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Naujai pastatytas automobilis Marso ar kitu planely paviršiumi slankioti. Pana
šus automobilis važinėjo Mėnulio paviršiuje, bet naujai pastatytas yra daug lengves
nis ir judresnis, Jis gali slinkti ptrmyp ir nelygiu paviršiumi/ Apskaičiuojama, kad 
pirmiausiai panašus automobilis bus pasiustas ir paleistas Marso paviršiun.

Danijos princas teisiamas 
ui kyšius

AMSTERDAMAS. — Dani-

sekretorius
TEL AVIVAS. — Amerikos

parlamento žemiesiems Rūmams, 
lavimo sutartis su Sovietų Rusi- 
tyrinėti.
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IŽDININKO KELIONE DAUG KAŠTUOJA
WASHINGTON AS. — Didžiausias prez. Fordo administra

cijos išlaidų kritikas ižde sekr. W. E. Simonas atsirado Londone, 
pakeliui skrisdamas Į Maskvą, kur jis pasakys kalbą privatiniame 
Amerikos-Sovietų pokalbyje prekybos reikalais.

Amerikos iždo .sekr: W. E. Si
mono kelionė yra skaitoma ofi
ciali ir ji Amerikos mokesčių 
mokėtojams kaštuosianti 131,500 
dol: Kartu su valstybės iždinin
ku skrenda 42 kiti privatūs as- 

. inenys, kaip paties iždininko 
žmona, du jo sūnūs, keturios

. -žmopos. kitų pareigūnų ir dau- ______ _______ ____ ___
giaų kaip tuzinas slaptosios tar- jjždiaustL nepilnamečiams par- 
nybbšbęi apsaugos agentų. Ir įduotu pirkti ir gerti alkoholi- 
.tai visa -kelionė j Maskvą, kartu 
su grupe latų reikalingų ir ne
reikalingų pareigūnų, yięn tik 
tam, kad iždininkas, galėtų pa-

- sakyti kalbą Amerikos privačių 
biznio bendrovių delegatams, be
siderantiems su Sovietų-preky
bos pareigūnais. Bet valstybės 
iždo Įstaiga tvirtina, kad ši iždi
ninko kelionė yra labai svarbi, 
nes bus galimybė pasitarti svar
biais Amerikai prekybos reika
lais su Soviėtū ifttperijos parei-

Nepilnamečiams vėl uždraus 
gerti

CHICAGO. — Kai kurių Chi
cagos priemiesčių merai (bur
mistrai) svarsto pasiūlymus vėl

nius gėrimus. Tik dar nesuta
riama iki kurių metų: yra pa
siūlymų uždrausti iki 19 ar 20 
metų, o kai kur, kaip Barbankę, 
gyventojai reikalauja uždrausti 
iki 21 metų amžiaus.

Okupantai Estijoj sprogdino 
atom-bombą ■

, STOCKHOLM, Švedija.. — 
Prieš pora savaičių Suomijos ir 
Švedijos seismografai užregis
travo smarkų žemės sukrėtimą,

-*?■

Posėdžiavo. Lenkijos, Čekoslovakijos 
Vengrijos ir Bulgarijos komunistai

BUKAREŠTAS, Rumunija.—Praeitą ketvirtadienį ir penktadie
ni Bukarešte posėdžiavo Varšuvos pakto valstybių kariuomenės 
vadai ir užsienio reikalų ministerial. Buvo atvykęs pats Brežne
vas, įtakingiausias komunistų partijos sekretorius, bet jam ne
pavyko įtikinti užsienio ministerių, kad jie pritartu Sovietų są
jungos užsienio politikai.

-i Didžiausioji Sovietų Sąjungos 
‘ ašaka yra Rumunijos preziden- 
. tas -Nicolae Ceausescu. Brežne
vas specialiai atvyko trim die
nom' anksčiau į Rumuniją, kad 

įgalėtų išsikalbėti su Rumunijos < 
prezidentu ir komunistų parti
jos Įtakingiausiu vadu dėl bend
ros Rytų Europos užsienio poli
tikos, bet jis negalėjo įtikinti 
Ceausescu, kad Brežnevo siūlo
ma užsienio politika galėtų bū
ti naudinga Rumunijai. Brežne
vas buvo daug prižadėjęs Rumu-

priimti Brežnevo platformos ir 
visai nenori klausyti apie bend
rą Rytų Europos užsienio politi
ką, vadovaujamą Sovietų Sąjun-

Pakeliui į Maskvą, iždo sekr. 
Simon su visa svita sustojo Lon
done, kur praleis "dvi dienas ir 
tarsis ;sų Britanijos kancleriu 
Dęnisu Healey. Iždininko pasi
matymas su Britanijos kancle
riu nieko bendro neturi su bili- 
jonine paskola Britanij'os valiu
tai gydyti, kuri labai susilpnė
jo besiplečiant ekonominei kri-

. zei.,’ . '/./ ■

bėjhnu, kurs<buvo toks smarkus,' 
kad Helsinkyje ir visoje -Suomi
jos pietinėj daly langai sužvan
gėjo. Švedų, laikraštis. “Svenska 
Dagbladet-” rašo, kad visa dau
giau'Įrodymų yra, -kad tai buvo 
Sovietir atominio; užtaiso sprog
dinimas; - ’Zššy ..

Richardsono biznio- kelionės
T -- BELGRADAS. —JAV? Kd/

Grįžęs iš Maskvos, iždo sekr,..inercijos’ sekretorius Elliot/, L, 
fRfchardson ketvirtadienį f atvy
ko trims dienoms tartis ■ biznio 
reikalais* su Jugoslavijos valdžia 
ir okonominiais lyderiais; Jis Į 
Belgradą atvyko iš Budapešto, 
kur turėjo ‘‘nuoširdžius, aiškius-, 
konkrečius ir konstruktyvius 
pasikalbėjimus”. Jis planuoja 
per 16 dienų aplankyti 6 kraštus.

Tailandas grąžino 26 pabėgėlius

BANGKOK-.. — Tajaus (Tai
lando) valdžia grąžino Kambo- 
dijos komunistams 26 pabėgė
lius, aiškindaina, kad tai buvę 
nepolitiniai, o šnipai, Bet jau 
sklinda gandai, kad komunistai 
visiems 26 nukirto galvas. Tai
lando valdžia aiškina jau turin
ti 70,000 pabėgėlių ir daugiau 
nebepriimanti. 7 ’ 4;

Sirija ir Irakas taikingai
- baigė ginčus

f DAMASKAS. — Sirija ir Ira
kas atitraukė savo kariuomenės 
nuo bendros tarp šių šalių sienos 
ir taingai baigė 4 metus trukusį 
ginčą tarp Damaską ir Bagda
dą valdančios arabų Baath, par
tijos frakcijų. Frakcijas sutai
kė asmeniškai atvykęs Egipto 
viceprezidentas Husni Mubarak.

Sovietams nesiseka suvaržyti 
pasaulio spaudą

’ NAIROBI, Kenija, čia tebe- 
vykstančioje UNESCO konfe-J esant, galinčios nešti atomines 
rencijoje Sovietai kaltina Jung- 1—1~- 
tines Valstybes, Prancūziją ir 
Japoniją už “trukdymą rimtų 
derybų” vienu kontroversiniu 
klausimu, kuriuo būtų iš spau-

1 dės visame pasaulyje atimta lai
svė infbrtnaoijęs, prifemones

_ Simonas tuoj skris Į Mexico CS- 
... ty dalyvauti, naujai išrinkto Mek

sikos.-prezidento inauguracijoj# 
. nors jis nėra oficialiai. įtrauk

tas j svečių sąrašą, pasak Bal-
. tųjų Rūmų Vašingtone.

Pasak valstybės iždo įstaigos, 
iždo sekr. Simono kelionės 1976 
m. kaštavusios Amerikos mo
kesčių mokėtojams 456,000 dol. 
Jis skrido j Mažąją Ąžiją, Ja
maica, .Paryžių ir kitus Europos 
miestus, taipgi ir į Meksiką. Jos 
visos buvo oficialios ir tarnybos 
reikalais.

Nesibaigia slaugių 
.streikas

Cook apskrities ir Oak Forest 
daugiau kaip tūkstanties slau
gių streikas nesibaigia ir neži
nia kada jis baigsis. Ligonines 
tvarkančios komisijos direkto
riaus pranešimu, slaugių strei
kas bei derybos užsikirto. Svar
biausias nesutarimų punktas yra 
slaugių reikalavimas suteikti 
joms teisę “sirgti” 12 dienų me
tų laikotarpyje, kuo ligoninių 
tvarkymo komisija nenori pripa
žinti. - . •

Pirmas toks streikas Ispanijoje 
MADRIDAS. — Pirmas toks 

streikas per 40 metų prasidėjo 
Ispanijoje, kur sustreikavo -ka
lėjimų sargai, reikalaudami pa
kelti jiems algas 60%.,

WILLY BRANDT SOCIALISTŲ
4NTERNACI0NAL0 PIRMININKAS pigesnis už Amerikos
GENEVA,'Šveicarija. — Socialistų Internacionalo vykstan

čioje.'konfėfenci joj e Vakarų Vokietijos Socialistų atstovas Willy 
Brandt išrinktas' Socialistų Internacionalo pirmininku. >

Savo kalboje Brandt perspėjo 
konferencijos dalyvius, kad Eu
ropos 'komunistai, vadinami 
“Eūrokomūnistais’’, kurie pa
skutiniu laiku Italijoje ir Prancū
zijoj e.. .visomis priemonėmis 

t smelkiasi valdžią ir turi šiek, 
tide, pasisekimo, yra tiek pat. 
pavojingi, kaip ir Sovietu bei 
Kinijos.. komunistai.' Brandt la
bai skeptiškai žiūri į Eurokomu- 
nistų-. pradėtą “švelnią Hniją”, 
kąi Pėt .“remia” Natą ir Itali
joje net bendrai su krikščionimis 
demokratais valdžidje bendra- 
darbiaųjavi :

Sprogo amunicijos 
sandėlis

Kanados doleris ą
■> MONTREAL!^ — Kanados 

doleris- visą laiką buvo aukštai 
i vertinamas ir už jį reikėjo mo
kėti 1.05 US dol. Bet sušluba
vus Kanados ekonominei gero-

, . įkristi ir jau lapkričio 26 ,už Ka- 
Ka.H2.o616 č * įnados dolerį tebuvo mokama 99

’ ; - j Anierikos ;cėntai.?
OTAWA. — Kanados vyriausy--' į. '
MS žinioje esanti chemijos bėn-į , W?,Str“t P1™*™' 
drovė 1973 m. itaokėjo kySiais J"’ S
užsienio klientams beveik 2 mil. motamą »k S6 Amęn-

kos centai, bet paskutinėmis die
nomis jo vertė vėl pradėjo; taisy
tis. ' ’ i'*'. ’

•doL- grynais pinigais per Šveica
rijos bankus. Apie tai raštu pra
nešė Kanados m misteriui pirmi
ninkui Elliotui Trudeau. 1973 m. 
generalinis •_ Kanados revizorius 
M. Hendersonas..

'Kanados ministeris pirminin
kas generalinio revizoriaus laiš
ką tik dabar perdavė Kanados

BUENOS AIRES. — Azul vie
tovėje, 185 mylios nuo Argen
tinos sostinės Buenos Airės, bu
vo susprogdintas jūrų jėgų amu
nicijos sandėlis. Apie tai pra
nešė Argentinos karjnė jūrų va
dovybė.' įdomiausia, kad- spro
gimas įvyko netoli buvusios Ar
gentinos prezidentienės Pero- 
nienės būstinės, kur., ji laikoma 
iki teismo dienos. Aštuoni civi-** J 
liniai" gyventojai buvo lengvai 
sužeisti, bet pranešime nieko ne
užsimenama apie Peronienę.

SOVIETAI BANDYS RAKETAS
MASKVA. — Sovietų žinių 

agentūra Tass praneša, kad nuo 
lapkričio 30 iki gruodžio 30 die
nos pacifike, 750 mylių į vaka
rus nuo -Havajų, bus 
sovietiškos raketos,

TOKIO. — Buvęs Japonijos 
ministeris pirmininkas Kakua 
Tanaka ir keturi kiti buvę aukš
ti pareigūnai, kaltinami ėmę ky- 

____ šios iŠ Lockheed lėktuvų kom- 
spaudą, radijr'ir..televiziją pqr-. .pajūjoę^ buą tehiaml atelimnfta 
duodant valdžių jurisdikcijai. sau^o"2T?’ <fl«ią.' *■’ -duodant vaidilų jurisdikcijai.

vo dykumoje, Izraelyje, busui nu
kritus j pakalnę lapkričio 24 ne
toli miesto Beersheba. Devyni 
keleiviai buvo sužeisti. ' <

Pasiuntinybės sekretorius- J. 
C. Dean buvo čikagietis. Paliko 
žuvusio žmona ir 3 metų sūnus.

Pasirašyta sutartis

Venecuelcs prez.
Perez Maskvoje'

MASKVA: —: Paskutinę lap
kričio savaitę Venecuelos pre
zidentas Carlos Andres Perez 
lankėsi Maskvoje ir tarėsi su So
vietų lyderiais.

Po visų derybų Kremliuje, 
Venecuelos prezidentas buvo pa
gerbtas Sovietų prezidento N. V. 
Podgomio. Iškilmingų pietų me
tu pas Sovietų prez. Podgornį. .
prez. Perez, pakeldamas tostą, Idyti dabar reikės gauti specia- 
pabrėžė, jog Venecuela siekia 
■nuolatinių draugiškų santykių 
su

Baltieji bėga 
iš Rodezijos

SALISBURY, Rodezija
Premjeras Smith yra karingas 
žmogus, garsiai kalba/ bet Ro- 
dezijoje gyvenantieji baltieji 
nemano, kad jis pajėgtų palai
kyti krašte'tvarką, Iš viso Ro- 
dezijoje buvo 278,000 baltaodžių 
žmonių, o krašte yra pusseptin- 
to milijono juodaodžiu. Vienam .. . , , .. .... .. - „-s nn‘ • j- nijos vadams, bet jie nesutikobaltam žmogui yra 20 juodžių.

Vien, tiktai spalio mėnesį iš 
Rodėzijos išvažiavo 1,028 bal
tieji. Nuo šių metų pradžios, 
kai prasidėjo neramumai, iš Ro- 
dezijos jau-išvažiavo ^5,000 bal
taodžių! Aiais, metais j kraštą 
įvažiavo 480 baltaodžių, pasi
ryžusių kovoti ir pasilikti Ro- 
dezijoje. - .

