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TRUMPAI IS VISUR

Ml
Amerikos karinė vadovybė 

daug patyrė iš iškelto rusę lai
vo paslapčių apie Sovietų povan
deninius laivus ir jų ginklus.

nos - esančios palestiniečiųsto- 
vyklas išeities bazėmis pries Iz
raeli. Sirija stengiasi išvengti 
susikirtimo su Izraeliu pietinė- 
je Libano dalyj e prie Izraelio

mundurą beveik 20 metų pra
ėjus po Lenino mirties ir juo to-

kite man, Solženicynas ne emi
gravo, o buvo ištremtas, jie iš
varė jj”. 5

revoliucinis palestiniečių judėt*
jimas. * '..L

bežemiams ir mažai turintiems 
žemės meksikiečiams, kurią iki 
šiol valdo, nedidelis skaičius že
mės savininkų.

Bežemiai, nelaukdami nie-

BUKARESTAS. — Dvi dienas 
trukusi Varšuvos Pakto sateli
tinių kraštųkonferencija nutarė

buvo slaptai 
įvarų sprogi'

mėnesiu anksčiau prieš prez.
Kenedžiui žuvus, prašė rusų pa
siuntinio Meksikoje leisti jam 
važiuoti į Rusiją ir suteikti ne
mokamą kelionę. Kiek vėliau to

nių-musuhnonų delegatai ir iš
dirbti taikos meto būsimą Liba
no valdymo formą.

BEIRUTAS. — Krikščionių 
jėgų . žiniomis, Siriją spaudžia 
ir reikalauja, kad palestiniečiai

džius jų sąlygai Jie .sako, kad 
Libane taikai atsiekti srlygos 
yrą priimtinos, suradus visiems 
priimtiną . išeitį pietų Libane, 
kur nori įsiviešpatauti remiama 
Izraelio krikščionių milicija.

irnetpeštjmea^. Jub< ypnčtai 
• jMtefko -«ocMi|tar ir ktemmtoi

TOKIO. — Kinų laikrašti* 
Peokle’s Daily perspėja prieš 

organizavimą bet kokių grupių, 
bet kokioje formoje politinei 
kampanijai prieš “keturių gau
ją”, bet nepaaiškina kas yra ta 
"keturių gauja”. Tik Fukien 
provincijos radijo pranešė, kad 
tai yra “keturi susikompromi
tavę radikalai, kurie Mao Co-

MURADIYE, Turkija. — že
mės drebėjimo šiaurės rytų Tur
kijoje, įvykusio praeitą savaitę 
trečiadienį, nelaimę keleriopai 
didina blogiausias oras — šaltis 
ir sniego audra ir pūgos . Dre
bėjimas sunaikino apie 100 kai
mų, kur pagalba begalima pri
statyti helikopteriais. Nemažiau 
kaip 95 nuošimčiai gyvenamų 
namų sugriauta ir sumaišyta su 
purvu, žuvusių skaičius spėja
mas bus nemažesnis kaip 5,000. 
Drebėjimo smarkumas pisgal 
Richterio lentelė buvo 7.6, be
veik toks pėt kaip I960 metais, 
kuomet žmonių Turkijoj žuvo 
30.000.

Mri«, laimė|tMl vahti|M »utarii«tO* 
ra. JI parvllki, kad |1 wrveilanH «■ 
dalios Mdu% korty matu H karta w 
aava dravpla Pakalanti t Bukaniata

riausybė, viena iš kitų, niekuo
met tokios Sovietų Sąjungos ab- 
sorbacijos nepripažino”.

mas Sovietų Sąjungoje staiOKš 
gražus, jei ten tikrai toks rojus, 
kaip j i nupasakoja, kodėl yra 
taip, kad tiėk daug žmonių no
ri iš ten emigruoti ? Garsūs var-

Mao Cetungo našlė 
provokuoja nerimą

, WASHINGTONAS. — Kon
greso komitetui pradėjus tyri
nėti iš naujo prez. Kenn ėdžio nu
žudymo klausimą, amerikiečių 

: aikraščiai tuo ■■■ pačiu pradėjo 
skelbti iki šiol dar nepaskelbtų 
žinių. Pavyzdžiui, Washington

puoštis ir ordinais apsikabinėti. 
Vėliausiai maršalų uniformas 
užsivilko du naujokai — Šorietų 
Brežnevas ir Ugandos Mini Ami
nas. Brežnevas jokio kariško

m. Amerika išsikėlė su visomis 
jame buvusiomis torpedomis ir: 
aų ^slaptais dokumentais, pasi-! 
stačiusi Howard Hughes bendro
vėje specialų tam tikslui laivą- 
keltuvą.

Pasak Time žurnalo, ČIA tada 
skelbusi, kad jiems iškelti rusų 
laivas nepavyko, bet tai buvo ne
tiesa. £ Taip buvo skelbiama ne
norint erzinti rusų. Kad rusų 
laiyo iškėlimo operacija buvo pi-1 
nai pavykusi, dabar patvirtina 
vienas. Amerikos kariuomenės 
jūrininkų karininkas, dalyvavęs 
tuomet laivo iškėlimo veiksmųo-*

licijos režimą ir pagaliau į kariš
kus mundurus. Tik du komu
nizmo -pravadyriai — Leninas 
ir Mao niekuomet nebuvo kariš-'

-r ■ ■
Socialistų Internacionalo

v, -nutarimai '/ *•

. ‘ s." •. ; ' •

f ‘ Kairiųjų musulmonų lyderiai, 
susitikę lapkričio 28 su arabų 
taikos dalinių vyresniaisiais Li
bane, pareiškė, jog jie sutinka

šimtai paukščių nunuodyta
SAN LUIS OBISPO, Čalif. — 

Paslaptinga šimtų varnėnų ir 
karvelių maro liga greit paaiš
kėjo r Kalifornijos Politechnikos 
universiteto technologai dary
dami išbandymus kaip sukontro
liuoti paukščių prieauglį, panau
dojo apnuodytus grūdus.

Tautinės Kinijos valdžia Taiwan 
saloje. Negana to, Kosaka davė 
suprasti, kad Japonija labai pa- u
tartų Jungtinėms Valstybėmslj”^^ Minėtoji, Londone 
palaikyti Pietų Korėjoje organiacija skeliu

kad kalinamųjų tarpe yra teolo
gų, artistų, profesorių ir musul
monų bėi kurdų disidentų. ■ Ira
no vldovas šaehas Mohammad

Library of Congress G r.
Periodical Division
Washington, D. C. 20540

Ml taka

Australiją nuvertino savo dolerį
SYDNEY. — Norėdama padi

dinti savo gamybos — vilnų, 
mėsos ir kitokių prekių eksportą, 
Australija nuvertino savo do
lerį 17^ Duošimfiu. Lyginant 
su JAV doleriu, už Australijos 
dolerį mokėjo $1.2354, dabar 
mokės $1.0174.

naujam prezidentui 
najamJV prezidentui 

TOKIJO. --- Japonijos užsie
nių ministeris Zenttaro Kosaka 
pareiškė kad Japonija pataria 
naujai išrinktajam į prezidentus.

irgi Meksikoje. Jis su jais kal
bėjosi telefonu.

Washington Post apie tai ra- 
šydadmas primena, kad nei FBL 
nei Warreno komisija, tyrinėju
si prezidento nužudymų,-to fak
to nežinojusi <

Sinaloa valstijos gubernato
riui Alfonsui CaMeronui pavyko 
bežemius ir latifundiją darbinin
kus, reikalaujančius žemės, ap
raminti, pažadant tuojau išda
lyti 32,000 akrų bežemiams, že
miųsavininkai ir žemės ūkio da-r 
bininkų lyderiai sutiko žemės tarlaoa partlsaa. Tai bva antrafl mo- 
dalijimo reikalus atidėti iki nau
jai išrinkto Meksikos preziden
to Jose ’Portillo inauguracijos, 
iki naujai išrinktai prezidentas 
nfWalal pradėta mvo paral-

džia kalėjimuose laiko 3,000 te
roristų.

Lenkijos vyskupai kritiknoja 
režimą

VARŠUVA. — Romos katali
kų vyskupai Lenkijoje visoms 
bažnyčioms išsiuntinėtame sa
vo laiške kaltiną komunistų val-

Sovietų Rusija stengėsi perim
ti į savo-rankas steigiamąjį už? 
sįenio reikalams komitetą, bet 
nepavyko. Sovietai turėjo pri
pažinti nevaržomą komiteto 
veiklą.
- ' Konferencijos; komunikate sa
koma, kad siūlomas atominių, 
ginklų > pavartojimo sutarties 
projektas bus išsiuntinėtas vi
soms Helsinkio sutartį pasira
šiusiems 35-kioms valstybėms..

perži urėti Amerikos'politiką ry*^ 
Šium su karihėmis- diktatūromis 
Pietų Amerikoje ir su patarimu 
pripažinti Panamos pretenzijas 
| Kanalo zoną. Tokia rezoliucija 
priimta £)wgiant Socilistų Inter
nacionalo tryliktąjį kongresą, 
kuriam pirmininkavo buvęs Va
karų Vokietijos kancleris Willy 
Brandt.

Kiek tikrai kalinių Irime
VIENA Austrija.—Amnesty 

International paskelbė, kad Ira
nas savo kalėjimuose laiko tarp 
25,000 ir lOOJXX) politinių kali
nių fr kad Irano slaptoji tarny
ba tardydama dažnai vartoja

' Arabų vadai pranešė sirijtečiams, kcrd 
sunkiųjų ginklų jų daliniai neatiduos

BEIRUTAS, Libanas. — Taiką Libane vykdanti Sirijos ka
riuomenė įsakė visiems, ypač palestiniečiams, atiduoti visus turi
mus ginklus; tuo norima nuginkluoti kairiųjų miliciją, kuri yra 
apsiginklavusi iš Maskvos atsiųstais sunkiaisiais ginklais. Tačiau 
jie atsisako ginklus atiduoti iki nebus priimtos kairiųjų musul
monų statomos taikos sąlygos. Toks kairiųjų, o taipgi ir pales
tiniečių nusistatymas nusiginklavimo klausime gali iššaukti nau
jus karo veiksmus Libane,

’ ■ Žemės klausimas
Meksikoje

CULLANCAN, Meksika. — 
Sparčiai daugėjant gyventojų 
prieaugiui, Meksikoje aštrioje 
formoje iškilo žemės nuosavy- 
bės klausimas. Baigiąs kadenci
ją Meksikos prez. Luis Echever
ria Alvarez buvo įsakęs Sonora

ya atakavo buv. JAV ambasado-
- riaus William W. Scrantono pa

reiškimą, kuriame jis perspėjo, 
kad dętentės pagrindinė sudė
tinė dalis yra civilinių teisių ga
rantijos.

' . Mrs. Biriukova pareiškė,, kad
visoje Sovietų Sąjungoje, įskai- 

. tant Latviją, Lietuvą ir Estiją, 
f socialinė lygybė yra jgyvehdin- 

ta “plačiausia to žodžio prasmė”. 
"Bet JAV atstovas”, ji toliau

lūs, prieštankinius pabūklus ir 
atidavinėti juos nurodytuose 
ginklų surinkimo punktuose. Ta
čiau kai kurie krikščionys, ne
pasitikėdami taikos daliniais Li
bane, savo ginklus ėmė slėpti 
centraliniame Libane. Gi peles- 
tiniečiai tuo pačiu nesiskaito su 
arabų taikos daliniais,' įtardami 
Siriją norint įsigalėti Libane; 
jie paskelbė, kad norima sunai
kinti palestiniečių revoliuciją. 
Vienkart jie pradėjo naujai pie
tų Libane. cemento blokais ir 
smėlio maišais tvirtinti savo sto- 
vyklas. Dešinieji libaniečiai juos 
kaltina, vežant ginklus j tvirti
namas stovyklas.

Libano naujasis prezidentas 
Elias Sarkis stengiasi sudaryti 
visiems priimtiną vyriausybę, 
taikiai pradėti valdyti ir atsta
tinėti civilinio karo metu su
griautą Libano kraštą.

Sirijos kariuomenės daliniai, 
kurie dabar yra sustoję 15 my
lių nuo Izraelio sienos ties Lita- 
ni upę, norėtų užimti visą pietų 
Libaną iki pat sienos, bet Izrae
lis lapkričio 28 įspėjo sirus to 
nedaryti. Nepaklausius, Izrae
lis neliktų nuošalyje, bet pra
dėtų karinius veiksmus. Izrae
lis pabrėžė, kad jis nesutiks leis
ti Sirijos kariams peržengti ti
tano upės.

