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CEAUSESCU
TULSA.— Amerikos gazo ir alyvos bendrovės paskutiniais 

metais sujudo gręžti skyles giliai i žemę ieškodamos alyvos bei 
gazo. ■'

Padidėjusios energijos žaliavą 
bei kurio kainos žada bendro
vėms’ gerą pelną,’ kuris ir yra 
akstinu tokiai bendrovių veikiai.

Pasak Oil and Gas Journal pra
nešimo, iki šių metų JAV bus 
1875 jau veikiančios skylės, trau
kiančios iš žemės gelmių alyvą 
3ei dujas.

10% pabrangs žemes alyva darbams.
Energijos medžiagų žinovai 

pramato, kad alyva išvežančių

TRUMPAI IŠ VISUR
WASHINGTONAS. — Šių me

tų radžioje sudaryta kongresi
nė grupė .Kongreso darbų na
šumai ištirti pasiūlė Kongreso 

^posėdžiams nustatyti 5 dienų sa
vaitę,, kad daugiau laiko liktų

PLAINS, Ga. — Kaip rodo

nijos kasininko Robert Inpshutz 
raportas, Jimmy Carterio išrin
kimui į prezidentus išleista 35 
milijonai dolerių.

MAPUTO", Afrika. — Sovietų

gruodžio.20 d. Qatare, tikriąu- 
siai pabragins žemės alyvą 10%.

Prieš OPECui susirenkant 
Qatare, Paryžiuje įvyks žvarbi 
tarptautinė ekonomijos 5 konfe- 
rencija, kurios nutarimai, pnim-(tyje Barazuto saloje
tos ar atmestos pramoninių kraš
tų nuolaidos, turės nemažos įta-
y, N »’ '■ V l ĮO.LU1V

kos sprendžiant žemes a yvos kontroliuoti Indijos okea-

pradėjo -statyti. aerodromą/ iŠ 
kurio Sovietų, karinė aviaciją

kainos klausimą Qatare.
-i . T ■ >’.V

bombų sprogdinimų 
. NVASHINGTONAŠ. — FBI 

pranešimu, per pirmuosius de
vynis šių 1976 metų mėnesius 
Jungtinėse Valstybėse -ir Porto- 
riko je buvo 1,199 bombų inciden
tai, kuriuose 39 asmenys žuvo 
ir 179 buvo, sužeisti, o nuostolių 
padaryta už -9.5 milijonus. Iš 
užmuštųjų skaičiaus- aštuoni ir 
sužeistųjų 44 buvo patys bombų 
sprogdintojai.
. Statistika rodo, kad' per tą 
patą laiką praėjusiais 1975 me
tais 42 asmenys buvo .bombomis 
užmušti, 245 . sužeisti ir nuosti> 
lių padaryta už“ $23.6 milijonus. 
Bombų, incidentų tais metais bu
vo 1,588. • ' ’

Nusisekę ir nenusisekę bombų 
sprogdinimai padaryti prieš 325 
rezidencijas, 273 įstaigų ir biz
nio pastatus, 149 vežimus, 97 
mokyklas, 37 policijos stotis ir 
328 visokius kitokius objektus.

Lenkijoje kyla 
nepasitenkinimas 
Lenkijoje iškylantis nepasi

tenkinimas ir kai kur net viešas 
bruzdėjimas prieš komunistinį 
rėžimą Maskvoje sutinkamas su 
nepasitenkinimu, bet bijomasi 
griebtis aštrių priemonių. At
virkščiai, Lenkijos klausimą 
stengiamasi tvarkyti labai atsar- 
Įgiai, kaip sakoma, užsimovus 
švelnias pirštinaites.

Jei Sovietai į Lenkijos vidaus 
reikalus įsimaišytų panaudodi- 
mi karinę jėgą, kaip jie pratę 
daryti, tuomet Lenkijos darbi
ninkai tikriausiai, pasak U. S. 
News and World Report žurna
lo, išsipiltų gatvėse ir iŠ krūmų 
pradėtų atgal Šaudyti.

no pietinę dali. ' .
SALISBURY, Rodezija. — 

Perpraėjtrsro-spSwmėnes|d au
giau kaip 1,000 baltųjų apleido 
Rodezijąi o?naUjų^ateivių skai
čius -- per visus praėjusius 11 
metų buvo mažiausias — tik 480 
baltųjų imigrantų. Per pirmuo
sius 10 mėnesius baltųjų Rbde- 
zijoj e sumažėjo daugiau kaip 
penkiais tūkstančiais. Baltųjų 
Rodezijoj . yra 278,000, o juo
dųjų 6;4 milijonai7—* dvidešimt’ 
prieš vieiial *' •' ’ ; '■■■?-./

JEFFERSON CITY, Mo. — 
Valstijos sveikatos priežiūros 
atlikti tyrimai ir patikrinimai 
parodė, kad rudeni pasireiškęs į 
kiaulių slogą panašus apsirgimas 
į aplinkinius nepersimetė ir su 
sergančiu kontaktų turėjusieji 
neapsikrėtė.

WASHINGTONAS. — JAV 
vyriausybė neiŠgalvoja kur dėti 
612,000 galionų labai radioakty
vių branduolinių atlaikų, tan
kuose laikomų požemiuose West 
Valley, N. Y., apylinkėse; . .

LOGAN. Utah. — Valstybinis 
Utah universitetas išgalvojo 
kaip priversti karves sportuoti, 
kad stipresnės ir sveikesnės bū
tų ir daugiau pieno duotų. Tam 
tikra mašina, “lipdama ant kal
nų” priverčia karves pagreitin
tai žingniuoti ir nustatytą dis
tanciją nurisnojus sustoja. Įdo
mu, kad komunistų dvaruose to
kios mašinos dar neįvestos kol-
chozininkų darbo našumui pa
kelti.

WASHINGTONAS. — JAV 
Cenzo Biuro surinkta statistika 
rodo, kad šių laikų jaunavedės 
moterys yra nusistačiusios turė
ti vaikų nedaugiau kaip po du 
su trupučiu, būtent po 2.1. Dar 
1967 metais jaunavedžių planuo
se buvo 2.9 vaikai...

WASHINGTONAS. — Vidaus 
reikalų sekretoriaus asistentas 
Nathaniel P. Reed teismo leidi
mą Indianos paežerės kovų sri
tyje prie pat Indianos Kopkal- 
nių Parko statyti $675 milijo
nus kaštuosiančią atominę jė
gainę pavadino “kolosalįne klai
da”. Reed pastebėjo, kad Car
terio administracija turėtų tuo 
dalyku n attid^ioj ant jSusfrfipin-N« toks šalta*
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Chicagoje iškrito vienas sniego colis, bet Hebraskoje, Omahos apylinkėje sniego 
pilni laukai, sodai ir miškai. Be to, Omahos sniegas suledėję s, sunkiai perbrendamas * 
ir velk nepravažiuojamas nei rogėmis, nei kitomis premonėmis.

išvengti bankroto
; Chase Manhatąno banko, eko

nominės , smegenys sako, kad 
prez._ Carterią 1978 mT negalės 
išvengti ręcesijps.' Esą, prez. J. 
Carterio tiksiąs yra pasiekti’6% 
ekonominio pagerėjimo ir 6.4% 
bedarbių skaičiaus; bus sunkiai 
atsiekiamas, nes mokesčių maži
nimas' beikreditasirkitosekb- 
nomįnėš priemonės7,-kurios rim
tai siūlomos,' neturėsrimtosįta-. 
koš skatinant gamybą, gerinant 
krašto ūkį, ar mažihantnnfliaci- 
ją bei naikinant bedarbystę.-

lūpose
Sekr. Kisingerio .intrigų dėka, 

prez.' Fordo išvarytas gynybos 
sekr. Schlesingeris prie naujojo 
prez. Carterio gali būti paskir
tas energijos “karaliumi” arba 
tvarkyti visas .Amerikos slaptą
sias tarnybas: ČIA, FBI, jei ne
grįš į prarastą Pentagono tarny-

JUGOSLAVU, RUMUNU DIKTATORIAI 
ATSISAKĖ DARYTI NUOLAIDAS

Sovietu vadai priversti pripažinti, kad 
veikia kitokio komunizmo formos

MASKVA, Rusija. — Leonidas Brežnevas, Sovietų Sujungi 
t komunistų partijos pirmasis sekretorius, praleidęs dvi savaite 

Balkanuose, grįžo nieko nelaimėjęs. Jis gana ilgai kalbėjosi s 
Jugoslavijos ir diktatorium Tito Broz ir Rumunijos prezidenf 
Xikolae Ceausescu, bet nei vienas nesutiko daryli jokių nuotaid 
Sovietų Sąjungai.

Brežnevas, nuvykęs į Jugos
laviją ir pasikeitęs su Tito Broz į 
nuomonėmis pirmo pasikalbėji
mo metu, pareiškė, kad Sovietų 
Sąjunga nesirengia ir.nesirengs 
įsiveržti į Jugoslaviją. Jis ne- 

Į sirengia veržtis į Jugoslaviją 
_ šiandien, ji nesiverž net ir tuo 

atveju, jei Tito mirtų. Gandus'

Nepiliečiams naujos 
“žaliosios kortelės’

CHICAGOS lenkų “Dzie 
Zwiazk.” žinioje iš San Dieg 
Cal.lif. (N. D.) praneša: Imigr 
eijos ir Natūralizacijos Ištaigi

išrinktas Illinojaus valstijos gu-^®6^ atsiranda ir daugiau namų 
bernatorius Thompsonas, daly- pirWV- Numatoma,^ kad šiais 
vaudamas Washingtone respu
blikonų gubernatorių sąjungos 
suvažiavime, pareiškė, kad Bli- 
nojaus valstiją gali išvengti fi- 
nansinės suirutės ir mokesčiai 
nebūtų keliami, jei valstija pa- 
sinaukotų ir išgyventų bent me
tus laiko’su mažesniomis paja
momis.

dėstė dviem jo valdymo 1977-78 
metams keturių punktų progra
mą : 1) Sudaryti iš gerai paruoš
tų žmonių Dlinojaus vyriausybės 
aparatą. 2) Pertvarkyti visus 
valstijos valdymo .departamen
tus, pradedant teisės priežiūros, 
kuriuo jis daugiausiai domisi. 
3) Keičiant ir pertvarkant'vals- 
tipos departamentus, bus stengia 
masi pakelti jų darbštumas ir, 
svarbiausia, jų atsakomybė. 4) 
Subalansuotijvalstijos biudžetą. 
Jokių išlaidų. į skolas negalės 
būti.

metais bus parduota 3 milijonai 
naujų namų, lyginant tai su 
1975 m. 2.45 milijonais.

Naujo namo, šiais metais vi
dutinė kaina siekią 45,200 dol. 
Gi 1972 m. toks pat namas kaš
tavo 28,000 doį. Paskutiniais 4 

i metais namai pabrango 61%; 
•Nežiūrint didėjančio namų pir
kimo, 85% šeimų meįstengia įsi
gyti nuosavo namo..

Ekonomistai sako, kad didėjan
tis namų pirkimas, neatsižvel
giant kylančių kainų, rodo tik, 
kad namai neatpigs, bet priešin
gai, jie via :btan^s. ,

Sadat pareiškė norą 
kalbėtis su žydais 
VIENA. — Austrijos kancle

rio pranešimu, Egipto preziden
tas Anvar Sadat pagaliau sutiko 
tartis s u žydų, bet ne Izraelio, 
lyderiais. Kancleris Br. Kreis- 
ky pasisakė tuo reikalu kalbė
jęs su prezidentu Sadatu, kai 
praėjusį balandžio mėnesį jis 

lankėsi Austrijoje, kur Sadat 
pareiškęs norą pasikalbėti su 
dviem ar trimis vienu Britanijos 
ir dviem Amerikos Žydų lydė-

PLO linkusi
• pripažinti Izraelį
WASHINKTON AS. — Du Pa

lestinai išlaisvinti organizacijos 
nariai, besilanką Amerikoje, no
rėdami gauti žydų palankumo,lyderiai,‘Kreis- 
pasak žydų organiacijos lyderio j ky atsisakė pasakyti. 
H. Edelbergo, yra pareiškę, jog' 
PLO linkusi pripažinti Izraelio Į 
egzistenciją. f
' Amerikos žydų organizacijos) . 
nepriduoda . tam pareiškimui 
reikšmės, nes arabai atsisakė tai 
pareikšti viešai.

Žmogaus teisių 
bilius Kanadoje

Daniai P. Moynihan, IcairiuoaJut 
mokraty partijoj* Ir cMfoiuoWua raa- 
pubtikany vaJftl|oja įveik'* liūnas

/ENCYKLOP. BRITTANICA 
T KEIČIA VADOVYBĘ
' Encyklopecfijos Brittanikos 
vadovybė, taip palankiai iškė
lusi į padanges Sovietų imperi
ją Ir neteisingai paniekinusi oku
puotas tautas, pradeda keistis.