Ženevoje pasėdžiavusieji juo
džių vadai sutiko laukti, kol bus 
sutarta perleisti Rodezijos val
dymą; j uod sodžiams. Dabarti
nis premjeras ruošia juodžius 
įvairiems’ administracijos dar
bams. / ’ ‘ '

R. Vokietija perka 
namus Amerikoje 
WASHINGTONAS.

Vokietijos vyriausybė nusipirko 
pasiuntinybės tarnautojų šei
moms apgyvendinti astuonių 
aukštų pastatą netoli Vašingto
no, Arlington© priemiestyje, su
mokėdama mažiau kaip 2.4 mil. 
dol.

Rytų Voįkietijos pasiuntiny
bė dar .derėsis su Amerikos ad
ministracija dėl mokesčių mo
kėjimo už nupirktą pastatą. Pa
prastai užsienio pasiuntinybės 
mokesčių nemoka, bet Rytų Vo
kietija-tuo reikalu sutarties dar 
neturi.

WASHINGTONAS. — š. M. 
lapkričio 26 buvo pasirašyta žūk
lavimo sutartis su Sovietu Rusi
ja ir Meksika, pripažįstant 200 
mylių pakrančių zoną teritorijos 
dalimi. Dviejų šimtų mylių plo
čio pakrančių zohoje žuvis gau-

JAV pagalba Tailandui ’ 
prieš narkotikus

BANGKOK, — Jungtinės 
Valstybės atgabeno Tailandui f
penkis Bell helikopterius (ma- jos teisingumo departamentas 
lunspamius) narkotikų kontra- svarsto galimybę kelti karalie- 
bandininkams gaudyti. JAV nės Julianos vyrui princui Ber- 
Tailandui tam pačiam tikslui nuo nardui kriminalinę bylą už pri- 
1973 metų jau davė $9.5 mili- ėmimą iš amerikiečių lėktuvų 
■joriamu Tie 5 nauji helikopte-. konstrukcijos kompanijos Lock-

! Ketvirtadienį Bukareštan bu- 
ivo atvykę Sovietu Sąjungos, Len
kijos, Čekoslovakijos, Rytų Vo
kietijos, Vengrijos ir Rumuni
jos Įtakingiausi komunistų va
dai, stovintieji valstybių prieša
kyje, Jie pasėdžiavo dvi dienas, 
bet nepajėgė susitarti. Ketvir
tadienį Brežnevas kalbėjo ketu
rias valandas, o penktadienį dar 
dvi valandas, bet suvažiavusie
ji pareiškė, kad jie jau yra anks
čiau priklausę ilgų kalbų, ku
rioms ne visi pritaria. Brežnevui 
reikalas labai nepatikęs nes jis 
pats daugelį partijos vadų įkėlęs 
atsakomingom pareigom. .Jam 
labai nepatikęs Rumunijos pre
zidentas Ceausescu.

Suvažiavusių valstybių vadai, 
matydami tokį didelį nuomonių 
skirtumą, nutarė išrinkti užsie
nio reikalu ministerių komisi
ją nesutarimams išlygini. Už
sienio ministerial posėdžiavo 
skyrium, bet ir jie nepajėgė su
sitarti. Griežčiausiai Maskvos 
užsienio politikai pasipriešino 
Rumunija. Josios atstovai at
sisakė sekti Maskvos užsienio 
politiką. .Kaip Ceausescu, taip 
ir Rumunijos užsienio reikalų 
ministeris pareiškė, kad Rumu
nija nori vesti savo užsienio po
litiką, visai nepriklausančią nuo 
Maskvos užsienio ar kitokios -po
litikos. Praeitą savaitę Buka- 

įreštan buvo nuvykęs JAV pre- 
Meksikos sekretorius Richardsonac

- j ir pasirašė naują prekybos su- 
būtiįtarti su rumunais,

Bukarešte užsienio ministe
rial plačiai kalbėjo apie Helsin
kyje pasirašytus susitarimas, 
bet ir šiuo reikalu neprieita vie
nybės. Rumunai ir lenkai norė
tų pasinaudoti kai kuriais Hel
sinkio sutarties pažadais, bet 
Sovietų Sąjunga nenori leisti 
jiems kelti tarptautinį skanda

lą, Varšuvos pakto užsienio mi
nisterial įgalioti vesti tolimes
nius pasitarimus, bet pačiam • - 
Bukarešte suvažiavusiems nepa
vyko susitarti, Pasitarimų me
tu, paaiškėjo, kad Rytų Europos

Sutartis kaliniais 
pasikeisti

- MEXICO CITY..
ir JAV pasirašytoji sutartis ka
liniams pasikeikti galės 1----
praktikoje vykdoma tik ją pa-1 
tvirtinus Meksikos senatui prieš 
gruodžio 30, prieš Meksikos se
natui išsiskirstant atostogų.

Gi JAV' senatas tegalės ją ap
svarstyti ir patvirtinti tik sekan
čioje kongreso sesijoje po nau
jai išrinkto prezidento Jimmy 
Carterio inauguracijos. Tuo-bū- 
du. amerikiečiai sėdintieji Mek
sikos kalėjimuose, kurių yra per 
600, turės laukti mažiausiai me
tus laiko iki bus legalizuotas ir 
pradėtas kalinių pasikeitimas.
Didesnė dalis amerikiečių sė

di Meksikas kalėj itnuose už ne- komunistai įgauna daugiau drą- 
Tęg&lų. narkotikų vartojfmą - bm soa ir nenori leisti Maskvai kH-

ti< 7 gryniainrius jų r«fkalu», 
K* *■



Agrikultūros dep-to, 
valstybė valstybėje

IZRAELIO VYRIAUSYBĖ,. SUSIRGO 
NEPAPRASTAM POSĖDŽIUI 

Ambasadoriui Stmčai Dinicx įsakyta tuojau 
pasimatyti su sekretorių H. Kisingeriu

vės. Vanduo švarus apie 70 įaip P. STRAVliESKAS

J VYTAUTO DIDŽIOJO' ASMENYBĖ

Sunny Hills y!ra apie 35' nąy- 
lios nuo Panama City ir „nuo 

'Gulfo. Jos dydis H mylių ilgią
TėLAVIVAS, Izraelis. — Izraelio karo vadovybėje ir krašto r jr g mylios pločio. Tai pušynų, 

apsaugos ministerijoje kilo nerimas, kai izraelitai patyrę apie. ąžuolynų ir ežerų kraštas. Yra 
Sirijos kariuomenės dalinius’Libano ir Izraelio pasienyje. Iki So u eierų, ųu ekirU motoriniams

Sirijos kariuomenės daliniai ve ngė artėti prie Izraelio ĮajVamš. Kiti ežerai .tinkami 
. Pasienyje izraelitai turi geroką kariuomenės dalinį, bet maudymuisi* žuvavijnui ir bfi-

• ------ - - ----- davimui, Aį nūsipiikau kanji-'

meto Si 
sienos. - 
į llbaną Izraelio kariuomenė nesiveržė.

“remjeras Rabin šiandien su-įtravimas Libano pasienyje yra ' P,ni sklypą vienas blokas nuo 
. šaukė krašto apsaugos, vidaus f croyokacini s. Izraelio spauda .nedidelio ežero.

reikalų ir užsienio ministerius ■ neatsiliepia į Šiuos Sirijos dien- 
pasitarimui. Sirijos karo vado- rąščių rašinius.

7 if ♦ t i i 4 <1L ..-H! lt Hti.

(Tęsinys) . „

3. — Kova dėl Lietuvos karaliaus vainiko. Nežiūrint1 
tai didelių, karvedžio gebėjimų, del ko daug kas jĮ lygina 
gebėjimais ir karštų ginklu (irgi turėdamas nepapras
tai didelių karvežio gebėjimų, del ko daug kas jį lygina 
net su Aleksandru Didžio ju Makedoniečiu), padarė ano; 
meto Lietuvą didelę ir galingą. Bet ji vistiek dar nebuvo ' 
pilnai laisva, jo vieno valdoma. Ji buvo susieta su Len- j 

Buvo atvykusi grupė iš Del- “1“ karūna, kurią turėjo ant galvos užsidėjęs tegul
tavz v-vta tata, .tatao. ■ iroito ir pirko sklypus'ant kai- jo pusbrolis Jogaila, vis dėlto reiškęs Vytautui pre-

vybė buvo pasižadėjusi nesiųs- l Manoma, kad sekretorius Ki- . no< sakydami,kad ta vieta jiems tenzijas Lietuvą valdyti “bendrai”. Štai kodėl Vytautui 
y . • . m - ' t - - - J • J . ( T ll. - - ——. “ , Jį Į * “ 1 _ _ _.. hkZn.lt?'' Prll!iena Šveicariją. - > - rūpėjo iš Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio pasidaryti Lie-

Elena Sinickas..' tūvos karalium, lygiu Lenkijos karaliui Jogailai: Tuo
" j būdu jis siekė atsipalaiduota nuo betkokių ryšių su Lenki j

ja ir išsivaduoti iš savo pusbrolio, Lenkijos karaliaus 
I Jogailos “globos”. - To jis siekė irgi savo Jaeta valia 

WASHINGTON AS. — Visa kovodamas su- kliūtimis, kurių buvo daug ir nelengvų.

Izraelįo pasienį. Ten buvo dido- \ ti Libano pilietinį karą, užtikri- * 
kas palestiniečių dalinys, bert no izraelitams, kad Libanan ’ 

I ibano krikščionys juos savo lai- siunčiamos karo jėgos nesudaro j 
ku nuginklavo ir patys išsikėlė 
iš vadinamos Izraelio pasienio 
zonos. Diplomatų ir karo vadų 
susitarimas sakė, kad Sirija ne- 
siųsianti kariuomenės dalinių į 
Izraelio pasienį. Iki šio meto 
siri j iečiai ten karių nesiuntė, bet 
antradienio rytą izraelitai ■ pa
ste- -ė'jo Siriios karo žvalgus. Tuo 
tarpu neturima tikslių žinių apie 
didesnių Sirijos, kariuomenės da
linių. art ė’ima urie Izraelio sie
nos. bet izraelitai žvalgų pasiro
dymu susirūpino.

Izraelio užsienio reikalų mi- 
nisteris įsakė Izraelio ambasa- _____
doriui Simčai Dinię tuojau pasi- Į -
matyti su .valstybės sekretorių ;
Fenry Kisingeriu. kad išaiškin-į| w* tlž 
tų Sirijos karo vadų tikslus. Iz- 5 L ta—-- ---- —J
rael-s suprato, kad- Sirijos ka-f. siNICKIENš RAŠO APIE 
riuomenėš. daliniai padės baigti; SUNNY FLA.. ■
rclit:ni karą Libane, o vėliau pa-I 
sitrauks. Izraelis taip pat su-, Norėjau -pamatyti šiaurinėje-, 
’-rato, kad Sirijos 'kariuomenės 'Wwtoje-sunny riiiis-apyunKe, bQs ir Sovietų diplomatais Mek- 
inervėncįja į Libaną pešūdafo kuTipje-Hetuviai-planuoiaukur- gj^oje 
jokio pavojaus, Izraeliui, Sirijoš-Ji savo kolon ją. Spaudos žinio- 
kariai neužims , strateginių po- m's jau yra nupirkta 100 lotų 
"i^iių, iš kurių palestj-njačiai pr- prie nįiskd -Greėn Belb -rajone.. 
ganizavo .jšuolius į Izraelį. Li- Informacijų ir keljOTirš’- Trę'- 
bano krikščibnių karo-jėgos ;už- kąiu. kreipiausi į lietuvaitę; An- 
ėmą visas palest: niė-’ių -laikytas rią Dpches, kuri., y ra Floridos jg>fnii' ėgi "tiecių ’riahavusib'pa- 
pozicijas Izrae io pasienyje. . jinbnrj statybirirnkii ir- planuo-' daryti perversmą iF'EgSptą pąi 

i Damaske;išeinantis, arabų'ląi-’J^f,^rolfh''.MarčkIė-*<DeItonos; versti ’griėžtai--Wu^ulfffijrtiSka p.Q;ir išmetė Į Ordino žemę- Delegacija su vainikaissmur- 
kraštis kaltino Izraelio vyriau- Corp? atstovę IlĮihois^rbštinčy.e. ■ valstybe. Dar 25 suokalbininkai tininkams Į nagus nepateko, bet jos pravažiavimas per- 
šj7bę dėl įtampos Libano pasie^ 723f .yv., North Ave-,.-Elmwood ir pats', jų vadas-inžr>Shoukri lenkų žemę i Vilnių irgi buvo sutrukdytas- Dėl to Vytau- 
yvrrza Amkn ’i-afl«+~tyVxAc!f Voro tA_ Dnrh ■*. IT JTAftQX ------J ~ Z- c v O - v

771-.S2.0Q. ridėjusioje religinėje -nėsantai-.
Jos atstatys tvarkę ir pasitrauks. Musų, grupė apsistojo Shera-, koje šeši egiptiečiai peiliais su-1 
Bet Izraelio., karo jėgų koncen- ton. .viešbutyje,' pr e Gulfo sro- 'risti..;

jokio pavojaus Izraeliui. Izrae-, 
lio karo, vadovybė tikėjo šiais * 
tvirtinimais ir j Libaną nesiki
šo.
dėjo prie' sienos1 atėjusiems Li
bano kariams, suteikdami jiems 
pirmąją pagalbą: Izraelitai duo
davo maisto išalkusiOms Liba
no šeimoms,,: pasiekusioms pa- 
rienj-n prašiusioms pagalbos.

Damasko spauda skelbią, kad 
Izraelio karo vadovybė sustipri
no pasienio.apsau^ Arabai ne- 

Į norėtų kad. Įrtaelisųjąsiųstų sa
vo karius, j JiŠąną. z

Izrae.io karo vadovybė pa- j^y teritorija, kurią valdo ir
tvarko Jungtinių Valstybių Ag- 
rikultūros- ^Departamento Miškų 
Tarnyba, apima apie' 187 mili
jonus akrų, tai yra plotas, kokį 
apima West Virginija,, Perisyl- 
vanija, New Yorko valstija, 
Ohio. Kentucky ir šiaurinė Ka
rolina.

a) Imperatoriui Zigmantui Liuksemburgiečiui pa
siūlius Vytautą/vainikuoti Lietuvos karalium, pirmiau? 
šia, su tuo nesutiko lenkų paveiktas popiežius Martynas1 
V-sis. Vytautas^ Didysis informavo popiežių per impera
torių apie savo nuopelnus Bažnyčiai, bet lenkų intrigos 
popiežių stipriau veikė, negu Vytauto tikra tiesa.

