $1,000 

ar daugiau.

51A 0/ :ON INVESTMENT .
ACCOUNT^

raupįrnenos padeTos į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
HMo< dienos duoda pelno dividendą uz visa mėnesį.

OfVIDENDAi MOKAM! KAS MĖNESIAI 
r‘č / "y .'

VALANDOS Pirinad. ir ke^yux rvto — 8:00 vak.. 
cjįjj Vntrad*' ir penkiadieni 9100 ryto — 5:00 vakaro; šešta- 

dieniais 9:tKi rylo — 12:00 dienos. Trečiadieniais Kuž 
r- ^daryta^, • .•■- .’/■ . •>.

. Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — 'Jcreipkitėš į Lietuvių Įstaigų:

/x>i-įej.jęaij Travel .Sendee-Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, Iii- 60S43

■ - ■-.--•AA- Telef. 312 238-9787^- - -
Nemokamas patarnavimas^užsakant lėktuvų, traukinių, la: 

..vų. kelionių (criuses), viešbučių ir automobilių nuomav mo re 
'.ervacijas; Parduodame kelionių draudimus; Organizuojam 
keliones į Lietuvą ixjsitns kraštus; Sudarome iškvietimus guni 

tiiių apsilankymui Amerikoje ir teikiame informacijas visais ke 
lioujų reikalais. . v

- / ’ PRHEŠSEZONINIS IŠPARDAVIMAS

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

Ė N I M P O R T S 
A^e^'Čhfeago. III. 60657 

; (312) 248-2646

N O R D
3059 ’^fjhįjpln

Tel,

ST. PETERSBURG BEACIL FLORIDA
Jeigu įdojunūja^lsi^ytl šioje apylinkėje nekftnojaTUo tui 

■o nuosavybe, nialomai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės 
.Icailor, vadovaujamą, lietuviška įstaiga

■ ■ GULF-'ĄSSOC. REAL ESTATE
<>705 Gulf Blvd.. St. Petersburg Beach. H-. 3.G00 r 

Tcl. 813— 367-1*791 dieną arba 813—360-0741 vakare.

Nu ;
1914 metų

» ■ Midland Savings api ar« 
nRuja tjMipvtou u Vuimti 

rt ikaluxnitnx niG-- 
sų.. apylinkės -Dėkojamu 
Jums už munu parodyta 
pasitikėjimą. nore
mule bu u lumį? na ydingi • 
ir ateityje. ,

Sa^kAftoi *orir<vit<x iki 
$4C,000

8929 So. HA8L6M AVE.7
Sridgevjew, Illinois 60455 

7

Pak*book SAvfogi» 
A1|' kern- >

’• p*i3 quarterly.

MIDLAND
SAVINGS
AMO LOAM ASSOCLATKW

AJMXE* IVEMUt 

CHICAGO, HJLINOIS

C«rtrfk*f*

Š. m. rugsėjo 11 d., Chicagoje, Lietuvių Tautiniuose 
Namuose, įvyko Reformuotos Lietuvių Bendruomenės 
konferencija J o po jos RLB Valdyba suruošė konferen
cijos dalyviams ir svečiams Rugsėjo 8-sios minėjimą-

Minėjimą savo gražiu, prasmingu žodžiu atidarė 
įpo’Jp man 
l?ytiJ tokiai v 

iškiliai auditorijai jau anksčiau minėjimp rengėjams 
paskaita: “Vytauto Didžiojo asmenybė ir mės jos švie
soje”. Z ' -z ■ . ■ '. .

Paskaitoje aš, pirmiausia, paryškinau šiuos Vytau
to Didžiojo asmenybės bruožus:'l) jo kietą valią, paro
dytą kovoje dėl Lietuvos, 2) jo šviesų gerai išlavintą 
protą, parodytą, daugiausia, toje kovoje ir valstybės 
valdyme,- 3) jo teisingumą visiems savo valstybės žmo
nėms, 4) jo pagarbą teisei ir teisininkams, kompeten
tingiems jos aiškintojams, 5) jo krikščionišką dvasią, 
parodytą apsikrikštijus, ir ypač gi 6) jo krisčionišką at
laidumą jam nusikalusiems. Po to aš pasisakiau,, kaip 
mes atrodome Vytauto Didžiojo asmenybės šviesoje.

Dabar .pateikiu tos savo paskaitos mintis kita re
dakcija,' vietomis paskaitą sutrumpindamas, o vietomis 
(ypač jos antraja dalį) naujomis mintimis papildyda
mas, skirdamas ją platesnės risuomėnes dėmesiui ir pri
taikindamas spaudai . . - ' ■

A, - Vytauto didžio jį asmenybe
L — Kieta, nepalaužiama valia kovoje dėl Lietuvos

Vytautas Didysis, pirmiausia, buvę kietos, .nepalau
žiamos valios, kurią jis parodė savo kovoje dėl Lietu
vos, nuo pat savo jaunystes, 32 metų, iki gilios senatvės, 
savo 80 metų amžiaus. ' / - ' ' ' ,

1. Kova savo žemėms atgauti. 1382 metais, kada Vy
tautas pabėgo iš Jogailos kalėjimo,, ir nelaisvės, kurioje 
buvo nužudytas jo tėvas D. L. K- Kęstutis, jis turėjo ko
voti su savo pusbroliais Jogaila ir Skirgala dėt jam val
dyti priklausančių Lietuvos žemįųs atgavimo? Jis S biivo 
visų jų netekęs. Neturėjo jis nei draugų, kurie; gilėtų ir 
norėtų jam padėti.. Bežemis ir beginklis jis neturėjo kreip 
tis į savo priešus kryžiuočius ir prašyti jų pagalbos at
gauti iš jo giminaičių atimtas iš jo Lietuvos žemes.

. Kryžiuočiai sutiko jam padėti, bet už tai pareikala
vo iš jo to, ko jis negalėjo jiems duoti — tai užrašyti 
jiems žemaičius, to meto Lietuvos širdį. Ir tą jų nedorą 
reikalavimą, neturėdamas kitos išeities, jis išpildė, jieins 
žemaičius užrašė, bet tiktai dėl airių, , tikėdamas'juos Ka
da vėliau atsiimti. Tai nebuvo iš Vytauto pusės .nedora 
ar prišinga teisės idėjai, nes; pagal teisę ir moralę, tokia 
sutartis, sudaryta su tokioje sunkioje padėtyje lesančia 
šalimi, yra neleistinas tos salias išnaudojimas, dėl ko ji 
yra niekinė, ir nuskriaustoji šalis gali jos nevykdyti. Tą 
padarė ir Vytautas Didysis su jį sunkioje ir nelygioje pa
dėtyje išnaudojusiais kryžiuočiais, darbi ir, ne vieną kar-

RLB Valdybos Pirmininkas Dr. y.jDargi 
tejco didelė garbė ir maloni, pareigi* pa

Kada kryžiuočiai jį sav4, sakytum, ne laisvėje esan
tį spaudė, reikalavo iš jo žiaurių kovų šu jo artimais, gi- 
minančiais, jis iš jų pabėgo pas • jį anksčiau tegul ir 
nuskriausdusį Jogailą, su kuriuo susitaikė. Tai irgi pagal 
teisę ir moralę’leistina, gražu,rnes, priešingu* atveju, 
Vytautui reikėtų tęsti’ brolžudišką. kovą liejant net' ir 
labai ji mylėjusių lietuvių kraują, ko jis nenorėjo. Del 
to jis ir veikė, gindamas savo teises, kur tik galima, nau 
dodamas savo diplomatinius gebėjimus vietoje žudomo
jo ginklo.

2. — Kova del Lietuvos vailstybingumo išplėtinmo. 
Atgavęs Lietuvos žemes, Vytautas Didysis rūpinosi iš
plėsti Lietuvos valstybingumo ribas, visais anuomet ga
limais būdais pasistumėdamas tolį į rytus ir įsigydamas 
naujų žemių. Pagal šių dienų pažiūras, toks veržimasis 
Į svetimas žemes, žinoma, būtų nepateisinamas, tai bū
tų teises laužymas, bet anais senais laikais buvo kitokios 
gyvenimo sąlygos ir kitokia teisės samprata. Apie tai 
bus kalbama toliau, aiškinant Vytauto Didžiojo teisės 
gerbimą, čia gi tik trumpu žodžiu pasakysiu, kad Vy
tauto Didžiojo pastangos išplėsti savo valstybės ribab, 
siekiant ją padaryti didelę ir galingą, -derinosi su ano 
meto teise ir nebuvo priešingas moralei, ką gi darė ta
da ir kiti, net'ir popiežiaus žibioje veikę kryžiuočiai, su
sikūrę savo valstybę, Vokiečių Ordiną. Tai buvo valsty
bių už savo egzistenciją, nes, jei valstybe bus maža ir 
silpna, josios laisvė ir nepriklausomybė kitų atimta- To
dėl ir mūsų Vytautas Didysis, pirmiausa, diplomatijos • 
budais ir priemonėmis, o kur jų negalėjo panaudoti, tai 
karštu ginklu jis kovojo dėl Lietuvos valstybės išplėti
mo, ir tą darė jis ne del savo' asmeninės ambicijos ar ko 
panašaus, o dėl pačios valstybės egzistencijos, del jos lais
vės ir nepriklausomybės. $



Maskva įsakė.

MASKVA. — Diplomatiniai 
sluoksniai Maskvoje mano, kad 
Sovietų Rusijos valdovai paspau
dė satelitinių kraštų ir ypačiai 
Varšuvos Pakto valstybių vy- » * 1 ri ausy bes, kad tos neduotų į va- ‘ 
žiavimo leidimų vakarų valsty-, 
bių Helsinkio delegatams, kurie ] 
važiuoja tikrinti Helsinkio-su- : 
tarties nevykdymo skundus.