OTTAWA Ontario. — Tei
singumo ministeris Ron Bas- 
ford pirmadienį įteikė Kanados 
parlamentui, žmogaus (asmens) 
teisių biliaus pasiūlymą, kuriuo 
būtų sustiprintos antidiskrimi- 
nacintės priemonės Ir individu- 
mams (pavieniams asmenims) 
būtų palengvintas gavimas rei
kalingos informacijas iŠ valdžios 
turimų bylų. Siūlomasis bilius 
taip pat apribotų valdžios reika-

(•nafodu* parai&K kad |i« bandy*' Iš pareigų j su pasitraukia enci- 
klopedijos direktorius John Ben- leo •Htl. m rOa pt Tvirtina, kad n|a- ' _ * . _ ,

ka« naoalta inžiaupH borma, ton ir Boss D. Sacket. Jų pasi- 
trauJdmo prWkatjm nenurodo- laująmu wnsnlnlu Informacijųlul |la bot ĮilffktnfK |aa relHk 

•Uu faAM tr įtraiHh jr

apie sovietu karo jėgų įsiverži-1, . * J sma i Juvoslaviia skleidžia Va-lkoimsaras Leonard Chapnu 
karų spauda. '

Pats svarbiausias L. Brežn^ibos,(W,>rIį^to5,C?ull“1) s: 
vo kelionės tikslas buvo įtikin
ti diktatorių Tito ir diktatorių - t f <•' ’ -
LtJdUbtbtU, AdU ii-iii JSkWXUULLUS- _____ ,. - , xr , , ,
tini., Moki vestu viena užsiertr

- ■ /c inarms b<ra'iftiirw*a ‘ yanncnnū Irn
politiką, ^Brežnevas -buvo pasi- 
ruošęašj Jdausimąplačiai aptar
ti, bet jis patarė pagrindan pa
dėti dabartinę Sovietų Sąjungos 
taikos siekiančią užsienio poli
tiką. Tito nemano, kad Sovietų 
Sąjungos politika būtų tokia jau 
taiki; Savo n uomonę jis pareiš
kė Belgradan atvykusiam Brež
nevui. Jam nepatiko sovietų ka
ro jėgų-įsiveržimas į Čekoslova
kiją, bet oficialiame abiejų vals
tybių pranešime buvo tiktai pa
sakyta, kad ““atvirai pasikeista 
nuomonėmis”..

Brežnevas tris dienas tarėsi 
$ū Rumunijos prezidentu ir ko
munistų partijos pirmininku Ce
ausescu. Brežnevas bandė Ru
munijos valdytoją įtikinti apie 
reikalą vienos Rytų Europos už
sienio politikos. Jis patarė imti 
pagrindan Sovietų Sąjungos už
sienio politiką, bet Ceausescu la
bai griežtai pasipriešino. Ceau
sescu aiškino, Brežnevui, kad to
kia politika naudinga tiktai So
vietų Sąjungai ir kenksminga 
Rumunijai; Nujausdamas, kad 
Brežnevas gali pareikalauti nau
jų koncensijų, Ceausescu pakvie
tė JAV prekybos sekretorių 
Eliott Richardsoną į Bukareštą 
ir pasirašė su juo naują preky
bos sutartį su JAV. Ceausescu 
nurodė, kad jis negalįs priimti 
Sovietų užsienio politikos, nes 
rumunų politika eina kitokiais 
keliais.

Reikalas būvo iškeltas Varšu-, 
vos Pakto valstybių vadų pasi-j 
tarime. Ten Brežnevas dar kar- j 
tą visiems įrodinėjo apie reika
lą viešai vesti vieną politiką, bet 
Ceausescu atsisakė. Buvo >nu
tarta įpareigoti Varšuvos Pakto 
užsienio ministerius tartis ir ieš
koti kelių vienodai užsienio po
litikai, bet šis nutarimas liko 
tiktai sovietų pageidavimu. Brež
nevas yra įsitikinęs, kad jo kelio
nė nedavusi pageidaujamų re
zultatų.

Tito nepriklauso prie Varšuvos 
Pakto valstybių, bet Rumunija 
yra Šios organizacijos narys. Tik
tai rumunai jau anksčiau buvo

Ceausescu, kad visas komunis-

sirikime, kad pradedant m 
■ateinančio mėnesio visi asm 
nys, turintieji teisę pastovi

vietoje ligšiolinės “žaliosios ko 
telės” gaus naują. dokument 
Naujoje- nuolatinio j gyvenin 
kortoje bus visa eilė koduo 
duomenų, kurie padarys tok 
kortų padirbinėjimą, aieįman 
mą. Chapman pabrėžė, kad J ui 
tinėse Valstybėse gyvena did 
lis skaičius nelegalių ateivių, p 
sitarnaujančių falsifikuotom 
“žaliomis kortelėmis”.

Imigracijos įstaigos apski 
čiavimu — Jungtinėse Vaistyk 
se nelegaliai darbuojasi apie 
milijonai svetimšalių, kas Am 
rikos mokesčių mokėtojai 
kaštuoją kasmet apie 813 n 
lijardų.

Dir. Bush nepasuki

Nepersenai CIA direktori 
G. Bush’as, pilną portfelį į 
slapčių nešinąs, lankėsi pas na 
jai išrinktą prez. Carter! a 
dengti ir jam išdėstyti paste 
tis. Bet dabar paaiškėjo, kt 
U. S. News and World Rep< 
rašo, direkt. Bush’as atsisakt 
viešumą iškelti visas paslap 
prez. Carterio padėjėjų aky 
kadangi jų ištikimybė dar i 
patvirtinta. . z

Vakarų pasaulis 
. prisibijo

Vakarų laisvame pasaulj 
baiminamasi, kad Maskva, pa 
naudodamas Amerikos prezid< 
tų pasikeitimo momentu, g 
pajudėti kur nors pasaulyje į 1 
rines avantiūras; sukurdama ; 
myšį ir sukeldama revoliucij

Amerikos ČIA buvo nuomon 
kad susenę rusų lyderiai, t 
jau 70 m. amžiaus, nesiryš 
avantiūras, bet pasaulis kit 
galvoja.

sienio politikai kitokiai užsie 
politikai vesti. Ceausescu na 
tiko įsileisti sovietų karo 
manlevrams, o rusai netur



MAARV**

(Tęsinys)

{statumus jūsų valstijos.

ko mirties neteka sutuoktinio 
(ar žmonos),, kurianj priklauso 
įstatymų tiksliai nusta tūtos tei-
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inĄmenca. 
Jois tbePtynd Saving! Pwe

1) 1382 metais Jogaila su Skirgaila pasigrobė Tra
kus, Vytauto tėviškę. Vytautas su savo tėvu (ar,, saky
kim, priešingai) su savo kariuomene apgula Trakus 
jiems išvaduoti. Grobikai Jogaila sfi Skirgaila prašo, fnal

The fu tu rė ran be ton įti* 
for saving. Su if you warn 
security; you’d bettor suit 
today.

The Payroll Savings FSa? 
makes it easy Because an 
amount you choose is .w 
maticaliy set aside from 
each paycheck to buy U. $ 
Savings Bonds.That way 
your savings builclyear 
after year.

S> start today. Bccam-e '

NAUJU NOS, CHICAGO •> ILL. — Wtdrmday, December 1, 1176

las, testatoriui reikia pagal
voti apie tai, ka 
rašyti laišką su

Vi — Krikščioniškoji dvasia
1382 metais, atbėgęs pas kryžiuočius prašyti jų pa

galbos prieš jį nuskriaudusius, jo žemes pasigrobusius 
jo pusbrolius Jogailą ir Skirgailą, Vytautas buvo dar ne

norite gauti paganios i 
kalba, j Soc. k lubo vakly 
cagoje. : *

r M’ „ £ .K ?,Henr>k««

P fitfw 9 ALA P

ką d.rbo “Tribune” spaustuvėj. 
Jis priklausė kelioms lietuviš
koms organizaci joms. Buvo jau 
trios širdies, daugelį tautieėų 
sūnui Gabrieliui Puniškai tarpi 
ninkaujant,“Tribune” įdarbino. 
Prieš kelis metus mirė jo žmo
na, jis dėl jos netekimo smar
kiai pergyveno. Velionis buvo 
pašarvotas Ma; eikos-Evans ko
plyčioje. Lapkričio 13 d. po pa-

uzsmKusių, Kunos, Kanais, tiesa, jau lik savo griuvė
siais liudija mums apie Vytauto Didžiojo gyvą .« tikėji
mą ir jo tikrą krikščioniškąją dvasią, kokios mes, deja, 
kaip toliau matysime, nesame. » / — - -

VL Krikščioniškas atlaidumas
Ak, kaip dažnai mes, kalbėdami Viešpaties Maldą, 

jos nepažinę. “Ir atleisk mums, kaip ir mes atleidžiame 
savo kaltininkams”—nesuprantame ar nenorime supras
ti. Jie gi reiškia krikščionišką atlaidumą, kokiu buvo ir 
mūsų Vytautas. -

Tačiau j eigų jūs . esate nedar- 
o.'ngas ir tų būklę pripažins jų
jų šeimos gydytojas, o vėliau 
Socialinio draudimų komisija.

s:ją, tai yra nesumažintą, nors 
ir būtumėte nesukakę 65 metų 
am.iaūs. Nedarbingumas turi 
Jjfiti toks, kur.s neleistų jums

I -aikas nuo laiko testatorius 
privalo peržiūrėti testamentą,) 
ypač kai gimsta dar vienas vai- 

įkas, „ jeigu įvyksta persiskyrj- 
fmas (divorsas) ar, vedybos if' 
’jeigu padarėte dŠ^Įį pirkinį ar

I jis iiuKeie valingavimą irgi j uaznynnę sv. jokihm) sven- 
įtės dieną.(IX. 29), vėl tikslu pabrėžti, kad jis laikosi ti- 
.kėjimo, Bažnyčią gerbia, kaip:ir dąra gera mkrikšeioniui.
f 4) Po Lietuvos krikšto Vytautas visais jam galimais 
būdais rėmė Bažnyčios darbą, jis davė jai daug žemių, 
kad ji galėtų materiališkai išsilaikyti, padėjo jai ąteįgti,

liojimą, tai tarp kitų turinčių 
tikrą teisę giminių gali kilti 
ginčai, kurie gali atsidurti tei
sme. Jeigu lieka nepilname
čiai vaikai, tai nesant testamen
to teisėjas gali paskirti globėją! 
apginimui ir- globai jų interė-

buvo didelio būrio tautiečių pa 
lydėtas į sv. Kazimiero lietuvių 

-»kapines.
i Dėl tėvelio mirties liūdi dide
lė Aldona, žentas dr. M. Ri- 

į mas, dir sūnūs Jonas ir Gabrie- 
! liūs su šeimomis ir pažįstami.
i Magd- š-nė

ATSAKYMAI I SKAI- 
X t -TOJU KL AVIMUS

KL. Aš dirbu valdiškame dar
be, liuris nėra Socialinio Drau- 
d'mo apdraustas. Ar yra gali
mybių savanoriškai įmokėti 
Soc. See. mokesčus. kaip vers- 
linnkui (self-employed). Aš da
bar esu apdraustas- apskrities 
tarnautojų “Retirement” fonde, 
tačiau noriu turėti SbdSec. kre
ditų- dėl Medicare apdraudos.

__ Al. Kr.
ATS. Veikiantis Įstatymas ne 

numato “savanoriško^ pnokėji- 
nio” į Soc. See. fondą. Tikrai 
apdraoda numatoma ir gali bū
ti biiria fide to įstatymo padeng 
tas darbas arba verslininko 
(self-employed). Toks asmuo 
turi dirbti sayarank’šką darbą 
a f versle (trade or self-emp’oy- 
ed), turint per mcfūš iš to

kurie jo neturi, atseit, lai yra lojas pradeda tvarkyti turtą pa 
bereikalinga baimė bei prieta- gal testamento nurodnymus.
rai. ( Kiekvienas liudininkas turi
Gal ne vienam kils klausimas: parekšti, jog sutinka būti H6- 

KixLil testamentas reikalingas dūinku. Testatorius privalo pa- 
visiems? Jeigu mirštate be te- sirašyti testamentą visų liūdi- 
stamento, j įsų turtas bus pa- ninku akivaizdoje,-o-po to kiek 

vienas liudininkas testatorių! 
paprašius padeda .savo parašą

Į jis įrodė vėliau ir savo darbais, savo tikrai krikščioniška 
dvasia, ta savo anima Christiana.

- ■ w '■

1.— 1386 metais, Krokuvoje,' Šv. Stanislovo kątedro-

tų jam jų pagrobtas Lietuvos žemes, do ut des principu 
(tau duodu, kad tu man duotumei). Kai krikštytojai 
prašamo “atlyginimo” neduodavo, tai Kęstutis jį ap
krikštyti nesileisdavo. Kartą jau visai iš krikštovietės

įsnioke^ą, ,-ad. pensuą, bet damas Rad Bažnyffiu išti-
ji bus 25 procentais mažesne, _ . - jj«w.uyci<ii is>u-
negu to darbininko, kuris išei-

DARBĄ PRADEDANT
Šiuo m et n, kada padidėjo lie- ‘ 

tuvių pensininkų ska.čius ir š- 
kilo d.dėsniu susidomėjimas so
cialiniu draudimu, toki skyrių 
pradedame.

Naujai išrinktas prez dentas 
Mr. Jimmy Carteris paskelbė, 
kad daug au rūpinsis dirban- 
čiuAiia s, jų apsauga, soc alinio 
draudimo praplėtimu, bedarbių 
skaičiaus sumažinimu, iškyla 
būtinumas visus skaitytojus 
greič aus ir tiksliau informuoti.

Kviečiame dirbančiuosius, ei
nančius poilsiu asmenis, socia
liniu draud mo klausimais be 
s'dam'nehis šiame skyriuje 
bendradarbiauti ir rūpimais 
reikalą s pasisakyti.