, I . b) Tada imperatoriui pavedus ir Vytautui sutin- 
CSWALDAS veikė VIENAS kant, teisininkai, turėjo išaiškinti, ar popiežiaus sutiki- 

WASHINGTONAS — CIA mas JI vainikuoti karalium, pagal teisę yra būtinai rei- 
agentas D.* A. Philips’as, kurs kalingas. Teisininkai -išaiškino, kad to sutikimo nebūti-

Kino artistė Elizabeth Taylor labai dažnai vakarus 
praleidžia su John Warner, buvusiu JAV laivyno sek

retoriaus pavaduotoju. Ji paskelbė, kad apie Naujus 
Metus jiedu planuoja susituokti. Ji pareiškė, kad bu
vusiam kino artistui ji buvusi per sena. .... 7. • < .

jita

< PASMERKĖ’ 1ZR AELį> < ! PADĖKOS DIENA WY0MINGE /! i Ai ROBI, Keniją. . Geucržui- 
SUNDANCE^ YVyo Štai- nė Jungtinių Tautų.UNESCO 

gianti pūga, 16 inčų (nykščių) konferencija nubalsavo pasmerk- 
sniego, vieškeliai užpustyti ir ti Izraelį už jo daromus Jeruza- 
tarpais uždaryti, daug įstrigusių | Įėję archeologinius kasinėjimus, 
automobilių, moteliai užpildyti, ■ Prieš savaitę ta pati UN^CO 
net Sundance' kalėjimas- kelei- ; konferencija Izraelį pasmerkęuž 
viams viešbučių paverstas. To
kia buvo šiemet Padėkos Die
na Wyominge. Vienas 79 metų 
amžiaus Sheridano gyventojas 
pasisvečiavęs pas vaišingus gi- r^v>*^** ----^7 — r — — VVL, VM. V J. M V4 V4U. X A AiA V J va < XXAAXy V»WJ- J J * V

kė. kad jo isitikinimu, Lee Hat- įa be vyskupo patepimo/ kuris daromas, vainikuojant "i“6? f namo lr
v„ O^dito veikė vienas nu- kara]inm bažnvtine tvarka. t . pu^e be pėdsako.

____ __ j c> Vainikavimas buvo numatytas ir ruošiamas Vii-.j 
jis, prieš nužudant Kennedy bu- wūje, 1430 m. rugsėjo 8 dieną, kuriai dienai imperato-1 

-.- .. . . „ , vo pasimatę ir kalbėjosi su Kų- rius siuntė Į Vilnių dvi jsavo delegacijas: teisininku su
rato, kad Sirijos kariuomenės -b pn je unny. i s-ap? m bQs ir Sovietu diplomatais Mek- vainikaviino' diplomais ir/jo teisiniais paaiškinimais ir

dar antrą su pačiais vainikais, Vytautui ir jo žmonai d0 sviesus> gerai išlavintas pro--
d) Delegacijos turėjo pervažiuoti per Lenkijos žemę, bet ^s., ir . jo politihe-diplomatne vekla, kurią Jis
lenkai apstatė savo kareiviais kelius, ir teisininkų dele- aibiejo daug žemių Rytuose ir palenkė kitus .kunigaikš- 

,. gacijū kareiviai pasigavo, atėmė iš jos vainikavimo dip-! C1U.S ° ausy^1, Jam tarnauti, jo vasalais būti, dargi vi- 
J 14 lomūs sū teisiniais'’paaiškinimais, pačius gi delegatus su ”sai nePavart°damas-jiems jėgos. Ogi jo vestieji karai, jos:'j)frmininku žymiuoju teisininku Dr. f Gigai aplu- že™ užkariavimai,, kur jis pasireiškė, kaip didėlis 

” • •• •• karovadas, irgirodo, jį buvus didelio, proto, nes irkare :
jo daug reikia, ten irgi tiktai “geru -noru” , ir dar drąsos 

neužtenka. \
(312). Ahmed Mustafafpaieškomi. Pra- sYnįvvkoT " ’ 7 ’ " ' ’ Taigi ir šiuo atžvilgiu Vytautas Didysis yra-mums

' . ; j, . -;. .- . Ipavyzdys, ypač mūsų laisvinimo darbuose ir.kovose, kuį
r e) Vytautas , nukėlė tada jo vainikavimą Į rugsėjo anot romėnų ką darome, turime daryti7 protingai, išmiiį 

29 dieną,.o- imperatorius pažadėjo tai dienai kitais keliais tingai, numatydami savo- darbo-pasekmes. Ar taip mes
* prisiųsti Į Vilnių vainikus. Bet to jis, deja, nepadarė. jr darome? Tai klausimas, Į kuri bus atsakyta\toliaU, 

, Dėl to Vytautas spalio 13 d. laišku jam priminė, kad jis antroje Šio rašinio dalyje, 
t neišpildęs savo žodžio,duodamas jam suprasti, kad jo^ 

; vainikavimo reikalas nėra baigtas.
f) Taigi, ir po tos antros nesėkmės vainikuotis Lie- 

.■tuvos karalium Vytautas Didysis nenuleido rankų. Te-

}; 1963 m. stebėjo Įr sekė Kubos» na* reikia, taigi, kad Vytautas gali būti vainikuotas Lie- 
pasiuntinybę Meksikoje, parriš-ltuvos karaliupą ir, be popiežiaus sutikimo, civiline tvar-

kultūrinius ir educacinius nusi- 
žengimus Izraelio daromus ;jo . 
okupuotose arabų žemėse.

Paskutini j j UNESCO nubąlsa- 
vimą Jungtinės Amerikos Vąls- ■ 

; tybės. pavadino “prieškęmstitu- 
ciniu ir nelegaliu. . ’’

nyje. Arabų valstybės karo jė- Park^ JL 60635. Tel 
-ros nesirengia pasilikti Libane

žudą Et prez Kennedj ir nebuvo 
.Kubos ar Maskvos agentu,, nors

Jauri musulmonai Egipte 
rengė perversmą

CAlTO. — Policija suėmė
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•% The future can be to# lai^ 
rorsavįhg.’S^if-you warn 
security, you’d letter start 
today.

The Payroll Savings-P5a> 
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matrcaHy set aside from < 
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jama, jis net pats be sekretoriaus susirašinėjo, su po- 
piečium lotyniškai ir su imperatorium bei Ordinu vo
kiškai. -

Jo dideli gebėjimai ir šviesus, gerai išlavintas pro-- • . • V"* X ' • • ’ ~~ • t • A ' "*-• 'ta _ _

V

— Teisingumas, parodytas valdant valstybę į 
■■ ■ . ’ ’ : ■ ■ ■'. į

Vytautas Didysis, valdydamas valstybę, pasireiškė 
;savo dideliu teisingumu visiems valstybės žmonėms,' ne

žiūrint jų tautybės, rasės, religijos ir pan. Jis buvo- ly
giai teisingas lietuviams ir nelietuviams, seniems Lietu-' 
vos gyventojams, taipgi ir jo paties į Lietuvą, atsikvies
tiems, kaip, pvz., žydams ir kitiems, net ir iš karo lau
kų parsivarytiems į Lietuvą ir joje apgyvendintiems be
laisviams, ir šiaip kitų tautų žmonėms, civiliams,^ kare 
nedalyvavusiem, kaip pvz., totoriams ir su kartu su jas 
iš Krymo į LietuVą atsigabentiems žydų religijos sek
tantams karaimams. Totorius ir karaimus Vytautas ypdč 

gerbė, saugojo-ir-globojo, kad niekas jų neskriaustų^ Dėl 
to jis ir apgyvendino juos savo tėviškėj. 'Trakuose, vienu

F " 
.X

- gili.būdamas jau ir labai senas, 80 metų, jis,, tikriausia, i -
būtu ’tęsęs kovą dėl vamikavimosi Lietuvos karalium,

- siekdamas padaryti Lietuvą ne tik didelę ir galingą, ko- 
.kią.jis jau buvo didele dalimi padaręs, bet ir pilnai lais
vą. nuo Lenkijos visiškai atskirtą ir nuo jos karūnos 
nepriklausomą, kokia ji dar nebuvo. Tą kovą jis būtų lai
mėjęs, nes nebuvo jam nieko negalimo, ko jis norėdamas 
ir savo kieta, geležine valia veikdamas, nebūtų pasiekęs. 
Tik klastingoji mirtis jį nugalėjo, ir tai ne priešų jam 
atnešta, o pati atėjusi visai netikėtai, po, rodos, mažo ne
laimingo atsitikimo? Jis spalio 17 d. jojo su Jogaila iš

i Vilniaus į Trakus, nukrito nuo arklio, susitrenkė ir, pa-, tarpu atiduodamas jiems net pusę Trakų miesto; leisda-' 
sirgęs Trakuose 10 dienų, spalio 27 d. mirė. Lenkų istori- mas jiems ten laisvai gyventi, praktikuoti savo religiją

' kas Puzyna aiškina, kad jis lenkų-reikia suprasti, kad ji ir naudotis pilna kultūrine laisve, kokios jie niekur ki?
i “slaugiusio” Jogailos — buvo nunuodytas, bet tas ne- tur neturėjo. KokioTlėmesio Vytautas'Didysis rodę, prz.^' 
įrodyta. v . (Savo parsigabentiems totoriams, rodo.ir tai, kad jis net

j ir jų kalbos gerokai pramoko, kad galėtų su jais laisvai; 
be vertėjo susikalbėti. Ypač gerbė jis j Lietuvą atsikvies
tus žydus, kurių ne vienam apsikrikštijusiam jis yra su
teikęs net ir Lietuvos bajoro teises.

Tuo savo, kaip valstybės valdovo, visiems savo vals
tybės žmonėms parodytu lygiu teisingumu.Vytautas 
dysis irgi yra mums šviečiantis pavyzdys. ' • ■

IV. — Pagarba teisei ir teisininkams,. .;
konpetentingiems aiškintojams

Įrodyta.

I
 ,, r- . , f

Iš to, kas čia pasakyta, matome, kokia kieta, nepa- 
! laužiamą valia mūsų Vytautas Didysis dirbo ir kovojo 
Į dėl Lietuvos laisvės.-Ar tai ne pąvydys mums šiendien?!

šviesus ir gerai išlavintas protas
- ■ Vytautas Didysis, buvo šviesaus ir gerai išlavinto 

proto. Nęrs.jo ankstybąją jaunystę dengia tiršti, neper-
■ matomi rūkai, bet spėjama,; kad jis tėvo Kęstučio dva

re,/Frakuose buvo mokomas ir auklėjimas Vakarų Eu
ropos mokytų vyrų, gaF net ir vienuolių, kurių nuo Min
daugo laikų buvo Lietuvos valdovų-dvaruose ir šeimose.

! Jie padėdavo Lietuvos valdovams ne tik susirašinėti su 
kitų kraštų valdovais ar su popiežium, bet kartais ir švie
tė auklėjo jų vaikus, Dar spėjama, kad Vytautas buvęs 
mokslintas ir riterių meno mokintas vieno Vokiečiu Or
dino riterio, paimto Į belaisvę, bet šis spėjimas auten- 
tiš kai šaltiniais nepatvirtintas.

Pagaliau, kas mūsų Vytautą to didėlio ir šviesaus, 
gerai išlavinto proto padare, nėra labai nei svarbu. Svar
bu tik tai, kad jis toksai iš tikrųjų buvo. O kad jis toks 
^uvo, tą liudija, pirmiausia, jo net kelių svetimų kalbų 
mokėjimas, ypač vokiečių ir lotynų, kuriomis, kaip spė-

x 2

II.

JT-*.'.
Į

Daug kas mūsų, paskaitęs šį teigimą, kad Vytautai 
gerbė teisę ir teisininkus, gal nusišypsojęs mane pąT 
klaus: Ar svetimų žemių grobimas, ką darė Vytautas, 
plėsdamas savo valstybingumą į Rytus, yra teise?- Ar 
svetimų toutų žmonių parsivarymas iš jų kraštų nėra 
teisės ir moralės mindžiojimas? Ar sutarčių su Ordinų 
(pvz., kad ir del žemaičių jam perleidimo) nesilaikymas, 
dargi ir nekartą nuo jų atsmetimas, nėra laužymas jų 
o kartu ir teisės laužymas? Kada, kur, kokiais savo vei
ksmais Vytautas parodė tą savo “teisės gerbimą” ir pa
garbą” teisininkams? Mano atsakymai būtų sekantieji

. J---
(Bus daugiau}
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V. PROSAS ( _ _ _ .

’ LIETUVIAI KOLUMMBIJOJE

Pirmajam pasaulio karui pa. technikais įmonėse, kiti — di- 
sibaigus, į P. Amerikos valsty- j dž i ulėse ūkių haciendose uk- 
bę Kolumbiją huvo privažiavu vedžiais bei majordomais. Kai-. 
šių keli šimtai lietuvių. Jię kas pradėjo dalyti’aukštesnio-* 
daugiausiai susispietė Kolum- se mokyklose bei universite- 
bijos sostinėje Bogotoje ir An- tuose. O daktarams nebuvo 
tij okijos departamento, .sosli-: kliūčių verstis medicinos bei 
nėję Medelline. Bobotoje liętu- veterinarijos praktika. Tai vis 
vių atkvietimu ir visij išrūpini- -dėka kelių pasiryžėlių, sukurto 
mu darbavosi salezietis kun. katalikų komiteto priedangoje; 
Nikodemas Šaldukas ir dabar- . Susipažinę aivažiavėliai lie
tinis lietuvių garbės konsulas tuviai su aplinka^gamta ir kli 
Stasys Sirutis. Gi Medeline tais matu, susitaių>ę^kiek pinigo, 
reikalais ‘ rūpinosi salezietis ėmė, kaikas; steigti ^avo .nuo- 
kun. kleb. Mykolas Tamošiū- savas įmones, kurių vienos 
nas, kurį kolumbieeiai vadina žlugo, o kilos ir po šiai dienai 
lietuvių konsulu — Ei Consul gyvuoja, išaugdamos į milijo- 
de Los Lituanos, j nihes įstaigas. Neminint jų var

Be abejo,'jiems padėjo dar du, tenka priminti, jog tokių 
kun. Vaclovas Dubinskas ir iš yra nedaug. Bet vieną ūkinin. 
Ekvadoriatis persikėjęs tuomet ką, kurs" Kolumbijoje sukūrręs 
klierikas Stasys Matutis. Visi lietuvišką šeimą, sugebėjo vai-* 
minėti dvasiškiai baigė teolo- kus išauginti gražiai kaiban-i 
gijos mokslus Kolumbijoje ir čius lietuviškai ir išleisti juos 
tapę kunigais pasiliko, dirbti j aukštuosiu.mokslus, kur į 
šiame krašte pasirinkdami šū- Kolumbija atvažiavęs be g'ra-‘ 
kį: skleisti lietuvių vardą sve-.šio, sugebėjo įsigyti . nuosavą 
timtaučių tarpe! 16.000 hektarų ūkį, prisiauginti.. Tr „ _ . .