JAV išskėlė visa 
povandenini laivą
NEW YORKAS

750 mylių nuo Havajų, nusken
do rusų povandeninis laivas. Jis 
nuskendo į, 16,000 pėdų gilumą,

;■ Varšuvos Pakto kraštų konfe
rencijoje taipgi buvo nutarta.su- 
daryti bendrą užsienio klausi-, 

lestiniečių stovyklų, ir netovfei-f iįMi^ reguliuojantį komitetą ir 
tų-.-Sirijoa kariuomenė. - - <

Sirija, atrodo, -tenkindama 
Izraelio reikalavimus, pareikala
vo iš palestiniečių lyderio Ara
fato atitraukti palestiniečių par
tizanus nuo Izraelio sienos, įleis
ti Sirijos kariuomenės dalinius 
į palestiniečių stovyklas, už
gniaužti palestiniečių kovoto
jų tarpe radikalinę veiklą-ir 
nutraukti visus ryšius su Li
bano kairiaisiais, kurių pusėje 
palestiniečiai kariavo.
? Arafatas sutiko su paskuti-

.. Radijo žinios 
apie Lietuvą

WJOB radijo stotis, banga 
1230, iš Hammond Indiana, lap
kričio 30 d. 9:05 vai. ryto ir 6:05 
vai. vakare perduos pusą valan
dos trunkantį pasikalbėjimą su

Jungtinių Valstybių ambasadoriau atkirtis 
sovietų atstovei Biriukovai

St. Petersburg Times šeštadienį lapkr. 27 d. laidoje rašo: 
: JUNGTINĖS TAUTOS, N. Y. Jungtinės Valstybės ir So
vietų Sąjunga penktadienį, karštų debatų metu Generalinės Asam- 
blejos komiteto posėdyje apsikeitė kaltinimais civilinių teisių pa
žeidimų klausimu. ' -

Kalbėdama iš rusų pušės 
asamblėjos Socialinių, Kultūri
nių ir Humanitarinių Reikalų kd-

tatorius vargu ir skaityti rašyti 
moka. ’ ' C >

Vėliausiai išsikepęs maršalas 
su maršalo lazda yra po Mao mir
ties Kinijos boso vieta užėmęs 
"maršalas” Hua.

Žemėsdrebėjimo 
nelaimė Turkijoje 

šalčiai ir sniego pūgos 
trukdb gelbėjimą '.

..
Visi diktatoriai 

maršalųuniforiuose
t LONDONAS. - D. P. — iš- 
skiriant politiniai aklus, kurčius 
ir besmegenius, visi žino, kad

WASHINGTONAS. — Kali
fornijos kongresmano Barry 
Goldwateno žmona Susan, po 
tūrių metų santuokos, 'atsiskyrė 
praėjusią savaitę. Goldvvaterięnė 
tarnauja Washingtone, vienoje 
real estate firmoje.

Prostitutė nuteista pakarti

EOT OF SPAIN, Trinidad ir 
Tobago. Vietinis Trinidado teis-

»
v.
f



Aūtii-ai reiškia, kad žmogus tu
ri reumatoidini artritą. Jie gali

|į ISaajBBaUų mokhfo. žinių populiarus pe 

_  . , „ JONAS ADOMAVIČIUS. M. D.

;■ WeAtfew© ARTkiFa ANWB!Ej!
t*-4 - *

Tik anksti ligos pradžioje pradętas gydymas nuo 
re’ matoidinio artrito suteikia pasveikimui didesnę ga-

. lupyte-. Georgę E. Eh^iįęh, M, D.:

T.or> ■ žmonės ne visada eina pas gy- dės maldai (ir savo riešus per- 
a ... dytoja laiku. Ypač jie apsilei-į daug ištemps).

dtia reumatinių negerovių rei-1 Dar vienas nykščio sausgyslių 
kainose. Neteisingai dabar žmo- ’ makštų užsegimo (tenosypovi- 
nės įsikalė galvon žinią, būk nuo ftis) ženklas yra sekantis: ligo- 
reumąto nėra vaistų. Jie esti nis pats mėgina pakelti savo ki- 
ntivergti kreiptis pas gydytoją tos rankos nykštį prispaustą prie

■ • - - tik tada, kai jų sąnariai išsikrai- idelno. Keliant nykštį ranka pa
po. į. visas puses. Tada joks gy-' sukama nykščio pusėn. Tada 
dyto j as, nors viską darys, nepa- į pajuntamas stiprus skausmas 

.A-jėrs patenkinti paciento. Todėl.p<ų^ųjdpšj,;š&iavojiino duobutės 

. ..-visiems mums svarbu patiems srityje (tarp, nykščio, ir smiliaus.
.atsiminti pirmuosius reumatui- j Gydytojai 'skausmą vadina Quer- 

_ . . dinio artrito reiškinius. Jis, vęin’o ženklų. Abu minėti tiri- 
_ kai” žinom, S visų artritų yra mai gali sukelti skausmus, virš. 

- sunkiausiai gydomas ir didžiau- i'ėšo. Tiedu abu ženklai darne-
. . riaš kcmriiĮaibijas suteiki s sėr- 

. gan'iaianu Todėl nėra kitos iš
eities iš tos negerovės; stenki- atsirasti dėl nuvarginimo ran- 
mės Ausekti pirmuosius tos ■ Ii- kos n. mėtai riešą varginant, 
gos .’erikln* ir paąsavo gydytoja AL -i • ■ f .. . .° ‘ “ * j Klubuose, keliuose, ciumyje ir

i kulnyse - anksty tie 'i re’ėinatoidi- 
riib artrito ženklai

/ t r .

; - TA hnoss sulenktų . kojų su- 
štyvėyimas pasitaiko sergant 
-eumatė-idiriiu artritu ir sąnarį 
n ? iki n anč: ą liga (degenerative 
joint disease)-. Reumatoidinis 
artritas (taigi, uVegiųiaš) irsą- 

takos nykštis negafi-pasiėkti są-' riąrĮp. nykimo sūkeliantr negero-

fits sunykimąs pasitaiko reuma
toidinio -artrito atvejuje; Bet -ir 

t. kitos negerovės gali toki nykimą 
sukelti: Kai pacientas imas-pa- 
našiąi skust;š;'reikia žiūrėti ki- 
tos;priežastręš;;(iie rien rėuma- 
toidinfo arir'to)-’.'. Reikia sergan
tįjį išklausti: ;nr, sur-pakartotinai __ _ __
neužgauna te nykščio pąduškėię ri&Vią) ’už&g^o (^heritis):, Tas 
dirbdamas sų' r’-aktuku. ar rašo pasitaiko Aetgant. ankšįyjjųoją 
mašinėle ar.-pąkąjtotinai jis ne- rewmatoi-tiaiu artrito. Tada n'e- 
sukinėja sar-o" rį^ą čirb3ąrfąs5Įgali. žmo^sjpitaaį.ptįėstį_k,4iy 
puodus ar lempoms abažūrus. Į eer sąnarius. Tas 
Kiękviep a s. galį'. .susekti tokią 
negerovę latrai {inkšti atlikda
mas sekanti tvrimąy reikia stuk
teli savo pirštų galais, ligonio 
nykščio šaknį' (ties delnu). -Ta
da-ligonis imą. jausti lyg ądatų 
badymą nykštyje, smiliųjų ir vi
duriniame niršte, (zj’dytojų va-

,. dinąmąą. Ilnelmo žęnkjas); Tą 
' patį adatų, badymą jaus sėrgžh.- : 
tvsis. ankstybu reumatoidiniu ■ 
ąriųtitų. (ar minėtai bedirbant; to Pažymys, yrą kelio iš abiejų :

. sužalojimu), kai jis rankas su-, pusių ir žemiau girnelės patini-

pradėti energijtįg.y gydymą.
1 ' • z ' ■* r

* - '• • '** ** - • •i
P: - Nykščio pakitimai ankstybieji

■ - / u
reumatoidinio f: artrito sukelti

Sumesta -hri šuo pagalvėje, 
■kuri visada ėsti atsikišusį. Tžįs 
tos r-aduškėlėš sunykimas'(rau
menų, nykimas) sutrikdo nykš
čio darbą. Tada išriestas plas-

vo galų mažojo piršto galą, ši-j vė^(degeheraciia)- kkibo sąna- 
■'yje sutrukdo koją .sulenkti, vi
dun- iš-išoįai mas’ikti Skausmą;. 
Atoho: t-anprio-išsikišime gali; su-; 
/--ę t’- tvn esančios tepalinės- są
nario- dėžutės • (bissoš)mįldegi- 
THaJt'fh’jrsiri&k ■.•?&,..£ - . .

■ . ' ' V-, ■?•*’ A « P .

Keliu sulenktai? saįštyvėjimas, 
-stb ;_(fr '■.ausgyslių inakštų.'Xsy-

"Av^ncią eiveiią-; (ligonis -'-ima 
vilkti kojas-,• Tąą negerumas ryš- 
kiausiąi. pastebimas- žmogui A li
nant; žemyn laiptais. Visada že- 
mvn ]Mį reumatoidiniu artritu 
sęrgaaįiaiąnr yją. daug sunkiau/ 
negu. ąkštymlaiptais-, lipti.-, Visa
da. esti skausmįngęsnis žemyi- 
Iįoim.as jtųrigt reumatoidinio. ar
trito .paliestus kėlius.

Bar kitas reumatoidinio aitri-

Mikelevičius Grafika

mas. Kartais patinimas atsiran-1suštyvėjimui giminingų negalių'nūs, minėti pakitimai pranyks 
da kelio užpakalyje ._L~' — 7
me. Tas patinimas sutrukdo ko- į Išvada. Minėti gūželiai ir mai nuo hormonų vartojimo) vė-

-.jo įlinki-(atvejais. .. i ta, o gimdoj buvęs (neprikiaųso-

jų venomis nutekėti kraujui. Ta- kiti čia aprašyti ženklai atsiran-į žys lieka. Taip neteisingai ap- 
da anksti gaunas labai atkaklusJ.da reumatinėse negerovėse dar kaltinami esti moteriškieji hor- 
— gydymui nepasiduodantis gerokai prieš laboratorijose ran-j monai.
čiurnių (apie kaulelius pėdoje) J------ ‘ I *ti_. ----- .--j..' —x-
sutinimas. Prisimintina gydy
tojams, kad kartais šalia sąnario 
atsiranda blauzdoje apvalus mai- 
'e’-is (cysta) —■ tada toks maišė-

daEfs tų ligų požymius, žino- Nęra kito vaisto vietoj metė
dami tekius, ženklus mes gali- riškųjų hormonų, kurie gyveni
me anksti susekti reumatinę Ii- ,mo permainos sulaukusioms mo- 
gą ir daug sėkmingiau ją tvar- Į teriškėms suteiktų subjektyvi- 
kyti. Minėtus reiškinius paste- nį ir objektyvinį palengvėjimą, 

lis nepalaikytinas už trombofle- bėjęs pacientas tyri -kreiptis pas 
bitą. savo gydytoją. Tada daug ge-

Kai norima susekti ankstyba’ ^0)33 galės mums tal- 
kelio sąnario sutinimą _■ kai AWMtaW* «»•
ar jame mažai, skys 10, daroma x A

toks kelio-sąnario masažas.-- Ke- ytn.; Consultant, Au-
's suimamas, abiem rankom- * .
Vidurinėje kelio pusėje esanti Moteriški hormonai vartotini 
-anka masažuoja keli aukštyn, . : „ . ' . ..
šonine keiio rasemaįažuojantiK ®a“fraas- ™ ’» to‘.s 

: -teka sniudSa *įlj Xmyh. Ta- homenais gyvem-
’e i- mažai skysčio esant: kelio- >’.2?™a/noI.W!autaslon:S 
-namie, ganosi ' išsipūtimas W nmenkieeiu
•idurinėj girnelės-pusėj. laikresmuose pilna nranesunu,

kad tie harmohai sukelia gim- 
č? a reitkia atlipinti, kad ne doš vėg. Daigelis moteriškių

- kiekvienas - kelio .sąnaryje su- šaklausėjfų p'ĮSn'ėšimų ir atsisa- 
' skaudėj imas .esti reumatoidnrib ko tuos hormonus vartoti, nors" 
.ftnh-fto rėnkTas. Duokim tokį vi- joms jų labai ęeįkia ir jie apsau- 

-’inio kelio, šogę skausmingą tašr goja jas nuo šilimos pilim.©, ner- 
, -ą pas pagyvenijsįąs ir. riebias rimmpsi- nusiminimo' ir -dąųgė- 
noteriškeš. Tai ne artrito žėnk-jlio kitų negerovių. Prašom pa- 
Lsdio0 darnai šąkoų-^ Aš ser
žu artričiu).. Tai riebalrnine pay _._ __
-ahrilė nudengianti nedidelį os- -gos;. ■ 
teoartritinį gūželį, .s - Atsakymas.
( Pavaliau reikia s:ekft anksty- diumu gydymo gydytojų? drąų- 
'Ąio^iųs reumatoidinio aririto į/rios/pirmininkas F-eUx-Eubr

■ ženklus kulnies srityje. Ypači ledge, dirbęs Houstopę, . dabar 
tie ženklai esti ryškūs ant di-ty-"fku5iame Yanęoj^ęryje . tos- 
džiosiOs kulnies sausgyslės draugijos nariu susjjunkim.e pra-

' ębį’dę* tęndon). Tai atsiran- n^ė kad koltikrai^jis-ųustaty-, 
dą gūželiai.... Praplatėjimas tos ta.. moteriškųjų hormonų.^ pajė-- 

'-ausg57slėš ir padų .srityje, atsi- gumas sukelti- g-’nidos' vidinės 
anda kaulinės ataugėlės sergant sienelės (endometium) vėžį, jy-

■ tiiriiro slankstelių suštyAjęjYm.ų dytojai neturėtų' nublukti' tų 
(ankylosing spondylitis) ir tam hormonų pri^.šyinį gyvenimo

pamainos sulaukusioišs mOte- 
i ričkėms. rii '.■*'.-: ■
' P*. Putled'T.e tvirtinb, kad>pra- 
, nešamai skelbia, būk moteriški- 
ihc-^nonai- paritina Jųjąidas. vėžio 
i ga’imybe n.”-o penktų, įfi fb kar
ti’ ’-ra rerdėti. Kol/tiė praneši- 

•m”i bus tytvirtintpar atmesti 
i moterisliaeji horm,0??ąi tupėtų 
bū i nriskiriami atsargumo, pri- 
s '-i’-anį rro1’T^esni tyrimai yra 
reikalingi ir jie daromi. Iki šiol 
rėra aiškiu da’ inhi anie gimdos 
vė“iu šusi-runų daugėjimą. Taip 
rot ”ėra ai’kių daviriių. kad mo- 

i toriškieti hormonai padažnina 
įgimtos vėžiais susirgimus.
I Dr. Rutledge tvirtino, kad mo- 
i terišk;e’i hormoną) gali sukelti 
. virinės gimdos sieneles nebūdin- 
j gus pakitimus — jie prilygsta 
neveikliam tos sienelės vėžiui 

. (low grade e^dometną! carcino- 
. m\).. Niekada iki sipl nepasi
sekė badymais minėtąj pakitusią 

i gimdos vidinę sienęlę paversti 
Į vė ine. Yra biologinii.skiTtumas 
; tarn .miąętai pakitusios girųdos 
ridinės sienelės ir toje sienelėje 
esančio vė’io. Nutraukiant mo-lri 
tariškei moteriškuosius hormo- vieta buvo jūros dugnas.