~ Pranas šulas

taipgi išmokama 1 dytojui.
sąskaiton ir gali i „ T t

atidėti palikimo sureguliavimą. , 
Toidu būdu nesant . testamento "do 
su jūsų turtu bus pasielgs aIw^au °
taip, kaip norėtumėte ir jūsų turto ą-aldjmų. Tat te-
nepTuamečm'yaiktj globa būt,:“*1,. bu*u išvengti palikimo 
svetimu žmonių rankose. Išlai-|m?i >.T'° ')rJncr
dos bus- daromos jūsų turto sa-: ‘Kl !<**" ^u nepake-
skaiton ir įpėdiniai dėl to gaus . l«>tamenų. Taip. p«, na- 
v . . .f, , . .. __.mai, kuriuos kartu valdo su-zvmiai mažiau, kaip jie numa- / . . .... .
ifai sidvarkote^ ?vam. sutuoktiniui, neprikiau- parlamento priimta fonnulėš taicius o 1413 metais Žemaičius. Yra nuomonių,-kad jie.
po mirties. Tačiau negalite žmo 
nos ar vyto be palikimo ir ne- 
gal’-tė savo turtą užrašyti lab- 
darbs tikslams, jeigu esant aš-

"kaip ir dera artimiems giminėms”, garantuodami jiems 
saugumą. Pasitikėdami jiems, Vytautas su tėvu pas juos 
nuvyksta. Anie gi juos abudu suima ir uždaro į kalėjimą- 
Vytautas iš kalėjimo išsivaduoja, o jo tėvas Kęstutis Jo- 

I gailos tarnų, aišku, ne be jo žinios ir sutikimo af pavedi
mo, žiauriai nužudomas, pasmaugiamas../ O Vytautas,

ixrDxrneti Aioizą
Panišką palaidojus

197^ m. ’a~*- 
kriėidČr d. k v
bart ęti Aloisas.Puniška. Karo

5# ; v c? «
LIST U V IMĄSIS PAMAR.YS. 

kdbmisįr anrašvnuf* i!hj
- < 56 .

Trijs dailę Lipturos 
f *'»-**!

1vam sutuoktiniui,
.somai nuo testamento. sistema. Tuo -reikalu daugiau-in trūkstant kunigų, patys krikštovietėse pamokslininkavo

Jeigu miręs turėjo kurią ap- formacijų sutę&ia Iii. Depart, žmones naujo tikėjimo, žodžiu ^kant dirbo pas-' 
jdraud,! arba pensijų, lai tiesio, oiS£ toracijos darbą, liet, greičiausia, Vytautas ir’jogaaaYe- 
girnų badu atiteks,nurodytiems Chicago, I1L tek 809—2o2-X9/U. , „ , \ vvo<aud,, ue

(įpėdiniams. Kam reiktų tuo reikalu pagal-
Piniginės santaupos banke bos lietuvių kalba suteikia So- 

simušė nosį ir, atdakL-Kadangi taipgi gali būti bendrame vai- cialipio klubo valdyba, 3548 S. 
akys buvo užtųusios, gydytojo dymė arba globoje vaikų ar Emerald Ave., Chicago, Iii.- tel 
patarimu jis buvo .nų^įąžtas į anūkų interese —^^tuomeet tur- LA 3-1348. a. Čep
ligoninę, kūr&s nttnraūkds pa- ižš fiesiogihiai" ilSĮSll asnte- 
rodė, nosies ir dešinės rankos niins, nurodytiems taupmenų 
riešo kaulų skilimą. Jam buvo knygelėje. Tuo atveju ofieža- 
uždėtas gipsas. Dabar yra sa- Taus testamento pątVrrt'nimo 
vo žmonos Onytės rūpestingoj;nereikia,- 
priežiūroj. Kžimynds P. F. TaQa^ jei yra ko^ tar_ 

tas, arba yra nepilnamečiai vai-, 
kai, tai tupmet testamento su
darymas yra būtinas; (Plač'au 
ajue. testamento sudarymą gali
te rasti medžiagos teis. Prano 
šulo knygoje, te sėjo F, Weis 
peržiūrėtoje,- “Kaip ;Sudaromi 
Testamentai”. Gaunama Nau
jienų administracijoje). Argus

i KL, Kada darbininkas gali gau duodant bendrą vardą. Vytautas džiaugėsi ir didžiavosi 
Ii Šoc. See. pensiją, jei jis nega ’ • • - “ ■ ---- - --------  ■ 'e~
lito ja, negali normaliai dirbti? 

j ATS. Jeigu jūs sulaukėte 62 '

darb ngumas turi būti bent 12. tydamas bažnyčias, dideles ir mažas, kurių yra ir iki šiol 
mėnesių. Jeigu jis pasidarėte" 
nedarb'ngu prieš 24 metų am
žiaus, tai jums reikia turėti pu
santrų metų darbo kreditą per 
trijų metą laikotarpį, ir penkių 
metų darbo kreditą per 10 me
tų laikotarpį. Smulkesnių in
formacijų galite gauti ąriinrar< 
šioje Soc. Sęc. įstaigoje, o jei 

iviu

t įvykta Uenrvoie rr VokiFtįfMp Aprašymai suskint

Skaudi nelaimė sų.
■ 2?--* ’ yRrooklyUj'N. -Y; — Lapkričio j 

10 d. 7 vali ryte Aleksas Šulaitis to^ 
Tw."jiaiū|į^en^ paslydęs gnu mij 
vo ant šaligatvio, smarkiai sū- lik

tymus gerti var-oehf ar- picn:? 
traukinyje'North Carolinas val
stijoje. ’

— Darbininkams Concord m., 
verslo neto pajamų’ $400.00 ar;New Hampshire, draudžiama 
daugiau. pr. §. d rbtt basom.'s j .

KNYGA APIE LIETUVA ANGLĘ KflLEA
LITHUANIAN CHRISTIAN DEMOCRAT - 

by A. J.. KASULA|TIS
Si, tik H spaudos išėjUd, 268 psl„ iliustruota Europos — Ižetuvos iemė- 

laphi bei nuotraukomis, knyga. — tai Lietovos Valstybės kūrimo, jos ne
priklausomo gyvenimo bei vėliau mūsų teitos kančių istorinė iškarpa Ji 
įdomi h- naodinga visiems o ypač tiems anglų kalba vartojantiems lietu
viams, kurte norėtų savo tėvų krašto praeiti arčiau pažinti.

Ki^gba autorius, Algirdas J. Kasu’žlt'š, mokslus toiggs jau č-a JAV, 
SĖomar <am redaktorius, publicistas KrOdfegniu Pynokraft ve kėjas. ilg» 
metis VUKO bendradarbi*. Knyga. LEONO XIII FOtoOJetdin^skontnji 
•tieurta, e*w»a» tin ta ir-dovanai (jaunimui ir amenkSečiauB) Kalėdų ar k!t 
progom. Kaba 4 dol

GAUNAMA PAS PLATfOWES M URATUS MUO ADRESO:

LąONO XIII FONDAS, I94. M 2S3 »♦„ CLKVrtAUD, OHIO, 44TM

, . J . ‘ riu kreiptis? kum nurodytas 
testamento vyk ATS. Jums reikia kuo grei- 

ar) turi prista- čiau apie tai pranešti asmeniš- 
meaius privalo be išimties tu- lyti pasižadėjimą veikti pagal kai artimiausiai Soc. Seč. įstai

gai. Ten tarnautojas surašys 
protokolą, kurį jums duos pa
sirašyti. Po keliu d.enų telefo
nu paklausk i tą įstaigą ir para
ginkite, kad pagreitintų bylos 
e>gą, ypatingai, jei esate bė
doje.

KL. Pasakykite ar būdamas 
pensijoj, nuomodamas butą aš 
ganu gauti iš valdžios lengvatą? 
uirdejau, kad* namų savininkai, 
būdami pensininkai, gauna tam 
tikras mokestines lengvatas. 
Tai kaip su nuomininkais? S. L

ATS. Tas pats įstatymas duo 
da mokestines lengvatas rvyr. 
amžiaus (senior sitizen) nuosa
vybių savininkėms, liek butų 
nuomimBkams ir nedarbin- 
giems asmenims. Tas įstatymas 
vadinamas The Senior Citizen vidunakt, pasinaudomas nakties tamsa, nuo krikštytojų 
& Disabled Persons Property pabėgo, lyg jautis iš skerdyklos, ar išnyko, kaip kampa- 
Tax Belief Act, jis taip pat vad. ras_ : '

. . . The Circuit Break Law. Jis, ai-į y - - ■
iitimais ąmjmjs Department of Re! Visgi pasirodė, kad mūsų Vytauto kitokio būta.. Jis

ra**.*^*“ venue įstaiga, veftaa kaip sro- 
tento. vyk- nuį^utėjas namų elektros 

sistemoje, s Kai mokesčiai per- 
biznieriai daug apsunkina vyresn. , amž. 

savo turtą'per asmenų ar nedarbingus žmonių 
pajamas, įstatymas numato 
jiems taksų palengvinimą. Vyr. 
amžiaus nuomininkai gali gau
ti 30% nuo metinės sumokėtos 
nuompinįgių ' sumos lengvatą, 
iki $100, jei jų pajamos yra ma nereikalavo.
žesnės $10,000. Lengvatų *apskai 
čiavimai atliekami Revenue de

i ”f- •- x t ' ti’^i v^u iv \ n ą i
Q<lrrna puiki?1 tenygV- kurioA bet kokią <

* n vgu >plnt<^<r lentyną. X
m.eŠ GR’2TAmE įdony&<įaunu dienų .i
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asme-

TaupyKite dabar
pas mus

UNIVERSAL

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos risią

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

nų, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša Iki

belio premijos laureatas, pareiš
kė, kad JAV nesiskaitydamos 
su išlaidomis, nesubalansuoda- 
mos valstybės biudžeto, vis gi
liau lįsdamos į skolas, vis dau
giau spausdindamos banknotų 
ir neturėdamos atsakomybės 
jausmo, Britanijos pavyzdžiu ar
tinasi prie ūkinės suirutės.

Pasak profesoriaus, Amerikos 
valstybė skolose paskendusi, 
kaip tas New Yorko miestas. Bet 
New Yorko mietą, neturinčio ma
šinos banknotams spausdinti, 
gelbsti valst. iždas. O kas gelbės

šventės minėjimo proga suruoš
Iš Medelyno, jaunimui atsto.1 minėjimas Nutibara . vieš-

fesorius. — Kai jis silpnavališkai 
vis giliau lenda Į skolas, spaus
dindamas bankotus ir didinda
mas infliaciją.

su žmona-Daktaru. Marambu- 
ru, nuoširdžiu lietuvių draugu,

.. , ambasadorium Vokietijoje, vai
Mes puikiai suprantame sa- džios iždo kontrolierium ir 

vo padėtį ir netikime stebūk-Į. .. . '

Dr, Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102. pd. Kaina ?1J>O. 

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

NAUJIENOS,

ČIKAGA. — žinomas visame 
pasaulyje konservatyvus ekono-

tog. Duoti dokumentai kataHkflkii aoaaMrtbuu. laiminai 
^to^^nlzadju .

Norintieji Hą kam Martt. pratari .panirti čeki arta Money 
orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu ir pasiųsti: ' <•

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

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $100.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

me reikalą jungtis,' kuo1 dau
giau vieniems- kitus pažirti ir 
kuo daugiau atsiminti iš pra- 

i eities siekiant išlikti gerais lie-' 
i tuviais, nes suprantame, kad 
tokie esame reikalingi savo 
tautai. Kviečiame visą jaunimą 
prie mūsų prisidėti. Kviečiame 
visus paremti šią išdeją. Be jū 
su paramos ir nuoširdaus pri
sidėjimo tuščios bus mūsų pa
stangos.
Baigiant noriu pasveikinti Ko. 

lumbijis jaunimo vardu mūsų, 
svečią profesorių Joną Kava
liūną, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Vicepirmininką, af 
vykusį iš Jungtinių Valstybių Į 
šias Lietuvių Dienas, jas pa
remti ir jieškoti galutino Ko
lumbijos Lietuvių Bendruome
nės susicementavimo.

Kolumbijos Lietuvių Gyve
nimo apžvalga skaidrėse:
Aiškina — Gina Gaurišaitč, 

Muika palydi. Saulius Gaurišas

Kolumbijos lietuvių suvažia-

| J alinimui buvo organizuo
tas I-asis Pasaulio Kongresas. 
Jame pirmą kartą iš .įvairių . . ... . — ...■ —
kraštų atvykęs jaunimas svars-. vauja Gina Gaurišaitė, Bruno būtyje su Kolumbijos valdžios 
tė ir analizavo padėtį. II-asis Venclauskąs ir Olga Naranjo diplomatinio korpuso atstovais, 
Kongresas, jame radome reika Ralytė. E Bogotos — Vacys Vi viduryje matpme gubernatorių 
lą turėti savo organizaciją, per leikis, Nelė Vfleikytė ir Vacys 
kurią tiesioginiai jungtum ės Kęstutis Slotkus. 
ir susirištume. x
Taip buvo įkurta Pasaulio ,Lie 

tuvių Jaunimo Sąjunga mūsų Tačiau "j aučh-
apsijungimo tikslui; Po trijų >
metu darbo tik Venecuela, Vo
kietija, Kanada, Jungtinės Ame 
rikos Valstybės ir Autralija tu
ri Jaunimo Sąjungas.