Kėluri saleziečiai kunigaų kelių tūkstančių galvijų ban-. z- s ®nrI a sencius,

Dail. Mikalojus Ivanauskas “Vilniaus vizija”

ęių kai kurie pasirodė beesą su mas savo nuosavus gyvulių ir 
ypatinga iniciatyva, kaip Ka- pasėlių ūkius. •

Kiti lietuviai pasižymėjo gė
.7 ’.u" .c i T “V. . 3, ® " jtanas Jurkšaitis ir kiti*, vėliau lių ir daržovių auginime, ypa-butent Dubinskas, Matutis, Sal da, užsiauginti didžiausią plo-l . . . ’ . T ...; . . | °. . . , išeimigrave šiaurės Amerikon, tingai Jonas Vogulis, pradėjęsdūkas ir.Tamosiunas, pasaulie- tą bananų ir platanų, tai ver- _ » ? s _ . »____ : n ™ClUK-dS L dlIlUMUllczoj LLllv”* • Ui nemanų lfici temų, tai vvl" w — . ■»   ., ~v. . o* ’• - o- v ■* • 4. 4 i v**, * Taipgi ūkininkai emigravo i eksportuoti daržoves, o pas-ciui Stasiui Siručiui prisidėjus, ta paminėti; toks darbštus ir . ° , 1 - --- ....

sudarė komitetą vardu Comi- sumanus Kolumbijoje lietuvis ‘ s. ir. a"a
te Catodico Liuano Provicti- ūkininkas yra p. Vacys Slot-1 Llko K<?lumhlJ°Je Uk Ue’ kune 
mas de Guerra (Lietuvių ką- kus, 
talikų komitetas nukentėju
siems nuo karo), kurį tremai- rojo lietuvio ūkininko Kolum-

• hys advokatas Jonas Totoraitis bijoję, S. Lukauskio ir jo trijų 
gražiai aprašė kun. Tamošiū-1 sūnų, kurie turi du nemažus 
no’rūpesčiu leidžiamame’žūr-[ pieno ūkius Cali miesto pašo-jkrieji ūkininkai, dabar dideli 
nale “Kolumbijos Lietuvis”. [nėję, Valle departamente. Jų savininkai, yra sekantieji: Si- 

ūkiai šiandien vetyi daugelio mas Lukauskis ir jo trys sūnūs, 
po jų seka Vacys Stotkus, ku- 

Apie juos ir kitus lietuvius' riam priklauso dideli žemės plo 
ūkininkus kun. Saldūkas taip tai Vidurinės Kolumbijos lygu 
rašo: “Lietuviai ūkininkai pra mose. Jie, palikę Lietuvoje sė
dėjo, savo darbus daugiausia vo nedidelius ūkius, čia įsigi- 
aukštumose, kame kun. yra jo didelius ūkius, net dvarus; 
nuolatinis vėsus klimatas. Vė- Turi didelius plotus, šimtus gal 
liau, apsipratę su šio krašto vijų pasėlių laukus. Be to jie 
sąlygomis, pradėjo savistoviai

Negalima taipgi pamiršti ant
buvo tikri ūkininkai, nepasida
rydami ūkininkais dėl emi
gracijos reikalavimų.

Su ūkininko profesija -buvo 
lengva atvykti įKolumbiją. Ti

kutiniu- laiku įsigijo nemažą 
žemės plotą šilto ir net karšto 
klimato lygumose gyvulinin
kystei”.

Lietuviai technikos srityje

Bedarbystė JAV 
tęsis iki 1980 m. _ 

Prez.WASHINGTON  AS.
Jimmy Carteris rinkiminėje 
kampanijoje žadėjo Amerikoje 
panaikinti bedarbystę, visus be
darbius aprūpindamas darbu. 
Bet jis neaitškino kaip tai pa

Kostas Bekeris, Vytautas Ko- 
zarinas, teisėjasVytautas Pet
rulis, Edmundas ščelys, Kazys 
Gabriunas, Juozas ir Kęstutis 
Kalėdai; Petras Narutavičius. 
Kazys Dubauskas, Antanas Ma 
tiekis, Vladas. Vasiliauskas, Vo 
sylius, Rimdžius ir kiti. Bet 
labiausiai išsiplėtę yra inžinie 
riai broliai Didžiuliai.

Vienas statybininkas Vytau
tas ir antras mechanikas Algis

nale “Kolumbijos Lietuvis”.
Vėliau lietuvių sukurtas ko

mitetas buvo išplėstas pritrau- 
kus į jį žymius Kolumbijos as-

- menis, pramoninkus ir preky
bininkus..

Komiteto vardu buvo išrūpi 
narna įvažiavimo dokumentai 
ir buvo aprūpinama darbu 
kiekvienas atvažiavęs lietuvis 
pagal specialybę, sumanumą ar 
sugebėjimą. Bėdos nebuvo. Vie i kurtis ir šilto klimato zonose, 
ni gavo darbo inžinieriais ar Turime keletą agronomų, iš ku

milijonų; dolerių.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

D< Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
ili;: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. v.

. Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu lainiėjimu. šiandieną, drąsiai galima sakyti lietuviu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauta savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms*;.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik ženfuirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų raikai reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuviu 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:
NAUJIEN O S

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

augina daug paukščių užpildy
dami -kraštai rinką kiaušiniais

Vienas Butkevičius pasižy
mėjo kultūrinėje viščiukų pro 
dukcijoje. Valstybinėse parodo 
se jo produkcija keletą kartų 
buvo apdovanota pergaminais 
ir atatinkamais medaliais. Ka
zys Kumpis sėkmingai pasireiš 
kęs žemės ūkyje, perėjo į pra
monę prie valdžios įstaigų. 
Konstantinas šadauskos, ilgame 
tis cukraus fabriko ir spirito 
gamyklos direktorius, išvystęs 
spirito gaminimą iš įvairių 
cukrašvendrių atmatų, išėjo

■M

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

4

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

NAUJIENOS.
1739 So. Halsted SL. Chicago, BL 86608

Jau kuria laikau atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 

Chicago* lietuviu gyvenimą ir Ju atliktus darbus 
$10. Išleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęs

(1869-1959) meto
664 ptL Kaina

Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęs lietuvis.' pirmos 
Uetnvių kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, (steigti laikraščiai, kuriu viso buvo 12L 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistinių. laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban*

Norintieji Mą knygą IrtgytL, prašomi parašyti čeki arba Money 
OrderJ '*•'

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
- vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 80608

vietų rr.tieoroiogai praėjusį pir
madienį susitarė bendrai tikrin
ti js^vo meteorologinių raketų 
sistemas. ,

JAV ambasados Maskvoje pra
nešimu Amerikos ir Sovietų oro 
raketų palyginimas ir patikrini
mas Įvyks 1977 metų rugpiučio 
mėnesį Wallops i-kraidymų cen
tre Vii gini joje.

New Yorko miesto 
bėdos

NEW YORKAS. — New Yor
ko miestas turi apie 1.6 bil. dol. 
įvairių skolų ir pasižadėjimų. 
Dalį tų skolų miestas pakeitė 
naujais bonais, kita skolų da
lis buvo sulaikyta išmokėti. Teis- 

. žygius pripažino nekonstituci- 
mas tokius New Yorko miesto

Pereitą savaitę jis kalbėjosi 
su Rezervų tarybos pirmininku 
Burns, nemėgstamu darbininkų 
unijų. Prez. Carteris sako, kad 
panaikinti bedarbystę ir kad ap
rūpinti visus darbu, reikės 4 
metų laiko. Prez. Carteris ma
no, kad tai padaryti galės pri
vatūs Amerikos ūkio sektoriai 
sukurdami naujų darbų. Jis ne
paminėjo į kongresą svarsty
mui įnešto Humphrey - Hawki- hiais ir davė 60 dienų laiko jiems 
no įstatymo projekto, kaip visus ' sutvarkyti, 
amerikiečius aprūpinti darbais, ’ t ’
kurį labai vertina darbininkų i *s,eA,v or^° miėsto burmistras 
unį* I kalbėjosi tais reikalais su prez.

į Carterio reikalų ugesintoju” O.
Prezidentas Carteris pasikal- ; Krameriu ir net su pačiu Carte- 

bėjęs su Federalinės rezervų ta- , ĮęUrg pažadėjo kreipti dėme- 
rybos pirmininku yra daubiau sj į New Yorįo miesto finansi- 
susirūpinęs infliacija. Bendrai,'■ nius reikalus ir gelbėti nuo ban- 
pasak ekonomisto Beryl Sprin- ' jj^to, -
kelio, prez. Carteris bus žymiai ..., 
nuosaikesnis, nekaip jis buvo 

kalbėdamas ekonominiais klau- 
. simais kampanijos metu.

MAINAIS Į SVARBIĄ ŽINIĄ- 
i PRAŠOSI POLITINĖS •’

’ GLOBOS
1 MEXICO CITY. Kun. Paul D.

. .v . išvvstė vieną iš didžiausių in- šioje sntyje pasižymėjo vi- *
są eilė lietuvių inžinierių, ar
chitektų, statybininkų, skai
čiuotojų, mechanikų, elektrikų 
ir elektronikų. Jų tarpe Kolum 
bijos pažangoje iškilo ypatin
gai Adolfas Tylius-rangovas. 
Jis ne, tik suprojektavo ir pas-, 
tatė visą eilę privatinių namų 
Bogotoje, bet ir didelių pasta
tų valdžios reikalams. Bogtoje , 
yra jo pastatyti karo, švietimo 
jtynai kitų ministerijų rūmai, ki 
'tubšė'Yniič&uose jo pastatyti 
viešbučiai, kareivinės, vienuo- 
lyir kitų ministerijų rūmai, ki
tuose miestuose jo pastatyti 
viešbučiai, kareivinės, vienuo- v. _ . r., . . . šių musu tautiečių nuopelnus,lynai hudvs visiems laikams , : ■ ., . “ . f ,...,r . . . v ■ v- t v. • Bendrovių sidabnmo jubilie-lietuviu įnašą šiam kraštui. . ...... ._ . “• .... . . jaus proga specialiose iškilmeTaip pat inžinierius Hdmontas J v ° r 
Karanauskas, rangovas, su sa-j, 
vo padėjėjais inž. Ernestu Vis-* 
mantų ir Algiu Grigaliūnu, yra 1 
pastatęs keletą , miesto kvarta- i 
lų. Kiti inžinieriai -dirbę priva
tinėse bendrovėse irgi yra. ne- ' 
mažai pasižymėję, tai, Jonas j

dus tri jų Kolumbijoje ypatin
gai metalurgijos srityje. Jų fa
brikas turi skyrius beveik vi
suose didesniuose Kolumbijos 
miestuose ir net užsienyje Pe
ru, Ekvatoriuje ir Centrinėje 
Amerikoje. Jų garo katilų ga- 
myba yra'viena stipriausių šia 

4 me krašte. Jų gamybos naftos 
vomzdžiai raižo didelius Ko
lumbijos ir Ekvatoriaus Respu 
blikų platus. O jų pastatytos 
elektros jėgainės duoda ener
gijos ir šviesos svarbiems, me
talų industrijos centrams ir 
apylinkėms. Paskutiniu metu 
Kolumbijos valdžia pripažino

JAV IR SSSR BENDRAI
BANDYS ORO RAKETAS I Lindstrom iš Prospect Heigts, 

. MASKVA. — Amerikos ir-So- Illinois, kreipėsi j Jungtines Vai 
_____  . ; ___   istybes su prašymu duoti politi- 

’ ■ -f. ... .___ ™ nių pabėgėlių prieglaudą,dviem
se Pramonės’Yfirusteris valšty’- vjqnjems l<omunistų Kinijos pa- 

vardu;apdovanojo jų nuo- reįgūnams, kurie gali pasakyti 
pelnus kraštui garbės pergami apje kelis šimtus amėrkiečių, 
nu ir industrijos medaliu.”

(Bus daugiau)
dingusių kare Vietname ir 
Laos.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
X Jasmtnas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intvrniu nuotykių 

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

Dr. Juozas B. Končius/H!STORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pa1 senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 142 
osL, kainuoja S2jX).

Juozas Br Končius, VYTĄUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4-00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas garima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
□iniginę perlaidą

1739 South Halsted Street, Chicago, UL 60608

VUAl CU5 Y VJLimiU d tillJLOCJV, AAJLClZzCll jj G .3 LArV JLU. V J |

pensijon sėkmingai tvarkyda-l Pikčilingis. Viktoras Trejus; j

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
NaoįlanoM galima gauti puikiu knygų, kuri m papuol bat kokią 

knygų «oint» »r iantvna. 1 J ' .
Aleksandras Pakalniais, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dieną 

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

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimu įvykiu prisimini- 
ir laiko ivykiij Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai^ suskirs
tyti į 12 dalių. "296 psl.. kaina S5.

Or. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. II tomas. Gra-
• žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $8.00. Minkštais virš. $5.00

Prof. Vacį.’ Blršilka, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO
RIJA, L dalis. 208 psL. irišta — $3.00, minkštais-vir
šeliais — $2.00; II dalis. 225 psl.. {rišta — $3,00. minkš
tai* vMeliais _____- :_________' ■—— M.00

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

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

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 psl. ------ ------------------------------------:---------».oo

' M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 235 _
• puslapiai -----------------—------ ---- ------------------------- - $3.06

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidom*.