Varšuvos Pakto valstybių pa-; 
siuntinybės, atsisakydamas duo
ti įvažiavimo leidimus, atsipra
šinėja Helsinkio sutarties tik
rinimo konferencijos atstovus.

dentų gali būti kokie 600. Jiems 
yra suteikta visų kalčių amnesti
ja ir teisė grįžti į savo tėviškes, 
ten iš kur pabėgo. Tačiau pa
bėgėliai studentai atmeta baltų
jų suteiktą amnestiją ir atsisa
ko grįžti, nežiūrint, kad jie ne
beturi pragyvenimui pinigų, su
siduria su sunkumais juos pri
glaudusiuose kraštuose. ’

Amnestijos pasinaudojimo lai
kas baigėsi lapkričio 22. P. Afri
kos teisingumo ministeris 
pėja, jeigu jie grįš slaptai 
suimami ir persekiojami.

bus i

Lenkijos darbininkai

prašo JAV pagalbos
JOHANESBURGAS. — Juo

dųjų studentų aktyvistai, pabė
gę iš pietų-vakarų Afrikos į 
Bbtsvanos ir Swaziland© kraš
tus, prašą JA Valstybių ■ pagal
bos; kad Amerikos vyriausybė 
arba, privačios bendrovės parū
pintų jiems pasus ir stipendijas.

Jie į minėtas provincijas pa
bėgo, kai P. Afrikos policija pra
dėjo pietų-vakarų Afrikoje ma
sinius juodųjų studentų suėmi
mus, norėdama užgniaužti ju
dėjimą, nukreiptą prieš baltuo
sius. Jie prašydami pagalbos, 
savo prašymą grindžia baime ir 
pavojumi, kuris susidaro iš ko
munistų pusės. Jie sako, kad 
komunistai infiltruoja j u gre
tas, organizacijas ir pačią-jų 
veiklą, grasydami pabėgusiems 
studentams.

- ■. ■ a >

Pabėgę juodieji 'studentai į 
Bbtsvaną ir Swazilandą tvirti- 
rji, jog jie nėra komunistai. Esą, 
Jie norėtų prisilaikyti vakarų 
laisvojo pasaulio, bet, atsisakius 
vakarams padėti, jie neturės kito 
pasirinkimo, kaip imti pagalbą, 
kad ir iš tu pačių komunistų bei 
komunistiniu kraštų.

Teisingumo ministeris J._ K. 
Krūgeris sako, kad tokių iš P. 
Afrikos pabėgusių juodųjų stu-

nepasiduoda
VARŠUVA: — Lenkijos dar

bininkai nepasiduoda ir kelia' 
galvas nesibaidydami pilietinio 
rėžimo. Jie’ reikalauja 15-kai reJsv-

*

sto ir atsidūrusi pavojuje pasi
slepia drebučiuose (jelly), ku-

kaip kada nors anksčiau. Laiško aiversti j Vakarų demokratijos 
autorius iako, kad informacijos,’ stilių rimtai apsunkina visame 
kurias jie turi, ir kad gyvi Ku-!krašte ' prasidėjęs mokytojų riuos ji paleidžia iš sav^s j-van- 
bos liudininkai, kurių yra apy-1 streikas ir komunistų padidinta 
tikriai vienas milijonas, yra j agitacija Madrido gatvėse. Su-'

deni. - si ELFJ » f •-? T-’ .■
Pasak Tasa, ta žuvis, vadina- 

griežtai priešingos straipsniuo- i streikavę apie 70,000 akytojų‘ma “ragana” (hagfish), turi ke- 
se pareikštiems teigimams. »•—e.o —   —- „i„j palieka dykihėti 2.8 milijonus turis širdį*, kurių kiekviena pla- 

' I mokinių, kas labai trukdo kraš-Ska kitokiu ritmu ir atskirai kon
to taikai ir ramybei, būtinoms ;troliuoja savo galvą, uodegą, rau- 
šąlygoms siekiant demokratijos, jnenis ir kepenis.
Komunistai, kurie Ispanijoj yra

Brežnev Į Rumuniją
» »i . | | nomumsiai, Kurie ispamjopavėlavo atskristi pastatyti už įstatymų ribos

BUCHARESTAS. — Sovietų užkalbinant šaligatviuose pra- 
kompartijos bosas Leonidas I eivius, juos įtraukiant į disku- 
Brežnevas pašnekesiais su Ru
munijos prezidentu Nicolae Ce
ausescu tiek susižavėjo, kad pa
sakė, jog “nėra jokių svarbių 
oruLiemų neišspręstų tarp mū-

• su kraštų”, nors praeitą pavaaa- 
|ri Sovietų santykiai su Rumu-

Nepaprastai jautrios celės vi- 
>, pra- same žuvies kūne duoda jai ga- 

dėjo naują agitacijos taktiką,' limybę “matyti” visa savo oda.
Tą “žuvį — raganą mokslinin
kai pradėję' rimtai studijuoti.

sijas ir apdalinant pogrindine 
komunistų “literatūra”.

Demokratu partijos centro komite-( nija buvo labai įsitempę, kai Ru- 
munija pradėjo sudarinėti eko- 

Jis bandė pasitraukti tuojau j homines sutartis su nekomunis-
darbininkų kurie buvo lyderiais tinėmis valstybėmis, nepaisant

Reaktorius buvęs uždarytas 
šeštadienį, kai vienas ar du pu
sės indo skersai vamzdeliai van
dens- vėdinimo sistemoje buvo 
sugedę.

Tokį ar panašų reaktorių In
dianą pradeda statyti “Sandū- 
nuose” federalinio kopkalnių par
ko pašonėje

Fordai apsigyvens 
Palm Springs, Cal.

ROCHESTER, N. Y. — Akto
rius' Bob Hope pranešė, kad 
prezidentas Fordas su šeima iš 
Baltųjų Rūmų išsikels gyventi 
į Palm Springs, Californijoje 
Hope su Fordu lošdami golfą 
apie viską išsikalbėję, taigi pre
zidentas Fordas papasakojęs ir 
apie savo ateities planus. Be 
to. Los Angeles spauda rašo; kad 
Fordas tarėsi su viena statybos 
firma dėl rezidencijos pastaty
mo Palm Springs vietovėje.

Kodėl buvo uždarytas 
branduolinis reaktorius 
RICHLAND, Wash. — Ne

nustatytam kiekiu radioakty- 
Jvaus vandens išsiliejus į Cdum- 
Į bia upę, Hanfordo rezervacijoje 

r Įveikęs branduolinis (nuclear) 
." i reaktorius laikinai uždarytas, 
’‘pranešė jungtinių branduolinių 

industrijų prezidentas.
“Mažas kiekis radioaktyvaus

Rodezijoj padėtis 
kasdieną blogėją

SALISBURY. — Pirmą kar
tą per keturis metus partizani
nio karo per vieną dieną užmuš
ti devyni saugumo policininkai. 
Trys milicininkai ir vienas bal-

Sovietų planų satelitus įparei
goti ekonomiškai bendradarbiau
ti tik “komekono” (komunisti
nės ekonomijos) ribose. Kelio-

darbininkų protesto riaušėse 
Varšuvoje ir kituose Lenkijos, 
miestuose ir. kurie vėliau buvo ( 
suimti,-policijos sumušti, ir ku- straipsnių, - giriančių diktato i

fiaus Castro valdomos Kubos da-į mis valandomis anksčiau prieš 
Brežnevui atskrendant Rumuni
ja spėjo baigti ir pasirašyti de
šimčiai metų bilijonui dolerių 
dolerių prekybos sutartį su Jung
tinių Valstybių komercijos sek
retorių Elliot L. Richardsonu..

jau nori pailsėti ir iš politikos pasi- 
i ‘-,ukti.

rie dabar keliems metams vra 
uždaryti kalėjime, kad Lenki
jos boso Edvardo Giereko ko
munistinė vyriausybė jiems ne
mokamai parūpintų vaistus, gy
dymą- ir suteiktų piniginę pašal
pą šeimoms.

Lenkijos darbininkų protestai 
ir riaušės buvo sukeltos prieš pa
keltas maisto kainas. Pasilikę 
penkiolikos protesto organiza
torių draugai, užjausdami nu
teistuosius, atspausdino lape
liuose visus vyriausybei' pateik
tus reikalavimus, pridėdami savo 
pavardes ir adresus, atsišauki
mą, atvirai platina po visą Len
kiją. Kas įdomiausia, kad Len
kijos bosas Gierekas bent tuo 
tarpu nuduoda nematąs, nežinąs 
tų atsišaukimų turimo ir nesi- 
•griebia bausti jų autorius.

Protestuoja prieš 
neteisingą rašinį

■ ČIKAGA-,—r Chicago Sun- 
Timęs pradėjo skelbti seriją

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

D/te Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

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

• Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%} buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytu 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.

Čekį arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

tas žmogus*nušauti partizanams vandens pateko į upę, bet nesu- 
iš pasalų užpuolus transporto darys kenksmingų aplinkai pa- 
sunkvežimį ir penki kiti juodieji' sėkmių”, užtikrino tų industri-

-*■ Chloroformas išrastas 1847 
metais. Jis ilgą laiką buvo vie
nintelė priemonė užmigdyti ii-

bartihę tvarką ir gyvenimą. Ma
tyti kubiečių šeima, ponia ir po
nas Jacinto Rodriguez, juos pa
skaitęs,- parašė gražų protesto 
laišką,, atspausdintą Chicago- 
Sun-Times lapkričio 24 d. lai
doje.