II-tras P. L. Jaunimo Kong
resas tęsė Jaunimo susiorgani- 
zavimo klausimą ir. jieškojo 
išeičių jo problemoms irprak- 
tiškaj veiklai nustatyti. Kongre 

: to nutarimuose buvo tiesiogi
niai prašyta Kolumbijos ir šve 
diios atstovus rūpintis savo 
kraštų Jaunimo Sąiungos įstei
gimu. Argentinos, Brazilijos ir 
Urugvajaus jaunimui rūpintis 
sudarvti Komitetą, kuris suor
ganizuotų savo kraštų jauni
mą. Bet ne visiems suprantama 
ir ne visiems atrodo reikalinga 
tokia organizacija, čia didžiau 
si as sunkumas. Mes Kolumbi
joje turėjome jieškoti grupę, 
kuri būtų susijungusi ir kar
tu norėtų pravesti ką. Įsikūrė 
Bogotoje dainų ir šokių gru
pė “Audra” ir su Medelyno jau 
nlmo pagalba pajėgėm praves-į 
ti I-a ją Jaunimo Stovyklą Vii-' 
la Vicencio mieste šiais metais ‘ vimo proga mūsų tautiečių eL 
balandžio mėn. 14-18 dieno- sena Medelyne. Medelyno lietu 
mis ir sutarėme susijungti ir viai lanko Kolumbijos prezi- 
viso krašto mastu organizuo-' dentą generolą Rojas Spinilia.

nos diskusijose, valandomis ga eivio. padėti, jos sunkumus ir, dėčiai ir jieškoti išeičių’ lietuviškai. Jiems didžiausias daktarą Pastrana pareitais me 
lime pajusti tą brolišką nuo- daugiau kaip niekas, jaučiame; 3 dėmėsyk ir mūšų pasiaukoji- tais Bogotoje. Mūsų tautinės
taiką, kuri turi mus; jungti ir savo tėvynės šilumos trūkumą,'J J1™ __ mas,
vesti, nesvarbu kad ar ne tais tos kasdieninės lietuviškos nuo 
pačiais keliais. j; ' taikos, kuria galime pasidžiau

bės supratimas, neva pasiteisi
nimas, nėra galutinis argūmen 
tas leisti laikui užnešti laiko 
dulkėmis viską kas mums bran 
gu ir svarbu ir užmerkus akis 
nebežiūrėti j praeitį užmirš
tant, kad esame tietuviai-Uetu 
vs dalis.

Alekso Abrose knyga apraianti paaknttohj 90 (1869-1999) meto 
Chicago* fletuvhj gyvenime Ir Jo atlfktui darbiu 984 paL Kaina 
HO. meldo Amerikos Uetario urtorijoe Draugija.

Knygoje apraiy^a pirmas Cbleagon atvažiavęs, ttetnvia^ pirmo* 
lietuviu

Kolumbijoje gyvenančių lietuvių 
suvažiavimas Medellin’e

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. StodHa. Išleis 
ta Chicazoje 1966 metais paties autoriaus TėSomis. Knvga dyieiu da
liu: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. -*

Autorius savo žodyje rašo: “Tei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės zwenimn ir nėbflfu. su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos oolitiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimu, šiandiena, drąsiai galima sakvtl. lietuviu 
♦auta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Euronos tautoms*’. '

Knygos anie žemės ūki-atrodo tik- žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%) bnvo ūkininkai Ir no 
šauti išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma vra arba natvs buvę ūki
ninkai. arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuviu daugumai, vnač kadangi knvga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad uradėiu« skaityti nebesinori nertranktl Knvga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai". ' .

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

čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresų:
NAUJIENOS - į

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

senimas ir jaunimas, buvo su- viesti 
važiavę Medelino mieste, kur 
jie .svarstė aktualiausius lietu- darbai, jei riša mintis nebūlu 
vilkos kolonijos ' Kolumbijoje nukreipta į susiorganizavimo, 
reikalus, yprfč kaip išlaikyti ir nuoširdaus entuziazmo mū- 
lieturiškuntą jaunimo tarpe, sų trvvnei Lietuvai, tikslus. 
Suvažiavusių lietuvių-. posė
džiai ir pasitarimai ėjo puoš-1 padėtis sunkėja ir nuLatrtėp- 
niuose ir talpiuose Lietuvių md . pavojus, bei pasėkos anga. 
Namuose, — Gasa de los U- Kas kart sunkiau ir rečiau ta- 
tūanos, — pastatytuose dide-’- riamą lietuvišką žodi. Daugiau 
liu kun. klebu Mykolo Tarnu- savinSmės vietinio krašto knl- 
šiūno rūpesčiu ir .pastangomis, tūros. Tačiau tos karčios teisy-

Lietuvių dienų pasitarimuo
se labai gyvai pasireiškė Ko
lumbijos jaunieii.lietuviai, dar 
niai bendradarbiaudami su se
niais, lietuvių Dienų organi
zatoriais. V. P r.

Daug kartų jūs nesuprantat 
| mūsų. — jalmimo, mūsų reak- 
1 cijos atsiliepimų, pro blemų 
į ir minčių, kurios liečia Lie- 

7 mes patys 
j kartais nesuprantam, kuo mes 
skiriamės nuo gyvenimojo 
krašto žmonių ir jų papročiui. 
Tautinės idėjos ir siekimai pas 

'Į ■

mus atsiranda visai skirtingu 
būdu negu pas jus atsirado. 

Į Aišku, męs lietuvių kalbą išmo 
j komę ar ne, bet daug iš jūsų 
lgirdėjome apie Lietuvą,' gal

nominio šlubavimo simpto
mams apie pusė mūsų tautie
čių emigravo į Jungtines Ame
rikos Valstybes, dalis dėl se
natvės- ir socialinio aprūpini
mo, kiti dėl įvairesnių galimy 
bių darbe. Čia dalis Medelyno 
lietuvių kolonijos gyventojų 
išleidžia inž. Črpo šeimą Ro- 
česterin, solistė Birutė Čipienė 
daug pasitarnavo mūsų kultu 
rįniam išlaikymui Kolumbijo
je, matome ponią Butkevičie
nę, a. a. adv. Joną Totoraitį, 
Čipienę, Zarankienę, Dirikie- 
nę, Caurišienę ir ekonomistą 
Bulričių? Nuo 1965 metų, mū
sų sumažėjusi lietuvių koloni
jai teko padvigubinti jėgas iš
laikymui mūsų tautinės-kultū- 
rinės veiklos', šioje vietoje jau
čiame pareigą paminėti kuni
go Mykolo Tamošiūno asmenį, mietas prof. dr. Fieldmanas, No- 
jo organizavimo dinamiką, už 
nenuilstamą tautinę veiklą 25. 
metų laikotarpyje Kolumbijo
je. Mūsų išeinanti jaunoji kar
ta į gyvenimą, jums padedant, 
stengsis siekti tų pačių tauti
nių idealų ateičiai, virur ir vi
sada reprezentuotis sau ir ki
tiems.

J. JazmtoM, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intviniu nuotykiu 
įprašjnnai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
•50 psL Kaina $2^0.^

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

Dr. Juozas 6. Končius, VYTAUTAS 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.

* . jęį- ■ - ... ‘ js

Dauguma šhj knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas Ir 
ritas knygas salima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
Piniginę perlaidą

NA U JI E N OS
1739 South Halsted Street, Chicago, m. 60608

Kolumbijos Lietuvių
- Jaunimo prisistatymas
Agronomas Vacys Kęstutis

Šįotkus.
(Užraše J. Kasehūnas) tuyą. Žinau, kad

Sveiki, Brangūs Tautiečiai, |
. Pirmiausia noriu pareikšti! 

padėką Jaunimo vardu Lietu
vių Dienų organizatoriams ir: 
palinkėti didesnio pasisekimo 
jieškant glaudesnių ryšių ir 
santykių lietuvių, tarpe Kolom, 
bijoję. ,' • j

Kiekviena Idėja, kiekviena perskaitėme Vieną kitą kny- gti tik suruošiant- minėjimą ar tis. Taįp buvo nutarta, kad Ė čia GRANDINĖLĖS tautinių 
mintis, kiekvienas darbas, ku- gą, išmokome ir pamilome dai per susirinkimus. Jaunimas, Medelyno Bogotos sudarys* I-ą šokių- grupės , dalyviai -mišių 
rių tikslas siekti didesnio bro nas. Taigi mūsų akyse Lietuva jaunimas, jaunimas — skam- Kolumbijos Lietuvių Jaunino metu Medelyno Bazilikoje,. Mū 
liškumo ir tautinės padėties nėra ta pati jūsų Lietuva, ku- ba visame paesaulyje. Bet ar Sąjungos Komitetą ir rūpin-j su tautinės šventės minėjimo 
geresnio supratimo, mūsų, kai-j rioje jūs gimėte, gyvenote ir mes suprantame tą didelę atsa- sis galutinu jaunimo suorgani-' proga padedamas vainikas prie 
po atsiskyrusios tautos dalies ją praradote. Mes dauguma ją komybę, kurią turim? štai kur avimu, žingsnis padarytas drą Simon Bolivar paminklo, kal- 
nno savo’kamieno dėl įvainau- pažįstame tūi iš tolo ir nedau- atsiranda .reikalas organizuo- sus. Norų ir geros valios net-į ha Dr. Zaranka. GYVATARO 
šių .priežasčių. Mes, jaunimas, gelis turėjome .progos joje pa- tis jungtis, svarstyti ( proble- rūksta. Turime labai daug trū-j tautinių šokių grupės, 72 
ątengiamės tai suprasti:, ir gyventi ir ją pafinti tokią, ko- fflas. Bet šalia organizavimo kūmų. Darbų nereikia Jieško-' nų gastrolės, dalyviai prie Me- 
džiaugiamės kiekviena proga, kią ji dabar yra. Tačiau ir mes kas mūsų laukia? Turime įver ti. Pačiame Komitete trys as- delyno Katedros. Kolumbijną

kandidatu į Kolumbijos-prezi- kurię neturėtų gauti. Sen. Prox- 
dentus. Nuo 196d iki 1965 me- nu re (D., Wis.) sako, kad iždas 
tų, pasireiškus pirmiesiems cko neimdamas mokesčio' iš valdžios 

“didžponių” už jiems teikiamą 
limuzinais patarnavimą, padaro 
sau apie $4.8 milijonus nuosto
lių kiekvienais metais. Mokes
čių1 mokėtojai išm <<a kasmet 
apie $13 milijonų už šoferiais 
aprūpintus liuksu i^ius automo
bilius, kuriais nemokamai nau
dojasi aukštieji pareigūnai ir 
daugelis Pentagono, Baltųjų Rū
mų ir Kabineto stabo tarnauto
jų, kurie esą neturėtų tokio pa
tarnavimo gauti, aiškina Wis
consin© senatorius.

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

Įstrigto 19X3 autaia.' In* <21-3070
ĮfftrigtMi ptotooM kiautas antomobfllaiM paatotytf.

Už viską sumoka 
mokesčių mokėtojai

WASHINGTONAS. — Sena
torius William Proxmire atkrei
pė dėmesį į tai kiek iždo depar- patį valstybės iždą?—klausia pro 
tamentas turi nuostolių nereika
laudamas mokesčio iš limuzinu, 
kurie nemokamai teikiami aukš
tiems valdininkams, net tokiems,
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byla, nesutiprinfa paverglos Lietuvos teisinė padėtis. Į 
Kiekvienas Amerikos lietuvis privalo suglausti sa-| 

vo gretas politinėje, konfesinėje, profesinėje ir fratema-' 
Įėję organizacijoje. Privalo daboti, kad šių organizacijų 
vadovybė nepatektų į rankas žmonių, kurie pradeda 
kritikomis, o baigia visos organizacijos užvaldymu. Ne 
vienos nekaltos organizacijos iždas jau nuėjo vėjais, kai 
naujieji politikai pajėmė prieiti prie klubų ar draugijų 
pinigų, jiems labai rūpėjo ir didesnių organizacijų iždai- 
Jie bandė prisitaikyti prie ALTo ir BALFo iždų, bet

~~ §įoo| jiems laiku buvo pastotas kelias ir žmonių sudėtos aukos 
184)0 ^apsaugotos nuo svetimų pinigų eikvotojų. Jie bandys 

Ufcieniiwee: I įkelti koia i drauciias ir klubus, iie anklausinpin kiek-
metanu _________________ $31.00
pusei meta Ji-------- x----------$18.00
vienam mėnesiui „L— $4-00

«7A0
$2.50
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Turime suglausti savu grętas
Amerikos lietuvių visuomeninį gyvenimą ardantis 

elementas savo rankų nenuleis. Jie bandė primesti Ame
rikos lietuviams savas idėjas, jie be atodairos kritikavo 
Amerikos lietuvių iki šio meto vestą darbą, bet męko 
konkretaus amerikiečiams nedavė. Nei jie pajėgė suda
ryti visus lietuvius apimančios organizacijoj, nei jie pa
siūlė rimtesnių planų padėti pavergtai lietuvių tautai 
išsilaisvinti. Jie kritikavo Amerikos lietuvių vedamus 
darbus, bet nieko geresnio nepasiūlė kritikuojamų vie
ton.

įkalti koją į draugijas ir klubus, jie apklausinėjo kiek
vienos politinės grupės veiklesnius žmones ir tyrinėjo 
galimybes, kaip arčiau prie jų prieiti, bet iki šio meto 
jiems nepavyko. Jie sulaužė visus bendrus susitarimus 
ir siekia tiktai vieno tikslo — organizacijas valdyti, o jei
gu nepajėgia, thi jas ardyti. ?

Džiugu, kad iki šio meto Amerikos lietuvių daugu
mą juos pažino ir mokėjo vykusi nuo jų apsisaugoti. Bet 
tai nereiškia, kad jau galimą nuleisti rankas ir nekreipti 
į juos jokio dėmesio. Jie pastebi kiekvieną apsnūdimą it 
bando pasinaudoti nerangiųjų neapsižiūrėjimų. Kur jiems 
nepavyko vieną kartą, jie bando pagrobti draugijas ir 
klubus sekanti kartą. Jeigu pajėgėme apginti ALTĄ nuo 
tykojančių pavojų, jeigu BALFas nenuėjo šunkeliais, | 
tai turime būti dėkingi toms grupėms, kurios siuntė į šias 
organizacijas dorus, teisingus ir energingus žmones, pa
siryžusius aukoti ir ginti visiems lietuviams naudingas
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Vyšnios pavasary (Eskizas)

Protingos galvos iš klaidų pasimoko, bet neatrodo,, 
kad Antrojo Pasaulio Karo, pabaigoje atnešta ambicin
gų politikų grupelė norėtų mokytis. Jie yra įsitikinę, kad

tai Įsakymo jų klausyti. Jie net nežino, kad Amerikos lie
tuviams niekas neįsakinėja. Amerikos ■ lietuvis juda tuo 
metu, kai sveikais, logiškais argumentais jį įtikina. Bet 
jeigu niekas jo neįtikina, tai jis nejuda. Gyvenimo patir
tis jam sako, kad neužtenka žodžių ir pažadų. Darbai 
daugiau reiškia, negu gražiausi pasakojimai.