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — Tek HA 1-6190

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

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

Įdomi knvga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius J Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site ČekĮ arba Money Orderį tokiu adresu:

1733 So. Halsted Street, Chicago, HHnote 60608

pas mus

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 įsu

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10. mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. ,

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

* . f < * ■*

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

Įstrigta 1923 metale^ / 1KL. 421-3070
ĮrUlCOf pletuoM ktrmaą automobūlama pastatyti.
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JONAS NAŠLIŪNAS

(Tęsinys)

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

Andrius Mironas

$7.50 
$2 JO

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

kitas būsimas knygas. Gharmian tuo metu nešiojo ant
rąjį kūdikį, kuris po 148 dienų kelionės laivu Seattle 
mieste turėjo būti pašalintas dėl nėštumo persileidimo. 
Tai buvo vėl didelis smūgis Londonui,, visada trošku-

Naujienos eina kasdien, Įžaki riant 
sekmadienius. leidžia Naujienų Ben
drovė. 1738 So. Halsted St„ Chicago 
UI. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

seph Noel biivos Įkalbėtas atsisakyti darbo laikraštyje 
ir persikėlė į New Yorką prižiūrėti Millerį ir jų kapi
talo veikimą. Miller patobulino savo išradimą ir visa 
ši kompanija iš leido akcijas. 1911-12 metų žiemos gir

tas St Lukauskb buv atvykęs 
iŠ Šiaulių į Kauno Apygardos 
Teisino posėdį ginti savo klien-

aukštesnės amerikiečių kultūros .vaisiais 
žinias panaudoti ne tik sau, bet ir pavergtos Lietuvos pa 
galbai.

artimųjų meiles jausmą ir stengiasi iš jo išciupti gali 
mai daugiau vertybių. Kitus jie stengiasi įtraukti į sa
vo imperialistinį tinklą.

Amerikon atvažiavusieji esame laimingi, kad gali
me patys sau duoną užsidirbti, vaikus išmokslinti ir bū
ti naudingi gimtinam kraštui. Naudingi Amerikai, čia 
atnešę padorią, teisingą darbo ir proto jėgą f naudingi

nuo neaiškių elementų, nes jie supranta, kad naudingas

delius darbus Nepriklausomo
je Lietuvos valstybėje. Tie visi 
minėti asmenys buvo kilnūs 
mokytojai advokato etikos jau 
Nepriklausomos Lietuvos jau
najai advokatų kartai ir sek
tini pavyzdžiai, kaip reikia au
kotis ir dirbti savo tautai.

šviesiai advokato Stąpislovo 
Lukauskio atminčiai aš žemai 
lenkiu savo galvą.

(Pabaiga)

naudingus sprendimus.
Neseniai Chicagoje praėjo keli didelių Amerikos lie

tuvių organizacijų -suvažiavimai kurie davė nepapras
tai daug šviesos Amerikos lietuvių visuomeniam darbui. 
Svarbiausia konferencija buvo Amerikos Lietuvių 'Ta
rybos. Pats svarbiausias pranešimas buvo josios pirmi
ninko. Toje pačioje Chicagoje taip pat posėdžiavo su
kčiavusieji Amerikos Lietuvių Tautinės Sandaros at
stovai; tiktai viena diena vėliau. Chicagoje buvo Susirin
kusi ir '■ Tėvynės Mylėtojų draugijos valdyba, kuriai te
ko aptarti keli svarbūs ateities darbo klausimai.

Amerikoje galima laisvai suvažiuoti, klausimus ap
tarti, svarbesnies problemas giliau panagrinėti- ir imtis 
darbo. Amerikoje turime laisvą spaudą, kuri iškelia pa
vojus, nurodo kreivus kelius ir Įspėja visus projektuo
jamus šunkelius. Laisvės priešai būtų norėję laisvą Ame
rikos spaudą suvaržyti, bet jiems nepavyko ir nepavyks. 
Be laisvės susirinkti ir laisvės spaudoje svarbesnes prob 
lemas diskutuoti, mes čia išmokome, aptarti pačius žvar
biausius uždavinius, dėl jų susitarti ir vieningai dirbti. 
Jeigu Amerika nebūtų kreipusi dėmesio Į čia paminėtus 
klausimus, tai nei JAV nebūtų tokios turtingos ir galin
gos, ir mes nebūtime tiek daug padarę gimtiniam savo; 
kraštui.

dė įsibrauti į Amerikos lietuvių organižadjas, pasėti jų 
tarpe nesantaiką, sukelti bereikalingus ginčus ir parali- 
žuoti visą visuomeninį darbą. Bet jiems nepasisekė. Ru
sams tarnaujantieji Amerikos komunistėliai plates
nėj lietuvių visuomenėje neturėjo ir neturi jokios įta
kos. Jų vyresnieji, rašyti Amerikoje pramokusieji, jau 
išmirė, o jaunesnieji nei rašyti nemoka, nei visuomeninio 
lietuviško gyvenimo nepažįsta., Jų organizacijos merdi,

išreiškė visuomenės 
ūpą ir velionio darbų įvertini
mą. Jo karstą nešė drauge su 
kitais grafai Plioteriai ir Zubo
vai. Kažin, ar daug tokių sočia-, 
listų, nuskriaustųjų gynėjų gy
venime buvo, kurį laidotų ir 
jo karstą; neštų gratai? Tie visi 
suminėti faktai, įvertinant St

1739 So. f ' Str^t, Chicago, IIL 6060C. Telephone HA 14100 

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Išvyka į New Yorką išjudino Londoną naujoms te
moms ir tolimesniam rašymo darbui. Jis pradėjo ro
maną “The Valley of the Moon” dar būdamas Glen 
Ellen. New Yorke jis susipažino-su eile žymių asme-
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stambi figūra, skardus ir stip
rus balsas, aiškus, konkretus ir 
logiškas argumentų išdėstymo 
būdas darė teismui įspūdį. Gi 
jau sekančiais 71925 m. jo jau 
nebebuvo gyvųjų tarpe.

St Lukauskis buvo du kartu 
vedęs. Is pirmosios žmonos dan 
tu gydytojos Ziabickaites jis 
paliko išmokslintus, baigusius 
aukštuosius mokslus dvi duk
teris ir sūnų. Vyresnioji duk
tė Zofija Jasaitienė, baigusi ag 
ronomijos mokslus Berlyno Uni 
versi te te, gyvena Mount Ver
non, N. Y. Antroji duktė Gali
na Poškienė, baigusi Kauno 
Universitete hum anitarinius 
mokslus, poetė, mokytojavo 
Lietuvoje įvairiose gimnazijo
se, buvo bolševikų ištremta į 
Sibirą. Ji po 11 metų grįžo iš 
tremties ir gyvena. artimie
siems giminėms jai pagelbint 
Sūnus Vaclovas, su kuriuo pa
laikiau draugiškus ryšius ir Ne 
priklausomoje Lietuvoje, ir 
Chicagoje buvo baigęs Kauno 
Universitete teisių mokslą, štai 
ga mirė 1959 m. Chicagoje, su
laukęs 50 m. amžiaus.

Su? antrąja žmona Šalkauskai 
te St Lukauskis vaikų neturė
jo. Advokatas St Lukauskis gy 
vėno ne sau, bet dirbo visuo

menės labui, turtų nesudėjo, 
nes buvo dosnus ir aukojo ki
tiems, kurie medžiaginės pagal 
bos buvo reikalingi, bet po sa- 
vo. mirties paliko doro ir kil
naus žmogaus vardą. Advoka
tas Stanislovas Lukauskis,

Kai Londono zoologijos sode gimė gorila Salome, 
tai ji svėrė tiktai 'keturis svarus, bet šiandien ji jau 
tebesveria 9 svarus.. Ją prižiūri zoologijos sbdo prižiū
rėtojas. Ji gerai .ėda ir ramiai miega, bet ji turi rū
pesčiu. Kažkokiais, sumetimais josios motina atsisakė 
pripažinti ją savo dukterimi, ją veja šalin ir muša. 
Sargai mažos goriliukės prie motinos visai neprileidžia.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams______________
pusei metu___________
trims mėnesiam, ______
vienam mėnesiui _____ —

veikėjas, priklauso prie pleja
dos tų vyresniosios kartos žy
miųjų advokatų kaip Petaras 
Leonas, Vladas Požėla, Kaži- 

ha, negu bet tokie žodžiai. “leJas Vendau^as, Mykolas 
Man besimokant tuoj po Pir -ĮMęzežeyiciuį Zigmas Totasts 

mojo Pasaulinio karo išaulių ,r Tumėnas, kurie sa-
gimnaaijoj.leko pažinti adv. ™ darbais ir pasiaukojimu ruo 
St Lukauskį ir dažnai buvoti liehm’ “uti “Pnklauso- 
jo šeimoje, nes. su jo dukteri
mis Zulia ir Hania (mes gim
nazijoje tais vardais jas vadin 
davome) sūnumi Vaciu tuo pa 
čių laiku mokėmės gimnazijo
je. Man. būnant aštuntoje kla
sėje teko ruošti į 6-tą gimnazi
jos klasę St Lukauskio gmi
nai tį Joną Miežutavičiu, kuris 
vėliau mokėsi Dotnuvos žemės, 
Ūkio Akademijoje ir buvo Lie 
tuvbje agronomu. .

Paskutinį kartą man teko 
matyti St Lukauskį 1924 m. 
kai aš tarnavau Kaimo Apy
gardos Teisme teismo kandida 
tu ir sekretoriavau teismo po
sėdyje ir užrašydavau į posė
džio protokolą advokatų ir by 
liniukų pareiškimus. Advoka-

Visi žinome, kad didžiausias lietuvių tautos priešas, lietuviai taip pat reikalauja aiškumos. Jie pritaria tam 
komunizmu apsikaišęs imperialistas rusas,, stengiasi vi- darbui, kuris jiems suprantamas ir aiškus. Jie traukiasi 
somis priemonėmis labiau pavergti lietuvių tautą, o lie
tuvius, paverstus savo imperijos vergais, dar labiau' gali būti tiktai aiškus ir suprantamas žodis bei darbas, 
išnaudoti. Jie išnaikino idealistinę Lietuvos inteligen-j Esame laimingi, kad turėjome progos pasinaudoti 
tiją, išvežė lietuvių santaupas ir . kiekvieną metą ve-j aukštesnės amerikiečių kultūros .vaisiais , ir galūnę tas 
ža sovietų imperijos gilumon Lietuvos jaunimą, patiems 
sunkiausiems darbams ir rusinimui- Jie stengiasi pa
veikti ir laisvėje gyvenančius lietuvius. Jiems yra žino
mas kiekvienas lietuvis, išvykęs Į užsienius ir atsiskyręs 
nuo savo tautos. Kiekvienam lietuviui jie turi paruošę 
specialų planą mūsų tautiečiui slopinti, o jeigu galima,

Vėliau karininkas J. Petrui- darbiui”, “Širdies žmogui ir 
tis buvo nepriklausomybės ko- tiesos kovotojui”, “Doriausiam 
vų .dalyvis, pulkininkas, divizi- žmogui ir pavyzdingiausiam pi 
jos vadas. 1940 m. rusų bolše- liečiui 
vikams okupavus Lietuvą, jis 
buvo areštuotas, kankintas ka
lėjime ir per stebuklą išsigeL 
bėjo iš Červenės, kur enkave
distai iš kulkosvaidžių sušau
dė apie 800 nekaltų Lietuvos 
karininkų, valdininkų, kultū
rininkų ir kitokių" asmenų.
Pulk. J. Petraitis apie tas žu-1 Lukauskio asmeni daugiai! kai- 
dynes parašė knygą: “Kaip jie 
mus sušaukė.” Kai St. Lukaus- 
kis staiga mirė, Jį lydėjo į ka
pus tūkstantinė žmonių minia, 
kaip žmonės kalbėjo-jį paly
dėjo visas Šiaulių miestas, mes 
visiems jis buvo artimas, savas. 
(Palaidotas buvo savo šeimos 
kape, vietos bažnyčios kapinė
se). Pirm karsto buvo nešamą 
virš 30, ilga vilkstinė vainikų: 
nuo Šiaulių advokatūros, Lie
tuvos Advokatų Tarybos, šiau 
lių teisininkų, Apygardos Teis
mo tarnautojų, Gimnazijos Pe 
dagogų Tarybos, Šiaulių mies
to Valdybos, “žiburėlio”’ dr— 
jos, Mokytojų Profesinės Są
jungos Šiaulių miesto Tarybos, 
Sovialdemokratų Fra kcijos, 
Kooperatyvų įstaigų ir nuo įvai 
rių kitų asmenų ir šeimų.

Vainikų kaspinuose įrašai: 
— “Teisės ir teisybės gynėjui”, 
“Neužmirštamam bendradra-

iš buvusių Amerikos lietuvių komunistų naudos jau nė
ra ir negali būti. *

Amerikos lietuvius bandė paveikti naujai atsiradu- 
sieji politikai, turėję didelius planus. Jie buvo pasišokę 
paimti visą Amerikos lietuvių gyvenimą savo kontro
lėm Ko tais savo žygiais jie siekė,, jiems patiems šiandien 
dar neaišku. Keli vadai žino, kuriems tikslams jie nau
jus apkasus kasė, bet didelė jų dauguma "giliosios jų po
litikos” nesuprato. Šiandien visiems Amerikos lietu
viams jau nėra jokios abejonės, kad jie norėjo siekia 
bendradarbiauti su lietuvių tautos didžiausiu priešu. 
Jie bando užmegzti ir palaikyti ryšius su pačiais atkak- 

į liausiais lietuviais komunistais, jis važinėja į komunistų I 
įsteigtus kursus "lietuvių kalbai gilinti”, jie bando ar
dyti visuomenės lietuvių, organizacijas, kad nesirūpin
tų Lietuvos laisvės ir lietuvių gerbūvio reikalais.