Laiške sakoma, kad tų straip
snių tikslas yra pristatyti Cas
tro Kubą Amerikos piliečiams, 
gražiomis spalvomis, kad tenais i 
žmonės gerai gyvena, geriau MADRIDAS. — Ispanijai per-

Streiką trukdo 
Ispanijai demokratė!

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveilcsląts aprašo Parrnri, senus Į o 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.(X), ihinl«ti yirietiai. -

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

1739 So. Halsted St, Chicago,'UI. 60608

i

z

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasrmnas, A KISS TN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu 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 pšL 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 čekį ar 
niniginę perlaidą. ‘ < -

milicininkai užmušti partizanam ! JV pirmininkas Ronald Robinson. I gonį darant operacijų.
< • *

užpuolus jų postą Rodezijos 
šiaurės vakaruose. KNYGA APIE LIETUVA ANGLŲ KALBA

LITHUANIAN CHRISTIAN DEMOCRACY 
by A. J. KASULAITĮS

ši, tik iš spaudos išėjusi, 268 psl., iliustruota Europos — Lietuvos žemė
lapiu bei nuotraukomis, knyga, — tai Lietuvos Valstybės kūrimo, jos ne
priklausomo gyvenimo bei vėliau mūsų tautos kančių istorinė iškarpa. Ji 
įdomi ir naudinga visiems, o ypač tiems anglų kalbą vartojantiems lietu
viams, kurie norėtų savo tėvu krašto^ praeiti arčiau pažinti.

Knygos autorius, Algirdas J. Kasulaitis. mokslus baigęs jau. čia JAV,

99 "V 1’k* j jjjetis VLIKO bendradarbis. Knyga, LEONO XIII FONDO leidinys, skoningai
Kan oro revolveriu peršovė j išleista, pilnai tinka ir dovanai (jaunimui ir amerikiečiams) Kalėdą ar kit.

kitą. j • progom. Kaina 4 doL

Susišaudė raštinės 
tarnautojos

ČIKAGA. —International Mai
lers bendrovės dvi raštinės tar
nautojos kokias dvi savaites gin- I 
čijosi, kol viena diena viena iu‘ žinomas kaip redaktorius publicistas. Krikščionių Demokratų veikėjas, ilga-

- * “ - * . Trintie VTTPTO Rah d ra darbi c R’nvcfa T, P. ONTO YTTT loidinvc cVnnincrai

Peršautoji A. Henley, 1654 S. 
Drake, paguldyta Loretto ligo
ninėje, o ją peršovusioji C. Stur- 
ghill, 6808 S. Perry, yra polici
jos apkaltinta norint nužudyti 
kitą asmenį. Pastaroji bus teis
mo teisiama lapkričio 24 d. _

Tikrai keista žuvis
MASKVA.. — Tass praneša, 

kad sovietų mokslininkai susi
domėjo jOchocko jūroje rytų Si
bire Kamčatkos pusiasalio pa
kraščiais žvejų tinklais pagau
nama keista- žuvis, kuri kvė
puoja per nosį, mato per savo 
odą ir turi tiek lankstų nugar
kaulį, kad sushnezga į mazgą.

Negana to, ta žuvis išbūna 
gyva ištisus metus, be jokio inai

GAUNAMA PAS PLATINTOJUS IR LEIDĖJUS ŠIUO ADRESU:
LEONO XIII FONDAS, 894 E. 223 St„ CLEVELAND, OHIO. 44123

JŪSŲ NAMA
ERWIN J.MICHAELS

*^4637^0, -ArcherTAvei -
'• ' (Prie 47-tos)

254-8500
MEMBER • MES TAIP PAT PARDUODAME VI- 
D P* I QSUŠ CHICAGOS PRIEMIESČIUS IR 
" it . 7T 7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O

• Relootioa Service

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje 6 .

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 50608

>
>v Grs- 

15.00

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina 81.50.

* w ~ * - * į $

Knygos bus išsiųstos, jei 81.50 čekis arba Money Orderis
U bus pasiųstas tokiu adresu:

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

< 
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1739 So, Halsted Street^ Chicago, HHnois 6060S
-

asaiB

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

S 
r

š

g
L

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-

l
%l

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo, < ' ...

Investavimo knygeles sąskaitos neša

I

— NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL.— SHurrf.y, NmmUr 27, 1974

Norintieji Hą knygą įsigyti, prašomi parašyti ČekJ arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, m. 60608

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (18R9-1959) metų 

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
EuBetiŠki chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 

Duoti dokumentai katalikišku, socailistinrų. laisvamaniškų ir 
organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608
jhngrt.*

Taupykite" dabar
pas mus

v 
i:
h L

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienos* galima gauti puikiu knygų, kurios papuoš bet kokią 

knvgu wln*» ar Untvna. - " ,
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

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

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykiu 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, 
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš.

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. Įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2.00; D dalis. 225 psL, įrišta — $3.00. minkš
tais vigeliais__ ____ __2L_  -___

Henrikas Tomes
Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, fliu- 

. stracijomis ir dokumentacija. 338 psl.. kaina $8.
P. KeslOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 

partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.
Janina NerOnš, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 

170 psl._____________________________________
7 M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

puslapiai _________ —-------------- ;---------- :-------
‘ Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto Išlaidoms.

> ' * NAUJIENOS, 1

1739 S. Halsted SL, Chicago, IIL 60608. — TeL HA

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Sieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00, 

į? • . 4
Įdomi Qtivga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

įsteigta 1923 metai*. • TEL. 421-3070

įstaigos pietno** kiemą* antomobfllam* pastatyti.
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Ačiū tau, Amerika J

Viena diena yra metuose, kada visi turime progą

lowos orkestras atvyko į Mineapolį pagroti, bet ne visi grojo. Vieno saksofonisto 
orkestre nebuvo, nes jam teko pasilikti ir daboti, kad m i neapoliečiai nenuneštą kurio 
nors lietpalčio. Kitą kartą ir kitur gal visi galės groti, bet Mineapolyje nutarta Įparei
goti vieną saugoti lietpalčius.

Pasitraukė GOP
pirmininke

WASHINGTONAS. — Š. 
lapkričio 22 d. pasitraukė iš pa
reigų respublikonų partijos pir
mininkė Louise Smith’ienė. Pa
sitraukdama, ji įspėjo partiją, 
kad ši nenukryptų staiga į kon-

m.

servatyviąi dešinę pusę.
Nežiūrint prašymo, ji pasi

traukė iš pareigų nesulaukusi 
tarnybos termino. Ji buvo ne- 

(populiari dešinio sparno respu
blikonų partijos' konservatorių 
tarpe.

Ponia Smith’ienė respubliko- ' 
nų partiją valdyti buvo parink
ta paties prezidento Fordo 1974 
m., todėl manoma, kad ji visą 
laiką palaikė prez. Fordo pusę, 
nuneigdama kandidato į prezi
dentus R. Reagano reikalus. Būk 
tai todėl dešinieji partijos kon
servatoriai ir neturi jai simpa
tijos.

Pasitraukiančios ponios Smi-

kaip mokėdami ir išgalėdami padėkoti Amerikai, o dėko
ti Jai turime už labai daug ką. Tai Padėkonės. Diena, ku
rią pradėjo pirmieji baltieji žmonės ateiviai šiame konti
nente sulaukę pirmųjų savo pasėlių derliaus prieš pus
ketvirto šimto metų. .Šiandien naudojamės šios didžios 
laisvės šalies medžiaginiais ir dvasiniais vaisiais visi be 
skirtumo, o visų svarbiausia pinai naudojamės brangiau
siu turtu — laisve, dėl kurios žmonės kitur aukoja savo

)NAS NAŠLIŪNAS 
; / • asmeniškai šelpdamas netur-

Ady. Stanislovas Lukauskis (1869-1925) i tingus mokinius. Kai kurie jo 
šelpiamųjų yra baigę aukštuo
sius mokslus. St Lukauskis bu
vo neturtingų mokinių šelpimo 
draugijos “Lopšelio” pagrin
dinis globėjas. Jis taip pat glo

gėjus. Jis parodė daug širdies; 
asmeniškai šelpdamas neto

išreikšti. savo mintis ir politi
nius nusistatymus.

Šiauliuose bendravimas su 
Janavičim ir demokratiško nu 
sistatymo aristokratu-graflT Zu 
bovu, su kuriais palaikė arti
mus ryšius, galutinai užbaigė th’ienės vieton yra daug kan- 
formuoti St Lukauskio asme- didatų, tarp kurių minimi R. Ri- 
nybę su stipriu charakteriu ir chards, Teksas buvęs gub. Con- 
giliu tiesos pajautimu. Jis bu- naIy> Kalifornijos eksgub. R, 
vo realus plataus mąsto kultu- Reaganas ir kiti. Esą, Reaga- 
ros darbuotojas, idealistas- pat 
riotas, radikalus demokratas, 
didelis tolerantas kitokių pa
žiūrų asmenims. Į kiekvieną 
asmenį jis žiūrėjo ne kaip į 
priešą, bet kaip sau artimą žmo 
gaus asmenybę, todėl jis turė
jo daug draugų ir geibėjų ki
tokių politinių pažiūrų ir sve
timtaučių asmenų tarpe.

St Lukauskis buvo atkak
lus kovotojas del žmogaus tei
sių Prisimintinas toks charak v VA kZUl UiJ 
teringas pavyzdys. 1919 metų ’
pradžioje Šiauliai ir rytų Lie- ttvi . . •

l Uždraus vartoti

lias nenorįs būti GOP partijos 
pirmininku, bet gal būt, gerokai 
paprašytas ir sutiktų. Gi eks- 
gub. Connalis pavojinga skirti 
pirmininku, kadangi jis buvo ar
timai susidraugavęs su nuša
lintu prezidentu R. Niksonu.