STEPAS VARANKA

Vilniečių neeilinis pasitarimas
■ ■ ■ ■—* • »■

(Tęsinys)

Mano siūlymas, rašo kun. priest who speaks Lithuanian 
Tulaba, buvo ir yra; kalbėtis fluently. Very sincerely yours 
su vyskupu, priimti, ką duoda, AL Sasinow^L “ *
bet nenustoti reikadauti daų- Kur yra aukso teisjbės rak- 

,giau. Remti Vidugiryje naujos tas; tegi’’’ ’ " ' ‘
parapijos įsteigimo reikalą, ka lietuvišką spaudą patys 
jug tai bus tikras laimėjimas sprendžia. Yra įvairių pąsisą- 
lietuviškumui Prelato nuomo- kymų dėl akcijos. Viena \Ta

toji lenta ten atsirado. Atrodo, 
kad lenkai šį reikalą negarsi- 
no. Tik porą dienų prieff pa
maldas, ryšium su šios pamink 
lines lentos pašvėntimimu pa
sirodė maža žinutė vietos len.

špagoje “P^ieųnik Pols- 
ki*, nurodant ^d vyksta mi
nėtoji dedikacija. Dedikacija 

įuI • skaitytojai' kurie še- įvyko 3.
'■Diplomatinė protesto nota 

irtinis Legacįjos ątsto- 
Bahckas su tuomeumu

III

institucijas. Paskutinis ALTO seimas parodė, kaip rink- ne, žurnalistas Laukaitis su sa- aišku, kad tyiėjin 
ti pareigūnai, nekreipdami dėmesio į pavojų ir saugoda- vo siūlymais gali tik pakenkti padeda, nors sake 
miesi kuolus kyščioti pasiryžusių savųjų, vis dėlto pajė-'“-’~_ 
gė padaryti tiek daug naudingo darbo. Sovietų imperija 
pačių rusų bus išnaikinta, Lietuva ir vėl galės laisvai ir 
įępriklaųsomąi tyąjiyti savo reikalų^ telfAIjTo įnspį- 

didžiausiu teisiniu laimėjimų galingiaųsįps yąįstybį 
kongrese. •

Žinome, kad bendro ir vieningo lietuviško darbo 
priešai ir toliau kenks ALTO ir BĄLFO pastangoms rū
pintis pavergtaisiais. Kiekvienam aiškų, kad jie įęškęs 
priemonių dar kąrtų pakęnktį lįęturių yęcįanųn kovai, 
bet nęįiųrįme del to nusiminti. Turime suglausti savas 
gretas, gerai aptarti visas įmanomas priemones ir tęsti iki 
šio meto vesta darbų. Tarife imti pavyzdį iš Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje, kuris išgyveno labai sunkias dr- tii u
ganįzadni.o'gyvęnižno valandas, bet sugebėjo būti pir-'^-o^chmhėLone^the ?pSS 
fiiošę eflėse,^! mnęrįKęčiams teko organizuoti kovų JchincfiT^ą^lica) thę’ot-
prieš įįęĮųvių'.jaųĮbs pavergėjus. Susivienijimas mokėjo: iiertone w cliūręĮų
demaskuoti prięšųs jųpdžįųųsįpr^is lietuvių tautos Į$vg- the ^dfy Mass is ceiebrą-
jaus valandomis, jis mokėjo konkrečiai priremti savo e^er^ day^ for thę Lithuą-
petį, kai reikėjo kviesti į bendrą darbą visus Amerikos Man Gon^niutlity in this reetę- 
hettuvius. Panašiai elgesį visą, ęiįę kitų įietųviskų orga
nizacijų ir klubų. ,

Suglauskime savo gretas veikiančiosę politinėse otr- 
eranizaciiose. Dabokime, kad nebūtu suktaiš keliais nu-

ir grubumu nieko nepasieksi- tų Sąjunga reaguoja į raštiš- 
me, o pasitarnausime tik Baž- kug protestus. į*aĮp pat Amėri 
nyčios priešams. kos prezidentas 'ir senatoriai.

_,T . . . . . .. „ Ti4_ T , „. . \ . Aiškii, tie 'pr-nfesAw ‘truf Tieis- 
įubta rezoliucija JAV -senate ir kongrese bus skaitoma įV^?ku^ eiti iš'
didžiausiu teisiniu laimėjimu ’ saikiausios valstybės 4: W ® .

Susirinkusieji dalyviai pą-

nas prieš iškįl-

tos nuorašas yra atsiųstas v-

Rašte sakoma, kad ministe- 
ris Balutis vėliau plačiau M- 
meniškai tarė j o pašikalbėj imą

paduodu keletą įdomesnių iš
of June 29 th, 1976. I am so vių bendruomenės veiksniais 

rt-Ei i^t_AVLx« lijžjt- ±.. -

Amerikos lietuviai turi daugybę įvairių organizaci
jų, draugijų ir klubų. Kiekvienas veiklesnis lietuvis pri
klauso tai organizacijai, kuri yra arčiau jo širdies. Pro
fesionalai eina į savo profesijos, organizacijas, biznie
riai rūpinasi savo biznio reikalais, namų savininkai ban
do ginti savo teises, o visos Amerikos lietuvių organiza
cijos turi Amerikos Lietuvių Tarybą, kuri rūpinasi ame
rikiečiam prieinamais būdais gimtinio krašto laisve. Šalpos 
reikalais rūpinasi Bendras Amerikos Lietuvių Fondas, 
o švietimo reikalus tvarko Reorganizuota Bendruomenė.

Visi žinome, kad po karo išmesti smarkuoliai bandė 
šias organizacijas pagrobti pačiomis sukčiausiomis prie
monėmis. Jie bandė leisti magiškus zuikelius ir įtikinti 
lengvatikius įleisti juos į vadovybę. Kur tas organizaci
jas jie būtų nuvedę, tuo tarpu nežinome, bet kiekvienam 
šiandien aišku, kad nei organizacijoms, nei ginamai by
lai jokios naudos iš to nebūtų buvę. Organizacijos būtų 
buvusios apardytos o iždai ištuštinti, iki šio meto ves- apardyti mūsų draugijų ir nę 
tas darbas sujauktas ir nelaimėta nei viena svarbesnė darbui.

įp thę Lithuanian u§w§p.ap€T,|kad v-ba“pasiųstų padėkos raš
tą Kunigų. Vienybei, kad ji 
kreipėsi į'Romą dėl’ Suvalkų 
Trikampio lie&vių religinės

publiched in Cleveland, Ohio, 
are wrong. In my diocese the- 
re is only one Cathedral 1. e.

From time to time, on the 
special occasions, there are 
the religious ceremonies’in Lit 
huanian language even in ffie 
Basilica. ’ ~ -- -

gi gimtajam kraštui Visuomet tukime galvoj, kad being who are sowing ’dislur- 
didelė lietuvių dauguma yrą geri ir nuoširdūs žmonės. baųcfes through a falsehood 
Visuomeninių bendro darbo ardytojų skaičius nedidelis. • ^ong the peaceful pėaple.
Jęl^.Sh! ' PP*Ems of gocAt Lithuanian

» in Sejny is just right 
d. They'fiave {heir own . .. I *

li Anglijos Westminsterio 
Katedros t

§pmęwhat hasty in allowing 
it”. (Gal kiek skubotai davęs

i Pane*maldingą savo 
lei Šv. išreiškii 
damas galvoje grynai tikybi
nius "sen6ihehlusr’Iiema|^ Ja- ■*-

v-ba kreipėsi rastu į Lietuvos 
atstovą Londone Anglijoje Vin 
cą Balicką, užklausdama ar 
tuometiniai atsakingi Lietuvos 
pareigūnai 1944 m. protestavo, 
kada lenkų egzelinės vyriausy
bės lenkų lakūnų eskadrilės da 
linys rengėsi įmūryti toje ka
tedroje Vilniaus Aušros Vartų 
Marijos bąrelęfą šų ’ 
kuriame prašoma malonės su
grįžti į Vilnių.

Dabartinio Lietuvos Atstovo 
rašte paaiškinama, kad jam 
teko praleisti nemažai laiko, gėręs, bet peto 
£ol pavyko pasiuntinybės ąr- išgeria bent Į( 
.phyvuose šis tas surastį

Ta proga Arkivyskupas pa
reiškė Balučiui, kad jis visados 
buvo-ir yra iiztpjiįhį tautų tei
ses ir patikrino'ministerį/kąd 
jam visados bus malonu pa
gelbėtai Lietuvai kuo tik jis 
galėsiąs. Balutis ta' proga įtei- >

(Bus aaugiąttj

♦ Žiemos metu kupranuga
ris gali išbūti visą savaitę riė- 

_ > per 10 minučių

Andrius Adifpnas

Kontraversiškasis Jack Londonas
(1876—1916)

Šimto metų gimimo ir šešiasdešimties mėty 
rr|ir|ięs ąukaktis X

(Tęsinys)
> * f’ S A.

Ieškojimai
Nebegalėdamas pasiekti ankstyvesniojo savo žibė

jimo ir pasisekimo, Londonas dirbo, pabaigdamas 
anksčiau pradėtus kūrinius. Po “The House of Pride”, 
gana gausaus išpardavimo (98,300 egz.), jis sėdo r; 
ti “The Star Rover”, pilną metafizikos, hipnozo ięlmą i 
spiritizmo bei Nietzche’s filosofijos atgarsių. Grįžęs 
iš Vera Gruz., rašė “The Little Lady of the Big Housed,

kai vyrąs pasiūlė jai dar kartą apsilankyti Havajuose ręs, jog f|į jjpvųsį kalkuri pioteris iš Honolulu. Ta-|yjSUSj kas tik prašė jo paramos. Taip pat. skaityti^ 
ij kartų dirbtin prie dviejų sumanytųjų'“šųh^’.’r5^- Č|ąu Įę už/^gjlę ąįįBpęąnę jo ligą. .... ... - . ... •
nų, “Jerry of the Islands” ir “Michael, pirothęr. o| Jey- ■ • , -
ry.” 1915 m. pavasarį Londonas su žmoną guvyko į Hą-
vajų salas. ' . - Gri^įipąs į (^gų Eilėn būtipąs. Londonui rei-

šunės visada Radonui nešė laimę, ji, alsi- Brth W "į’
dijęs kūrė naujus romanus, primenančius i0 ‘>CaH-’ S? e- n, JU nyo0J rne Viids’-.įį, Fajng^’ kurį laika jo sveikata, » I*0 .Wft» "*•»* ““
atrodė, sykiu su juo atostogavo, bet po savąjtės. kito, nusiminė,, nes jq gena^g, ^rgiĮgaa Ąrukirjis?
ėmė sirgulmoHir^ųrtSS? vidun, sVa'Sn’air’t .J"*®** “"SW.lHM IKMteF, ”eB« 
mėSlunįu kojoį '^dytojai nustatė nėfritį' taUt, » »» ^e-S^S*»W.Wftt*
uždegimą, kuris galįs išsivystyti į uremiją, 9 ši ligą T ’ ’ • • - -.......
galinti suardyti visą inkstų keikimą. Kąr|u Lopdonąą parašęą AcOni Planters”, dra

(kentėjo ir nuo dantų smagemj ligos (pyorrhea), dėl' planavo parašyti San Francisco

kėjo daugiau draugų ligos metu, bet kaip tik visi stai- 
ga dingi ir išsiskirstė. Laiškuose jis maldavo Sternin- 
gą. kad jį ąpląnįty^. "puo #ętų “Graikas” buvo labai 
nusiminęs, nes jo geriausias ^rungas Ambrose Bier-

'• t

Loųdppo kūryba taip pąj sulėtėjo. Męty pradžioje 
parąšę§ Ącorn Planters”," (Iran & !1

' ( parašyti San Francisco r
rasy-lko jo kraujas gaudavę dar daugiau rūęšeuį, grąžina- pastatymui.'Teatras veikalu afinetė, 
to irimų iš gendančią inkstų į kraujo sistemą.* " j Čykla i|įeicio atskirą knvga 1916 m. Nepaisydamas

- vo ligos, po šios nesėkmės Londonas va ėmė girtauti,
vis laidau duodamas sąlygų įsigalėti ūręnujai.

5 «

kurią Jis seniai 
rili, įą pasiuntė 

plan tri
ša

a<

are***'-*.<-**<mas paraštes savo pastabomis ar patarimais. .Dažnai 
ji^bąndydavo kitų rąšytojų geresniuosius kūrinius pąr 
duoti leidykloms. Ligos metu jis - Joseph
Čonrado “Victory” ir ‘‘Personal Record**, kuriuos jij 
labai vertino ir stengėsi rašytojui padėti. Tačiau arti 
savęs jis jau iš seniau turėjo globotinį Louis Sjevęps, 
kuriam dažnai duodavo patarimų. Kitiems jis sakyda
vo, jog kūrinys pirmiausia privalo būti stiprus. wr*

Nors ję pajamų nuo $75,000 į metus nukrito tigf 
$40,000, jis vis dar svajojo padidinti savo 150 akrą 
dvarą, tobulinti įrengimus. Dažnai šie bandymai toj 
bulinti jam nesisekdavo. Jis svajojo ne tik pats praj 
gyventi iš dvaro gaminių, bet ir išmaitinti nemažą 
darbininkų būrį.