Laimė, kad Amerika yra didelių laisvių kraštas 
Laimė, kad ir tie naujo'fronto planuotojai negalėjo nus
lėpti nuo Įtakingesnių savo veikėjų paslaptingų tikslų. Vi 
sa eilė naujų politikų nujautė, kad paslaptingi vadai iri 
dar paslaptingesnė jų politika nieko gero nežada. Jie 
pareikalavo viešai pasvarstyti Amerikos organiacijų 
griovimo tikslus ir kliūtis gimtinio krašto laisvei siekti 
Kada apdairesnieji Įsitikino, kad bendradarbiavimas nie 
ko gero pavergtiesiems neatneš, tai pradėjo abejoti pa
klusnumo reikalaujančiais vadais ir-nuėjo ' ieškoti kitų

rų bei moterų jau Įsitraukė Į didelės lietuvių daugumos, 
vedamą darbą ir dirba Lietuvos nepriklausomybei, at- 
atgautL -

Kituose kraštuose politiniems fokusnininkams gal 
būtų ir pavykę sudaryti didesnę grupę vienybės ardymo 
darbui, bet Amerikoje tai neįmanomas, dalykas. Ameri
koje neprigijo komunistinės idėjos, nes kiekvienas, turė
damas, progos viešai nagrinėti jų silpnąsias puses, pasi
traukia. Amerikoje negali tarpti ir paslaptingų vadų ve
damos organizacijos, kurios aiškiai nepasako savo tikslų 
ir neįtikina pasekėjų. Amerika kiekvienam josioš gyven-
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mirties sukaktis
(Tęsinys)

Kiek anksčiau Londonas vis palaikė ryšius su S. 
Lewis, kuris pasidarė dar ir jo žvalgu. S. Lewis pra
nešinėjo Londonui, gaunančiam po 15 centų už žodį, 
jog kiti rašytojai gauną žymiai daugiau, būtent, T. į 
Roosevelt už Afrikos nuotykius gavęs po $1 už žodį, | 
R. Kiplingas po 50 centų, R. Davis po $1000 už novelę, 
Edith Wharton ir D. Phillips tiek pat, o Connan Dayle 
už istorijas apie Sherlock Holmes iš “Coller’s” žurnalo 
gaunąs po 50 centų už žodį. R. Chambers už savo seri
jas gaunąs mažiausia $10,000. Tokiais gundančiais pra
nešimais S. Levus, pasidaręs tuo metu Stokes leidyklos 
redaktorium, manė prisivilioti Londoną į savo leidy
klą ir tuo sustiprinti ten savo paties padėtį. Tačiau. 
Stokes nesiūlė Londonui konkretesnės sumos už jo ra
šinius.

S. Tx>wis apsivylimui. Londonas pasirašė sutartį . 
su Century leidykla ir sekančios knygos buvo atspaus- I 
din tos su jos alikete: “Smoke Bellow Tales,” “The Ni-

” “Tme Abysmal Brute” ir “John Barley-* 
Pasta’" ją knygą rasaht, Century7 suflrfjkė mokė-j 
(p<> Onet tris mėnesius. Londonas pasigedo 

Maciui lan leidyklos mokamų mėnesinių pa-
jainu.

tapo kapitono tęečįuąju, padėjėja. C^armian 
los padavėja ir Naxata — pasiuntiniu. Kelionė-

nų. Homoseksualistų eisena miesto centre sukėlė jo 
dėmesį. Jis pasisakė žinąs, jog “jūrininkai yra tokie” 
ir “kada vyrai atsiranda be moterų, jų besislępią iš-' 
krypimai iškyla paviršium”. Užjausdamas vyrus, jis 
išsireiškė, “vyras turi mylėti moteris, daug jų.”

Nors turėjęs įvairiausių nuotykių, dažnai sukelda
mas žmonos intervencijų* ypatingai naktiniuose ka
baretuose, Londonas grįžo namo pavargęs ir pareiš
kė, kad “dideli miestai, ypač New Yorkas, yra ne man.” 
.įpykino didmiesčio žmonių paneka provincijos gy- ■ 
ventojams. \ \

VėZ laive
Prieš išvykdamas namo, Londonas visiškai nusis-, 

kuto galvą. Šioji jo užgaida labai nugązdino Gharmian. - 
Belaukdamas laivo išvykimo Baltimorėje,. Londonas 
prisiėmė uoste priklydusį benamį šunį. Pavadintas 
Possum, >šis terierų veislės šunelis pasidarė nuolatiniu 
Londono palydovu iki pat šeimininko mirties. Savo 
keturkojį draugą Londonas įamžino “The Valley of 
the Moon5’ romane ir “The Mutiny of the Elsinore.”

Plaukdami laivų “Dirigo”, Londonai ir jų tarnas 
Nakata turėjo oficialiai įsirašyti įgulos nariais* nes 
laivas neturėjo leidimo imti keleivius. Tokiu būdu Lon 
donas I 
valgyklos padavėja 
je Londonas ne tik rašė, bet ir dirbo, skaitė ir vaikš
čiojo po denį. Jis baigė “The Valley of the Monn,” 
pradėjo rašyti “John Barleycorn” ir apmąstė kelias

šiam sūnaus.

Kelionės meta žmona juto Londono norą atsikra
tyti nelemto girtuokliavimo ir pradėjo džiaugtis jo 
elgesitl, atsisakant alkoholio. Laive pradėtas romanas 
“John Barleycorn” vėliau pasidarė Londono vienin
tele pergale prieš jo senąjį priešą — alkoholį. Po še
šių metą įvedant prohibiciją, šis Londono veikalas bu
vo svarbus faktorius.

Londonas ūkininkas ir verslininkas
Sugrįžęs į Glen Ellen, Londonas tęsė savo ūkio plė 

t imą. Jis pradėjo auginti arklius, nupirkdamas bran- 
' gius veislinius žirgus, galvijus, įsigydamas bulių. Tuo 
pat metu jis statė atskirą namą atostogaujantiems, ti
kėdamasis kambarius ir nuomoti. Vilko Namui reikė
jo brangių čerpių.- Jis domėjosi žemės ūkio, daržovių 
bei medžių auginimu ir siekė įvairių kitokių pagerini-

I mų. .
Daug laiko Londonas skyrė pasitarimams su Elize 

arba arklininkais. Spauda rašė apie jo bandymus ir 
dažnai reporteriai atsilankydavo jo dvare. Jis norėjo 
paversti Glen Ellen ūkininkų rojum. Visa tai vėliau 
aprašė romane “The Valley of the Moon.”

Jau 1910 m.,Londonas susidomėjo litografija, ypa
tingai .spalvota litografija, panašiai kaip Mark Twain 
buvo įsitraukęs į linotipų gamybą. Tūlas Miller buvo 

i tik ką išradęs būdą spausdinti trijų spalvų paveiks- 
i lūs. Londonas investavo savo kapitalą, užstatydamas 
motinos namą ir įkalbėjo kelis draugus prisidėti. Jo- 

tavimas New Yorke turėjo ryšį ir su šia verslove, nes 
tuo laiku akcijos smarkiai krito ir Londonui buvo pa-. 
siūlyta atsiimti investuotą kapitalą. Dar prieš metų 
pabaigą Millergraph kompanija bankrutavo.

Po šios nesėkmės Londonas įsivėlė į žemės pirki
mo- pardavimo aferą Meksikoje. Patikėjęs, kad pakan
ka dalyvavimo kompanijoje tik pasirašant, vėliau jis 
buvo priverstas sumokėti $10,000. Savo naivumą tei
sindamas, Londonas lygino tai su ruletės žaidimo ne
pasisekimu. Kitas nuotykis buvo su Jack. London Gra
pejuice kompanija, kur kiti panaudojo jo vardą išga
vimui kapitalo už akcijas, bet kapitalas išgaravo, dar 
neišspaudus nė vieno Londono sodų vaisiaus... įniršę 
akcininkai padavė Londoną teisman, bet jam pavyko 
išsiteisinti. \ , t

Prieš mirtį Londonas buvo įsteigęs savo ūkio pie
ninės įmonę, bet nesulaukė jos išsivystymo.

GaLsras
Pasižadėjęs “Cosmopolitan” žurnalui kas metai pai 

rašyti po du romanus ir po 12 novelių, Londonas sten
gėsi sutartį išpildyti. Temas jam teikė dabar George 
Sterling. Savo kelionę “Dirigo” laivu Laondonas po 
ilgų pastangų atvaizdavo romane “The Mutiny of the 
Elsiaone'- Jis:juto, kad jo talentas rašymui vis 'ined**; 
kėja. Naujų knygų ir kitų autorių skaitymas jam buvo 
būtinas. * ' - 

(Bas dsugfaa)
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GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA 
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DK. PAUL V. DAKG1S 
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1 Čikagos pensininkų susirinkimas
Lapkričio 29 d. įvyko eili-Į prašomas, nieko neturėjo ką 

nis pensininkų susirinkimas. ’ pasakyti, tik palinkėjo links- sustabdė svetimos valiutos pirkimą ir pardavimą, ir taipgi aukso, 
Šiais metais paskutinis. Kitas 
bus kitais metais ketvirtam 
trečiadienį Fieldhouse prie 
Western ir 55 g-vės.

Susirinkimą ’pradėjo pirm. 
St. Vanagūnas. Sekretoriumi 
pakvietė p. Beinorį. Pirminin
kas priminė kariuomenės švėn 
tg kurią iškilmingai švęsdavo- 
me nepriklausomoj Lietuvoj 
lapkričio 23 d. Prašė tylos mi. 
nute pagerbti mirusius karius, 
partizanus kovoje už. Lietuvos 
laisvę.

j Pulk. D ab Ulevičius skaitė 
paskaitą apie Lietuvos nepri
klausomybės kovas ir mūsų tau 
liečiu iyžtą nugalėti komunis
tus, lenkus- ir. bermontininkus. 
Po sunkių kovų ir sudėtų au
kų iškovota Lietuvai nepri
klausomybė.

Antroje paskaitos dalyje pa
sisakė prieš tuos, kurie Važi
nėja ok. Lietuvoje ir tęn nema
to mūs tautiečių kančių, kurie 
ten neturi spaudos, religijos ir 
judėjimo laisvės.

Pulkininkas manytų, kad 
mokslus einančią jaunuomenę 
reiktų įsąmoninti ir nuteikti, 
kad išatišus laisvės rytui; bū
tų kas įsijungia į valstybės at
statymo darbą. Visokeriopai 
remkime tą patriotinę jaunuo
menę, kuri nežiūrint didžiau
sių pavojų kovoja už tautos 
idealus. Tik prisiminkime Ro
mą Kalantą, Sadūnaitę ir ki
tus.

Pirm. Stasys Vanagūnas pa-

MEXICO CITY. — Lapkričio 22 centralinis Meksikos bankas
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI M PAAIŠKINIMAI 

KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
mų švenčių ir laimingų Naujų kai svetimos valiutos kasos bankuose ištuštėjo.
Metų. Savo ruožtu ir valdyba. -
nnZm. KnL^ni J SvetffllU VahlrtU operacijas

sustabdžius, nepraslinkus valan
dai, pėzo vertė staiga krito 17% 

Į ir dabar už dolerį moka beveik
30 pezų.

I „ ......

geroj nuotaikoj sutikti šventes 
ir N. Metus.

Pereito susirinkimo protoko
lą perskaitė K. Povilaitis. Pri-

baigės 4 vai. Buvo apie 90 as
menų. Miesto administracija 
duoda salę naudotis nemoka
mai. Tarnautojamsduoda švent 
pinigių. K. Pauliui

gandai, kad buš nuversta vy
riausybė, bus perversmas, kad 
visi privatūs bankai bus suvals
tybinti ir panašiai, gąsdina mek- 
sikiečins ir verčia juos aprūpin
ti doleriais bei auksu.

jis jau praėjusį penktadienį pa
daręs Sonoros valstijoje.

Sen. Percy ragina 
taupyti energiją

EI Banko de Mexico sako, kad

Sūrių karas Italijoje
ROMA. Maisto produktų var

totojai laimėjo naują pergalę 
Italijos “sūrių kare”, kai ka
riuomenė liovėsi pirkusi Par
mesan rūšies sūrį, vadinamą 

/neturtingų žmonių mėgiamuo-

"II Hkrviv'al būsiu su tavi m**. — 2 Mozės 3:12.
Šitie žodžiai suteikia labai daug paguodos Dievo žmonėms visur ir visa-i 

da, kuomet jie stengiasi atlikti kokią nors dali Viešpaties darbe, klausydami 
jo pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su mumis Ir yra 
mūsų Gynėjas ir Glabėjas, kas tad gali prieš mus būti? Kaip Mozė turėjo 
daug kliūčių ir trukdymų, taip ir mes turėsime įvairių kliūčių, trukdymų ir 
pasipriešinimų, nes tebeturime patys savo kūno silpnybių ir netobulybių 
kurios kartais kenkia ir kliudo mūsų pasistengimui sėkmingai tarnauti Vieš
pačiui ir tiems, kurie yra jo. Tokiuose atsitikimuose reikia nukreipti savo 

t išmanymo akis į Tą, kuriam mes tarnaujame ir atsiminti jo pažadą: “Iš tik
rųjų aš būsiu su tavim”. Taip darydami mes iš tikrųjų nugalėsime.

Visi žino, kad mirtis yra Žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusiai!? I tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties“, kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629
ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI

REZ.: GI 8-0873
DRAV .iiaoixv -LiblA AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

k>imcKuLUl7iN£ CmnUKULA 
^6132 So. Kfcdue Ave., WA 5-2O/U į 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- v. t .. . . A. 4 mnh’ prase atsistoti savanorius. At-siuepi^. SKammnu /vii ^-uuUl. €
x------------- ---------------- ■— —-. sistojo trys vyrai ir viena mo-

Telef. EE 3-So93 ' Įeris.

S Pirmininkas ir susirinkimo 
dalyviai nuoširdžiai dėkojo 

- pulk. Dabulevičiui už tokią- 
i gražią, patriotinę paskaitę.

_ j Į sąjungą įstojo 3 nauji na_ 
t/ * y JliCAS riai' PaSerbti delnu plojimu.

1 * • » . * / Valdyba norėjo patirti dalyvių
opinija apie būsimą pobūvį.

! Buvo daug ir įvairių pasiūly
mų. Valdyba, pasiteiravus, ki-

Į taine susirinkime duos konk
retesnių pasiūlymų.