I ?iškinti, kaip r-.-jis. elgtis — 
rdangeim'; moteriškių* bus dėkih-

■r' "" •-'

fe^g^Wiw

(Tęsinys)

"svetimų” žemių "užgrobimo 
eteisėto” parsivarymo.

1. — Dėl Vytauto "svetimų” 
ir kitų tautų "neteisėto”

Apskritai, šiuos, iškaitant ir Vytauto "svetimų” že- 
, mių "užgrobimą” reikia aiškinti ir teisės požiūrių vertin- 

(kvalifikuoti”) ne pagal šių dienų gyvenimo sąlygas 
ir teisines pažiūras o pagal tų senų Vytauto,ląkų. Šian
dien valstybę sudaro ne paskiri žmonės, jų masė, .o iš jų 

i susidariusios valstybinės tautos, turinčios savo - apsis
prendimo teisę, kurios niekas negali-pažeisti ar atimti, 
kaip prigimtinės teisės. Kodėl taip yra? Kad šių dienų 
valstybę sudarą žmonės yra pasiekę reikiamą kultūros 
lygį, kad juos Į valstybinę bendruomenę sieja, daugiau 
šia dvasiniai ryšiai, ypač gi jų valstybinė sąmonė ir jų 
valstybinis jausmas, tuom tarpu kai anais senais Vytau
to Taikais jų tokių valstybinių tautų visai nebuvo, o buvo 
tik palaida žmonių masė, paskiri* žmonės, kuriuos valdė 
kartu su valstybės žeme karaliai, kunigaikščiai ar kitaip 
besivadiną valdovai, lyg kokią savo nuosavybę ( (kartu 
su valstybės žeme). Todėl, kaip žinome iš istorijos, tie 
valdovai savo valstybes, jei ne visas, tai dalimis,, vienas 
kitam parduodavo, dovanai-ar mamomis vienas c kitam 
“užrašydavo” arba, sakykim, išlėisdami savo-: dukteris, 
joms Į pasogas atiduodavo- Tas riša tada buvo paprasta, 
natūralu, kad niekas ir nelaikė tokių veiksmų ir santū
rių neteisėtais ar nedorais Toliau, jei.„kuris- valdovas 
turėjo daugiau jėgos, tai galėjo sau ir daugiau žemių už
sikariauti. Nors tas nebuvo, pagal jausmą, , visai gera 
ir labai dora, bet... “pakenčiama”; Todėl valdovai taip, 
ir darė, kartais net su pbpiearųr palaimmimtfc.. .'Argr ne 
tokie buvo tie viduramžių kryžiaus "karai? Ar rie tokią, 
buvo, va. popiežiaus žinioje veikęs kryžiuočių, .ąrba Vo
kiečių. Ordinas, kaip, valstybė? - i: - jų

Todėl ir Vytauto Didžiojo karai, kuriais jis" išplėtė 
savo valstybės ribas, pagąl jp meto teisines ir .dorines pa- 
Įžiūras, nebuvo nei smerkiami, nei kieno, draudžiami, ly- ’ 
giai kaip nebuvo tokie nei tų ‘'svetimų’-- valstybių žmo
nių parsigabenimai į Lietuvą, kur jiems buvo' suteiktos 
net geresnes gyvenimo. sąlygos, negu turėjo 'savame

sukeliant mažai- neigiamos įta
kos. Moteriškieji hormonai iš
laiko psichologinį ir protinį mo
teriškės pajėgumą; jų jauna iš
vaizda užsilieka, jos esti pagyve
nusios i’* gyvenimu daugiau su- 
sidomėjusios. Negerai būtų, jei 
tokiems- njoteriškėms minėti ge- 
-umai nebūtų .prieinami neduo
dant joms moteriškųjų hormonų. 
- Dr. Putlędge tvirtino, kad vai-' 
gižios įsikišimas — reikalavimas 
Tų hormonu vartijimą sumažin- 

i,* yra nėrėikalingas trukdymas 
mediciniško pataįnavimo. Gydy-- 
foia'ms nekeikia reguliamino, bėf 
reikia inforinącijų. kad jie pa
bėgtų • veikti atsakančiai. Reikia 
tikrai susekti vaisto geras ir pa- 
įvoiingąs pušes.

Moteriškės vartodamos vieti
niai —..kęemų pavidale dėl jų: 

(makščių- sumenkimo (atrophic 
jvaginitfs) moteriškuosius hor- 
hnimus- išvengia įiendjįo tų hor- 
•monų' veikimo. Gerai, kad net 

hormonų dozės apsaų- 
■vo kaulus nuo suminkštėjimo 
j (deminerahzacijos) O: kai, pa- 
j i^i-^ Ken^a nuo. šilimos pilimo. jmūsų Vytautu), ten nei sutarties- nėr^”- 
į deureeijęs,: nęsidomėjimp lytį- 
-iais dalykais, nemigos .ir gal-vo: 
(skausmų —- nėra kito vaisto 
‘kaip: reikiama dozė moterišk^jr 
'hormonų.. Gyd. Rutledge patą- 
■ ias. gydytojams prirašyti mote- 
; iškupsius hormonus, toms pači 
imitėms,- nes negalimą leisti.
5 oms kentėti vien dęį vėžio, bąi- 
’•nės, kuri -nėra da,bar pagrįsta 
; 't-sakančiais tyrimais.

Įsidėmėkite šio vėžio, radiu-
- ui gydymo specialisto tvirtini- 
. n-s moteriškųjų hormonų veik- 
i 's ir vartojimo reikalu. Visa- 
! *a naudinga yra vadovautis pą- 
' ėgaus žmogaus teikiamais, pataį- 
į ”’ais. raliovas eiti ten, kur bet 
į -oks vidutiniokas pataria eiti 

' ĄDft BANGINIO. 
j KALIFORNIJOS KALNUOS

LOS ANGELES. Los Angele- 
Gamtos Istorijos muziejus sus' 

■laukė pirmos tokios “relikvijos“ 
Į — 14 mrijonų metų senume
- bangmio griaučius tiek gerai iš
atitikusius, kad tebebuvo be
veik “sveika” galva, žandikau- 

■ iii (;aw\. peleku kaulai, dalis 
’””iarka’»,:o ’r šonkaulių. Ra 

:!dinys yra 24 pėdų ilgumo ir. «pč Į 
: ..u . . gy vas bažmas svėrė

-m ę i- 10 tnnu. Banginio 
griaučiai rasti Santa Monika 

nor 1(P°O, Dedu dulęs- 
ros Ivrio. Tg s laikais ta

2. — Del Vytauto nesilaikymo; su Ordinu

v. ■■ c ..'...z i*£ OrTT" '

JŠuo klausimų esu* jau pasisakęs pirmiau^., aįskinda- 
mas, -kad tos sutartys pagal savo turini b.uvo.ęlefektin
gos. Sutartis, šiaip, ar.taip, yra asmens laisvos-valios pa
reiškimu sudaryti teiginiai safftoriąr/'Ęūr tos laisVos va
lio nėra (kaip buvo mūsų čia nagrinėjamais atvejais su

i 3. — Kuo parodė Vytautas: savo pagarbą teisei ir jos 
Konpetentingrems aiškintojams teisininkams?

!• * r r z
' - - - * L - - - jr

Nagi, va, imkimie kad ir tas jam. nenusisekusio vai- 
inikavimpsi Lietuvos karaliumi-apKnkybės. impera- 
itoriui žigmąntųi nusprendus Vytautą vainikuoti^ Lietu
vos karalium, popiežius atsisakė duoti tam savo prita
rimą, imperatorius tą klausimą nutarė atiduoti tęisinin- 
1 ■ • i • . i - į'Wf 't* .

sininkii sulaukti jam palankų f-eisės aiškraimą. LJž lenkų, 
šališki teisininkai,-Krokuvos profesoriai, buvo jau rašę 
•‘štisus traktatus apie tai, kad Vytautas, negavęs popie- 
žaus sutikino, jokiu būdu negali būti vainikuotas Lietu
vos karalium. Kas galėjo patikęti, kad kiti teisinmkai 
pareikš tiems lenkų profesoriams priešingą , nuomone? 
Bet Vytautas sutiko su imperatoriaus sumanymu atiduo
ti tą jam, Vytautu, taip svarbų klausmą ispręsti nešališ
kiems, teisininkams, kurių tarpe btivo ir tymus to meto 
teisininkas. Vienos universiteto, teisiij daktaras Babtis- 
ta Cigala. Tas ir rodo, kad Vytautas gerbe teisę ir kom
petentingus teisės aiškintojus teisininkui' . ’

Kaip ten bebūtu, bet mūsų Vytau^g nebuvo, teisės 
laužytojas, jos-mindžiotojas, kokie pasirodė smurtinin
kai lenkai, atimdami iš impęratoriaus delegacijos vež- ' 
tuosius į Vilniuje- ruoštą Vytauto vainikavimą jo.-diplo
mus ir sutrukdydami impeifatoriui prisiųsti ten .ir pa
čius vainikus, dėl ko ir Vytauto vainikavimas fieįvyko.

NEPUIKI \ (ISO.*! A f.IETF V

La S*He PQ, 6^0,

naujam skaitytojui 
lik už SS.OO metams!

•ReKiiliarl prenumerata — $10.00)

“autoritetuv Krokuvos profęspriu “aivldųįmąis”.
Taigi, ir mes nebijokime, teisės aaškį&imų, įur jų 

'eikis, ir teisininkų pagalbos kada ji irgi reikalingi ypač 
teisiniais laisvinimo klausimas, kure labai 's^nbūs. 
žiūrėkime* tik to, kad teisės aiškintojai liūtų ne tik iš
mintingi, bet ir sąžiningi.

(Bus daugiau) ‘

i

ir priima
w virs mrrMvtn ’J&:’*•

prer’nne-Atn*

( Pavardė W vn djg)
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Mano išimtina padėka meną

J tu koris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

173$ So. Halsted Street Chicago, Illinois 80608'* 1789 So. Halsted St, Chicago, UL 60808

IN

lės mieste, kame jis. sutvarkė 
parapijos bažnyčią, pastatė pa

gamyboje. .
Plieno kainos pakeltos atsiž 

velgiant j padidėjusias gamy
bos išlaidas. ■ -

čią judėjimo įstaigą. Jo tos rū
šies įstaiga buvo pirmoji Ko- 
lumbijoje. Vėliau jo pavyzdį...hi I

(kun. N. Saldokas) 
(Pabaiga)

NAUJIINO$, CHICAGO I, ILU — Twenty, November 3Q, 1975

Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 (1889-1939) metu' 
Chleagos lietuviu gyvenimą ir jp atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija. ,

Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
ivip kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos bal
os, įsteigti laikraščiai kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
ulietilki chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių blografl- i

Duoti dokumentai katalikišku, socallistiniu. laisvamanišku ir ' 
orgšnizadjų atlikti darbai, (steigtos mokyklos, skaityklos, ban- 

lr kt.
Norintieji Hą knyga įsigyti, prašomi parašyti čekj arba Money 

Orderi

AMERIKOt LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS

»»
’ b

LIETUVIAI KOLUMMBUOm<’

I Universitete jam buvo suteikti 
t kelių stambių amerikiečių in
žinierių pažymėjimą i* už jo na 
veiktus darbus elektronikoje 
ir paties universitetų CALDAS 
įvertintas garbės doktoratu. r i 

A nti joki jas Uaiversitetb Mede 
iv ne vra šie: Daktarė Petronė
lė Toloraitieuė-Leiluooaitė ir

iuU.ltmvi: -
it •- r .

idih; .Nikodemas Saldukas 
atvyko ^Gilumbijon dar būda
mas klieriku, bet jau baigęs Ita 
Ii joje-filosofijos disertaciją ir 
tokių būdu pradėjo darbą švie- 

. tirno srityje metais iemšį
.IT>*CS Dr. Vladas Gaurišas, kuris ir

- šiandien dar tebėrą dantų fa-5™umo dar chlru^j5s protjorin
HAirs lakar- 
tu Amnezijos direktonaus.pa-: ę* 
reigąs. Vėliąu buvo vienas jš 
Tolimos valstijos Universiteto 
steigėju ir pirmas agronomijos( 
fakulteto dekanas. Taip pat ir 