Atšalę Mntykiąi su žmona nesitaisė. - Negalėdama♦ 
Gydytojai prirašė narkotiku Ir laikė griežtoje xčtę-

. . ' r, . . - ‘ tf j ., . . VIS laoiau uuouauias sąiygų isignieu urcuujęu.meilės trikampio istoriją iš ūkininkų gyvenimo. Gę- °4^'. X°^- a sl8avfs’^ JzMįdonas ve y ąyx> Tuo metu jis pajuto traukimą prie savo dukterų,
riausias Londono draugas Ceorge Sterling aštriai iŠ- ^^*^5 ■ J _' ' • * w _ ypač prie vyresniosios Joan, bet ji negalėjo mylėtj tėvo
kritikavo pmantį spaudoj., gg „eįSiro j, <ĮjSu- ■ Jaunesnioji B^t. jtu
gyste. Trumpesni romanaĮ, “The Sc^plet Plagued ir, L ? nQn. - n neiokdav„ ’ Gėrį jis mažiau. ’ s“la“ M »4>«atlieka savo pįrtJgų,

buvp kitokie savo ;* \ ’ :. ‘‘.J11- - j • ij, r i - i • • k paprasčiausiai ji pamir$q. Sąntyjuai sų Charmiap taip
j- . j •• M bet tokios ligoą atveju ir mažesni alkoholio kiekiai bu- v /V„„uie tendencijos ąu-/ .gm tfkįį nuodai* * ' a^ves<K V18° iaitt <^a*,ar moterys nebuyp jdo-
ąs pasisekimo pa- '° ^am 1 n n aj- piios.

Atrodė, jog fiziniai ir dvasiniai nnsv%-y1ęs, nuelati Nusistatęs pabaigti purtytus du •šunų” romanus, ąj—— 
kryp-; žmonos lydįmąs, jis negalėtų nieka^ tiirėti nuotykių Londonas dirbo nuo 5:30 vąL ryto, ką nors rašjcją- Jr®8? «??► “z? įĮf ”

r Jun- i su kitomis moterimis, juoba, kad jis jau galvojo ąpię pas if jedftfydaptjs pertraukas valgj 1 *

vojingus parazitą®, L^donas negalėtų įš haųje įsimy^Vo savokaų&ąryje,’ bęt 
lėti. Nežiūrint Viso to, jis jsimylČj©, takiau niekas me-| ryto.

riausias Londono draugas Ceorge Sterling aštriai iŠ-
prie savo dukterų, tai pergyveno ir bandė įrodyti ąąyą pajėgumą, fHrtu<>

“The Strength of the Strong”, kurie i
turiniu, kaip ir ankstyvesnieji, nerodė tendencijos au
toriui vėl išpopuliarėti. Jis juto riedąs pasisekimo pa
kalnėn... / 1'^

Ieškodamas savo kūrybai naujos, kitokios 1 
ties, Londonas pradėjo gilintis į Freudo, Prince ir Jun-I
<o i/^hoanalytinius veikalus. Jau “Little Lady” romą- romaną, kuriame būtų atvaizdavęs moteris, kaip pa_ ir -1 
ne jaųčiąmp Freudo įtaka. —ss--.— r. a .

■ kad nesužinojo kas būtent ši moteris ar mergina ga-l
VitaUa pasiruošusi keliauti Charmian nudžiugo* būtu V^au jo drąpgas G. Sterilių? yra prasita- Gyvęnhęę pats gą^ręą dabar jis stengėsi šelpti

vojingus parazi

Laiškų Lpndąpas kasdien gaudavo tūkstančius.

NAUJIENOS, CHICAGO B, ILL— Wadmsday, Dictate? l, HM

Baigiąutįs 19|5 ųtotąms Jja^atą, ^aį>ąr j9ų gfibren;

u P

(Bus daugiau)
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Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

MOV IN G
A pd ra uit ai p« r kramtymai 

Ii (vairiu ataHtmg. „.. 
ANTANAS VILIAMAS .

Tai. 376-1882 arba 376-5996

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

5 — NAUJIENOS. CHICAGO < ILU— Wedrmday, Dumber K 1^76

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE
11928 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos HHk, TO. 974-4410

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ- AUSŲ, NOSIES, 
IR 1L85 LIGOS
2858 W. 63rd Sfreet

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS 
AKUiERIJRA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd, (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal subriarun4

i

nėjęs Dr. J. Balčiūnas, Cicero 
i parapijos kunigų ,vardu apy- 
j linkę ir jos svečius sveikino 
; kunigas Juška ir kiti.

. - -f. -b- Cicero jaBBamas sudarė jau-
Žiburiuose”, 1976 m. lapkričio imtą rezoliuciją, jog JAV-bės jHomiy programą Ban- 
niėn. 4 dienos laidoje, parašė j nepripažįsta Pabaltijo asnekci- jęe^, rmemniv arija buvo gera 
rašinį “Kas padės Lietuvai?” jos. Gal tik tada M. Stonys pa- pristatyti' atvykę sve-
Redakcija šio rašinio svaičio teisintų Alfos egzitenriją ir jos Marataa buvo geras, aka.

DRĄSA TURI BŪT 
SUDERINTA SU PROTU

PRANEŠIMAI
--------aragr~ rr-vr~ ua.—

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAKK1NIMA!
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

Tūlas M. Stonys “Tėviškės,proga, paskelbė vienbalsiai pri

j bnus pristato skaitytojams, 
.kaip diskusines mintis.

Tos mintys yra.; ne kas kita,

aktyvumą jei ji įsakytų JAV- 
bių armijai pulti Lietuvos oku-

ERŽVILKO Draumško klubo susi
rinkimas įvyks trečiadienį gruodžio 
1 d, 7:30 vaL vak. šaulių namuose, 
2417 W. 43rd St Bus valdybos, rinki- 
maL Po susirinkimo bus vaišės.

<ei neatsiliepia, skambinti 374^'04 kaip rinkinys tų pletkelių, ku-
- - ■ ■ riuos skleidžia Altos priešai.

DR. C. K. BOBELIS Reikia nustebti jo drąsa, kad 
inkstų ir šlapimo takų . jis jas seklbia visų lietuvių vąr

CHIRURGIJA 
Telef. 6954533 

Fox- Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

"Bet Dievas, kuris yra turtingas gailestingumu, dėl begalinės save 
meilės, kuria |is mus mylėjo, kai mes buvome miry nuodėmėse, atgai
vino mus drauge su Kristumi0. Jono 3:14-16.
Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne

galima pasiekti jos aukštumą ir gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
i Viešpatį kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa.

Parko Moterų ką jie turi, tie gavo jo palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės 
simrinkūnas įvyks arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų dangiškojo 

"* " ’ - menę įy jo Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėlius. Jei tik pa
siliksime ištikimi ir paklusnūs jam, tai iš tikrųjų dalyvausime su Kristumi 

Nut rašt i° «wbėje ir šlovėje.
,— Visi fino, ked mirtis yra žiauri Ir peliečia kiekvieną. Bet kur yra mL

TIPV'ITS Draugiško klubo prieš- 1 f tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties?*, kurią gausite
metinis susirinkimas įvyks penkta
dienį, gruodžio 3 <L, 1:00 vaL popiet 
Batan salėje, 4046 So. Western Ave. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti ir bus 
valdybos rinkimas 1977 metams. 

Po susirinkimo bus vaišės.

LIETUVIŲ 
klubo

Anelės salėje. 4500 S. Talman. Narės 
prašomos gausiai dalyvauti. Po susi
rinkimo bus vaišės. r*_‘_ Z‘_

Gretimame kambaryje baro 
baras, kuris atvykusiem^ lėkio 
troškulį numarinti.

Protarpiais, muzikos gar
sams aprimus, buvo leidžiama 
loterija, pardavinėjamos rožės. 
X Bagdžius gražiai atstovavo 
Marquette Paiko apylinkę, ku
rių didokas skaičius kartu su 
juos atvyko įCicero apylinkės 
ruošiamą\ banketų. Svečių ir 

___________ _ __ rengėjų tarpe solidarumas bu- 
patš galėjo atvykti Amerikon.. vo vieningas ir pavyzdingas.

Toks jo svaisčiojimas rodo' Reikia pripažinti, kad cice- 
tai, --kad jis neskaito spaudos, riebiai turi, skonį. Jie gražiau- 
o jei ir skaito, tai tik tą, kuri siais rudens lapais papuošė sa- 
siekia Altą sulikviduoti. Jei jis- Tai buvo naujas įspūdis.

Jis skelbia, kad lietuviai 
rems pinigais tas organizaci
jas, kurios neišleis iš akių to 
didžiojo lietuvių troškimo. At
rodo, kad M. Stonys iš viso nič 
nieko nei žino, nei yra girdė
jęs apieAltos veiklą. Neturi jis 
nei mažiausio supratimo, ką ji 
yra nuveikusi praeityje ir ką 
ji veikia šiandien. Jis nežino, 
kad Altos pastangomis ir jis

du. Štai, ką jis rašo:
“Naujieji ateiviai manė, kad 

Altą yra pajėgi įtaigoti Jung
tines Amerikos Valstybes, rū
pintis nepriklausomos Lietu
vos atstatymu. Kadangi Altai 
nerodant ' didesnio aktyvumo 
Lietuvos reikalu, naujieji atei
viai ėmė steigti savo organiza
cijas, sudarinėti komitetus, ko
misijas ir patys eiti į politinę

t'irmadiemais ir ketvirtad. 1—4 vaL. aren% •

Kiek šiame M. Stonio pareis- skaitytų Naujienas, jos veda- Niekas anksčiau tokios parapi 
___________ ____________ ^fkime^a tiesos, kiekvienam,jose spausdinamas i<« salės nematė.
DR. PAUL V. DARG1S Cvei^tt^sa^liAltOS ■■“Toraaaojas Jis nebūtų skaniai užkandę, pasiklausę

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , \elKią, pasakys, - - .............
Wesicherte, Co.nmun.ty kl.niKos < kad Parpta netiesą. Ko-

Meo.cmos d.rek.onus; j kias gi, organizacijas, kokius 
|938 SJrunhe.m Rd.,Westchester, m. į komitetus ir komisijas- naujie 
VALANDOS; 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Telu 3at-X/2/ arba 54^-2/28

mmekdtnai. Rašykit*:
F. ZAVIST, 371S WEST «th STREET, CHICAGO, ILL 60629 

iV. RAITO TYRINĖTOJAI

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 1 

2434 WES. 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 45849 

Rezid. 388-2233 ' 
OFISO VALANDOS:

ir šestad. tiktai susitarus.

gruodžio mėn. 5 d. 12 vaL dienos.
Vieta2— Chicago Savings and Loan 

Ass’n — 6245 S Western avė..
Refreshments po susirinkimo.
Maloniai prašome dalyvauti.

S. U A. Lodge 63
Meeting and Christinas party of 

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

PUce — Chicago Savings and Los 
Ass’ri — 6245 S. Western ave.

Refreshments after meeting.
Please attend. Valdyba

■ ■ j in ■ ———m ■■■ i r *

RHZ.: GI 8-0873

DR<W -tilSJlN AS
AKUŠERIJA-IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHirtURGUA 
6132 So. Kedzie Ave,, WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
siuepia. skambinu Ml 3-0O0U 

.7 ■ 1 ”—
Telef. BE 3-5b93

DiL A. ri. GlEv ECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRukGmS 
SFEvlAL-YBĖ AKIU LIGOS 

3907 West 103rd Si reef 
V-r*.~ųjs pesai susitarimą

C«.. K. A. V. JUČAS
O0OS LIGOS — CHIRURGIJA 
. rt, WESTERN A VE 

Š2I4 N. WESTERN AVE.
Telefonas atsakomai 12 vaL

BR. FRANK tLECKAS
OFTOMETR1STAS 

KALBA UETWI5KAI 
2618 W. 7tst St. — Ttl. 7374149 
Tikrina akis. Pritaiko «kinius ir 

' “contact lenses”.
">l. pagal susitąnmą. Uždaryta tree

DR. LEONAS SEIBUTIS 
IMKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA1 
2656 WEST 63rd STREET 

VxL; «n^ad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vaK 

Ofho HM.: 776-2880 
Nauita rex. t»Ief^ 448-5545

ji ateiviai įsteigė? Kur ir kada 
tie jo minimi “veiksniai”' pasi
reiškė politinėje veinklpje? 
Tai grynas plepalas, Gaila, 
kad Tėviškės Žiburių” redak.- 
toriai šiuos jo svaisciojimus 
siūlo diskutuoti.

Naujieji ateiviai JAV-se ne
įkūrė naujų organizacijų, nei 
komitetų bei komisijų. Jie “at
kūrė tik tas, buvusias nepri
klausomoje Lietuvoje. O kad 

® jos būtų aktyvios politinėje vėi 
Į kloję, <dar iki štol neteko gir

dėti. Sakysim, kiek politinėje 
veikloje aktyviai reiškiasi skau 
tų, -ateitininkų organizacijos? 
Jų iš kelių šimtų narių labai 
mažytis skaičius^pąsirpdo jChi- 
cagoje net Pavergtųjų tautų 
demonsLracijoje. Net gi ir šau
liai, dar iki šiai dienai nėra 
įsijungę į politinės veiklos ins
tituciją. Neseniai vienas dide
lis jų veikėjas privačiame po
kalbyje aiškino, kad šauliai 
yra apolitinė organizacija, to
kia kokia ji buvo nepriklauso
moje Lietuvoje ir jų steigėjo 
Putvio mintyje. ' . .

M. Stonys svaiščioja ir apie

ER. VYT. TAURAS
GYUTTQJA3 «R ,

Sandra pr«ktikaf spec. MOT&RQ ligos 
2452 WEST 59th STREET 

Tofu PR 8-1223
OFISO vaLu ptrnu asertd.. trečiaa 
tr peak I. 2-4 ir t>&.v8k vak. Sestadie 
dials 2r4 vaL po pietų ir lulu uuk> 

pa^al susitkrimą.