Pirmininkė Smith’ienė žurna
listams prasitarė, jog ji baimi
nasi, kad Respublikonų partija 
gali perdaug nukrypti į dešinę, 
daugiau negu reikia ir negu ga
lima. Esą, dabar nelaikąs skal- ' 
dyti partiją.

Iš lietuvių advokatų istorijos
(Tęsinys)

St Lukauskis buvo šiauliuo- Rusiją. Sugrįžęs 1918 m. ir ra
se besikuriančių draugijų tąijdęs Šiaulių miestą griuvėsiuo. "šelpė Senelių" Globys
pirmininku, tai valdybos, ar; se, jis stojo pirmųjų darbuoto- draugiją. Nors būdamas užim 
reviijos komisijos nariu, kaip jų ir rganizatorių tarpe tai pir- tas sav0 prGfesijos darbe ir vi- 
“Varpo”, labdaringos “Lopše-j mininku, ar nariu atstatymo SUOmenės veikloje, bet jis su- ___
lio” dr-jos, vidurinių mokyklų komisijose, miesto ir apskrį- rasdavo laiko senelius aplan- tiiva buvo okupuoti bolševikų 
mokiniams šelpti “Žiburėlio”) ties savivaldybėje, kooperaty- į-yg jr jaįs pasirūpinti. --
dr-jos. 1912 m. su advokatu K. j vuose, labdaringose organiza- į SL Lukauskis buvo kilęs iš visa valdžia pateko į bolševikų 
Venslausku ir inž. Bielskiu sė- cijose, gimnazijos tėvų komi- pasiturinčių ūkininkų Jo tė- * darbininkų 'tarybos rankas. - ...
jos aulių miesto Tarybą, įneš- tete, kalinių globos draugijoje, vas i2 metų yra išbuvęs savo "Bolševikai, kaip visuomet ir WASHINGTONAS. — Mbk?-

- - j . i... „„ t j ' valsčiaus viršaičiu. O viršai-. visur pasižymi smurtu ir žudy- ^“ijdcaį^ gamtos ąpsaųgoę tar-
nėmis. Bolševikai areštavo be yra ištyrę, kad visokie 
jokios kaltės Kurtuvėnų grafus Purškimai, aerosolis, kurie turi, 
Plioterius ir lietuvį karininką fluoroanghe^dujų, nepataisomai.
J. Petraitį, apkaltindami juos,' atm<>sfĄe^ ~ ^u--
kaip kontrorevoliucionienu. St J . . , ,T v , . -r . , . . i f eroje suardo azono sluoksnį,Lukauskis, kaip darbininkų., - , v, .. x- t- nepraleidžia i žemę ultra-reialų gynėjas, buvp Rauliu fioletinįų spindu!taj žali 
darbininkų tarpe plačiai ano- • 
mąs ir turėjo į darbininkų ta-

riškaį pareikalavo minėtus as- ja, gamtos apsaugos ir taipgi 
menis tuojau paleisti iš šiau- maisto ir vaistų administraei-

“Varpo”, labdaringos “Lopše-' mininku, ar nariu atstatymo

dr-jos. 1912 m. su advokatu Kovuose, labdaringose organiza— ;Peržvelkime visus mūsų kontinentus, niekur, išski
riant Vakarų Europą, nerasime kitos tokios šalies, kur 
taip laisvai kvėpuoja žmogus- Visa Rytų Europa, .Azija, 
Afrika ir Pietų Amerika daugiau ar mažiau apie laisvę 
kalba iš: išvirkščios pusės, o komunizmo pavergtose tau
tose laisvė priešvalstybiniu nusikaltimu paversta ir o ver
gija laisve vadinama. Pasaulis poliarizuotas į du ašiga
lius — Laisvės ir Vergijos, į Jungtinės Valstybes ir So
vietų Sojuzą, cinikų dviem, žemės rojais vadinamus, iš 
kurių į pirmąjį labai sunku patekti, o iš antrojo dar sun
kiau ištrūkti. “Palikite visą viltį, kurie čia patekote”, pa
sakytų Vergilijus į sovietų pragarą patekęs.

Žmogus viskuo su-laiko apsipranta, net su laisve ir 
jos teikiamomis neįkainuojamomis gerybėmis.-Dėlto Pa- _ 
dėkos Diena visiems duoda progą pagalvoti, ką laisvė Po daugiau kaip dekados, kur atrodė kad jau viskas gen- 
žmogui teikia. " da ir griūva, tas kraštas (Jungtinės Valstybės) staiga pa

suomenės veikloje, bet jis su-

kariuomenės. Šiaulių mieste

dam! ten naujos dvasios jaulių “Kultūros” bendrovėje.
miesto Taryboje jis išvuvo ligi St Lukauskis savo darbuose hnvn renkami iš turinčių 
ligi pat savo mirties. > visur įnešdavo tvarkos ir svei- gerą vardą, rimtų ir tvarkingų

St Lukauskis, per pirmąjį kos minties sudrausdavo smur ūkininkų Iš pat mažens st 
Pasaulinį karą buvo pasirau- tinmkus, teisės pažeidėjus ar Lukauskis augo ir brendo svei 
-kęs nuo vokiečiu okupacijos į šiaip visuomenės “pyrago” mė .koje ūkininko šeimojėĮ khr dar 

bas, pareigos pajautimas ir as
mens garbės supratimas buvo 

Į pagrindinės žmogaus dorybės. 
Jis gyveno teis laikais, kai Lie-.
tuvoje buvo uždrausta spauda rybą didelę įtaką, jis katego- 
ir bet Loki ietuviška veikla, : 
kaf caristinė rusų valdžia sten
gėsi Lietuvą surusinti. Visi 
žmonės buvo pasiilgę laisvės. 
St Lukauskis dar gimnazistu 
būdamas buvo jau įsitraukęs į 
nelegalią veiklą, jis buvo lietu 
visko knygynėlio sumaniu ve- 
dėjii ir tą rusų valdžios už
draustą darbą dirbdamas nepa 
kliuyo'į rusų žandarų rankas.

Rusijos universitetuose, kai 
St Lukauskis buvo studentu, 
vyravo laisvės ir demokratijos 
idėjos. Tokia studijų laikų Pet tai galėjo labai nukentėti, tai 
rapilio universiteto aplinka tu buvo bolševikų laikais didelė ' Gaisras palietė Rush-Presbite- 
rėjo įtakos ir St Lukauskut rizika tokius asmenis ginti, bet rian St. Lucas Medicinos Centrą 
Jis buvo/priešininkas bet ko- St Lukauskis buvo bekompro- jr keletą tūkstančių gyventojų 
kių suvaržymų, kaip politinių, misų, kai reikalas ėjo del tei- bet elektra netrukus buvo grą- 
taip pat ir kultūrinių. Jo ma- šių pažeidimo ir teisingumo žinta iš kitų generatorių, kurių ' 
nymu, kiekvienas žmogus tu. įgyvendinimo!
ri teisę laisvai galvoti, laisvai ) 
pasirinkti sau tikybą, laisvai

terapiją ir rašo: .. ,
“Gyvai atmintyje tebeturint tą 60-ą ; ir 70-jų metų! 

konstemaciją ir prislėgtą nuotaiką apima nuostaba ma- 
Dtant optimizmą, idealizmą ir tvirtą tikėjimą sistema, 
kurią galima reformuoti idant ateityje geriau tarnautų.-

gaus kūnui. „

Vartojamų produktų komis!

žmogui teikia. " da ir griūva, tas kraštas (Jungtinės Valstybės) staiga pa-
Gali gyventi kur nori, keliauti kaip ir kur nori, dirbti suko atgimimo keliu taip kad net anglai pradeda pavy- 

ir veikti ką nori, skaityti ir rašyti ką nori, balsuoti už ką dėti.” ‘ .
nori ir išsirinkti valdžios žmones, kokius nori,' melstis ' Po eilės metų audrų savęs pliekįmo ir suabejojimonori ir išsirinkti valdžios žmones, kokius nori,' melstis ' Po eilės metų audrų savęs pliekįmo ir suabejojimo 
kaip nori ir tikėti į ką nori: Amerika turi ir teikia pil- ateitim, jie (amerikiečiai) grįžta prie dėsnių, kurie 200 
niausią pilietinę, politinę, konfesinę ir etninę — kultūri- metų buvo gyvenimo pagrindu ir pastangų akstinu. Re
nę laisvę, su viena sąlyga nedaryk kitam to, ko nenore- zujtate ji (Amerika) yra pirmaujanti valstybė pasaulyje. 
j. x   I TTm- f i V no ei cn L-i  iriciiT* mafnma anaroiinc ir nntimivmnturn kad tau darytų. ; Kur tik pasisuki — visur ręiatome energijos ir optimizmo

Žinoma, nėra namų be dūmų. Laisvės dovanomis ly-1 grįžimą”. Bandyk, kad nori lyginti, gyvybe trykštantį, 
giomis naudojasi ir geradariai ir piktadariai. Amerikos i gyvenimu bu jojanti Amerikos gyvenimą Jaisvėje su Sol- 
teisingumo rūmai yra pastatyti ant pagrindo, kurs iš-įženicyno Gulago Arkipelagu ir mūsų pačių Sovietų ver- 
reiškiamas senu aforimu, kad “kol nepagautas, tol ne'gų imperijoje likusių tautiečių kančiomis., šiandien Pa- 
vagis”. Ir geriausioje dirvoje piktžolės auga. Bet demo- dėkos Dieną iš giliausios širdies dėkojame Amerikai.
kratija pati save gydo ir jos sveikatai atstatyti bei sau- Prezidentas J. F. Kennedy yra taręs: “Neklauskite, ką 
goti ji turi per amžius išbandytus vaistus — laisvę žodį, Amerika jums duos, bet klauskite savęs, ką jus Amerikai 
laisvą spaudą ir laisvus rinkimus! Max Hastings Londo- duodate. Amerika davė mums brangiausią brangenybę — 
no “Evening Standard” iš New Yorko apie tokią savi- laisvę; mes Jai duodame savo meilę ir ištikimybę. J. Pr.