. kiti lietuviai saleziečiai kum- . ~- 
gaij dar būdaiur klierikais? p: s 
vėtiąu. ir kunigais, yra irioky-
Jojavę, nors jų vėlimas buvo ir kitose srityse. Vienas ijFla- lestro dirigetntu irmokytojum Bogotos apylinkėje..
parapijinis, šiame- darbe Ąau-jhiaiisiąi pasiremiu n^inin ^ųservatoroijoje Kart'^eno. ir profesijoj kurie kadaise, šar^tišv J<Z
giaigai pasntym^o; knn. Sta-^ų buvoEugemjin hulyrriis. je. Valerijonas Vaičius dėstė — - ateižym^c^ lietuvi :• no B^co d^ia ir pasiaukojL 
sysr Matuty ilgametis sv. Roką Jis aa daugiausia pagadino kaį laiką dadės mokykloje ir, Trejienė Bogotoje ir Proscevi-Lu^bendro jaunimo labo

pagaliau, p^jo, pramonėn, čienė‘Medelyne. Kitos jų moki neapleido niekuomet ir savo 
Ines tautietės tebetęsia tą tradi-1 patriotinio idealo,, reikalui, 

rimiPR J” Kolummjoje ir ki-; ciją kitose vietivėse. esant prie jų prisidėjo visa šir-
dafleą^a s u v turi yra išsivvstęs turistinis ju, D .. ... v.„ dimi Tuo ir baisiu. Kas norės
daug žiūrovu. Jo meno ekspo- .-- , ... - - r Pagaliau reikia pastebėti, HU' 1UO ir *-as noresnatŽ turėj^didelę rinką. Kolumtejoje jo pra- ; ypa dva ar dabar.ką norint pataisyti,
tikai jį vadino Daflininkas-Fo- hXl'nri oH’isi^cenerali^Gar'sines P31"6^^ kunigas Vacio padau^nti ar pndeti (prikiš- 

'TA.-- hartims musų generalinis Gar VaičiQnas k kunigas ti )ar atimti, maloniai priimsiu
irU ' nueras Dominauskas lietuvių Jpastabas.’

ir kolombiečių .tarpe. Prie jų 
reikia priskirti ir kunigą litą

■ Astrauską ir kunigą Simoną - 
Barčaitį. Pastarasis nesenai at 
švente auksinį kunigystės ju-1 . «-i v i ž z • "

pasekė, visa daugybė kotambie ^iefiai, virš A. RŪkstelČ dėkoja.
\ . šmineto Katalikų Komiteto nar’

1 . riai, tiek daug padėjo nuveikti 70 am21Jns sn-
Be siu išvardintu' tautiečiu, savo tautiečiu labui, niekuo-' parodos puikų su-

organizavimą, jos .pristatymą

parodiiusiųpi parodą garsi- , Kelia plieno Rainas 
“■’fe š ssfe i_ 1 W* pijui n-

meti. ir CHeogo. In-
i asmenį ir kurvba apibudinu- . . A. . , ,t \ .. , land St£e! bendrovę, pranese,j siems ir l^ proiįa niaoe-sveiki- fca<| nat^ „lipnft nkl_ 
: nusiėmė — daiL M. šileikiui, 
I Ramovės Centro Vabix'bos pir- 
' niininkui pik. K. Dabuleviėiui, 
Lietuvių Šaulių Sąjungos Treni 
tyje pirmininkui K- Milkcrvai- 
čiui, Vyriausiam skautininkui 
dail. V. Vijeikiui, Tautinės Są
jungos atstovui P. Bučiui, Vil
niečių ir Laisvosios Lietuvos

Tame pačiame mieste ilgą
laiką dėstė inžinierius Bronius i .

1 Garšva, Techniku Institute.___  ____ _  _ .. . _ _________________________________________
t Ibaguėg Kunigu Seminarijoje . . .. . . ,, . , .

r> Įtari laiką dėste pedagogas ku- valstijos Simfoninio tautas Stasiukynas, pastarasis, j je, Lietuvių nuosavas Centras
***, zm ♦ nrx rl 1 <*<•'! *.• Vnil/vnov Tn  I ».l rti Lllvv I1C 42? X.fx*rl n.ltrnzi

fnigas Pijus Dambrauskas. ' j . ..... . , . v - , -x nušas dirbo iki pensijos karo stangino nemaža gražių kar-
Lietuviai^ pasireiškė dailėje ląivyrfe būdamas laivyno or- vučių savo nuosavame, ūkyje

. M.’ K- čiurliomo-dekoracijos eskizas jo sumanytai operai Jūratė

kad jos pakelia 6r4 plieno plo
kščių kainas.

Federalinė kainų “ir atlygi
nimų pastovunią tyrianli tary
ba tuoj f-mė tyrinėti, kokią Įli 
ką turės plieno kainų pakėli
mas infliacijai. Tokį tyrinėji
mų pravesti ir žinias surinkti 
įsakė larybaj Bailieji Rūmai.

vardu — V. Šimkui, Amerikos. Plieno plokštės vartojamos au 
Lietuvių Dailininkų Sąjungos’ tomobilių ir namų reikmenų 
vardu-dail. V, Vaitiekūnui;
raštu bei telegramomis sveiki
nusiems —. prof. muz. J. Žile
vičiui Jbuv. LŠST pirmininkui 
V. Tamošiūnui, dari. A. Rukš
lelei pagerbti St Petersburgej PILGRIMŲ PALIKUONYS 
ruošimo komitetui, daiL J. I 
Juodžiui, A. ir A. šmigels-'

Orkestro dalyvis. Zenonas Jo- begydydamas kitu gyvulius, iš Medelyne.
‘ . r . - . .

Tokiu būdu ši lietuvių imi- 
r gracija yrą faktiškai darbo 

vaisius tų idealistų jaunuolių,

Užmiršo indėnus

kiams, P. ir O. Vaičaičiams, M. i •PL^’MOUTH, MASS. —.Apie 
Biržiskaitei-žymantienei ir iš 100 protestuojančių indėnų per 
okupuotos "Lietuvos atsiiintu- Padėkos Dieną sėdėjo ant Coles 
siems sveikinimus. Hill kalvos, ziudėdami kaip keli

. . I tūkstančiai turistų susirinko
Mano gili padėka Jaikraščių pr,e Plymouth Rock paminėti 

bei žurnalų redaktoriams, duos pirmųjų ateivių 1620 metais to
je vietoje išsikėlmą Naujajame 
Pasaulyje. Tie indėnai yra Warn

niai - skirusiems vietos mano
sukaktį apvaikščiojant — Dar
bininko, Dirvos, Draugo, Lais- panoag'genties palikuonvs, ku- 
vosios Lietuvos, Lietuvių Die-rfe pamokė ir padėjo pilgri- 
nų, Naujienų. jmams sodinti komus (kukurū-

Nuoširdus_ ačiū Tautinių na- žus. kurių, geras derlius pagel- 
mų vadovybei už puikią salę, bėjo ateiviams pergyventi sun- 
visas paslaugas įr'Širdingumą.. klausią pirmąją žiemą.

Didžiai . dėkingas vaizdines . _______ , __________
spaudos atstovams —- V. Noref 
kai ir V. A. Račkauskui, puikių
vaišių .ruošėjams — J. Kapa- mylinčiai visuomenei už nepa- 
činskienęij.dail. J. ir S. Paūtie- prastą dėmesį mano kūrybai ir. 
niams, B. Pužauskienei, Z. Jus mada asmeniui.
kevičienei. ■ , Antonds Hukslclč

tografas. Taip pat yra pastreiš bės KonsuIas Slasys ______
kt savo darbais ir parodomis Jis> padedamas tautiečių, kaip i 
sekanh’s: Juozas Penčyla, Ka-, Petro Batono> ’
ąy-s žoromskis, Juozas .Bagdor gabriūno ir kitų, išvystė pla- 
nas ir Nijolė Savickaitė-Moc- ( 
kienė. Ši pastaroji labai pagar 
sėjo savo išdirbiniais kerami 
koje, aplankydama su savo kū
riniu parodomis net'užsienius.

?Ųi 
Muzikos Konservatorijoj e Po

jpajrčLLL JLLU^SLO MII į CLLIVcL '—‘r-*-- ——---j ——, . —T v , ■ «• y* » • ♦

ir grojo smuikininkas Izidorius yra dar daug ir kitų, kurie tin nių pareigų, kurioms jie buvo men< W m 31 visuomenei, o 
Vasvlliūnas. čia Kolumbijoje karnai atlikę savo pareigas skirti dar būnant Europoje. per. ai.ir ne.?ap.^ ą parodos 

rečita Jau nusipelnė paminėjimų tiek Kunigas Nikodemas Saldukas P35186 išreiškiu savo gi^ 
■ ■ - -j, k-te hą padėką viso to reikšmingo

darbo vykdytojai Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos Čikagos 
skyriaus Valdybai — pirm. A. 
Pužauskui, Ž. Juškevičienei* 
mano kūrinių parodos ruošimo 
Čikagoje sumanytojai bei pra
dininkėj -ir programos vykdy
tojai, J. Vilučiui, J. Kapačins- 
kui; L. žž. S. gos Centro val-

. dybos. nariui J. Janušarčiui, 
profesifole. Tokioje pat ganizavo visus reikalus ryšium au^ ir-kolegiškumo

rapines patogias mokyklas su 
visokiais moderniškais pątobu 
lininiais. Jo dėka, iš labiausiai 

;apleistų miesto dalių pasidarė
lyg žaliuojanti vaza.“Kolumbi

. — jos 'prezidentas, pripažinda
mas jo nuveiktus, darbus, jam 
prisegė aukščiausį valstybės 
žymenį CRUZ DĖ BOYACA.
Po karo ševietimo darbe yra pa 

širėiškę sekantieji: Kunigas 
Dr. Vytautas Mankeliūnas, il
gametis valstybinio Universite 
to dėstytojas profesorius; Dr. 
Juozas Zaranka, to paties imi 

. versiteto profesorius dėstyto- 
... ; jas ir Dr. Albinas Liaugnrinas.

Po jų seka inžinieriai, kaip, jis pasirodę keliais savo r___  .. _ _
Viktoras Trejus, Kazys Gab- liais. Ibaguės Konservatorijoje kolnmbiečių ir tiek lietuvių visą laiką tvarkė vizas ir 
riūnas profesoriai .dėstytojai h dėstė Šdfija Grigaliūnienė-Gri- tarpe. Vienas iš jų yra Dr. Fe- dokumentaciją. Be to, .suorga- 
Kostas Bekeris profesorius dėą galiūnaitė, 6 Medelyno Konser Uksas Proėevičius, iki mirties nizavo atskirą kolnmbiečių gru 
tytojąs ir elektronikos fakulte- vatorijose tebedėsto ir dabar dirbęs Valstybės Draudimo .Įs- pę jiadėti imigrantams Begoto 
todekanas;"' BogotosMiestoJonasKašeIiūnas,kurisĄTaAn taigoje; Taip paf ir kiti, kaip, je. Rūpinosi lietuvių kolonijos

Čiųi

Be šių išvardintų' tautiečių, savo tautiečių labui, niekuo, 
payan mieste kurį aiką dėstė dariusių pažangą Kolumbijai, met nėra palikę savo tiesiogi-

PUIKI KNYGA; PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dn Juozas Dauparas. ŽEMES ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvga dvieili da
liu: Sėmės.ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje : <

■ ■ 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 laimėjimu, šiandiena, drąsiai galima, sakvti. lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais. 
Ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.: . 1

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaitvti. kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%} buvo ūkininkai Ir no ”a- 
sauli išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma yra arba patvs buvę ūki
ninkai. arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brausi abso
liučiai lietuviu daugumai, vpač kadangi knvga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėtus skaitvti nebesinori pertraukti. Knvra 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”. .

Knygos 300 puslapiu su daug vaizdeliu Ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose..

čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO,’ ILLINOIS 60608

Gave pinigus,, tuojau knygą pastosime

Dr.Adomas Giedraitis ir jo formavimu ir visais kitais rei- 
žmona-dantų gydytoja. Dakta- kalais ir, vėliau, padedamas 
fė Marija Olekienė ir Daktarė pačių imigrantų tautiečių ruo- 
Liūda Paulienė, prieš persike šė parodas, šventes, tautinius 
liant į Jungtines Valstybes, minėjimus ir t. t Kunigas My- 
sekmingai darbavosi visais kolas Tamošiūnas Medelyine or 
savo

KNYGOS ANGLŲ KALBA
■ ■ ■ ?■ ' - -• r_. - .

J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intūniu nuotykiu 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl Kaina S2A0. '

Dr, Juozas B, Končius, HISTORY’ OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
■uirttrankfl nuo pat senąju amžių' iki pokario metu. Vidutinio formato. 142 
□si, kainuoja $2.00/ • x

Dn Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai.'paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija- 

;?11 psl Kaina S3.0Q. Kietais 'riršeliais S4-00.
Dauguma siu knygų ria tinkamos dovanos įvairiomis progomis Jas Ir 

Įeitas knygas galima isįyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
oinigiuę perlaidu

1739 South Halsted Street Chicago. 01. 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 103 psL Kaina 31.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 31.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

1739 So. Halsted SU Chicago, HL 80608

dą pulkininkas Jonas Kazitė- šventes ir minėjimus su artis- 
nas, matininkai Albinas Kle-|tais iŠ Jungtinių Valstybių ir. ■ 
mas, Mykolas Sutkauskas'ir Kanados ir tvarkė visus reika-j C 
Vilūnas. j lūs _ surištus su tais minėjimais; <

Taipogi yra atsižymėję savo pačių tautiečių gerbūviui. Be g 
profesijoje veterinarijos gydy- to, jo dėka ir pasiaukojimu, at 
tojai Jonas Karnauskas ir Vy- sirado vienintelis Kolumbija.

Taupykite dabar
i pas mus

į RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
> N«u)1«no<» galima gauti' puikiu knygų, kurios papuoš bot kokia

knygų n>ln*a ar I*—tvna
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunu dienų 

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

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykiu prisimlnl- 
ir laiko iwkiq Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti f 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. G tomas. 
,»ais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.