P. SHEWS, 0. P.
W>K 1 nurtl JAS-rRO IEZIS1 Ai 
Aparatai - lY-tezai. Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojomi 
(Arch Support!) ir L L

U50 63rd SU Chicago III. 6062V 
Tat«L: PRospect 6-5084

Ulit arba Uuuesio laUudou 
grauauvts a xxtts

piu papuošimui u sezumnes
■ kapams gėteė.

ROY R. FETROUPUT94--£Tt AS»

DAUBARŲ SŪNUS

S86422D

-Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS G t L4N Y ČIA 

WEST 63rd STREET

- A X. ~ i-

i* imn raiWL/iuBLj.

Talvfohal: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 
Taip pat naujoji Barbaros ir 

Gana Drishfy krautuvė
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Ooak Lawn, 
Tai. 499-1318

lyg ką tik iškritęs iš medžio, i a. Petrauskienės ir Dr. J. Brie-i ..^CICERO SLA 301 kuopos nariu su- 
Neseniai Naujienose buvo <^o <Wta. ^čiai tiktai po vi- tajĮta.

Lietuviu Krikščionių -Demo dunankcio pradėjo skirstytis, nėję, 1500 So. 49 Avenue, Cicero, HL

e nVAS flt SŪNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTS TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

kratų Centro Komiteto išsa
mus pasisakymas, štai kas ja
me pasisakyta apie Altą: ♦‘Ame 
rikos Lietuyių Taryba yra ar
tima Vlikui organizacija, kaip 
savo struktūra taip ir savo 
tikslais. Amerikos Lietuvių Ta 
ryba daug metų išsilaikė irx 
tiek daug padarė Ji nepakei
čiama lietuvių organizacija 
JAV-se, todėl reikia remti ją 
išlaikyti ir su ja bendradar
biauti visiems, kurie rūpinasi 
Lietuvos laisvės byla. Kas nu
eitųkitu kebu, labai suklystų”.

M. Stony-s priekaištauja ir 
JAV-bėms kam jos rūpinasi ir 
klauso žydų, bei pildo jų rei-

Jeigu būtų draugiau tokių va--------------- ----------------------
karti, tai Reorganizacinė Ben- Chicagos Liehjviy Medžioto,y - 
druomenė butų viena visoje Ci Meškeriotojų klubo susirinkimas įvyks 
pprni K Paulina 1 sekmadienį, gruodžio 5 d, 2 vaL po-ceroj. . - - ■ -K* rdUlills pįe^ gauįįų namuose. 2417 W. 43 SL

Chicagos Lietvviy Medžio t ojų

Mylimai brolienei ir dėdienei

- ' ‘'t

- -s - \ • j . ................... -   

mirus, mūsų broliui ir dėdei Dr. Antanui J

Gussenui nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir
.43 , ' ■> ’•-L- •- -

kartu liūdi

MAŽEIKA8 EVANS
laidotuvių direktoriai (

5845 So. Werter. Ave. Air Conditioned Chapel md

REpubhc 7-8600 8601 F“uiti<a’
tari, ovena m>4we ItotHyfi* «««■ 1»”

>1

tina ne vien Altą, bet ir JAV- 
bes. Gaila, kad “Tėviškės ŽL 
burių” redaktoriai užuot spaus 
dinę šiubs jo svaisciojimus, 
jam parašę Altos būstinės ad
resą, kur jis būt galėjęs įsigyti 
platų leidinį: “Amerikos- Lie
tuvių Taryba”. 

■
Jį paskaitęs tikriausiai ne

būt jam reikėję rinkti pletke- 
.lių skleidžianfų. Altos' priešų, 

Simą Kudirką. Būk jis buvo nr semtis iš komunistinės spau 
išlaisvintas be Altos iuiciaty- dos šlamšto, kuriame Altą yra., 
vos. Ar tai tiese? Ar gi Altą niekinama. Tada jis ir “Tėviš- 
buvo numojusi ranka į jo ‘išva. kės žiburių” skaitytojų neklai- 
davimą ? Ne jąu gi jis spa ūdoje din tų ir nepiltų vandens ant 
'neskaitė paskelbtų davinių, okupanto malūno, kuris kiek \ 
kiek jog vadovai dėjo pastan- beįmanydamas dergia laisvini- ■ 
gų jam išvaduoti ir kiek tai nio veiksnius ir skelbia, kad . 
veiklai išleido pinigų? - .

Jis taip pat kartoja nugirs
tus pietkelius ir apiė prez. For
dą ir Helsinkį. Matyt, jam nie
ko nesako, kad Amerikos kon
gresas Helsinkio deklaracijos

seserėnas Stasys, žmona Marija Dubauskai 

anūkai Aneta, Juozas ir Teresė Dubauskai
EUDEIKIS
GAIDAS - DA1MID]

StNMVSU m DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO [STAIGA

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii W0PA, 
1490 kiL A. M. \ 

Lietu/ięi kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popeL — Šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryta

Telef.: HEmlock 4-2413 
7159 So. AAAPLEWOOD AVE.X | 

CHICAGO, ILL. 60629

vaduotojai neišlaisvins Lietu- 
v°s.

Labai tamsus jo apgailesta
vimas del 1955 m. neturėjimo 
aktyvios politinės organizaci
jos ir todėJ tada nebuvo spaus 
ta krašto vyriausybė, o jei bū-, 
tume ją paspaudę — rašo jis 
gal pavergtų tautų būklė j 
būtų visai kitokia. Kodėl jam 
tie mejtai atrodo lemtingieji ir, 
jie būtų atnešę daugiau šviesos 
pavergtos ' Lietuvos būklei, o 
kodėl ne šiandieninė veikla?

: Tai jam., tik vienam težinoma.

PERKRAUSTYMAt

Sėkmingas Cicero 
Bendruomenės renginys 
Praeitą, šeštadienį, lapkr.

27 dienos vakarą. Cicero para
pijos salėje Cicero apylinkės 
pirminiijkas Pranskevičius, vai 
dybos ir gausių bendradarbių 
padedamas; silrtiošė nepapras
tai jaukų fr naudingą vakarą,. 
Bankete dalyvavo virš 200 žmo 
hių, kurie pasidžiaugė jaunimo 
atlikta programa, pamarginta 
iš publikos atėjusiais daininin
kais. I

Cicero Bendruomenės apylin 
kę" sveikino Dr. Vytautas P. 
Dargia, Reorganizuotos Lietu
vių Bendruomenės centro vai-

t~. f tI

CĘCELIJĄ S1ACHUUS
Hyus ENORYTĖ Grv. 16034 S. GreeAwood Ava. Holland, 111

: Amerikoje išgyveno 61 metus.
. - Paliko nuliūdę: 2 sunūs — John Machulis, marti Jeanette ir An

thony Machulis, marti Helen, 7 anūkai, 3 >roanūkai ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstam.

Priklausė Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 134-tai Moterų 
Kuopai.

• " Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioj, 6845 S. Western Ave/ 
Ketvirtadieni gruodžio 2 dieną 5:00 vaL ryto bus lydima iš kop

lyčios i šv. Marijos Gimimo parapijos f“ _ \ _
maldų ^bus laidojama §v. Kazimiero Lietuviu kapinėse.

Visi a. a. CECEUJA MACHULIS giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir > atsisveiknimą.

Nuliūdę lieka: 

Sūnūs, anūkai, proanūkai.
Laidotuvių direktoriai Mažeika ir Sūnūs, tel. 737-8600.

lydos ( šv. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa- 
------ pinėvę.

draugai ir pažįstami

ANNA GUSSEN'

Gyv. Cicero, Illinois.

Mirė 1976 m. lapkričio 29 <L, 11:00 vai. ryto, sulaukusi pusam- 
žiaus. Gimusi Lietuvoje. /

. . Amerikoje išgyveno 60 metų.

Paliko nuliūdę: vyras Dr. Anthony Gussen, giminaitės —Priscille 
Kičas ir Julia? Barbery gyv. New Yorke, dukterėčia Ruth Wiggers, 
švogerka Liudvika Dubauskienė ir jos sūnus Stanley su šeima bei 
kiti giminės, draugi ir pažįstami.

-

Velionė buvo motina mirusio Richard, Amerikos Aviacijos Pul
kininko.

Vietoje .gėthj prašoma aukoti Naujienų Mašinų fondui.

Kūnas pašarvotas Vance koplyčioj. 1424 S. 50th Ave.. Cicero, BL
Atsisveikinftnas įvyks ketvirtadienį, gruodžio 2d. 11:00 vai ryto. 

Laidotuvės bus privačios. ' '

• NidtMc lieka 

VYRAS Ir GIMINES.

Laidotuvių direktorė Jean Vance. Tel 652-5245,

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Assdciacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

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

PETRAS BIELIŪNAS
<348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3.1:3 So. L1TUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139



REAL ESTATE

Kt? u iJidicbLains^ r t
J ’._ Pranas Bastys (pirm.), kui dėmesį.' Taip pat dėkui ^S3 ~
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REAL ESTATE RO R SALE 
Namai, žema"— Pardavimu!RENTING IN GENERAL 

Nuomas

—1------1
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žema — Pardavimui

^NUOMOJAMAS 5 kambarių bu
tas, 3400 West ir 6500 South.

. Tel. 925-9347..

jo padalyti kaimiečių motęrų koresp., ir L. Leparskas — ypa

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

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI ’ 

Su lęgališkomis formomis 
Knyga šu formomis gauną

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DEL VISU INTORMACu?, *REIPKITtSr

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Roac Chteąp'' E. Virgiui? 7-7747

Kaunas, Vytauto Didžiojo muziejus

ELEKTROS ĮRENGIMAI, d
i PATAISYMAI

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

- KLAUDIJUS PUMPUTIS _ 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel.: 927-3559

ERDVUS mūr. 'Z meg. bungalow 
vakarus nuo Califbroijos ir 62. Nau-

Ilot Springs, Ark. - '’f*™™* b“vo - r ° i paminėta Lietuvos kariuomenės
— Amerikos IJetuvių Tary- ' šventė, žuvusieji kovose už He

bes, Hot Springs skyriaus iš-j tuvos laisvę kariai, savanoriai, 
rinkta valdyba pasiskirstė parei-f partizanai. Buvo pranešta, kad 
gomrs: Kostas Plepys — pirmi ] gruodžio mėn. bus dvi progra- 
ninkas, Juozas Grybauskas —tmos 12 ir 2’3 dienomis, iš KBH6 
sekretorius, ^"etras Deveikis — j stoties AM 590 banga, 2:10 p. p. 
iždininkas. Vincas Rastenis —; .. . . TT ,. . . . ; , T .... 1 -- šiomis dienomis Hotvice pirmininkas, Jonas šakinis t,. , . . . _■ Springs lankėsi; Jonas Kirvąi-
— vice pirmininkas. Valdyba I tis, Jonas Budrikis, (Jonas Kir

vaitis yra žinomas kaip Inter
state Insurance Agentūros sa
vininkas), Darius Lapinskas 
kompozitorius, muzikas — Pir
myn choro dirigentas su. žmona 
aktore Laimą Rastenyte ir daug 
kitų. St. Alius ’ škicai. Paveikslų apžiūrėjimas

_________ nemokamas. Parodos reikalus 
tvarko Bonnie. Voverka, 346-

-- ------ ---- ------ ------------- —— .9600,

planuoja suruošti Vasario 16 die- ' 
nbs paminėjimą.

— Gintaras Aukštuolis, ku
ris gilina dainavimą Garland 
County College, sėkmingai dai
navo su kitais studentais — 
amerikiečiams YWCA salėje, lap
kričio mėn. 15 d. Lietuviams jis 
yra dainavęs įvairiomis progo
mis ir yra nepaprastai mėgia
mas, už tat klausytojų tarpe bu
vo nemažas skaičius lietuvių.

— Vincas Rastenis ir Antanas 
Kruklys savo iniciatyva renka

I j

tingiems reikalams.

—Kazys Miklas,' Great Neck- 
N. Y., platinimo proga, užsisa
kė Naujienas 6'Triėnesiams, DI

rt&LF v AwTED — FEmalE 
- Barbininkty retina

RECTORY įlOUSEKEEPER- 
ARCHIDIOCESAN 
PHONE 818-2703

AR JAU PASIDARŽTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tub reikalu Jums-gali * daug 
padėti įeisininko Prano Šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos** išleista

Birutė Strazdienė, Jonas Kar- Naujienų skaitytoj ui, kuris su
ka ir Povilas Štuopis redagavo pažindino naująjį mūsų prenu- 

. . v. . leidinį apie Toronto Lietuvių meratorių p. K. Miklą su dien-
parašus laiškams prezidentui G J L, Canada, žiemos bei anks jęamus 25 m. sukakties progą rašeiu ir turėjo teigiamos įta-
Fordui, kur prašoma, kad Bra- 1 t? vo pavasario laikotarpiui ap- Tjetuv;u Namu nirmininkaiš kos- PJatinimO* - vajaus proga .. __

- - - ‘ ’ sirūpina lietuviška spaudai Dė « jPjokubvnas Naujienos yfa siunčiamos susi- ‘Naujienų’ administracijoj,
kui už dėmėsi Naujienoms ir g Banelis, dr J. Kaškelis A 2'savaitės ‘ nemoka- Knygos kaina $3., Su iegališko
už 6 mėn. prenumeratą. Taip petryja p Bastys ir J Karpis mai P^gal gautus pageidavimus, mis formomis — $3.50.
pat dėkui tautiečiui iš Toron-] Ju bei visuomenės D'a_'
to, užsisakiusiam Naujienas 3 ramos dėka Lietuviu namai 
mėn. tinkamesniam susipažini

— Antanas Kisieįis, London,

pažinimui 2 savaitės ‘ įiemoka- Knygos kaina $3., Su legaliSko-

■X

STATE FA1M .