Pereitame susirinkime pri.- 
imti nauji įstatai, šiandien nūs 
tatyta 1977 m. 3 dol. nario mo- 

• kestis. Kasininkas J. Blažys 
pranešė, kad nario mokestį yra 
įmokėję 189 iš 300 registravu
sių.,

Valdyba panoro patirti iš 
narių, kokiu būdu būtų tiks
liausia ir pigiausia pareikšti 
mirusių narių šeimoms užuo
jautą. Vieni siūlė gėles, kurios 
išmetamos kiti užprašyti -ŠV. 
Mišias, tai kilniausia. Dar ki- 
ti-abiejuose dienraščiuose skel 
bti užuojauta. Dauguma balsų

intensyvus svetimos valiutos j Ju f^u- Parmesano badeotas 
privatus supirkinėjimas jnešė

----- r v ” — — cr-^-į- < sąmyšį valiutų rinkoj. Nuvertin-
WASHINGTONAS. — Ame- i dama pezą. Meksikos vyriausy- 

rika neturi jokio moralinio pa- »bų tikėjosi pagerinti Meksikos 
grindo keršyti arabams, jei jie gaminių išvežimą į užsieni, pa- 
panorėtų suvaržyti alyvos par- ! gyvinti turizmą. ^Tai vis prie
dą vimą amerikiečiams, — sakė 1 monės, kuriomis buvo tikėtasi 
PfT)i Percy. Į sumažinti Meksikos užsienio pre

Sen. Percy kritikavo naujai’kybos deficitą ir taipgi užkirsti 
išrinktą demokratų partijos kan- - kelią nelegaliai prekybai su už- 
didatą Amerikos prezidentu Car- 
terį, kurs rinkiminės kampani
jos metu yra sakęs, kad Ameri
ka turi atsimokėti tuo pačiu ne- 
parduodančioms alyvą šalims, t. 
y., neparduoti toms šalims Ame
rikos gaminių.

Senatorius ragino pasitempti 
ir mažinti energijos medžiagų, 
kaip žemės alyvos, suvartojimą. 
Jo manymu, taupymas ir suvar
tojimo mažinimas yra pigesnis 
reikalas, kaip energijos medžia
gos, šiuo atveju alyvos gamyba.

prasidėjo, kai Romos ‘ didžiau
sias laikraštis 11 Messagaro pa- j 
skatino pirkėjus nebepirkti to ‘ 
sūrio, kuomet jo kaina iš $3 
buvo pakelta iki $9. Boikotas, 1 
Į kurį Įsijungė ir kariuomenė ’ 
— numušė to sūrio kainą iki i 
$6.0

UWYIVJAS IR CHIRukGaS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

$907 West 103rd Si reef 
p?<<al susitarimą

i 5oi^U>u3 - 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

IUU2 N. WESTERN AVt, 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vaL

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st SL — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
”$l. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEiBUTiS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA . 
2656 WEST 63rd STREET 

Vxl: su^ad- nuo 1-^ po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso telefu 776-2860
Naujas raz. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHiRUKOAS

. stndra praktika, sp»c. moterų liRo* paskutinis pasiūlymas priim-
Ofisas. 2652 WEST 59th STREET 

TeL: PR 3-1223
• OFISO vau. pirm.. ancrad_ trečiad. 

r penki, z-4 ir 6-8 vai. valų bešladie- 
liait vai- po pietų ir tu tu laiKu 

pagal, susitarimą.

tas, nors gali būti brangiausias.
Susirinkime šį kartą daly

vavo Mero Daley įstaigos ats
tovas p. Moote. Pirmininko

P. ŠILEIKIS. O. P.
' UfclHOrtPAb-PROIEZlSTAS 

Aparatai - ITucezai, Med. Ban : 
dažai. Speciali pagalba k©|om* 
.Arch' Supports) ir t L

West 63 r d St^ Chiogo IM. 60629 
Telsh: PRo»p*c1 6-5034

tilt rstciau arba iiuuesio i.iaaaom 
tražiauves

piu papuošimu* ir sezonines ' 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT?# Y.; L AS)

DAUBARU SONUS

5525 So. HaHom Ava. — $86-1220

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iŠ WOPA, 

1490 kil. A. M.
V

Lietu/iy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
--1:00 vai. pope t. — Šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30

• vai. ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

sieniu, kurios apyvarta siekia 3 
bil. dol. z

Meksikiečiai labai* • susirūpino 
savo ekonomine padėtimi, kuri 
dabar yra apvirtusi aukštyn ko
jomis ir išėjusi iš kontrolės ribų.

MEKSIKOS ŽEMVALDŽIAI 
BLJO ŽEMĖS REFORMOS

MEXIKO CITY. Meksikos da
bartinis prezidentas Luis Eche
verria Alvarez.-ir naujai išrink
tasis Jose Lopez Portillo bend
rai parašė atsišaukimą į krašto 
gyventojus laikytis , tau lines vieTl». i • v i • gyventojus laikytis tautines vie Pirkėjai žvalgosi nybės, kad lengviau būtų gali- 
ma pergyventi dabartinę eko- 

mažų automobiliu ° ,n° ^iu ,nclu> c . 28,000 žemvaldžių pradėjo pries
Ankstyvesniais laikais auto valdžią nukreiptą streiką. Sina- 

pirkėjaį žvalgydavosi tik į di- los valstijos žemvaldžiai 
džiąsias mašinas, visiškai neno- kinasi streiką pradėję bijoda- 
rėdami pirkti mažųjų. Dabar lai
kai pasikeitė. Auto pirkėjai jau yinti jų farmas ir rančas, kaip 
rimtai pradėjojyąlgytis į mąžą- i 
sias mašinas^ Juos tai daryti 
verčia didėjančios benzino -ir 
alyvos kainos, ir ypač brangios 
mašinų atsarginės dalys.. į • ' , r t

Mažieji automobiliukai yra 
pigesni, suvartoja mažiau.ben-y 
žino, pigesnis aptarnavimas, pi
gesni leidiniai, judresni, leng
viau sukinėtis užkimštose maši
nomis bei siauromis gatvėmis. 1- 

žinoma, mažieji -automobiliu
kai turi ir neigiamų pusių, kaip, 
pavyzdžiui, mažiau patogūs, ma- _ _ _ -
žiau vietos vežmenėje, na, ir ži
noma, mažosios mašinos vairuo
tojas yra dažniausiai “nužemin
tas” didžiosios mašinos savinin
ko. Amerikietiškas “prestyžas” 
dar galioja.

ais-

mi, kad Echeverria gali nusa-

, I ii ■■Mil > .< ■ > .1 nu,

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GRLINYČIA 

244J WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR A0834

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drithiv krautuvė 

THE DAISY STORE
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAl 

‘MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA - 
lt i E R t N A S 

Jal. WA 5-8063 * 
—.. i ■■■.......... .. ...............

KEMKITE TUOS 31ZN1ERIUS, 
KURIE GARSINASI

MOVI H G
Apdrausta* perfcreucfyme* 

14 įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1882 arba 376-5996

SMULKUS BIZNIS IR
NELEGALŪS ATEIVIAI

WASHINGTONAS. — Senato 
komitetas smulkaus biznio rei
kalams susilaukė pasipriešinimo j 
planuojamam įstatymui kovai 
numatyta $5,000 bausmė už sam
dymą nelegalių svetimšalių atei
vių.

Keli smulkūs biznieriai pa
liudijo senato komitetui, kad at
ėmus iš. jų nelegaliai dirbančius 
ateivius smulkiems biznieriams 
belieka du pasirinkimai — ar
ba bankrotuoti arba laužyti įs
tatymus.

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
,(,/ . 2533 W. 71st Street
K z> Telel.i GRovehill 6-2345-S

Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

LIŪDĖS IO VALANDOJ 
$a«kitc

UIDOTUVIU DIREKTORIAI ' I 
6845 So. Wester. Ave. Air Conditioned Ctapel 1»«1 

REpublic 7-8600-8601 Parkil15 FacUities- 
I—. kg* trrena U tow aiesto daine na.’ijne koęlyFJ argas iMt

Help

----------—---------------------------------- ------------- -----------
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TĄMAŠAUSKO

LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ
- 336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus jo 

gyvenfoįus ir gamtą. 1,200 lietuvišky vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

NAUJIENOS
lv39 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608 j

EUDEIKIGAIDAS - DAIMID]
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA, LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Jungtinių
Angola jau JT narys

NEW YORKAS.
Tautų saugumo taryba reko
menduoja, JT asamblėjai pri
meta Angolos valstybę į Jungti- ' 
nių Thutų ’organizaciją pilna
teisiu nariu, JV Valstybėms su
silaikant nuo balsavimo. j

JAV atstovas W«- W. Scran- 
tonas silšilaikė nuo balsavim^, 
priimant Angolą į JT, kadangi, : . 
nežiūrint marksistinio rėžimo, 
Angoloje vyriausybė priklauso 
nuo Angoloje stovinčios Kubos 
kariuomenės. Kyla klausimas, 
sako Scran tonas, ar Angola iš 
tikro yra nepriklausoma yalsfy-

Amerika nesipriešino Angolos 
priėmimui į JT atsižvelgdama į 
savo draugus Afrikoje. Angolos 
priėmimą dar turės patvirtinti 
balsavimo keliu J. Tautų asam
blėja.'

SUSIRINKIMU

SI A f>to apskričio metinė konfe
rencija įvyks seknudienį, lapkričio 
28 d. 2 vai. po pietų. Chicago Savings 
patalpose, 6246 S. Western AVe^ Chi t 
caro. I

Kviečiam Chięagoa ir apylinkių 
otmas orsTunq nxraiM snų sau *nąXA 
SLA -kuopų atMovttt ir valdybes at- 
rengimo komisijas raportai ir valdy
bos riakūuaL Valdyba'

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

Happy Hour Mushrooms marched away with the "Best of 
fihow" 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 com chip® 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just the 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms win be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hour Mushrooms may be made tn advance and refrig
erated until party time. Brush the mushroom caps with lemon 
juice or white wine before stuffing and they will retain their 
light color during cooking.

HAPPY HOUR MUSHROOMS
Fresh mushrooms
Melted butter
Butter, softened
Garlic, minced « mashed -
Grated Monterey Jack cheese
Mwtae

Frlto-Lay brand tna^ted onion dip mfx 
Finely crushed Fritos brand ęorn chips

36 medhnn-fdzed 
3 tablespoons 
Ištiek
1 dovo 

9f cnp
2 takterpoon* 
2 tablespoon*
1 paekac* 

K e’P
DlMCTTONSt*

Remove stena from mushroon-.s. Wash caps and brush with 
malted butter. x

Combine softened butter.'rarllc. *nd grated ebeese; mix well.

m muflhrodm capi with mixture. Place on baklnc sheet aM

4805-07 So- HERMITAGE AVENUE
I / . • įj TeL: YArds■ 7-1741 - 1742 .

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

I t
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 

» " _ . - --------- ‘ — *

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITU ANT C A AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 5Oth Ave., Cicero, HI. Phone: OLympic 2-1033

PETRAS BIELIŪNAS
4348 Šo. CALIFORNIA A VĖL Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. L1TUAMCA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, RL 974-4410

~~ P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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NAUJAS LAIKRAŠTIS KOLUMBIJOJE

GENERAL OFFICE
Karolis Dab Ulevičių s ir Ka

SU SAVAIS APLINKUI

Lietuviai, Pirmojo ar Ant

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

$3.00
$2.00

BUILDERS AND CONTRACTOR 
Namu 'ŠtntyM ir K«nont*s

griįos komunistinio rėžimo bo
su pranešimas į' Maskvą, kad 
užpuolus Jugoslaviją, jiems bus 
labai sunku išlaikyti ramybę ir 
išsilaikyti vadovybėje, .

Pasak U. S. News and World 
Report žurnalo, Sovietų -imperi
jos bosą Brežnevą privertė at-

NAUJIENOS, 
1-39 So. Hoisted SL, 
Chicago, UI. 60608

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET 

Tel 737-720C, erba 737-8534

Call Frank lapelis 
3208% W.95trh, St.

GA 4-8654

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST 6931 STREET 
SE pub I te 7-1941

M. ŠIMKUS
' Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
♦259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daroinT vertimai, glminlp 
.{kvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 Ted. VI 7-3447

RECTORY HOUSEKEEPER 
ARCHIDIOCESAN 
PHONE 848-2703

wering letters. 35 hour week. .
De LAURENCE 

-180 N. Wabash — Rm. 515

Kviečiu į bendradarbius. Sa
kai, kad laikraštinis darbas 
Patį išvargina dėl senatvės, tai 
aš ir Kolumbijos lietuviai 
džiaugsimės Paties rekomęn- 
duotu bei parūpintu talkinin
ku ar talkininkais bet kurią 
prasme”. /

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE" — TURI GERIAUSIA 

fhsaunauk mwyji

Siunčiu__________dol. Naujienų prenumeratai. Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

HELP WANTED — FEmalE
Derbinutkiy reiki*

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštas

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av» 
Chicago, III. 40Č31 TeL VA 7-59*0

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 V/. Cermak Roa< Chieap* E Virginie 7-7747

tuviškai radijo programai pa 
remti.

D ė ME ŠIO 
rt—80 M. AMŽ’AUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams. 

Kreiptis: ’' .
A. L A U R A t T S S 

4545 So. ASHLAND AVĖ. 
S73-87/3

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Aėe., 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. '

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FET1NGIS, savininkas 
778-8165

NAUJŲ LAIKŲ LIETUVOS 
ISTORIJA ' *

AR JAU PASIDARĖTE .
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko, Prano šulo pa
ruošta, . teisėjo - Alphonse Weik 
peržiūrėta, “Sūduvos” ’ išleista 
knyga —, .. -r.

. SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.. 

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

3333 So. Halsted Flu Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS •

Minėtas lietuvių komitetas 
Kolumbijoje, kurs dabar vei
kia ir turi pilnas valdžios pri
pažintas konsuliarines teises, 

buvo parūpinnęs lietuviams 
ir keliems vengrams per 1.800 pu 
Įvažiavimo ir apsigyvenimo vi 
zii. Laikui bėgant dėl 
priežasčių lietuviai pradėjo iš 
Kolumbijos išvažiuoti ir dabar 
jų tepasiliko gal būt vos šimte

turi teisę gauti JAV veteranų 
pensijas. Jie privalo kreiptis 
663-5510 telefonu, arba nuvykti 
j 536 S. Clark St. esančią įstai
gą ir įteikti prašymą.

— Mokslo ir Pramonės muzie sirąsti. Jugoslavijoje ir pasiža- 
jus atskiru pranešimu informa- dėti nepulti jos, 'litui mirus, 
vo spaudą, kad lietuviai gruo- tik Rumunijos, Lenkijos ir Ven- 
džio 2 d. muziejuje pradės 35- 
tą Christmas Around the World

ELEKTROS ĮRENGIMAI. 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS - 
4358 So. Washtenaw Ave.