Prot Vacį. BlrfHka, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO
RIJA. I dalis. 208 psL. iriŠta — $3.00,' minkštais vir
šeliais — $2.00: IT dalis. 225 psL. įrišta — $3.00. minkš- 
fri« viršeliais _. ____ _. .. -- —-

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS. PAMARYS. 
Pakalnės ir Labguvos • apskrity s su įdomiais aprašymais. Hlu- 
straciiomis ir doknmentaeHa. 336 psL kaina $6.

P. KeslOnas, TARP ŽALSVU PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 psl. __ _____------------------------------------------------$$^0

M. Gudelis. POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 235 
puslapiai ----- -------------------- ----------- - —;------------------- QM

Knygas užsakant reikta pridėti 25 et pašto fflaidoma.

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

$5.00

į.

•L
1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608.— TeL HA 1-6106

Ilgamečio RALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Taupykite dabar. \
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. ■

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai ano įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

įstrigta 1923 metafa. . - TEL. 421-3070

ptalfM pteteoM kknūu autemoMltama pastatyti.
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rimtus argumentus, dorovinius dėsnius jie nekreipė jo-

G1MIMAS Gustave Dore> is 18 simt prancūzu ęiaH.

(Bus daugiau)

Andrius Mironas

mirties sukaktis
(Tęsinys)

Meksikoje

viskas

nyjc

šių padarytas klaidas, gauti iš jų pasižadėjimų "daugiau 
taip nedaryti” ir rasti bendrų kalbų patiems didžiausiems

$26.00
$14.00

tą jam pagelbėjo R. Davis. Sužinojęs, jog Londono St-' 
šaukimas buvo dėl.jo prieš pusę metų, Įdėtojo socia
listų laikraštyje straipsnio ‘The Good Soldier7*Davis 
atsiklausė telegrama, ar Londonas jį parašęs. Londo
nas viską paneigę ir jo atšaukimas buvo panaikintas.

Vera Cruz mieste šį kartą buvęs landus reporteris 
pasirodė labai pastovus is sėslus, tenkindamasis žinio
mis iš kautynių. Be to, buvęs antimilitaristas dabar 
garbino amerikiečių kariuomenės ir laivyno susitvar-

pamaldų klausimas Seinų ba
zilikoje. Lietuvių
yra pagrįstas. Vygkupas turi 
sunkumų su vįetiniu klebonu, 
kuris yra sulenkėjęs lietuvis- 
Ragauskas. Jis priklausp lenkų 
kunigu grupei Pax, kuri ben
drauja sū komunistine valdžia. 
Tokius kunigus vyskupui yra 
sunku pajudinti, nes greitai su 
šliaukiama valdžios keršto.

kais. Nei vienas rimtesnis kuolų kamšiotojas dar neprisi
pažino, kad jis tuos kuolus kamšiojęs ir nei vienas nepa
sakė, kad jis daugiau jų nebekamšios, jei ALTAs duos 
saldainį. Nainys pradėjo laisvinimo reikalams sudėtas au. 
kas grobti pasivaižinėjimas ir tuštiems jaunimo kongre
sams organizuoti, o jo vieta užėmęs Gečys nekeis propa
guojamos savo pozicijos. Politinėje baloje užaugę lietu-

bet nieko neišėjo, valdyti lietuvius panorėjusių grupe

Kai kurie Reorganizuotos JAV Lietuvių Bendruo
menės vadovybės nariai ir net kai kurie Amerikos Lietu
vių Tarybos nariai manė, kad kuolų kamšiojiųias į vie
ningų Amerikos lietuvių politinį darbų gimtiniam kraštui 
išlaisvinti bus sustabdytas. Net ir seni amerikiečiai, ne
galėję suprasti, kuriems tikslams jau pačioje Lietuvoje 
buvo skaldomas vieningas krikščionių politinis darbas, 
manė, kad kuolų kamšiojimas Amerikoje bus sustabdytas. 
Jiems atrodė, kad kelių pramuštgalvių pasikarščiavimas 
atvės, pamatys Visiems lietuviams daromų klaidų, atsisės

talentų, įsivaizduoja daugiau žinančiais už galinčiais ken 
kti Amerikps lietuviams vesti vieningų akcija paverg
tiems lietuviams padėti? , -,r ;

Vienas kitas manė, kad mokytojas St. Barzdukas, ne
pajėgęs tapti Lietuvos prezidentu Kaune ar Vilniuje, 
tremtyje atsisakys didybės manijos ir ryšis dirbti kartu 
su didele lietuvių dauguma, bet jie apsiriko. Noras valdy
ti, būti užsienio lietuvių priešakyje jo nepaleido net ir pa
siekus vakarinius Elbės krantus. Negalėjo valdyti Lietu
voje, tai ryžosi valdyti užsienį. Jis suprato, kad užsienio 
lietuvių nevaldys, jeigu nevaldys Amerikos lietuviškų or
ganizacijų, nekontroliuos jų sukrauto finansinio ir kultu

nas neturėtų būti įleistas Į valdžios aparatą. Amerika 
privalanti užimti Meksiką ir ją valdyti.

Susirgęs dizinterija, Londonas buvo žmopos ir Na- 
katos slaugmas. Tarp kitko, jis buvo pirmasis karo

$18.00
$4.00

Jo atstumti jį patį arba jo gizelį nuo vadovybės.
Nedaug jam tereikėjo sudaryti tokių lietuvių organi

zacijų, kurį būtų į maišų sukišus! visas kitas lietuvių tu
rėtas organizacijas, finansines įstaigas ir įvairiausias 
draugijas. Jis surado tokių lietuviškų “mokslininkų”, ku
rie buvo pasiruošę klastų, melų- ir apgaulę apvilkti rimta 
“mokslininko” mina ir garbingu daktaro titulu ir siūlyti 

' lietuviams, kaip “tikrų dalykų.” Laimė, kad Amerikos 
lietuviai, atskiriantieji pelus nuo grūdų, suprato klastų 
ir ėmėsi apsaugos priemonių. Barzdukas, nepasiekęs tiks- 

I lo, išėjo atsargon, bet paliko kelis savo leitenantus, kurie 
Į ir toliau tebevykdo tų ardomąjį darbų. Kiekvienas dides- 
| nis patriotas, negalėjęs pakęsti Amerikos lietuvams pri
metamos klastos, pradėjo pačioje Barzduko organizaci
joje ieškoti būdų sustabdyti nelemtų lietuviams politikų. 
Jie nurodė ne tik pačiam Barzdukui, bet jo artimiau- 
siems bendradarbiams, jog kreivais keliais nieko nelai-

Pagaliau garsiajam revoliucininkui pasitaikė pro
ga iš arti stebėti tikrą revoliuciją, kilusią 1911 metais 
Meksikoje. Oligarchinė diktatoriaus P. Diaz klika bu
vo nuversta ir padarytas galas Maksimiliano viešpa
tavimui. Lopdouas džiūgavo, kad dabar liaudis gaus 
žemių, padalinus buvusius dvariis ir pati tvarkys vals
tybės reikalus. Jis ėmė rašyti straipsnius ir noveles, 
vaizduojančias liaudies pergalę.

dalis žmonijos gyvenimo sąlygų. Bet daugiausia lai
ko Londonas praleisdavo Tampiro uosto baruose. Ta
čiau pažadą žurnalui sąžiningai įšpildė. Visuose 
straipsniuose buvo pastebimas jo pažiūrų pasikeiti, 
mas. Žinoma, tai labai apvylė socialistas.

Daugelis sukilėlių buvo paprasti plėšikai, labiau 
linkę sunaikinti, kaip atstatyti pastovią Pagal

Nors Londonas kalbėjo apie pilies atstatymą, bet 
tikrumoje to niekad neįvykdė Jis matė, kad ką tik 
jis darytų, ko jis siektų ar labiausia trokštų 
jam pasibaigdavo nesekme. Po gaisro jis kartais, nu
jodavo jr atsistojęs žiūrėdavo į vienuolyno sienų pa
ausius griuvėsius. Filmų pesekmės ir gaisras vėl su- 
grąžino Londoną prie butelio. Grįžtant su trinties hen

ąu. Sugrįžęs po devynių dienų Į Golvestoną ir evi 
damas viename dvare, jis sužinojo kjfle 
Europoje Pirmąjį Pasaulinį karą, žurnalas ‘fęąUi 
^siftlė jam’ vykti į f rentą, Ifet jis nuo visko atsiseki i

Vilko Namo statyba buvo užbaigta rugpiūčio 22 
dieną ir Londonui planavo įsikurti dar prieš Kalėdas, 
nes beliko tik vidaus įrengimo darbai. Londonas buvo 
labai laimingas ir tikėjosi, jog pastatas išlaikys tūks
tantį metų.

Londonams atsigulus, po poros valandų Eliza įbėgo 
į jų miegamąjį. “Wolf House” degė, bet niekas nega
lėjo gaisro užgesinti. Degė visi mediniai įrengimai 
Aplink nebuvo vandens ir pastatas sudegė iki pat uo
lų ir cemento griaučių, pačiam savininkui stovint ir 
verkiant. Visi juto, kad tai padegimas. Buvo įtarta ke
li darbininkai, bet tikrų įrodymų nebuvo. Oficiali vi- 
suojųenės nuomonė bylojo, kad kuris nors socialistas, 

i pasipiktinęs Londono gyvenimo būdu, galėjo padegti 
j jo svajonių pilį.

Įdomūs Will Irvin atsiminimai iš vieno Amerikos i todėl jo paskyrimas į frontą buvo atšauktas. Dar kar- 
Autorių Lygos banketo, kuriame kalbėjo Valstybės 
Sekretorius. William J. Bryan. Pavydėdamas kiekvie
nam oratoriui, su buteliu džino ir papirosų dėže ant 
stalo, Londonas ėmė reprikuoti Sekretoriaus kalbą. 
Tada salė ėmė ploti kalbėtojui, kiekvieną kartą Lon- 
dnui įsiterpiant, kad jo žodžius nusloptintų. Po ban
keto Lyga atsiprašė Sekretorių už Londono išsišoki
mą.

kianti ir gimtiniam kraštui laisvės ir 'gėAuviO noririti1 
lietuvį. Chįeagoje jau atliktas didelis darbas. Kaip Cide- 
ro, taip Marquette Parko apylnkes dųug padarę. Praeitų 
šeštadienį Ciseroje suruoštas .renginys ir jame pasaky
tos kalbos aiškiai rode,' kad cicerįęčiu dauguma pritaria 
lietuviams, žinomiems doroviniems principams. Dar keli 
panašūs renginiai ir iš barzdukinių liks tiktai šaipia vil-

kampio lietuvius, tikslu aptar
ti atsiradusias naujas proble
mas. Tarpe svarbesnių dienoti 
varkės puųktų buvo Suvalkų 
Trikampio - lietuvių religiniai 
reikalai ir ryšyje su tuo spaudo 
j.e pasirodžiusiais įvairiais s.trai 
psniaįs. Susirinkimas įvyko To

kar lo keliose x .“tose. O kasgi norėtų tai padaryti Lon- i Prarastoji kova dėl jo filmo, kuris vėliau suskilo į tris sostinę 
dontu. kuris laikč save mylimu žmogumi visame slė- versijas ir buv? rodomas' Los apylinkėse, vertė Lon-| 

doną kovoti ir už visų rašytojų teises.

Hearstąs tpasiūlę Londępui vykti laikraščio kores
pondentu į Meksiką, bet išvadoje negalėta susitarti dėl 
atlyginimo, ries Londonas reikalavo milžiniškos sumos. 
Tuo metu Meksikos pasienyje įvyko nesusipratimai,, 
privedę prije Amerikos-Meksikos karo. “Collier’^’ žur
nalas pasiūlė Londonui korespondento algą $1100 su
moje už kovų aprašymus. Jis išvyko į Galveston, Te-I 
xas, kur jį atlydėjo ir žmona. Neseniai jis niršo prieš 
savo krašto atstovus, įkalinusius Meksikos revoliuci- 
ninkus, bet dabar nekantriai laukė žygio ^f Melirikos 

amerikiečių kariuomene.
Tačiau Wasbingtone žinota apie jo ankstyvesnes 

ugningas kalbas už revoliuciją b* karių demoraliavimą,

Tuo laiku buvo pasiūlyta jo knyrgą “The Sea Wolf” 
paversti filmu. Žinoma, Londonas matė didelę filmų 
pramonės ateitį. Jeigu jis būtų ilgiau gyvenęs, tai tik
rai būtų pasidaręs filmams skriptų rašytoju. Vėl su 
dideliu užsidegimu jis pradėjo derybas su trumpai gy
vavusia filmų kompanija Balboa Amusement Produ
cing Company, norėdamas gauti išskirtines teises vi-, 
soms jo pažadėtoms apysakoms, net ketindamas ir pats 
jose vaidinti. Viskas pasibaigė byla dėl filmų nuosa
vybės teisių, bet filmas buvo pagamintas ir Londonąs 
matė trumpą jo iškarpą.

Prie nesėkmingo verslininko minusų reikia pris- 
k ai tyli ir “Wolf House” pilies neapdraudimą nuo .gais
ro ar nelaimių. Pats Londonas ir kiti jo ūkio patarėjai! tais automobiliais ir Londonas atsidūrė laužo krūvos 
buvo nuomonės, jog apdraudimas nereikalingas, ka-{ apačioje, tauiau gyvas. ,
dangi pastatas buvo statomas iš akmens uolų ir cemen-į 1913 metų rudenį Londonas daug laiko pašventė 
to, visi vamzdžiai apvynioti asbestu ir sienos nudažy- '■ organizuodamas Amerikos Autorių Lygą. Steigėjų tar-

. -mai liepsnai atspariais dažais, žodžiu, vieniu-( pe buvo buvęs prezidentas T RoosevelŲ Lyga siekė 
būda;, r.imui sudeginti būtų tyčia padegimas iš autorių teisių, praplečianf jas f, scepą arba ekraną.