IHSUKAMCi

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

i

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

J

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 6C6C8tinkeinio vad., V. Pluyaitė-pa- terų skyrius ruošia- tradicinę'
ca

rengimams, V. Matulaitis — kūčių vakarienę gruodžio 2t d:
š

ADRESAS

r « — NAUJUMO*, CHICAGO •, HA.

BESTTHlNGSpfirXire

$3.00
$2.00

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET 

Tel 737-7200, arba 737-8534

zinskams būtų leista čia apsi
gyventi. Ta pačia proga žmonės 
aukoja jų įsikūrimo išlaidoms. 
Jau surinkta apie 100 parašų ir 
arti 350 dolerių.

(jataigoa> ir. 
677-8489 

(buto)

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo • Pamirį, senus Jo 
gyventojus ir gamtą. 1^00 lietuvišky vietovardžiu sąrašas. - Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai. • ... -

Persiuntimui pastų reikia pridėti dar 50 centų

builders and CONTRACTOR* 
Namu 5*atyh» ir Ramentas

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

nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės,

Insurance. Income Tax 
-^51 W, 63rd St Tel. 436-7878

M. š I M K U S 
Notarj^ibllc" 

INCOME iax sekvice
•259 S. Maplewood. Tel. 254-7451
,aip pat daromi vertimai, giminiu 
ikvlerimai, pildomi piuetybes pra 

tymai ir kitoH blankai.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halstad «t„ Chicago, 111. 60608. — Tat 2544320

SIUNTINIAI J LIETUVA 
MARIA NOREIKIENt — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rOUea fvalrlp preldy. 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ.

Call Frank ŽapoOs
320872 W.95trh St.

GA 4-8654

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Art 
Chicago,'HL 4OC31 f•!. Y A 7-5986

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS. savininkas 
“ 778-8163

eglutę su programa ir vaišėmis 
ruodžio 11 d. 1:30 vai. First Lu

ise; • ■

SU SAVAIS APLINKUI . -į «* -
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

11 m. 7 kamb. rezideneija ir 2 tfuto ga
ražas. Savininkas ligoms parduoda už 
$52,700.

VIENINTELE STILINGA 6 kamb.
9 m. rausvo muro rezidencija ir 2S ' 
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 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Marquette ^nrke. $38,000

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

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

GRAŽUS TVIRTAS 7 kambarių 
mūras ir mūro garažas. Arti mokyk
lų. Marouette Parke. Vvras keliamas 
po Natriu Metų kitur. Reikia pirkėjo 
su $5.000 savo pinigų.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

V 4 BUTU MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš geru rankų/priešais parką. 
Natriai gazo, šildymas ir nairia elekt 
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

52.00
Galimi taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus ček| arba money orderi, prie 

nurodytos kainos'pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

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

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

džio 12 d. vidudienyje naujai 
atremonuotose patalpose, kurių 
iškilmingas atidarymas huma-

NAUJIENOS,
39 So. Halsted St,

Chicago, I1L 60608

Q Siunčiu _________  dot Naujienų prenumeratai. Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipažl 
nirnui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

. Užsakymus su Money ' orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S 
Halsted St., Chicago ,111. 60608

Breen Birštonaitė 
kas, E. Miežaiškis
E. Norkus ir Sapijonienė-krep-
šinio vadovai, A. Gataveckas- tomas gruodžio 18;d. Klubo Mo

BIZNIERIAI. KURIS GARSINASI 
----- -WADWENOSF — TŪRI

— Salomėja šmaižienė, vedan- j mui. 
ti lietuvišką Radijo Programai 
SPA, š. m. lapkričio mėn. 14 
dienos programoje, turėjo pa
sikalbėjimą su amerikiečiu — 
intelektualu Dr. Ron Naramore, s' 
profesorium Garland Cunty Com
munity College apie etnines .

— Frank Zacharka, pensiniu 
kas iš Marquette Parko apy- 
linkės, pratęsė iš anksto be ra
ginimo prenumeratą, o savo ge 
rus linkėjimus atlydėjo §10 

_ auka Mašinų fondui. Tos apy- 
tautines grupes Amerikoje. Dr. ^n^ės tautietė užsisakė Nau- 
R. Naramore buvo paklaustas j^enas ° mėn., bet pavardės pra 
ar tautinės grupės turi stengtis šė neniinėti. Dėkui.
išlaikyti savo kultūrą ir papro- _ Ponia ..Agnes Maneikis, 
čius ar įsilieti i bendra Ameri
kos gyvenimą ir nustoti savo 
tapatybės. Dr. R. Naramore at
sakydamas pabrėžė, kad tauti
nės grupės Amerikoje, kaip tik 
praturtina bendrą amerikiečių 
kultūrą, suteikdamos jai dau
giau spalvingumo. Jo nuomone 
tautinės grupės turi stengtis iš
laikyti savo charakterį. Pavyz
džiui suruošimas tautinių — ma
sinių šokių Švenčių, kaip tik įro
do, kad tautiniai papročiai la
biau praturtina — paįvairina 
bendra Amerikos gyvenimą.

kui už dėmesį Naujienoms ir s Baneiis, dr. J. Kaškelis, A.
už 6 mėn. prenumeratą. Taip. pebyK p j Karpįs _ _
pat dėkui tautiečiui iš Toron-] narių bei vjsuomenės pa_ arba platinančių-atsiųstus gali- 

xLimvzrraoo mų prenumeratorių adresus.

yra išaugę į apie 2 milijonų — Justas J/Mašiotas iš Le- 
doleriųi ekonominę, kultūrinę monto apylinkes pratęsė iš ank- 
ir socialinę instituciją. Sukak sto be raginimo savo prąnume-. . . _ ,
tis atžymėta ne tik 128 psi. let- ratą ir ta proga atsiuntė pen- ir atosto-
diniu, -bet ir šauniu banketu; kinę'Naujienų paramai, vardan SauJan^^us informuoją ir regi- 

magaryčių. Po $4 atsuntė: p. stnioja Emlija Grušienė, tel.- Teodoras BUnstrubas, vi- Anlė^ulas iš ^k Lawn, K.^^
suomenės veikėjus ir Amerikos Martinkus ’ K ’ Berwn, T Leonas Į -—RAnunės Restoranas ir De- 
lietuvių Tarybos vicepirminin- Brazauskas is Cleveland, Ohio, likatesų krautuvė, 2547 W. 69 
kas, veiklus LTS narys ir bu- Jodinskas iš Detroito, Pętras s£.. buvo ypatingai gerai įver- 
vęs pirmininkas, lapkričio 26 Dimgaila.iš.Union Pier, Mich, tinta ir gražiai aprašyta Chica- 
d. pradėjo 71-mus amžiaus me po du doL už kalendorių atsiiin go Independent žurnalo lapkri- 
^US- tė J, Adomaitis iš Marquette čio laidoje. Ta proga supažindi-

-— R.Donelaičio lit. mokyk- Parko ir ponia Marta Daukant namą su-Marquette Parko lie
jos Mokytoją taryba ir Tėvų iš Arrpyo Grande, Gal. Kostas tuviais, jų buitimi ir lieturiš- 
komitetas ruošia vadovėlio širvmis iš Cleyelando atsiuntė kais valgiais, kurių gausus pasi- 
“Lietuvių Literatūros Skaity- dolerį. Dėkui visiems.už aukas rinkimas- ir viliojantis apetitą, 
mai” pristatymą visuomenei ankstyvą, be raginimo, pre-'patraukimasyraminimamres- 
gruodžio 4 d. 10:30vai...lyto numerates pratęsimą. '
McKay mokyklos salėje. Meni-; __ st Petersburg^ lietuvių 
ne programa atliks aukštumo- komitetas ruošia-* banketą pa- 
kyklos mokiniai j gerbti dafl. A. Rakštelės jo '70;

— S. Kelečienė, R. Dirkiene, m- amžiaus sukakties proga 
E. Lapėnienė, N. Gaųrilienė, 1977 m. sausio 1^ d. 6 vai. vak. • 
D. Viktorienė ir V<lKupcikeyi- Lietuvių klubo salėję, 
čius sudaro Chicagos aukšt li-| _ Lietuviu Jaunimo Sąjun-

Mendon, Mich, atsiuntė tokį laiš 
ką: “Esu pripratusi prie Nau
jienų, tik jas paštas netvar
kingai ir nereguliariai prista
to. Prisidėdama prie jų leidi
mo ir tobulinimo siunčiu .$10 
Mašinų fondui ir $5 už kalen
dorių, kurio laukiu atsiun- 
čiant “Dėkui' už laišką, už an
kstybą prenumeratos pratęsi
mą ir už auką”,
— Sears Banko patalpose yra 

didokas rinkinys Albrechto 
Duererio paveikslų, pirmieji

JUBILIEJINIU METU
MŪH’ SKAITYTOJI! VA.IUS

aujusn* »My Kiemei metu Minint tą sukakti gerbiant pirmu
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmi 
aus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui ik?' 
biamaa Naujiem? platinimo vajus.

«\UJTENOS tvirtai stori Ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu Uetnrirj laisvu 
□eidamos ir nesi d ėdamos 1 sandėrius su okupantais ar Ju Įgaliu 
*iniais. . ’ X 1

NAUJIENOS palaiko visas lietuvio demokratines grupes, jo bendras Inatlti 
djas ir remia rišę neturiu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą Šiais pasimetimo, reto 
rikos Ir poltiniq iliuziją 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.

Oxiė) Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
delbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasėtai lietuviško? 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie 
airišku reikalu renesa-ja. >
KAINUOJA: ChlogoĮt Ir Kanadoje metami — S30.00, puse’ mėty — SI8.00 

rrlmi mėn. — $8.50, vienam min. $3.00. Kitose JAV vietose metami 
— $26.00, pusei metu — $14'00, vienam mėn. — ILSO. Užsieniu© 
M — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai

PraAoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

'» torane ir krautuvėje. Straipsnio
St Petersburgo lietuviu autoriai Elizabeth ir Edwin 

— - - "Black aprašo daugeli lietuviš
kais vardais patiekalų, aiškin- 
dami jų gamybą, patrauklumą 
ir patiekimą. Ramunės savinin
kai yra Ona Konkuleričienė ir 
Bronius-Zabukas; v

tuamstinės mokyklos Tėvu ko gos Los Angeles skyrius rudšia — Taisau laikrodžius, aukso 
niitetą, (talentų vakarą. Informacijas

— Lietuvos Dukterų Draugi teikia I. Bužėnaitė 254-3656, L 
ja, vykdydama tradicines Ka- žukaitė 243-6077, V. Bandžiu- 
J Is 660-0776. .

- Los Angeles Lietuvių Pro-
ledų laikotarpio programas, 
lankys lietuvius Oak Forest 
slaugymo namuose gruodžio 5 testantų S-ga ruošia kalėdinę 
dieną. . ■

- Asta Senkevičiuj^
nė, baigusi meno istorijos stu- ’ ,:'<■' ?
dijas Toronto universitete, pa-} -=aSt Petersburg©, Lietuvių 
kviesta dirbti Ontario Meno-ga klubas lapkričio viduryje pra-' 
lerijoje. Ji yra baigus lituauis- dėjo l&^tus veklos metus. Veik- 
tinę mokyklą, aktyviai daly- U pradėjo 40 narių svetimam 
vau j a jaunimo organizacijose, garaže šiandien klubas turi.

— K. apockinas išrinktas nuosavas patalpas, kurios tapo .
visų lietuvių kultūriniu bei so- 

Aušros sporto klubo Tdrante caliniu centru, o narių skaičius 
pirmininku, J. Simonaitytė ir pakilo jfc 400. Klubo pirm, yra 
E. Norkus.— vicepirm., Al. Na- ą Karnius. Klubo narių ir sve-. 
krošius — sporto vadovu, R. įjų kalėdiniai pietūs bus gruo-į 
Breen Birštonaitė — iždinin- 

sekr.,

to
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga

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

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

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

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

Telef. 312 238-9787
Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, 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 reikalaig.

tarinius žiedus. Parduodu laik
rodžius, taip pat aukso ir ginta
ro išdirbinius. . Perku kišeni
nius, auksinius laikrodžius. y

Laikrodininkas A. Šerkšnys,
2452 W. 69 SL, Tel. 778 0920

•_ Kalėdų, Naujųjų Metų, Šei
mos ar asmeniškų švenčių ir ' HEATING AND AIR 
kitomis progomis Naujienos! ’ CONDITIONING 
yra gerausia dovana, išreiškian-j DOMAS ŽUKAUSKAS 
ti danu norinčius sakvti iaus-1 4444 So. WKSTERN- AVE.u aaug norinčius saKjm jaus- ;hlpag0 m. 60609 TeeL VI 7-3447 
mus. Jų ttaip neišreikš atvirutėj 
laiškas ar blizgantis daiktas, j 
Naujienos sveikins mylimą aš-' 
menį nė tik švfentėse, bet ir kas
dien. Užsakykite jas- Užsaky
mui rašyti: Naujienos, 1739 So. 
Halsted St, Chicago, III. 60608 
arba skambinti telefonu 421-]

(Pr.) 6100... ,

2—80 M AMŽ>AUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $74 pusmečiui automobilio 

-lability apdraudimas pensininkam*
' Kreiptlr:

L L A U R A ! T ! S 
4645 So. ASHLAND AVI. 

S234Ž/P

* DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

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

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
tūpinimą. ....... ....... . ........... ......... ........ $8.00

6n A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik -----------------
Minkštais viršeliais tik —Li ; i  -----------

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
pard&vtaSM ir Taisynu* 

2644 WEST 6»?h STREET 
TalaE RBpublte 7-1941

Didžiausias kailių 
pasirinkimo*

pu vienlBteų
lietavt 'taiMnlnke

Chlcag6>

NORMANĄ
URŠTEINĄ

185 North Wabaah Awcm 
fed Floor Chicago, HL 60601