Andrius Mironas

Kontraversiškasis Jack Londonas
(1876—1916)

Šimto metų gimimo ir šešiasdešimties metų 

mirties sukaktis
(Tęsinys)

Vilko Namo statyba

Atrodo, žmonos įtaigojamas, Londonas pasitraukė 
į (den Ellen, kur vienumoje vėl ėmė rašyti žurnalams. 
Tai sudarė jo nuolatines pajamas. Kartu jo norai tu
rėti vis daugiau ir daugiau turto didėjo be saiko. įsi
gijęs burinę jachtą “Roamer”, jig stengėsi plėsti ir sa
vo dvaro žemes. Tai reikalavo įgudusios rankos, todėl 
Londonas pasikvietė savo puseserę Elizą, kuri kaip 
tik atsiskyrė nuo savo senyvo vyro. Ji buvo sumani, 
praktiška ir atsidavusi savo darbui, todėl netrukus sut
varkė ūkio ir atskaitomybės reikalus.

Socialistinės pakraipos Londono draugus ypatin
gai stebino jo troškimas statytis raudonmedžių meške
lyje puikų namą, tikriau pilį, kone Hearsto apimties, 
kurį ketino pavadinti “Vilko namu.” Londonas pla- 
navo jame didžiulius kambarius sau, svečiams ir įvai
riems žaidimams bei pramogoms. Svarbiausia, kad 
iis < j." 1 erdvų darbo kambarį, kur turėjo būti ir dide- 
!; lova. I’S \Aada eidavo gulti su keliais termoso bute
liais vandens, pasukų ir vynuogių sunkos ir su mėgia
mai 'Iigiškais papirosais “Imperatorskije”, nes rū- 
kvdnvo be pertraukos. Dažnai jis su papirosu burno

je ir užmigdavo, o Charmian atrasdavo pradeginimo 
žymes pagalvėse ir paklodėse. žmona prikaišiodavo 
jam šį pavojingą įprotį ir žaidimą su ugnimi.

I socialistų priekaištus dėl namo statymo Londo
nas atsakydavo, kad jis tuo suteikia darbo mažiausia 
trisdešimčiai žmonių. Taip pat statė pavyzdžiu ir ki
tus socialistus-milijonininkus. Be to, jo teigimu, būti 
socialistu jam kainavę tūkstančius dolerių.

Vilko Nainio statybos metu Londonai gyveno Wa
ke Bobin vietovėje, buvusiame Kohlerio dvaro name, 
kurį taip pat praplėtė, patobulino ir atremontavo, o 
buvusiame kluone įrengė svečiams keletą miegamųjų. 
Tarp kitų draugų, čia gyveno ir Mabel Applegarth, pir
mosios Londono žmonos motin a,nežiūrint jos nei
giamo portreto “Martin Eden” romane. Londonai nuo
lat turėdavo daug svečių. Savo svečiams ir namiškiams 
jis nutatė darbotvarkę, kurios visi privalėjo laikyti.s 
Nors svečiai galėjo jodinėti, medžioti ar ką nors dirb
ti, bet pats Londonas medžioklių nemėgo, neg žvėries 
užmušimas neteikdavo jam malonumo, dažnai iššauk
damas net ašaras.

Be Elizos, Londono .ūkyje gyveno ir ėjo įvairias pa
reigas Elizos sūnns, Irving Shepard, ir mirusios pose- 
sers Idos vyras Jack Byrne. Tačiau Londonas retai 
matydavosi su savo motina, gyvenusia Oaklande, pri
žiūrima Mammy Prentiss už $55 mėnesiui. Flora nie
kad nebuvo aplankiusi sūnaus ir visą laįką jautėsi
įsižeidusi už jos, kaip namų šeimininkės, pašalinimą 
ir pakeitimą sūnaus žmononiis.
bokamentas

Po Charmian kūdikio mirties Londonas labiau pa-

menis tuojau paleisti iš šiau- maisto ir vaistų administraei- 
lių kalėjimo, nes jie jokio nu- ia nusprendė, uždrausti vartoti 
sikaltimo nėra padarę. gamyboje ir praktikoje aerosolį.
St Lukauskis pasiėmė juos ’ — . ■

savo asmeniškon atsakomybėn. Didelis gaisras Edisono 
Tame reikale jam talkininką- elektros gamybos įmonėj

CHICAGO. — Sekmadienio 
vakarą sudegusi Commonvealth 
Edison elektros įmonė paliko be- 
šviesos ir šilumos miesto plotą 
tarp Washington st. šiaurėje ir 
loth street pietuose ir tarp Ca
nal avė. rytuose ir Ashland avė. 
vakaruose.

vo ir advokatas Kaz. Venclaus 
kas. Ir grafai Plioteriai ir ka
riu. J. Petraitis buvo iš kalėji
mo paleisti ir St Lukauskis 
pasiėmė juos i savo namus. Šis 
pavyzdys rodo St Lukauskio 
dvasios kilnumą. Jis pats už

(Bus daugiau)
Chicagos miestas turi 15. Gaiš-- 
ro padaryti nuostoliai siekią 

apie milijoną dolerių.

mas pirmosios žmonos namuose, bet jodvi niekad ne
buvo atsilankiusios tėvo dvare. Dažnai Londonas su 
jumis važinėdavosi. Jaunesnioji duktė Bess, vėliau iš- 

, tekėjusi už Percy Fleming, pasakojo apie Londono 
įprotį pasilikti dėžutėje sunaudotus degtukus. Tokiais 
degtukais jis atžymėdavo knygose puslapius, kur jis 
sustodavo skaityti, todėl ir visos jo knygos lentynose 
atrodydavo tarytum ežiai su išsikišančiais dygliais...

1911 m. gegužės 24 d. Londonas pasirašė testamen- 
lą, kurio vykdytojais paskyrė surašiusį dokumentą 
Charmian pusbrolį advokatą Willard L Growall, Eli
zą Shepard ir George Sterlingą. Visą turtą užrašė žmo
nai Cmarmian, išskyrus $25 į mėnesį motinai, $15 į mė 
nesį Jennie Prentisą, $2500 sumą ir $35 į mėnesį Elizai. 
Jo pirmoji žmona gavo $5 į mėnesį ir naudojimąsi jo 
statytu namu, tačiau jai ištekėjus viskas būtų nutrau
kiama. Abi dukterys gavo po $25 į mėnesį iki ištekėji
mo, o papildomą paramą turėtų prašyti iš Charmian.

Duktė Joan vėliau rašė, jog tėvas, jos manymu, bu
vęs ne visai blaivas, nes tuo metu jis labai gėręs. Gau
damos po $25 į mėnesį, dukterys neteko pajamų iš 
Londono kūrimų iš leidyklų bei filmų kompanijų. Ta
čiau Joan, sakosi, jog toks tėvo pasielgimas pamokęs 
ją nepasitikėti pinigais. Iki savo mirties Londonas ne
beturėjo progos pakeisti testamentą.

"Ilgoji liga"

vietiniuose Glen Ellen balsavimuose.
Pats save Londonas nelaikė tikruoju alkoholikių 

tvirtindamas, jog jis buvo negėręs alkoholio plaukio
damas Pietų Salose ir galėtų mesti įprotį bet kada. Ta
čiau jis visiškai atitiko tikrojo alkoholiko apibrėžimą. 
Savo dvare jis elgėsi palyginamai blaiviai, nes juto sa
vininko atsakomybę ir orumo būtinybę, bet už Glenf 
Ellen ribų jis dažnai siausdavo tartum nuo grandinės 
paleistas žvėris. Nuolatiniai skandalai, keikimasis, neš 
varių anekdotų pasakojimai ir kiti alkoholikų požy
miai lydėjo kiekvieną jo išvyką svetur.

Sutarčių keitimas .

Apie 1911 m. Kalėdas Londonas su žmona nutarė 
ištrūkti iš Glen Eilėn rutinos ir iškeliavo į New' Yorr 
ką, pakeliui Salt Lake City aplankydami Charmian tė
vą, kpt 'Kittredge. New Yorke Londonas -nutarė nut
raukti ryšius su Macmillan leidykla, kuri jį išnaudo
jusi. Per . 1911 metus ši leidykla išleido jo “Adventu
re”, “The Cruise of the Snark” ir du novelių rinki- 
nius, “When God Laughs” ir “South Sea Tales.” Bet 
Londonas buvo nepatenkiųtąs leidyklos neatidumu 
jam, o leidėjai skundėsi turėję spausdinti autoriaus ne
pastatytus scenos veikalus, straipsnius ir kitokius smul 
kius rašinius.

■ (Bus daugiau) 1 i
Alkoholio pamėgimas virto Lndono įpročiu. Ta

čiau giliai sieloje jis juto tam netapykantą. Tai 'įrodo 
pvz. jo balsavimas už moterų *teises. Mat, laimėjusios 
balsavimo teisę, ano laiko moterys savo pirmuoju už
daviniu statė uždraudimą viešai pardavinėti alkoholi*

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS“ *

siilgdavo abiejų savo dukterų, dažnai jas aplankyda- nius gėrimus. Taip pat jis balsavo ir už prohibiciją
7 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— S«(urcUy, November 27, 1976 *



DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES, 
IR GAULĖS LIGOS
2856 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

CICERO
.. . . .. x *■ - — -

Bus įdomus susirinkimas
Iki Šiol palyginti ramioje Ci.^^a^ klubo narių susirin- 

cero apylinkėje vis dažniau kurį nors atvyko toli
GjMgražu ne visi šachmatininkai,

Sekmadienį, lapkričio 21 (L, Į 
Jaanimo entre įvyko .Čikagos į 

*1 šachmatu klubo narių susirin-l

DR. K. G. BALUKAS 
ĄKUŠERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Buildihg). Tel. LU 5-6446 
Priima Ligonius pagal susuaruną 

lei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA

Telef. 695-0533
Fox Valley Medical. Canter

850 SUMMIT STREET
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS*

physician and surgeon 
2434 WEST 71st STREET 

» Ofisas: HEmlock 4-5849 
Rezid. 388-2233 

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
anlrad.. penktaienj nuo 1—5. treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus

sitaiko smurto veiksmų, 
ventojai vieni bijo, o kiti 
randa kur pasiskųsti.