Kitose JAV vietose: 
metanu _____

pusei metu ____

$30,00
$16.00

$8.00
$3.00

niuo VU±LV XX xx^x^o XX«.XM^X vxo4 xx^vux,x^ ,«X^. vx*xxxb xexxuuxxxga uyxCx»xxvxj^ x«^c« bendruomenės atstovai jais

tokius planus užsienio lietuviams organizuoti,, kurie vi- klasta ir apgaulę is, lietuvių tarpo ir visiems vieningai pasinaudojo'siūlymas. Lozorai 
suomet jį patį arba artimiausius jo leitenantus laikytų imtis didelio pavergtos lietuvių tautos laisvinimo darbo, čio jr.
tos organizacijos priešakyje. Joki nuostatai, joki susita- -Negalime leisti piktiems žmonėms kamšioti kuolus į dau- j Vienas iš <.„sirinkl-ni0 
rimai, jokios taisyklės jo nerišo, jeigu tos taisyklės gale- gumos stumiamus ratus. buvo gauti valdybai susirinku-

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams - 
pusei metu 
trims mėnesi 
vienam mėnesiui

Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub.

1739 So. f * Strwrt, Chteaso, IIL 60601. Telophono HA 
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Užsieniuose:
znetaxns •
pusei metų ___
vienam mėnesiui

sekmadienius. Leidžia Naojienu Ben 
drovė. 1739 So, Haisted St.. Chicago 
HL 60608. Telrf. HAymariet 1-6J.00

Pinigus reikįa siqati pašto Mopei 
Orderiu kartu su užsakymu.

Subscription Ratos:
(n Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
dx month. $830 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six montns. $7.00 per 
three months. Canada ^30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

visų Amerikos lietuvių vardu. Savo pozicijos jie nekeis, 
nes savo tikslo jie dar nepasiekė.

Dar aiškėja, kad Barzduko leitenantai savų pozici
joj nekeis ir į jokius pasitarimus bendram ir vieningam 
darbui jie neis. Visi tie, kurie tikėjosi vienos lietuvių 
Bendruomenės ir galimo vieningo darbo, turi užmiršti.

darbą jis nesitars- Reorganizuotos Bendruomenės parei- 
gūnai jprivąlo užmiršti ir jokių pasitarimų nelaukti. Rei
kia planuoti platęsniems veiksmąms ir apsišarvuoti gero 
mokytojo kantrybe, kad galėtų įtikinti net r tuos, kurie 
tikėti nenori- Jie pasiekė čukurį praeitais w£aįs> kai 
suskaldė Bendruomenę ir buvo pasišokę suskaldyti Ame
rikos Lietuvių Tarybą. To paties jie siekia ir šu VLIKu. 
Nepajėgę įveikti kitų organizacijų, jie ryžosi pavergti 
Amerikos Lietuviu -Rymo Katalikų nederacįją, bet jiems 
nepavyko. Federacijoje jie tebelaiko klastą užimtas po
zicijas bet jie pajuto, kad toliau eiti nebegali- Jeigu jie 
būtų bolševikiškai vykdę savo planus, tai pačių katali
kų tarpe jie butų buvę izoliuoti..

Reorganizuotai Bendruomenei nėra ’ jokio reikalo 
laukti-, kol galės Įtikinti visai netikinčius tamošius, bet 
aiškinti savo organizacijos principus, dėstyti jos tikslus 
ir patraukti savo pusėn kiekvieną galvojantį ir dirbti 
pasiryžusį jaunuolį. Kur galima, reikia organizuoti nau
jus reorganizuotos Bendruomenės skyrius, steigti ąpy-

lima imtis vieningo darbo.
h Keli reorganizuotos Bendruomenės pareiškimai reiš-

Lozorhičio jr. laiškas ' J bartini vysk
Įjetuyos pasiountinys prie ki’§. Jis tikras

vos, Št -Catharines, Paris ir To
ronto atstovai. Suvalkų trikam 
pip .lietuviai nedalyyąyp. z -

Susirinkimui vadovavo VK- 
S-gos pirm. J. Dilys ir sekre
torius Ignas Sajauka. Jie išdės
tė atsiradusias naujas proble
mas. Kaip aiškėja, v-ba š. m. 
liepos 20 d. buvo išsiuntusi 40 
^Pagelbos šauksmas” raštų -tril 
kąm-pio reikalu. Jie buvo, iš^ 
siųsti visiems išeivijoje išei
nantiems laikraščiams, " orga- 

tuviai mokytojai. Mokytojų dauguma sveikai galvoja ir. nizacijų vadovybėms, atstovy-1 
eina teisingu ir tiesiu keliu.. Jiems teks dar pasitempti ir t rių pareigūnams jr iiai ku- 
sveikais argumentais įtikinti netikinčiuosius, kad liętu-1 dvasiškiams. -Ne visi ląi-

$30.00
$1&00
$3j00

ronte, Lietuviu Namuose jiųp tingų informacijų. Ne sų visais 
l :oo-^.:55 vai.", posėdžių salėje, žurnalisto Laukaičio punktais

domos? tfk labai išimtinais at- 
vėjais’-ir jas vis tais atžvilgiais 
labai gerai paruošus. Lozorai
tis siūlo reikalą gerai ištyrus, 
šiuo atveju, daug naudingiau 
bus jei mūsų atitinkamos or- 
ganiacijos sieks išspręsti šį 
klausima derybų keliu. Pabai
goje rašto, Lietuvos atstovas 
S. Lovoraitis sako, kad visa
da mielai bendradarbiaus su 
VKLS«ga, galimybių riibose 
remdamas jos’darbą. Raštas ra 
sytas rugsėjo 17 d.

Prelato kun,. Talabos raitas ’

Kun. Tidabos rugsėjo .6 d. 
rašoma. Gera, kad rūpinatės 
lietuviukais reikalais ir kad at 
kreipėte dėmesį į Seinų lietū-> 
vių kovas. Suvalkų trikampio 
lietuvių reikalais'tenka kalbė- IL 1AVINOJ

tis su Lomžos ir Lenkijoj Ępis 
kopato atsakingais vadais jau 
virš 20 mėtų, ft’adaoję.jįė už
sileido į kalbąs,. AL^aO^s bų 

Š. m. lapričio 13 d., VKLS-gos šių pasisakymai, kaip valdyba vo: “čia Lenkija. Lenkijoje vi 
mados Krašto v-ba sukvietė turi elgtis tuo reikalu. .V-ba si moka lenkiškai. Neturime

Kanadoje:
metams ______
pusei 'metu ___
vienam mėnesiui

trims mėnesiams ____ ____ $7 JO
vienam mėnesiui ____ $2J0
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DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ AUSŲ, NOSIES,

CICERO nriteto valdybą Ir revizijos Eo(RYKUŲ PAVOJUS FLOF41 III]

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI K PAAKKMMA!
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DELRAY BEACH, FLA. šio 
Atlanto pakraščio rezorto pa
plūdimys visą Padėkos Dieną 
buvo uždaryta* po to, kai 19 
met amžiaus vandens sportiniu 
ką Alan Brenoeką ryklys pavo-! 
jingai sužeidė ^N^ąsdamas ran 
ką per 40 jardą atstu nuo kran
to. Jį išgelgėja i 
vedė du kiti jaumiolia.. Nuga
bentas į ligoninę Brenneka yra i Anelės salėje, 4500 S. Talman. Narės 

----- ------ nadHvie- kol liuv- P«to“os gausiai dalyvauti. Po suri-
Gražus laiškas P. Būdvyčiui oioę pasiekė jis neteko daug _

šių metų lapkričio 15 diena .kraujo. UPYTĖS Draugiško klubo prieš-
_ k . ■■ . >- , metinis susirinkimas įvyks penkta-Pranas Būdvytis, čikagiečiams ' dieūį gruodžio 3 d.. 1.-00 vaL popiet
ir visai Amerikai na-žistamas KALIFORNIJOJE PAUKŠČIŲ Batan salėje, 4046 So. Western Aye.

•. 7* "Mnrini Irvw^iami at«1ankvti vra
pavergtos Lietuvos teisių, gynė
jas, gavo iš Įį^adride gyvenan
čio ir lietuvių tautos reikalais

Gražiai sutikim 1 Visi kiti dalyvavę šventėje 
aniuomua Metas jaunosios karlos buvo imP°r 

•' tuoti ii Itiinois valstybės ir ki-
šauliai kviečia Cicero ir apy kaimyninių miestų, o d augu 

Valandos pagal susitarim* linkės lietuvius Naujuosius Me
Z ___ ‘___AT” tiis sutikti malonioje ir šeimy

niškoje nuotaikoje, Ciceroje tai buvo suruošta frontininkų 
šv. Antano parapijos salėje, 
{ėjimo auka su šaltais užkan
džiais, kaišia vakariene ir šam 
panų 10 dol. asmeniui. Pradžia 
8 vai. vak. Pakvietimai gauna
mi pas Jonį Dekerj, 4705 West 
12 Placę Ciceroįe, teL 863-8861 
arba teL 652-8137.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUlERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6*49 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Bui Idins), TeL LU 5-6446 
Priima -h gon. us pagai siwuu uxm 

ei oeaUiliepia. skamijwtj

mą sudarė kitataučiai. - 
Trumpai ir aiškiai pasakius,

demonstracija, kuri su savo 
vadais gausiai dalyvavo suruoš 
toje šventėje. R. N.

~~ ’ e • pavojingoje

rinki-

krantą par- LIETUVIŲ Brighton Parko Moterų

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHJRUąpUA 
Telef. 6950533 

Fox Valley Medical Confer 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

dienį, gruodžio 3 d., 1:00 vai. popiet

madas Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra
MAlCAb d-mg svarbią reikalų aptarti ir bus

„ . „ 'valdybos rinkimas 1977 metams.
SAN LLIS OBISPO, CAL. — Po susirinkimo bus vaišės.

Padėkos Dieną, ketvirtadienį,!\ K<

"Grįžkit* į mane ir ai grjiiu | |ya, sako karahrijy Vioipats-*.
Mal. 3/7.

Atkarto tinai Šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė 
per amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo 

( malonės jų isteisinimnl ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin* 
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

t Visi tino, ksd nurtii yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? | tą klausimą atsako knypvtė r#Viifis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
tV. RAITO TYKINITOJAI

PHYSICIAN ANO SURGEON 
2434 WČ5i 7jw SĮREET 

Ofisas: HEmlock 45849 
Rezid. 388-2233 

OFISO VALANDOS: 
i*irma dieniais ir ketvirtai 1—’ 
an trad.. penktaienj nuo l-A 

ir šeštad. tiktai susitarus.

vaL.
tree.

D ii. PAUL V. DAKGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester C ommunity kilnikos 
Medicinos direktorius.

<938 SManheim Rd.,Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

Bražinskų reikalas nėra baj
gtas. Kaip ALTos pirm. Dr. K. besirūpinančio kun. Kaz. Pa- , 
Bobelis mano jisblis sprendžia talaviėiaus tokį įdomu laišką: --p, . .... . *«.*-;
mas, kaip ir Kaminsko byla, x , ujo- °v i#
jau po sausio 20 <L — naujosios Ąpašiale jį. Bud- Pne balionuos Polilechmkos
administracijos. Dabar svarbu, vyK nesupykite, kad as Jus pa- umversteto rast apte 40 nebe- 
kad mes narašvtume kuo dau- vadmaQ apaBahi, nes, pakai- gyvų karvely o varnėnų stm- 

. , a*' .. . . bėjus su ėikagiškiais, paskai- tais. Varnėnai staiga krito že-
ąm. laiškų savo apylinkes d ' č mėn B medžių, nuo tetefouų
KongresBMnui .r abiems sena, darbį ir ridų ir beskrisdami ore. Labo

President Elect Carter o kai JudeJW Lietuvos ir lietuvių ratorijose pradėtas tyrinėjimas, 

šis. paskelbs savo pasirinktą ... . ...
valstybės sekretorių, tųojatr hn L genat^iai

galima pasakyti: tas p. Būdvy
tis tai tikras apaštališkos šir
dies žmogus, ir daugiau nieko. 
Aš tą posakį patvirtinu ir jį 
sau įsižiebiu į sielą ir širdį: 
Reikia, dirbti Dievui ir tėvynei

party įvyks sekmadienyje, 1976 m. 
gruodžio mėn. 5 d. 12 vai. dienos.

Vieta— Chicago Savings and Loan 
Ass’h — 6245 S Western ave..

Refreshments po susirinkimo.
Maloniai prašome dalyvauti.

S. L. A. Lodge 63
Meeting and Christmas party of 

Lodge 63 will take place on Decem
ber 5, 1976 at 12:00 o’clock noon .

Place — Chicago Savings and Loan 
■ 6245 S. Western ave.

| Refreshments after meeting.
' Please attend. Valdyba

gu sekretorius Kisingeris metė 
neskaitęs mūsų laiškus į krep- ( 
šį, tai naująsis sekretorius taip 
nedarys. Jeigu Bražinskai bū
tų ištremti iš JAV ir per eilę 
valstybių grąžintu Sovietų Są- 
jungon, tas guls ant mūsų są- 

<>», . -i*. ei žinės. Tad rašykim laiškus da_DR. W .ikiSLiN-JKiiblj^AS jjar^ nes paskui gali būti per-■ 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS V£1U 

GINEKOLOGINI CHirtURGlJA
6132 Sa. Kedzie Ay®., WA 5-2670 

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

. —-—.---- -r  .
Telef. BE 35693

TeL: 504-2/2/ arb4 50Z-2/Z8 .