TeL: 927-3559

nyčių valdytojus, kad vysku
pijose priglaudintiems lietuvių 
kilmės kunigams būtų suteik* 
tos pilnutinės (integralinės) 
teisės ir sąlygos savakilmių 
avelių pastoracijoje, kurioje 
ypač prieauglis be savakilmių ditorium ir leidėju, kol pagal- 
kunigų orientacijų atsidūrėme bininkų atsiras. Jaučiaus lyg 
žiauriame dvasiniame pasime- dumblan klimpstąs, todėl Pą- 
time bei nuklydime. Peticija ties patarimų ir kokios nors 
pasirašėme Kolumbijos lietu- pagalbos šiame reikale esu la- rojo Pasaulinio karo metu tar- 
vių katalikų jaunimas, senimas bai reikalingas, kadangi esu navusieji sąjungininkų daliniud 
ir giminaičiai. t spaudos darbuotojas! A č i ų. se, Amerikoje turi teisę į tokią

. . _______ _ pačią pensiją, kokią gauna ve-
< teranai amerikiėčia. Lenkų ka- 

riuomenėje tarnavusieji lietuviai

REAL ESTATE eoa SALE 
Narnai, žemė — Pardavimui

• Kalėdų, Naujųjų Alėtų, šei
mos ar asmeniškų, švenčių ir 
kitomis progomis Naujienos 
yra gerausia dovana, išreiškian
ti daug norinčius sakyti jaus
mus. Jų ttaip neišreikš atvirutė, 
laiškas ar blizgantis daiktas. 
Naujienos sveikins mylimą as
menį ne tik šventėse, bet ir kas
dien; Užsakykite jas- Užsaky
mui rašyti Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, Ill. 60608 
arba skambinti telefonu 421- 

<Pr.>

Antijokijos departamente jų 
gyvena gal koks 50 asmenų. Jie 
jau tvirtai įsikūrę, gerai gyvena 
ir nemano kitur važiuoti. Bet 
jie .turi, kaip visi, visur ir vi
suomet, bėdų lietuviškoje sri
tyje, lietuvybės išlaikyme. Tai 
matyti iš vieno laiško^ rašyto 
mokytojo Jono Kaseliūno iš Me 
delino, būtent: “Amžiui ir se
natvės pensijai prie ribos artė
jant, randu tikslinga kai kuo tie 
tuvybej pasitarnauti. Neabejo
ju, jog šiame esamo vienos nuo- parašų peticijai, 
monės. Kiekvienas jaučiame ko
kią nor^ duoklę skolingas sa
vo Tėvų Kraštui-Lietuvai. Ki
taip ir būti negali!”

To jausmo poveikyje ir mū
sų prieauglis pajudėjo, nors 
virštrečdalis jų lietuviškai ne- 
besusigraibydamas. šis gražus 
jaunuolių užsimojimas mus se 
nesnius pažadino ką nors da
ryti, kuo nors tam jaunimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ffi ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS ME.XESLMA1S ISSĮMOKUIMA1S

• ' DEL VISŲ INFORMACuŲ. ^REIPKlTES J

REAL ĮSTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

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

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

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

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

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

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

PLATUS LOTAS arti §v. Kryžiaus 
ligoninės Pimis.
. 4 BUTU MŪRAS ir 3 auto mūro 

-garažas iš geru ranku priešais- parka. 
Naujas eazo šildymas ir nania^elekt- 
ra. $8,500 pajamų..Vertas $50,0007-

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prio 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
. 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO; DLL. 6C608

Mokyt. R. Mickevičius, 
kandidatuoja i

NAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS
NAUJIENOMS Šiemet tuėjo 60 meti} Minint tą‘sukaktį gerbiant pirmoje 

Amerikos 'lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam* lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajui.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtą lietuvių laisve, 
neidamos ir nesldėdamos i sandėrius su okupantais ar jų Įgalio
tiniais. -

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendrai Institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą žiais 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 metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi J visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems -Aarbams nė tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietmos ir Jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesaM*.
KAINUOJA: Chlogoje Ir Kanadof* metami — $30.00, pusei mėty — 

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00; Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14-00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę ne mokam a L

Pražcma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

JO, VISUOMENES 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. _____ _—______ —- ----- - _ $8.00

Dr. A. J. Gussen. — DANTYS, jų priežiūra;-sveikata ir grožis. 
‘, Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik  -----:—_

Minkštais viršeliais tik____________ _____ :________
On A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tilrt—-----------

vadovaujami Frank Zapo- 
vak.

ak. muziejaus 
valgykloje bus lietuviškų patie 
kalų pietūs. Vietas galima re-; 
zervuoti tel. MU 4-1414. Mu
ziejaus rotundoje yra lietuyiš-: 
ka kalėdinė eglutė. Šiemet jų; 
yra 28.Programą globoja; Lietu
vos gen. konsule Josefina Dau- 
žvardienė.

— Worcesterio lietuvių orga
nizacijų taryba ruošia susipaži
nimo, su Pranu ir Algirdu Bra
žinskais pietus gruodžio 5 d.’ 1 
vai. Baironio parke. Kviečiami 
apylinkės ir tolimesnių vietovių 
lietuviai. jLO-’

— Stasė Jančauskiėnė, Vida 
Sužiedėlienė, Liuda Šukienė, 
Juozas Rentelis r Mikas Subatis 
išrinkti LB Brocktono apylin- 

dalyvauti, pelnas skiriamas lie-i kės valdybom -Ė?. , Ribokienė, R.
I Bielkevičius ir A. Jtlrkštas per
rinkti kontrolės komisijom Pra j 
eitą kadenciją-^ apylnikei pirmi
ninkavo Eligjus Sužiedėlis.-

— Illinois valstijos loterijoje; 
lapkričio 25 d. ’traukime laimė- į 
jo 17 ir 626, spalva -— mėlyna, 
Car-a-day Cevelle. į

—Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos, Chi- 
cagos skyrius ruošia šaunų, 
Naujų 1977 Metę sutikimą, The 
Landmark II salėje, Archer 
Ave. & Roberts Rd. Bus pilna 
vakarienė, gėrimai, šokiai, šam
panas ir užkandžiai prieš pa
baigą. Pradžia 9 vai. vak. Dėl- 
rezervacijų skambinti t et. 476- 
1449. (Pr?) _ ’ 1 ;

Prano Čepėno Nauųjų laikų 
Jr"Lietuvos istorijos ‘pirmasis to- 

;nias — XIX amžiaus pabaiga ir 
? amžiaus .pradžia iki Pjrmo- 

w ’ i pasantinio;karo — baigiamas
spausdinti M? Morkūno spaus- 

' ;tuvėje, Chicagojė.
Jau parašytas bei rengiamas 

. spaudai ir antrasis šios istorijos
• tomas, kuris apims laikotarpį

------------------------ Quo pirmo,jo pasaulinio karo 
Cheryl Lequeux pagamino anksty-: ligi 1920 m. pabaigos. Leidiniu 

vą Kalėdy eglute 76 retomis dwano- rūpinasi Liudas Šmulkštys.
mis, pažymėtoms 1976 mėty 200 me- r J
ty JAV laisvės kovų ir nepriklauso- ; ;Kas vert. Brežneva

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiaL Ilgų metų patyrimas.

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

1% AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros paiamosl Ar
ti 59 ir Talman,

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

ŠIMAITIS P.EALTT 
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tek 436-7878

Peticijos ntintis’yra sena — 
gimusi tuoj po II Vatikano 
Susirinkimo. Nesiskubinau pas 
kelbti kadangi dvasiniais rei- rotis Milkovaitis, IJiyS Ramo 
kalais rūpintis turime vysku- vės ir Šaulių S-gos vaidybos pir- 

s ir (Iva^iiškius Romoje. Bet mininkai, kalbės Lietuvos ka- 
besitesianti mirtina tyla sako, riuoinenės atkūrimo minėjime 

įvairių jog be pasauliečių užnugario gruodžio 5 d. šv. Kazimiero sa- 
jie nieko atsiekti nepajėgia. I lėj, Racine. Jūrų šaulių Daukan-

Tuo labiau, kad II Vatikano to kuopos pirm. Edmundas \'en- 
Susirinkimas yra mus įgalio- gianskas rodys lietuviško, gyve- 
jęs bei įpareigojęs šąvo mintis nimo filmus. Minėjimą ruošia 
pareikšti (Žr. II Vatikano Do- DLK Kęstučio šaulių kuopa, 
kumentai, liet, vertitnas, I to- —Tradicinis literatūros ir dar
nias, psl. 241). Tais.it tolimes- nos vakaras ruošiamas Los An-. 
niais dokumentų įpareigoji- gei^s šv. Kazimiero pajrap. salėj 
mais remiantis, mes galime bū gruodžio 18 d. Joje dalyvaus Lie
ti apkaltintai^ savimi nesirū- tuvių Rašytojų D-jos, pirm. kun. 
pintinu, jei dar vis delsime Leonardas Andriekus. Jurgis 
kažko laukdanrų. Gliaudą pristatys jo j naujausią 1

Todėl Lietuvos katalikų baž poezijos rinkinį “Už vasaros var 
nyčios metų ir mūsų 25 metų tų”. Programoje dalyvaus Alė 
išeiviškojo gyvenimo sukak- Rūta, Dalila Mackalienė, Giedra 
čių progomis ryžtuosi atsišauk Gudauskienė, Raimonda Apei
ti į pavienius šeimų narius dėl kytė, Birutė Dabšienė, Pranas

Visvydas ir Bernardas Brazdžio- 
'• Visų atliepimo laukiąs, Jū- nis. 
sų: J. K.

Medeli ne kun. Tamošiūno rū Stay nėr, Ont 
pėsčiu buvo leidžiamas žurna- Wasaga Beach miesto tarybą, 
las “Kolumbiojos Lietuvis”, ! —Ladas Giriūnas išrinktas K- 
kurs vėliau redaguojamas dr. LB Otawos apyl. pirmininku, Al 
Gaurišo, pasirodęs sviete porą dona Simonelienė — sekr., Regi“ 
metų, dingo be pėdsakų. Da-na Aulinskaitė — ižd., Kazys Sat- 
bar -Medeliniečiai vėl pajuto kevičius — parengimams, Rūta 
lietuviškos spaudos reikalą, ka šiulytė — Jaunimo reikalams, 
dangi JAV ar Kanadoje bei ki Juozas Danys ir Vytautas Ra- 

padėti, kad lietuviškoji dvasia tuf pasirodanti lietuviška spau džius — ypatingiems reikalams, 
atgytų. Pasidalinkime savo iŠ- da juos pasiekia labai netyar- _Nevy Yorko Lietuviu Atletu 
eiviškąja patirtimi su pasibars kingaį 
eiuosiais tautiečiais, kad paaiš- luotai 
kėtų kas ir kuomi padėti gale- ryžtamasi, žurnalą atgaivinti, 
sime. Sugestijas tepateikia ir bet jau “Pašnekesių” vardu, 
lietuvių kalbos nemokantieji Tos minties iniciatorius moky- 
šeimų nariai. Susikalbėsime tojas Jonas Kaseliūnas tuo rei 
per vertėjus. Visų mintis per- kalu štai ką rašo: “šiame laiš- 
duosiu visų lietuviškųjų šeimų ke talpinu to “Pašnekesio” 'Nr. 
žiniai, kad tuo Būdu išvengus 1 pradžią, kol kas tik juodraš- 
jų užsigulėjiino posėdžių bei tyje, nes ištisas bus išleistas 
valdybų protokolų knygose. tik ateinančio mėnesio vidury- 

Lauksiu pasisakymo į klau- j e ir po to pasirodys kiekvieną 
simą, kaip atgaivinti ir išlaiky- mėnesį. Kokio nors, ryšiams pa 
ti lituanistinę veiklą šiame laikyti, leidinėlio turėjimą iš- 
krašte? Ir ypač, kad išsireikš- kėliau Medeline LB Valdybo- 
tumet dėl peticijos šv. Tėvui, je, kuri sumanymą* ■ palankiai 
kurioje prašoma nužemintai priėmė, bet dėl spausdinimo 
Jūsų šventenybe paakinti baž priemonių ir laiko neturėjimo 

neatsirado galimybių tokiam 
leidinėliui steigti. Todėl apsiė
miau pirmuosius ledus pra
laužti savo paties pakaušiu ir 
kišene, t y., tėkš pabūti redak 
torium, spaustuvininku, ekspe-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, IU, 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūlles įvslrlv prakly.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIU.

TESTAMENTAI
Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos- kaina $3.. Su legališko
mis fortnotnis —$3.50.

Užsakymus su- Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago Ill. 60608. 6100

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

vieninteli
i lietuvi kailininką ^4 

Chicago Je^M<normaną
>«J^kBURŠTEINA

263-5826

677-8489 
(bato)

O T A SUSIVIENIJIMAS -
I . LIETUVIŲ i

K-7 AMERIKOJE '
SLA — Jau 30 tnaty tarnauja lietuvių visuomenei' i^lhnokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių f savo apdraus
tiems nariams. _ • ‘ \

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy
bes apdraudę Ir ligoja paialpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS nelaiko pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. ‘ ?

SLA — Jau turi daugiau, kaip tris su' puse milijono Jolerfy kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti (vairių klasių reikalingiausias apdraudlt nuo $100.00 
iki $10,000,00. x

A
SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąią Apdraudą • Endowment In

surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštoje mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama llatuvftkv KLUBŲ Ir drauąilv na
rtams. Už $1,000.00 akddentalės apdraudos mokestis $2.00 
1 metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiSkins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdinta* Informacijas, jetira paraiyaft:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST SO STREET, NEW YORK. N. Y. 10001

Tais sumetimais vėl tyįutavo Jaunimo choras, diri
guojamas Jūratės Veblaftytės ilk), pradės ją 7:30 
Lichtfield. J chorą priimami ber Nuo 5 iki 8 vai 
niukai nuo 15 ir mergaitės nuo 
13 metų amžiaus. - ’ • V

— Už visus mirusius klubo 
narius šv. Mišių auka buvo at
našauta Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje šių metų lapkričio mėn. 
28 d., sekmadienį, 10 vai. ryto.

Čikagos Anglijos-Brita- 
nijos Lietuvių Klubas..

— Lietuviu žurnalistu S-gos 
Chicago? skyrius ruošia flmųva 
karą gruodžio 4 d. 7 v. vak. Jau
nimo centre. Bus rodomas slap
ta išgabentas filmas Iš Sov. Są
jungos. Taip pat bus rodomi fil
mai iš gen. S. Daukanto gyveni
mo ir iš nepriklausomos Lietu
vos laimėjimų — Letuva Euro
pos nugalėtoja. Visi kviečiami

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

Tais.it