Gruodžio mėn. 14 d. 7 vaL beveik nebūtų užtekę.
30 min. Vakaro šv. Antano Pa-' ~ 
rapijoš salėje, namų savinin
kų susirinkime, Cicero polici
jos viršininkas kalbės apie nu
sikaltimu sir kaip sėkmingiau 
su jais kovoti, šiame susirinki
me yra pasižadėję dalyvauti 
ir atsakinėti į susirinlėusiųjų 
paklausimus ir įvairius nusis
kundimus Cicero miesto nau
jai .išrinktasis prezidentas ir 
mūsų tautietis, miesto pareigu 
nas, Jonas Kimbarkas.

Visiems, ne vien namų savi
ninkams, įėjimas laisvas ir ne 
mokamas.

Nekalbėkim susitikę ąnt gat 
vių kampų, bet savo bėdas pa- 
pasakokim, galėsim jas išdėsty 
ti ir savo gimta kalba, tiesiogi
niai Cicero miesto viršinin
kams. S. Paulauskas

ne- bet vis dėlto tiek, kad jiems su
skaičiuoti dviejų rankų pirštų

Turnyrų, turėjusį įvykti lap
kričio 27, 28, nutarta sužaisti 
po Naujų Metų sutikimo. Tur
nyras bus ne 5, o 6 ratų, ir bus 
sužeistas per. du šeštadienius ir, 
du sekmadienius (šeštadieniais 
2 ratai, o sekmadieniais — vie-

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius. • 

i938 S.Manheim Rd.,Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
TeL: 56j:-2727 arba 562-2728 _

REZ.: GI 8-0873
DR. W .KLS11N -EIS IN AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CH1HURG1JA 
6132 Šo. Kedzie Avė., Wa 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
sižiėpia.'' skambinti Ml 3-0001.

Telef. BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
V'~*ft-*'k)s p?<Įal susitarimą

DK. K. A- V. JUČAS
.489^441 561-4605 2 '

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA- 
<002 n. WESTERN AVĖ. 
52»« N. WESTERN AVJŠ. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

DR. FRANK PLfCKAS
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 st St. — Tai. 7374149 
Tikrina akis. Pritaiko »kinius ir 

“contact lenses”.
’•L pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd.STREET 

VaL: anvzad. nuo 1—4 po pietą, 
ketvirtad. nuo &—7 vai va k 

Ofiso telaf.: 776-2880 
Naujas raz, telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sandra praktika, spec. MOTERŲ iigoi 
OfiM*: 2652 WEST 59th STREET .

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.; pirnu an trad., trečiao 
ir oenkt. z-4 ir t>-8 vaL vak. šeštadie 
liaia 2-4 vai. po pietų ir kitu taiK ' 

pagal susitarimą.

♦ Žmogaus kūne yra gausu 
fosforo. Iš jo būtų galima pa
daryti apie 750,000 degtukų.

♦ Sakoma, kad tarptautinis 
pagelbos signalas SOS yra ki
lęs iš angliško “Gelbėkit mūsų 
sielas!” Tikrumoje tai yra tik 
lengviausiai perduodamos rai
dės Morzės abėcėle: trys trum 
ti, trys ilgi ir vėl trys trumpi 
signalai. - .

♦ Psichologai nustatė, - kad 
moterys apie moteris prisime
na daug daugiau malonesnių 
dalykų, negu apie vyrus.

♦ Nustatyta, kad regėjimas

.pradeda mažėti užbaigiant 17- 
ką metu. A <

♦ Vidutinio 'filmo pastaty
mas reikalauja apie 275 įvai
rių specialybių'.

♦ Amerika ir Rusija keičia
si anglų ir rusų kalbos studen
tais, tik rusų studentų atva
žiuoja Amerikon 7 kartus dau 
giau, negu amerikiečių Rusi
jon.

♦ Amerikoje populiariausia 
žuvis-tuna turi nuolatos plau
kioti, nes plaukiodama ji kvė
puoja. Stovėdama vietoje ji už 
dūstu.

♦ Kepenys yra sunkiausia 
kūno dalis. Vidutinio didumo 
kepenys sveria 3,5 svaro.

♦ Rubinas daugiausiai kau-
nuoja iš visij brangiųjų akme
nų. . •

♦ Seniausias Amerikos ka
reivis buvo sgt. Andrew Wal
lace (1730-1835), atvykęs Ame

■ rikon būdamas 46 metų am
žiaus. Prieš tai jis, dalyvavo^' 
<Iviejuse karuose. Prasidėjus 
revoliucijai, jis įstojo į Ame 
rikos kariuomenę ir joje sulau
kė 81-ino gimtadienio. Mirė 

.būdamas 105 meh] amžiaus.

Nutarta taip pat sužaisti kitą 
turnyrą, kuriame kiekvienas 
žais su kiekvienu, žaidimai 
vyks griežtai nustatyta tvarka 
penktadieniais Jaunimo Cen
tre.

Į susirinkimą buvo atsilan
kiusi ponia O. Karpuškienė ir, 
palinkėjusi visiems geros sėk
mės, pažadėjo kartu su šachma 
tininkaLs dalyvauti Jaunimo 
Centro ruošiamoje vakarienėje 
gruodžio 5 d.

Šachmatininkų vardu valdy
ba taria didelį, ačiū poniai Kar- 
puškieneei!

Po pasitarimų buvo įteiktos 
dovanos “senojo” turnyro nu
galėtojams ir sužaistas pusiau 
šeimyniškas žaibo turnyras, 
kuriame dalyvavo 8 žaidėjai.' 
Kiekvienas su kiekvienu sužai
dė po 2 partijas.

Žaibo turnyro nugalėtojai: L 
A’. Zujus, surinkęs 13 taškų iš 
14 galimų; 2. K. Jankauskas— 
IT taškų; 3. dabartinis klubo 
pirmininkas A. Litvinas 8 
taškai.—

UNESCO
NAIROBI, Kenija. — Jungti

nių Tautų kultūrinis priedas 
UNESCO, kurs ginčijasi suva- 
vęs Kenijoje? priėmė Izraelį tik
ruoju JT nariu į Europos regi- 
jono grupę. . 1

Tučtuojau po priėmimo, UN
ESCO dauguma priėmė rezoliu
cijų kaitinančią Izraelį, kad jis 
nesiskaito su kultūrinėmis ir 
švietimo bei auklėjimo priemonė
mis užimtose arabų žemėse. 
J A V, Kanada, Australija, Gvate
mala ir Izraelis balsavo prieš mi
nėtą rezoliuciją, o Europos ben
drosios rinkos valstybės ir taip- 
gį šiaurės Europos valstybės su
silaikė nuo balsavimo.

Unesco be to, pasiuntė į Izrae
lį komisiją kaltinimams patik
rintu -

SUSIRINKIMŲ

P. ŠILEIKIS, 0. P.
.. OR'THUPEDaS-PRO.TEZISTA:
E Y Aparatai • Protezai. Med. Bau
W dažai. Speciali pagalba kojorru

I (Arch Support*) ir t t.
Vai., g—■» ir tt—3. šeštadieniais 9—1
UM Was* 63rd St, Chicago III. 6062S 

Tehatu PRospoct 6-5084

b

GE L IN INKAS
ar&a liūdesio valandoj, 

fciažiautjo* sėlis Ir szthi
piu papuošimui ir sezonine# 

kapam* gėlės.
ROY JU PETRO (PUTFt^I i . AS)

DAUBARŲ SONUS
5525 So. Hitlem Ave. —- 586-1220

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš WOPA, 

1490 kil. A, M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 12:30 
--1:00 vaL popet — šeštadienį' 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Telef.: HEmlock 44413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY MILLS G^LINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drithių krautuvė 

- THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318
\ ■ . ......... ■■■■■ ' n rwi . ..........

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidime! — Pilna -apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. i E R R N A S 

Tel. WA 5-8063

UEMKTTE TUOS BiZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

*N A U 1 I i N O 8 F

Apdraustas parkraustymas 
Ii {vairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996 j

Liūdnas prisiminimas
JOHN Ą JONIKO

Vienerių mirties metinių proga.
Skaudžiai ir liūdnai praslinko vieni metai nuo mirties mūsų my

limojo tėvo, jdėduko ir prodėduko John A. Joniko.
Velionio jautrioji širdis sustojo plakusi 1975 m. lapkričio. mėn. 

23 d., sulaukus 81 metų amžiaus. Nežiūrint, kad vieneri metai pras
linko, bet mūsų širdyse padaryta žaizda nei kiek nesumažėjo.

Velionio gražus ir pavyzdingas gyvenimas primena ji kiekviena
me žingsnyje. Jis ne tik buvo pavyzdingas šeimos galva, Šet ir visuo
meniniame gyvenime ir veikloje ne tik pats daug dirbo, bet ir kitus 
ragino, rodydamas teisingą kelią. Jis buvo iždininkas Našliu ir Naš- 
liukių Klubo, vicepirmininkas Suvalkiečių Klube, priklausė šv. Var
do Marquette Parke, ir Lietuvių Amerikos Policijos Organizacijai z

Iki mūsų krūtinėse plaks širdys, mes jo gražius darbus ir kilnų 
atminimą gerbsime ir eisim jo nurodytu keliu.