RELr GI 84)873 \ _

naudai, na, dar ir lietuvių kul norint surasti tokio maro prie- Ass’n_
žastš. I

Kas verte Brežnevą • Į—~~ ■
* . . Pasižadėti I tik Rumunijos, Lenkijos ir
Pasak U. Š. News and World Vengrijos komunistinio rėži- 

Report žurnalo, Sovietų impe-zmo bosų pranešimas j Maskvą, . 
rijos bosą Brežnevą privertė kad užpuolus Jugoslaviją, jiems

— Dėkui iš širdies už laiką, atsirasti Jugoslavijoje ir'pasi- bus labai sunku išlaikyti raniy-' 
dėkui už mišias už a. a. A Do-; žadėti nepulti jos Titui mirus bę ir išsilaikyti vadovybėje, 
biio sielą. Mišias, pradėsiu lai- .

TĖVAS IR SONUS
MARIjl EITE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
TeM.; GRorehiU 6-2345-t 

1410 So. 50th. Ave., Cicero 
Telrf.: TOwnhriJ 3-210S-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKšTg TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

sime maldas tiek aš, tiek mano j 
dyasiniai prižiūrimos, mergai- I 

' tęs, kurių šiemet turime apie 
1,000. • !EAST CHICAGO, IND. 

~ »--------
Frontininkai šeimininkauja j Mūsų mišias ir mūsų maldas 

East Chicągoje, Ind. ; ’ v ” v

MARTYNUI PŪRVINUI
*■

i

Liūdnas prisiminimas

KAZIO BATUČIO

434$ So*, QAL1FORN1A ĄVĘ, Phonę: LAfayetle 3-3572

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TUMAIS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. L1TUĄNTGA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - V ASAITIS
1446 So, 50įh Ave, Cicero, IIL Phone: OLympic 2-1003

X. šsubKMAŽEIKA& EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Air Conditioned Chapel and

JOSEPH A. BURBA
į Mirė 1970 . lapkričio 29 d., sulaukęs 68 metų amžiaus. Gimęs
f Latvijoje, Liepojaiis mieste.

Amerikoje išgyveno 27 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Mary, ^3 dukterys — Irene Krull, žentas 

r Dale, Jenny Kamba, žentas Ronald ir Lucy Case, 6 anūkai bei kiti 
i giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Ridiko koplyčioje, 3354 S. Halsted St
Trečiadieni, gruodžio 1 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš kop

lyčios į šv. Kazmiero Lietuvių kapines.
1 ~ Visi a. at JOSEPH BURBOS giminės, draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa- 
į tarnavimą ir atsisveikinsią.

J ; Nuliūdę lieka: .
Žmona, dukterys, anūkai

Laidotuvių Direktorius Povilas Ridikas. TeL 927-1911,

6845 S#. Westers Ave.

REpublic 7-8600-8601 Pirkin« FaciWi~
»-*« rrr.CTI =!««> rwrinw kopras ArSas. «Waukosime, ir už Jus, už Jūsų 

sveikatą ir pasisekimą dar
buose ir apaštalavime taip lie-. 
tuviu ir nelietuvių! . I

— Dėkui iš širdies už man. ! 
provizorinio komiteto suruošia Paukot“s 30 dolerių mano dar- 
šventes suklijrtoUflš keturių da bo «>» dirbame he
lių: JAV LB 25 metu JAV ne- !“'?M Ju t? . sąlyga,
priklausomvbčs paskelbimo 200 kad manais darbas tarp sveti- : 

melų sukakčių. Lietuvių -Fu»- ° tarp jietavių..
do vajaus užbaigimo ir East ^ugiau.sia. Bet abudu dirt.- 
Chicago, Hluantotae mokvklg ”e Llel“v? »“ ®aJn-vc1?- ■ 
baigusių mokinių suvariavi- -į* dekur is sudieu Įr|»
m Jus prisiminsiu kasdien prie,

v Viešpaties. Altoriaus, o. Jūs pri-1
Šventė įvj’ko 1976 m. lapkri- sipunkite mane. Dėkingas Kris 

čio 13 d. šv. Pranciškaus lietu- tuje ir lietuvybei.
vių parapijos salėją, Harbor, 
lad. Korespondentas J.. iK.au-. 
naš džiaugiasi, kad svečiai į 
balių — šventę rinkosi iš toli- 
moš Chicagos, Melrose Parkox 
Lęmonto ir kitų vietovių^ bet

DR. A. B/GluE vECKAS ; “prąugo” Nr. 274; 11-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĘ AKIŲ LIGOS

3907 West- l03rd Street.
V*-A<xjr»*>0S Q^«Eąl .susityim^

1976 korespondentas J. Kaunas 
labai perdėtai aprašo apie

PR. K. A V. JUČAS 
439-U441 ' J: 561-4005 

ODOS. LIGOS — CHIRURGIJA 
1UO2 'V. WESTERN A.viS.I* 
5'214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas Lžval.

DR. FiiANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St Tai. 737-5149 

Tikrina akis. -Pritaiko akinius jr 
“contact ienseS”.

*’*1 pagal gusitanaą. Uždaryta tree.

DR. IEONAS SEISUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: MmB(L nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak -

Ofiso teloQ 776-28SP . -
Naujas rez. telėf.i 448-5545

DR. VYT, TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3<->dr» praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofitaa: 2652 WEST 59th STREET

GAIDAS 'DAIMID1 -
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Kun. Kaz. Patalavičius

Lenkijos darbininkai 
nepasiduoda

Lenkijos darbininkai nepa- 
didelę -daugumų sudarė vietos siduoda ir kelia galvas nesibai- 
jaųnosios kartos lietuviai ir jų dydami policinio rėžimo. Jie 
draugai “amerikiečiai”. Plepus reikalauja 15-kai darbininkų,’__

■ mirus, žmonai, dukroms ir jų šeimoms reiš
kiu gilių užuojautų.

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL; Y Arda 7-1741 -1742

A. Ramanauskas
New Haven, Conn.

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
korespondente, kodėl gi nieko kurie buvo lyderiais darbinin- 

■ nerašai apie dajyvavirną'vietos kų protesto riaušėse Varšuvoje 
į lietuvių, kiek jų dalyvavo ir, ir kituose Lenkijąs miestuose 
jeigu nedalyvavo, tai kodej? ir.kurie vėliau buvo suimti, po- 

Visiškai patikrintomis žinioj licijos . sumušti, o dabar ke- 
mfc, šioje šventėje vietos tie- tiems-metams yra uždaryti ka- 
tuviai dalyvavo šeši asmenys Jejime, kad Lenkijos boso Ed- 

. i ri » apie dešimt jakaitininkų, ku vardo Gierelo konūtmistuiė vy- 
<r oeokt 2-4 ir 6*8 vnl.\ vak. sestadie- ’ .. ,

2-4 -vai m- D>et<i ir kitu laiku rie sudaro LB provuorijrio ko- sausybe jiems nemokamai pa- 
-—t —i*—- -- .. ii-. ’•^ęygpįntų vaistus, gydymą ir su-

“ teiktų piniginę pašalpą šei- 
ii moms.

OFISO V AL.: pirm.. antra<J.. trečiad
i 
-liais 2-4 va) w pretd ir l

d figai rusi tarimą

P. ŠILEIKIS, 0. P.
vrtU-HUHBHA>FRO’FEž tSVAS i 
Aparatai ;• Vi-iezaL Afed. Ban ; 
UkUJ Sp*CHTfi'p404db* <Oloms

| <Arėti Su«,pe«**) tr L L
Vai., 9—4 ir 6-^3. Šeštadieniais 9—1
U50 Woir 63rd SK Ch'capo Ui. 60629 

Tafafc PRoipoct 8-5084

>j Lenkijos darbininkų protes-

NARIAI

«9kaiik ar oa UuQeSko yaiaudom 

piu papuošMDtu ir sezuiuDės 
* kapams gėles

RO? R. PETRQ.(PUTS**41 i AS) 

DAUBARŲ SONUS
5S25 So. Harlem^Ave. -*■ 586-1220

Gėlės visoms progoms 
BEV&KLY HILLS GELINYČIA _ 

4444 WEST Mrt STREET

-------
f '**•

TelefeitM: PR 8-0833 Ir PR 8-0634 
Taip pat naujoji Barbaros ir 

Gene Drichig krautuvė
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy, Oeak Lawn, 
Tai. 499-1318

——^44————*

7TS2T?

tai ir riaušės buvo sukeltos 
p prieš pakeltas maisto kainas. 
f Palilikę penkiolikos protesto 

organizatorių draugai, užjaus 
madienio iki penkudioūo 12:30 <hanu nuteistuosius, atspausdi

no lapeliuose visus vyriausy
bei pateiktus reikalavimus pri 
dėdami savo pavardes ir adre
sus, atsišaukimą atvirai plati
na po visą Lenkiją. Kas įdo
miausia, kad Lenkijos bosas 
Gierekas bent tuo tarpu nuduo. 
da nematęs, nežinąs tų atsišau
kimų turinį ir nesigriebia baus - 

j ti jų autorius.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos ji W0PA, 

1490 kil. A. M.

kasdien nuo pirLietuviu kalba:
* i

-- i:00 vai. popeL — šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

* 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

PERKRAUSTYMAl

Leidimai ~ Pilna apdraudė 
£EMA KAINA

septynių mirties metinių proga
Skaudžiai ir liūdnai praslin

ko septyni metai nuo mirties 
mūsų mylimojo vyro, tėvo, uoš
vio, senelio, prosenelio Kazio 
Batučio.

Velionio jautrioji širdis su
stojo plakusi 1969 metų lapkri
čio 30 dieną.

Nežiūrint, kad jau septyni 
metai praslinko, bet mūsų šir
dyse padaryta žaizda nei kiek 
nesumažėjo. Velionio gražus ir 
pavyzdingas gyvenimas prime
na jį kiekviename žingsnyje. 
Jis ne tik buvo pavyzdingas 
vyras, tėvas, senelis ir brolis, 
bet ir visuomeniniame gyveni
me ir veikloje ji§. pat^ 
daug dirbo organizacijose, bet 
ir kitus rąįino kiek galėdami' 
dirbti ir jiems rodė teisingą 
kelią į gyvenimą.

Iki mūsų krūtinėse plaks šir
dys, mes jo gražius darbus ir 
kilnų atminimą gerbsim ir ei
sim jo nurodytu gyvenimo 
keliu.

Lietuvių 
Laidotuvių 
Ihrektorilj 

Associacijob

GEORGE F. RUDMINAS
11:9 So. L1TUAN1CA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

-

UTE £' > 5 BiZNIERIUS.
KURU OAXSNAfl

Daužomi automobilių langai
Jau antrų kartą Šiaurės va

karų Čikagoje naktimis išdau
žo ma stovinčių gatvėje auto
mobilių langai. Penkių blokų 

‘ tarpe vienu ypu buvo sjudaužy- 
I ti laongai šimtui automobilių. 
L Tuo tarpu šiaurės vakarų 
l Čikagos dalyje buvo suimti du 

vyrai, bešaudantieji į stovin-

Po šiltosios vasarėlės
.Tau atėjo rudenėlis,

- Nei saulutė nebeskaisti. 
Ir dienužė ein tamsyn.

Dūksta vėjai, krinta lapai, 
Puofia kapą geltonai.
Jau žiemužė nebetoli. 
Apklos žemelę baltai.

Slenka, bėga liūdnos dienos be sustojimo.
Kur tik eina, kur pažiūriu, vien dyki namai. 
Nesimato tavo vado, o Kazimierai,
Ir negirdime tavo balso jau seniai

Lai Jam, amžinu miegu užmigusiam, būna ramu ilsėts Lietuvių 
Tautinėse kapinėse. .

Meš lankysime jo kapą ir puošime gyvomis gėlėmis.
Liūdinti žmona ELZBIETA BATUTIENĖ 

Būnu, MOTIEJUS ir Šeima

t--
.4

Y
- * 3

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
1102ft SOUTHWEST HIGHWAY- Palos HiJk, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354. So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

NAUJIENOS, CHICAGO < ILL— Tuesday, Nevembor 30, 1974



REAL ESTATE

Rotušės aikštė ir katedra Kaune 1920 m.

REAL ESTATE ^OR SALE 
Nawui, Zeme — Pardavtmut

real estate for sale 
Namai, Žema — Pardavimui

RENTING IN GENERAL

hEL>^AIJI» FP4AL6
Darbininkių reikia

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

v DĖL VISŲ INFORMACLT. <REPKITES į

i.. PETRAS KAZAN AVSKAS. Prezidentu

2212 Cennak Roar Chicapo E. Virginia 7-7747

ŽEMAIČIAI JUDA IR
GYVUOJA -

Lapkričio mėn., 17 d., 1 vai. 
po pietų susirinkę žemaičiai: p. 
I ietuvninko svetainėj, atliko sa
vo klubo priešmetinį susiiinki- 
mą, kurį pravedė to klubo ilga- 
meris rirm. J. Skeivys.

Pagal dienotvarkės punktus, 
susirinkimas praėjo sklandžiai | 
ir išrinkta tokia valdyba: 1977 l 
metų visi senieji valdybos na
riai: pirm. J. Skeivys, v. p. F. 
Puodžiukas, protokolų raštinin
kė R. Dižgalvis, kasininkas Leo 
Giniotis ir finansų raštininkas 
Kizlaitis.

Klubas savo ankstesniuose su
sirinkimuose yra diskutavęs — 

; svarstęs ir nutaręs, kad klubo 
' susirinkimai vietoj kiekvieno 
i mėnesio, susirinkimo, būtų šau
kiami kas antras mėniio.