Lai jam, amžinu miegu užmigusiam, būna ramu ilsėtis šv Ka
zimiero Lietuvių kapinėse.

Visad Jo liūdėdami:
Duktė, sūnus, anūkai, proaoūkai, sesuo.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAtSKiNlMA!
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Turėdami did] Kunigą Dievo namams, artinkime? tikra Urdiml, 

pilnu tikejirm/< — Ebr. 1021, TL
Kuomet Dievo vaikeliai nori artintis pas jį ir būti jam patinkamais, jie 

turi turėti nesuteptą sąžinę, kad galėtų sakyti: aš darau visa norėdamas pa
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 j amžinąjį mūsų 
Viešpaties karalystę ir išgirsime jo pagyrimo žodžius: “Gerai darei, gerasis 
ir ištikimasis tarne”

Visi žino, kad mirtis yri žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml- 
rusk Į i? | tą klausimą atsako knygutė **Vihis po-mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rąžykite:

F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, 1LU 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

Telef.: TOwnhall 3-210S-S

i-

1

TĖVAS IR SONUS 
.MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

JUOZAS SIUPARIS
(ŽEMAITIS) '

Gyv. 6829 So. Campbell Avė.
Mirė 1976 m. lapkričio 26 d., sulaukęs 63 metu amžiaus. Gimęs 

Lietuvoje, Telšių apskr., Rietavos vaisė.
Amerikoje išgyveno 26 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Zofija, _2 dukterys Regina Greig, žen

tas Ronald, ir Janina Yasullo, 2 anūkai — Žane ir Zina bei kiti gimi- 
nės, draugai ir pažįstami.

šeštadienį, 6 vaL vak. kūnas bus pašarvotas T -ack-T -akawicz kop
lyčioje, 2424 W. 69 SL

Pirmadienį, lapkričio 29 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimai iš 
koplyčios į lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a.'JUOZO SIUPARIO giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir ątsisveiknimą.

Nuliūdę lieka:
- Žmona, duktė, giminės.

Laidotuvių direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs^ TeL 737-1213. 
Mirė 1976' m. lapkričio 00 d., sulaukęs 63 metu amžiaus Gim4s

MARIJA ROMAN-RAMANAUSKAS

SLA 6-to apskričio metinė konfe-/ 
rencija Įvyks sekmadieūį, lapkričio 
28 d. 2 vai. po pietų, Chicago Savings! 
patalpose, 6245 S. Western Ave., Chi I 
cago. i

Kviečiam Chicagos - ir apylinkių I 
ounas OTsnAncf rpnajed snq, sou 
SLA kuopų atstovus ir valdybas at-' 
rengimo komisijos raportai ir valdy
bos rinkimai. Valdyba

Pagal tėvus BUKANTYTĖ
Gyv. 2447 West Marquette Road. "

Mirė 1976 m. lapkričio 21 d., 10:00 vai. vak., sulaukusi 69 metų 
amžiaus, Gimusi Lietuvoje. *

Amerikoje išgyveno 53 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Juozas, giminaitis Kazimieras Rubinaitis 

su šeima ir kiti giminės, draugai -bei pažįstami.
Priklausė LRKS 46-ai kuopai, Amerikos Legiono Don Varnas po

sto Nr. 986 Pagelbiniam Moterų vienetui ir Lietuvos Vyčių senjorams. 
Velionė buvo šv. Kazimiero seselių. Tėvų Marijonų, Tėvų Jėzuitų ir 
Pranciškonų Rėmėjų amžina narė. _

• Ketvirtadenį, 4 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Mažeika-Evans 
koplyčioje, 6845 So. Western Ave.

šeštadienį, lapkričio 27 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į 'Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pa
maldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. MARUOS ROMAN-RAMANAUSKIENSS giminės, drau
gai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

lieka: *
ir pažįstami.
ir Sūnūs. Tel. 737-8600.

Nuliūdę
Vyras, giminės

, Laidotuvių direktoriai Mažeika

UfOOTUVIU DIRSKTOKIAlt
6g« SO. Wester* Ave. Air Conditioned Chapel and

1 Republic 7-8600-8601 FacUiti£S'
9^ tarn* evren. tatose srSac Ira J

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMIDJ

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
j

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

. Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Aasociacijos

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
I

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

PER ANNUM

$1000 or more 
I year min.

• ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

PER ANNUM

$5000 or more 
mrnhrro m 

30 month#

PER ANNUM 
eartffaaf** 

$5000 or more

, PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phonę: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERV
4071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpablic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, ^1L 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone; YArde 7-1911
♦
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Feliksas Valys, Chilliwack,

S tyU>jas. P. Vali s yra teisinin
kas, dabartiniu metu išėjęs pen- 

' sijon. Darlajvietėje ir visuome
nėje jis yra gerbiamas asmuo, 
savo taktu, tolerancija ir demo
kratinėmis pažiūromis nusipel
nęs pagarbos ir Įvertinimo. Dė-Į 
kui už dėmesį Naujienoms. Pla- Į 
tinimo vajaus proga jos yra 
siunčiamos susipažinimui 2 sa
vaites nemokamai pagal gautus 
pageidavimus arba skaitytojų 
atsiųstus galimų prenumerato
rių adresus.

— Stasys Paulauskas, mūsų 
. S korespondentas iš Cicero apy

linkės, gavo iš sen. ('.baries H. 
Percy laiškų, kuriame rašoma, 
kad Pranas ir Algridas Bražins
kai nebus prie jokių aplinkybių 
išduoti Sov. Sąjungai.

— Ponia Albina Bender, 
mindama savo mirusį vyrų 
armijos Aviacijos rezervo 
ol.C Alexander W. Bender,

Švietimo skvrių ir vadovauti sa
vanoriškiems darbams bei pro
gramoms. -

— Vytautas Lumbis iš Gar
son, nt., išvyko žiemos metui į 
St. Petersburg, FU. Ponia E- 
Petknis iš Marquette Parko apy 
linkės išvyko 6 mėn. j Garland,

, ^- 2819 X. C.lnk St.:
6) Holman sveikatos centre, 

1230 (ireenwood Ave.;
West Town sveikatos cen-

2118 W. Division;
Pilsen sveikatos centre ~
S. Ashland Ave-;
Merchandise Mart, vidur-

miesty, tik pirm., ir antr.;
10) Sears Tower, miesto cen-

• /.
A S

• HELP WANTED — MALI?
D«rb>lrikv Hrfe i

X)

9)

VlSOKIUS^yTOMOBILIUS
GreiUh ir

uebrftugi.
TelefvnuoNt 737-3948 — TEXACO 

r r umpii »

— Studentų biuletenis “Ašis” 
duoda šias žinias apie Clevelan- 
do bei Ohio lietuvius: Edvardas 

. F. Katalinas, buvęs miesto val
dybos seniūnas, išrinktas mie
sto teisėju - adinnistratoriuin. 
Jis daug padėjo inž. Raimondui 
Kudukiui, miesto įmonių direk
toriui. Frank O’Bell-Obelenis 
išrinktas miesto’teisėju 6 metų 
terminui. John DeRither-Derai- 
tis, Superior Taupymo bendro
vės prezidentas, kadaise buvo 
du terminus Ohio valstijos kon- 
gresmanu. Teodoras Sliwa nuo 
lat išrenkamas į miesto tarybų 
nelietuviškoje apylinkėje. IJetu 
vius palaiko slovakai už palai- 

ikymą gero lietuvių draugo aid.
at-1 Robert Novak iš lietuviškos 23- 
US'čios apylinkės. Tomas J. Bra-į 
Lt. zaitis yra Plain Dealer 
do- pondentas ir pasirūpina 

vanojo per Jonų G. Evans Ame- vos bei lietuvių rėikalų 
rikos vėliavų Amerikos Legiono 
lietuvių postų įrengiamoms Vė
liavų'Alėjoms.
nojo ponia Bernice Bartkus, 
prisiminimui savo mirusio vy- (miesto ir apskrities komisio- 
ro Alberto B. Bartkaus, 2-jo nierius inžinerijos bri 
Pas. karo veterano.

— Walter Kuchinskas iš Ci- kas yra vandens kokybės vyr. 
cero išvyko į Hines Veteranų' kontrolierius, o Juozas Stem- 

Jo gerove 'pužis tarnauja Apskr. kontro- 
Algis Rukšėnas yra 

Kudukio sekretorius, 
yra pakviestas į JAV 
kokvbės kontrolės ko- 
Daugumoj' Clevelando

11) 625 N. Michigan Ave., 
skiepijama iki 7 vai. vak.;

12) Arlington Parko (race-
trak’o) vietovėje manoma šį 
savaitgalyje bus paskiepyta tarp 
35,000 — 40,000 asmepų; kli
nika bus atdara nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak.; gi panktadienį— 
šeštadienį niro 8-vai. ryto iki 4 
vai. vak. pr. š.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Pastarasis šių metų “Lietu

vių Dienų’’ žurnalo i

STASETS FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avenue 

Tel. 436-4184 , 
Sav. Stasė Bacevičienė

MACHINE REPAIR MEN
We need machine repair men 

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

Permanent 
up to $7.20 pel- 
tractive benefits

position, pa'ying
hour, plus ąt-

kores-
Lietu- 
gyni- 

politi-mu. Gyvai veikia ir tur
nės įtakos Lietuvių Piliečių klu- 

Taip pat dova- bas.
— Ričard Labas yra Clevelan

įmonių
reikalams. Algirdas Garliaus-

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE cot SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

. PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJIMAIS

, DEL VISU INFORMACIJŲ, VREIPKITJS Į

DOVANA, DOVANA!