Tuo būdu sekantis susirinki
mas bus 1977 m. sausio mėn. 
trečią trečiadienį, pirmą vai. Lie
tuvninko svetainėj.

Praeitam laikotarpy mirė šie 
klubo nariai: Mike Javilionis, 
Frank Asauskas ir Anastazija 
Ruikis buvo pagerbti ir suteik
tos gėlės prie karsto.

Besitęsiant susirinkimui, klu
bas nutarė paremti spaudą ir ra
diją.

Taip pat susirinkimas nutarė 
pakelti penkiais doleriais, miru
siajam pagerbti, už gėles.

Parengimui vaišių, po susi
rinkimų, šeimininkei paskirtas 
kuklus atlyginimas uz "darbą už 
1977, iki šiolei p. R. Didžgalvis - 
per keletą metų dirbo iš pasi
aukojimo. Išrinkta'revizijoskom

RECTORY HOI SEKEEPER- 
ARCHITMOCESAN 

. PHONE 818-2703

IŠNUOMOJAMAS 5 kambariu bu- 
; tas, 3400 West ir 6500 South. 

Tel .925-9347.

įvyko šio lapkričio 16 dieną. Su
sirinkimą atidarė pirmininkė p. 
Stukienė. Dalyvavo visa klubo 
valdyba. Į klubą Įsirašė viena 
nauja narė Alise Baranoski.
• Perskaityti paskutiniojo prieš 
vasaros atostogas birželio mė- 

‘ nėšio susirinkimo užrašai (pro
tokolas) priimta.

. Atlikus kitus nutarimus, nu
tarta Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga pasveikinti dienraštį Naujie
nas ir Daukus Radijo po $20.

Šis susirinkimas buvo naujo
je vietoje, būtent šaulių namuo
se. Prieš daugiau kaip metus la-i 
ko apdegus Hollywood svetainei, 
Utenos klubo susirinkimai buvo, 
laikomi 4258 S. Maplewood avė'., 
bet svetainės savininkui už pa
talpą susirinkimui paprašius 

, $20 buvo nutarta susirinkimams 
ieškoti naujos- vietos, tad ir gau- 

Mrs. J. Sadauskas, M. ta šauliu namuose 2417 W.-43 st.
ir J. Povilaitis. Revizija bus 
lapkr. 30 d. 12 vai. pas. R. Didž- 
galv. Po susirinkimo vaišės, 
prie kurių prisidėjo: F. Puodžiu
kas, R. Didžgalvis, ir E. Raila. 
Ta proga atlikta ir Padėkos die
nos minėjimas.

Klubo koresp. J. Skeivj-s

WORCESTER, MASS. ..

Visų pirmiausiai noriu parei
kšti mano nuoširdžią padėką S. 
L.A. ir Sandaros centro vicepir
mininkui Aleksandrui Chapli- 
kui už taip didelę dovaną — 
dviem metams “Naujenas”. 
Čaplikai yra geraširdžiai žmo
nės. Pažin6jau Aleksandro dė
dę Petrą Čapliką, kurs buvo vie
nas iš pirmųjų lietuvių — lietu 
viškų organizacijų kūrėjas. Par 
sikvietęs brolio sūnų Julių Čap-

liką pagelbėja jam išeitį į kuni
gus. Kunigas Julius buvo pir
mas klebonas Wocesterio Vil
niaus Aušros Vartų parapijoje, 

i Kunigas Julius buvo mylimas 
j ne tik parapiječių, bet ir visiį 
lietuvių, Gaila, kad greit jaunas 
mirė. Tas jų dėdė Petras parsi; 
kvietė kito brolio sūnų, dar jau* 
nutį ir taip pat padėjo jam iš*į 
eiti ir užbaigti augštus moks
lus — inžinieriaus mokslą. Tai 
Aleksandras. Vadinasi, Čaplikai 
gyvena net vien tik sau, bet.jie 
gelbsti kitiems. Jųjų, dėdė Pet
ras Čaplikas buvo nevedęs. Bu
vo pasekmingas verslininkas, 
biznierius. Užlaikė gėrimų už-

AR JAU PASIDARĖTE 
(i SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI
•>,

Su . legališkomis formomis 
^nyga su formomis galina 

-na ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
inis formomis,— $3.50.

Užsakymus su AJuney orde
riu rinsti:, “Naujienos”, 1739 S 
Halsted St., Chicagc ilL 6060b

ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow J 
vakaras-nuo Californijos ir 62. Nau
ji alum, langai, did. garažas.

1H AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman. ‘- - - - ~

PELNINGAS investavimas — tri
jų apartm. med. ir biznio patalpa. 
2emi taksai. Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTI
Insurance, income Tax

1951 W. 63rd St Tel. 436-787b

Utenos klubas
Iš Utenos klubo narių susirinkimo

Po trijų mėnesių pertraukoj 
Utenos klubo narių susirinkimas , r * \ - ♦

‘ Kitas susirinkimas Įvyks 
gruodžio 21 d., kur bus renkama 
nauja klubo valdyba 1977 me
tams. Po susirinkimo bus vaišės 
— Kalėdų parengimas (Christ
mas Party).

Dera priminti, kad buvusios 
Hollypood svetainės dabar nebe
galima atpažinti, tiek daug per
statyta ir pagražinta, dabar la
bai puikiai atrodo. Kalba, kad 
salės remontas kaštavo 60,000.

Koresp.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamrį, senus Jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliau

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

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

. .JUBILIEJINIU METU tNAUJĮI SKAITYTOJU VAJUS J
tAUJjLEMUMb Memėt 8uėjo 50 metų Minint tą nukakti, gerbiant pirmu. 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmi 
aus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui ske 
blamas Naujienų platinimo vajus,

<\UJIENOS tvirtai stovi ir kovoja oi Lietuvos fr pavergtų lietuviu laisvu 
□eidamos Ir uesld ėdamos 1 sandėrius ra okupantais ar Jų įgalic 
Intais. " /

NAUJIENOS palaiko rlsas lietuvių demokratines grupes, jų bendro inatlti 
d j as ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus,

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

— • v

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų prog. 
Crelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviško> 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryt 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino Ue 
airiškų reikalų renesiu-i^. , * >
KAINUOJA: Chicago]* Ir Kanadefe mefarm — $30.00, puta’ — $U.OO 

rrlms mėn. — S8-5O, vienam man. $3.00. Kitose JAV vietose metama 
— 526.00, pusei metų — SM-00, vienam mėn. — $2-50. Užslenlue 
te — S3L00 matams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai

Bra£cma naudoti žemiau esančiu atkarpą.

NAUJIENOS,
I 39 So. Halsted St, 
Chicago, ILL 60608

Q Siunčiu dot Naujienų prenumeratai. Jubiliejini- 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

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

ADRESAS

SLA

SUSIVIENIJIMAS

SLA

— jau 80 metv tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus 
tiems najriams. . f -

— didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUS1V1K 
NUIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. ™ v

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriy kapitalą,;
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis; čia gafi 
gauti įvairių klasių, reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00. - ,

— jaunimui duoda gerą Taupomąją A pd r a ūdą - Endowment - lr>
su rance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslostudi . 
joms ir gyvenimo pradžiai. '

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

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškp KLUBŲ Ir draugiją na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus. - •

♦

— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės J kuopų 
veikėjus ir jie, plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WES.T 30 STREET, NEW YORK. N. Y. 10001

eigą, salę, -Hudson, Mass.- Tu
rėjo didelį,sodaf Tame sode bu
vo didelis Namas. Tengyvęno2 
šeimos, kurios jo sodą prižiūrė
davo. Teko ir man iš to sodo 
parsivežti obuolių ir kriaušių.

Čaplikai buvo laba draugiški 
žmonės, ypatingai rrian. Tai 
Dzūkijos k rašto; Merkinės pa- 
trijotingilietuviai.

Aleksandro žmona Eleonora 
Norkūnaitė išmokslinta. mergai 
tė, dabar Čaplikiėnė, patrijotin- 
;gų lietuvių Norkūnų dukrelė.Už 
tad jiems priklauso didelė pa
garba. ...J. Krasinskas

ELEKTROS' ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI >

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

4358 So. Washtenaw Ave.
' TeL: 927-3559

PERRY PLAZA V.OTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 
Savininkai Albertas ir Kastutė Rožė 
nai. Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas,'telefonas, vaikams žaidi- 
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel? 
501-623-9314.

- • ’ ' į- - M ' * L.

BEST THINGS 1NUFfej

---
---

---
--

a 
K

 . ' 
1

■a

.Call Frank Zapoįįč 

3208Vi W.95trh St.
GA 4-8654

■ ... - . ■

ir
£TATI FARM -

JN5URANC4 I
v

- - —s l^tą^Fąrrn^LiĮeJ tįstirani

■- . v. * *■ ■ ■ * -

SU SAVAIS APLINKUI
ANT HICKORY KALNO prie ąžolya 

JI m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga 
ražas Savininkas ligonis parduoda u 
$52,700.

VTĖNINTELE STILINGA 6 kamt 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir : 
auto garažas. Puikus vidaus planas 
Marquette Parke. $29,750.

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

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 1 
-auto mūro garažas. Radiant šildymas 
Marquette Darke. $38,000

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

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

GRAŽUS TVIRTAS 7 kambarin 
mūras ir mūro garažas. Arti mokyk 
tų, Marquette Parke. Vyras keliamai 
po Nauju Metų kitur. Reikia pirkėjc 
su $5,000 savo pinigų.

PLATUS LOTAS arti Sv. Kryžiaus 
igoninės Pigus.'

4 BŪTU MŪRAS ir. 3 .a.utjo mūro 
rafažas iš geru rankų priešais* paritą. 
Naujas' gazo šildymas ir nauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

REAL - ESTATE
2625.WEST 71 STREET

Tel 737-7206, arba 737-S534

GUILDERS AND CONTRACTOR? 
*iimv Statyba rr Remontas

SLA

SLA
Prezdento G. Fordo pasiuntinys Turkijoj

’ Vr: 'T ill'
. CAMP David. — Prez. Fordas 

išsiuntė Į Turkiją prekybos sekr.
L. rRičhardsoną, kad apžiūrė- 

tipžemės drebėjimo sugriautas 
vietoves ir tartųsi su Turkijos 
vyriausybe dėl pagalbos, , kurią 
Amerika nori turkams ■ suteik
ti. Amerikos prekybos sekreto
rius kalbėsis tais reikalais su 
Turkijos ministeriu pirmininku 
Suleimanu Demireliu prieš grįž
damas Į Vašingtoną.

* Kalėdų, Naujųjų Metų, 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 Sa 
Halsted SL, Chicago, Ill. 60608 
arba skambinti telefonu i 421- 
6ioo^j k (Ą

FETT7NG CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue

Nauji namai ir remonto darbai ' 
atliekami sttGg užsakymu.

JULIUS FETINGIS. savininkas
' ' , 778-8165

ra

HEATING AND AIR ~ 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS . 
4444 So. WESTERN AVE.

aicago. .Hl. 60609 TeeL VI 7-3447

DĖMESIO
t—80 M. AMŽIAUS-VAIRUOTOJAI 
Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
lability apdraudimas pensininkam*

Kreiptiz:

4645 So. ASHLAND AVE. 
573-Ė//3

ST. PETERSBURG BĘACH, FLORIDA
Jeigu įdomaujatės Įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur 

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jhkušovienės 
Realtor, vadovaujama lietuviška Įstaigą

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

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

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

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

mėtą įvykius, Jablonskio ir Totoraičio^ jaunas dienas ir susi- 
rūpinimą.  -______----- -- --------——--—------ :.$8.00

Or." Ai J. Gutstn — DANTYS, ją. priežiūra, sveikata ir grožis"
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ---------------

; Minkštais viršeliais tik _____ ________—----------- ------
Dr. A. J. Gossan — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europa įspūdžiai Dabar tik —s-------------
— 1 k - s •“ “ -*«•■* ~>r_ - ■

$3.00
$2.00

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei- ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, Hl- 60643

Telef. 312 238-9787 f
Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų,1traukinių, lai

vų kelionių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo re
zervacijas; Parduodame kelionių draudimus; Organizuojame 
keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; Sudarome iškvietimus gimi
nių apsilankymui Amerikoje ir teikiame informacijas visais ke
lionių reikalais.

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapiu agronomo A. Settoko knygele, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELĖS į
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

Jole užauginti, kaip žeme tręšti ir prižiūrėti. Naujienos Hą knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygele ingyti už $L25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygele jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu: \

i

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik -- ;------------ $2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus &kį arba money orderį, prie 

nurodyto$ckalnos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO,’iLL. 606C8

LAIKRODŽIAI ir brangenybės 
Pardavimas. ir Taisymas 

2646 WEST STREET 
Teiett REpoWte 7-1941

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
♦259 S. Maplewood. T6I. 254-7450 
Taip pat daromi vorHmal, gimini v 
ikvlenmal, pildomi pli.etybė* pra- 

iymal ir kitokį blankai.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

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

NAUJIRNOi, CHICAGO •» ,u-

................................................. .............................. ...............................................................

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Arvher Avė 
Chicago, HL ttCTL TeL YA 7-5980

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vienintelį
lietuvį MHMalatai

Chicago)* —

NORMANĄ
URŠTEINĄ

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MARIA NOREIKIEN® — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimu goroe rOiles (valrlg prekfg. 

ĮKAISTAS Ji EUROPOS SANDELIŲ.

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, ID. 60601

(įstaigos) ir

677-8489
O~to)

1AI. KURDE GARSINASI 
-NAUJIENOSE* — TURI GEMAOOą