Kalėdų ir kitokiomis progo
mis geriausia dovana Lietuvių 
Fondo jubiliejiniai sidabriniai 
medaliai. Jų jau nedaug liko/ 
Kaina sena. Geras in vėsta vi-i n

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

INDUSTRY , 
equal opportunity employer

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

Cermak Roae Chicap^» U Virginia 7-7747

vių Dienų’’ žurnalo numeris $12.50, Mindaugo ^15.00,; dėžu- 
buvo skirtas 25-rių metų su-( tė $3.00. Pašto išlaidoms vie- 
kakčiai paminėti. Viršelius puo i nam medaliui pridedama $1.50.' 
šia vaizdai iš minėjimo ban- Užsakymai siunčiami: LF, 2422

RENTING IN GENERAL 
N u o m •> *

ligoninę operacijai, 
rūpinasi žmona Sue Staliga Ku 
chinskienė, o draugai ir kaimy
nai laukia greitai sugrįžtant.

— Lietuvos Atsiminimu ban
ketas, Chicagos vyčių ruošia
mas Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimui paminėti, bus 
vasario 6-tą gražioj Martinique 
salėje. Banketo metu bus pa
gerbta Lietuvos generalinė kon
sule Juzė Daužvardienė. Pager
bime dalyvaus kitų kraštų kon
sulai ir daug aukštu asmenų, f 
Taip pat ir Chicagos lietuvių 
visuomenė bus kviečiama daly-

lieriumi- 
dir. R. 
Kudukis 
vandens 

įmiciją.
I priemiesčių tarnybose yra lie
tuvių. Ponia Margareta Pre- 
meneckienė išrinkta į West
lake miesto jtarybą. Lietuvis Pro 
kop buvo išrinktas Mentor mie 

' sto teisėju.

PYS CHICAGOJE
- > į ■ •*

Fantus klinika paskelbė, kad
vąuti- Salė talpina apie septy- čikagiečiai gali būti nemoka-
nis šimtus žmonių. maį skiepijami nuo kiaulių

— Algirdas Petrauskas iš ‘ (swine) flu kasdien nuo 9—4 v.
Gage Parko apylinkės lankėsi | vak. (nuo pirm, iki penkt.) šio- 

‘r se vietose:
1) Cachs klinikoje — 2150

West Ogded Avemie;
2) Uptown sveikatos centre—

845 Wilson Avenue;
3) Woodlawn sveikatos cent

re — 635 W. Woodlawn St.;
3) EngelwoOod sveikatos cen

tre — 641 West 63 street;
5) Lake View sveikatos cent-

Naujienose pratęsti prenume
rata. Dėkui už vizitą ir už pen
kinę Naujenų paramai. Tos apy 
linkės tautietė užsisakė Naujie
nas vieneriems metams, bet pa
vardės prašė neminėti.

— Viktorija Gripelaitis, bai
gusi humanitarinius mokslus 
Roosevelt universitete, pakvie
sta dirbti i Gamtos muziejaus

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS.
NAUJIENOMS šiemet rnėjo 80 metų. Minint tą rok&ktL gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės Išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja už Lietuvos fr pavergtų lietuvių laisvę 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų įgalia 
tinials.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupei, jų bendro inrtltu- 
1 djas ir remia Tisiį lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, 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 Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzAiais 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 reneswa.
KAINUOJA: Chicagojt Ir Kanadoje metama.— $30.00, ptnel metų — J1A00, 

trims mėn. — $830, vienam min. S3.00. Kitose JAV vietose metama 
— $26.00, pusei metų — $14^0z vienam m ė n. — $230. Užsla n luo
te — $31.00 metami. Susipažinimui aiunčlama srvaltf nemokamai

Frašcma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, 
T'39 So. Halsted St, 
Chicago, DI. 60608

Q Siunčiu dol. Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokią įsipareigojimą.

PAVARDE IR .VARDAS

ADRESAS

keto. Pačiame numeryje yra 
sutelkti sveikinimai raštu, svei 
kintojų, redaktoriij ir svečių 
nuotraukos. Išsami pedagogo 
Igno Medžiuko apžvalga apie 
“Lietuvių Dienų” žurnalą, jo 
redaktorius, redagavimo var
gus ir džiaugsmus.

Toiau žurnale talpinama 
Lietuvių Rašytojų Draugijos 
30-ties metu sukakties aprašy
mas ir Draugijos istorija nuo 
jos įsikūrimo. ‘

Rašytojo Antano Vaičiulai
čio 70 metij amžiaus sukakties 
proga P. Jurkus patiekia A. 
Vaičiulaičio romano “Valenti
na” studiją. Beletristikoje lat
vių rašytojo Alfred

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su 
virtuvės privilegija vyresnio amžiaus- 

W. Marquette Rd., Chicago, IL. asmeniui Marąuettą Parko apylin- 
60629, kartu prisiunčiant ir če- kėje. Tel. 476-6497,, 
kj, išrašyta Lithuanian Foun-!" ~
J.. j /T-> i IŠNUOMOJAMAS 4 kambariu butas,
dation vardu., (Pr.) -3743 So. 61 Avė.. Cicero.

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir. Taupomoji — En. 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdrauda organizaciją na
riams — tik $2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl šių ir kitokią iri-: 

Dzilums formaciją skambinkite Kristi
no vėl ė “Girios Andrius”, kuriąj Qai Austin % Naujienps
į lietuvių kalbų išvertė A. Te-' Tel. 421-6100'"* .(Pr).

nisonas. Meno puslapius puo
šia dailininkų B. Murino ir V. 
Vaitiekūno darbų nuotraukos, 
trumpai paminint jų amžiaus 
70 metų sukaktį. Informuojan
tis kun. J. Prunskio straipsnis 
apie Balzeko Kultūros Muzie
jų

Žurnalo kultūrinėje dalyje 
aprašomi minėjimai, koncer
tai ir kt Anglų kalbos skyriu
je — lietuvių veikėjų susitiki
mas su naujai išrinktu Ameri
kos prezidentu Jimmy . Carter.

“Lietuviu Dienas” leidžia j
Antanas Skirius, redaguoja 
Redakcinė kolegija, metinė pre 
numerata 812.00, atskiro nume

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

(Sk.)

rio kaina ?1.25. Galima užsisa
kyti adresu: Lietuvių Dienos.

4364 SusefBlvd.
Los Angeles; CA. 90029.

BUY U. S.1AVTNOS
____________ i . ;

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Volare Premier Coupe :

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už S3,570 ir daugiau. 
(Vartytos mašinos — urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to saveregularfy!

ConpewsM
Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

. Tel. 780-0620.

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykti

SISTER EVA
READER & ADVISOR

LET ME HELP YOU SOLVE ALL 
YOUR PROBLEMS — LOVE,

BUSINESS, HEALTH, SICKNESS,
See me today. '■------

3629 W. 123 St, 
ALSIP, ILL.

Very Low Rates—Daily & Sunday
CALL 597^7308

JANITORIAL SERVICE
6 rooms washed by hand $75. Stoves 

reconditioned $20, Floors washed & 
waxed — shampooing. Insured.

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

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

TESTAMENTAI
Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis — 83.50.

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

AIM

see us for 

financing. 

AT OUR 10W RATES
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME

Savings and Loan
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS ffWW

Pnn Kazaxatskas, Phone, VfrfiaU 7*7747
HOURSi Mon.Tut.Tr 1.9-4 Thur.9-8 S«t. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

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

AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

SU SAVAIS APLINKUI

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

f TeL: 927-3559
- ■■ z ‘. ■ • ■ ! • T

State

Call Frank lapelis 

320SV2 W.95trh St. 
i* GA 4-8654 . INSURANCE

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

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

(Town of Lake}

Dažo namus Iš lauko Ir Iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO

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

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
_ rūpinimą. ______ __ ____-.........................  S8.00 

Dr. A. j; Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis”
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ________
Minkštais viršeliais tik

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

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

$2.00

S2.00

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGo/lLL. 6CGC8

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Helsted «L, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NORElKDENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, BL 60629 • TeL WA 5-2787 
Dideli* (Mslrlnklm** ę«ro» rūilet (valrip prtkly.

MAISTAS lž EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pinus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgą metą patyrimas.

2022_W.JfrST, CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-S209

ANT HICKORY KALNO prie ązolyno 
11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700.'

VIENINTELE STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Parke. 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 Parke. $38,000.

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 
h’šoninės Pigus.

, 4 BUTU MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš geru ranku priešais parką. 
Naujas sazo šildymas ir nauia elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas. $50,000.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET 

.Tel 737-7206; arba’737-8534

.BUILDERS AND CONTRACTOR?
Namu Statyte )r Remontas

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-8165

HEATING AND AIR
CONDITIONING ,

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Ill. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO 
12—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas penalnlnkems.

Kreiptii:
A. t A U R A I T ! S 

4645 So. ASHLAND AV2.
5234775 '

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
PardEvtaas Ir Taisymas 

2646 WEST 69?h STREET
Telsfj REpubllc 7-1941

m: ŠIMKŪS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai, 
v------  ---------

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Artter Ar*
Chicago, liL T-L YA 7-5TM)

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pa* Vieninteli 
f F Alininką 7^
fChicago)® —"i fiwiflB

^dUNORMANĄ

263-5828 
O taigos) ir 
677-848$

185 North Wab**h Aww»* 
2nd Floor Chicago, ID. 60601

---------------------- ------------------------------------------------------------- • -- ------------- z BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
;------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ----------- "NAUJIENOSE" — TURI GERIAUSIĄ
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