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Vienas "pranašas77 net per televiziją 
drebėjimui terminą nustatė gruodžio 20

LOS ANGELES. — pranašavimai apie artimą žemės dre5ė- 
j^mąpasidarė kiekvienos dienos tema ir daugelis losangeliėčių pra
deda rimtai susirūpinti. Daugiausiai žmonėms baimės įvaro tūlas 
geofizikų besivadinąs Henry Mintum, kurs drebėjimui ir laiką

liarinti daugiausiai padėjo Los

pasikalbėjimą su Mintamu. Hen
ry Mintum per TV paskelbė, kad 
pietinė  j e Kaliforni j oje ' žemės

TRUMPAI 1$ VISUS

į
i

HAGA, Olandija. Ryšium su 
administracijos pakitimais Wa
shingtone Vakarų Europos poli-

kyščiuose. Baimė tiek yra pa- j^p ĮjyĮ baigus Europos Ben- 
P^-us^’ kad kai lęurie tėvai bijo-, r^qs devynių valstybių 

dviejų dienų konferenciją d

BANGKOK, Tailandas. - Iš 
autoritetingų .sluoksnių prane
šama, kad Amerikos militarinės 
paramos programa, kuriai JAV b 
yra Tailande įsukusios _apie. » 
^768 n^joSaSj^dfe^riiimų me
tų bėgyje Mis baigta. Tą klausi
mą- iškėlė admirolas Sangad 
Chaioryu, kurs spalio dieną 
įvj&dė perversmą 'nuversdamas 
buvusią demokratinę Tailando 

prieš tai įvyks drebėjimas pieti- valdžią. ' Jis pasakė reporte- 
niame Pacifike. Mintum giria- riams: ‘Mes žadame nebepra- 
si vien šiais metais atspėjęs §yti Amerikos pagalbos, kadangi 
“Haugisu kaip 20” drebėjimų. I pagalbos pažymas mus įparago-

si

mologijos. Laboratorijos direk- 
toriuriUMDon An^gsrivnaskeJ-

Floridoje, St. Petersburg mieste žuvėdros žino sa
vo geradarius. Kiekvienos dienos pavakare jos susi
renka Įprastoje vietoje ir laukia studentės, nešančios 
žuvėdroms skanaus maisto. Paveiksie matome gerada- 
r^.peninčia artėjančias žuvėdras. -

Per
Chicagos 
.Minturn

ai :tią
foną pasikalbėjime su 
fribune pranašautojas 
iškartojo, kad žemės 
5, pietinėje Kalifomi- 
s tuo atveju, jei

: Geological Survey vedėjas Dr.

Lį *- Sovietų Sąjuh- 
irgo šiidaręs superso-1

- nūs UintuniA spėjimų metodus- _ j!. kdeiviams^
buvo rasta, Jog date >prami- iįip-&fe ;&dėta. bet ženklai, 
taranų buvo labai nepatiki. kad & m-ekaomet nebus 

cma * . ' leidžiamas toms pareigoms, nes
Sovietų aviacijos ministeris Bo
ris Bogajev savo straipsnyje Iz- 
vestija laikraštyje -rašydamas 
apie per 1976-80 metus paleidžia
mus tarnybon naujus lėktuvus, 
apie TU 144 nė nebeprisiminė. 
Tas lėktuvas buvo numatytos 
skraidyti tarp Maskvos ir. Alma 
Ata, Kazachstane..

JOHANNESBURG. — Pietų 
Afrikos informacijos ministeris 
Connie Mulder griežtu tonu per 
laikraštį Johannesburg Star at
sikirto į JAV senatoriaus Diek 
Clark (D. Iowa) h* kongresma- 
no Charles Diggs (D. Mich.) pa
reiškimus, kad Amerika turinti 
būti griežtesnė santykiuose su 
rasiniai segreguotomis valsty
bėmis ir kad prieš valdžią riau
šių Pietų Afrikoje buvę daug 
daugiau negu buvo oficialiai pa
skelbta. - ’ - . *, j - ■

PnTSBVRG. — Jaunųjų 
sikaltėlių teismo teisėjas Patrick 
R. Tamihia’pasakė eSąs įsitiki
nęs, kad žmonės nori televizijbje 
matyti smurtą ir kad visikai, už-7- < .»
.ugę tokius TV filmas msWs-- 5PKDd'm'ls Wnyd.os te- 
mi tiek užkietėja, kad niekas

Galingos 
ios vadas 

f moty ai

prleWenly Jimmy 
joms kontroliuoti.

Amerikos darbo fedora- 
Georgo Maanoy sulauki 

amžiaus, bet |ls nesirengia 
Jis nori palaukti, kol 

intencija perims kraite 
Jam. rėpi patirti, kokly 
Jimmy Carferie hnds uni-

šaltaa V

Prašo leisti laisvai Į 
vartoti narkotikus I
DENVERIS. - Denveryje vi- 

.. sos Amerikos susirinkusių bur- : 
mi«trų grupė prašo visų rūšių 

‘ narkotikus, įskaitant heroiną ir

VERGIA PASIRAŠYTI DABARTINI
PROJEKTĄ, NEDARYTI PAKAITU

Sovietų valdžia yra pasiruošusi bendradarbiauti 
su Jimmy Carteriu, jo parinktais atstovais

MASKVA, Rusija. — Iš Bukarešto grįžęs ir pailsėjęs Leoni-
kitus, leisti laisvai 'vartoti ir už|<Jas Brežnevas trečiadeinį pareikalavo, kad JAV be jokiu atidėdi-

nėjimų pasirašytų strategintių ginklų kontrolės sutartį. kaip buvo 
prezidento Fordo -ir-jo*paties~aptarta Vladivčfetoke. Kaip atsime
name. pfezidenttaš Fordas reikalavo, kad būtų vykdomi pirmieji 
pažadai strateginių ginklų kontrolei, bet.sovietų valdžia iki šio' 
meto nesutiko padayti reikalingų nuolaidų tai kontrolei įvesti.

- ■ =( Prezidentas-Fordas kelis kat-IAV Dfirftdz) reikalavo, kad sovietų val-
tlrlr pdl vud iiIaon.YuJ; džia įtrauktų kelias naujas ato- 

MASKVA. — Detentės pro4mo priemones į strateginių gink- 
.ga, Amerika yra suruošusi Mas-;I? skaičių, bet Brežnevas nega- 

Rezoliuciją turės priimti vi-Įkvoje Sokolniko parke parodą pėjęs sutikti. Pasitarimuose jis 
sos Amerikos miestų sąjungos vardu rusų kalboje “Dvuchsot-: aiškinęs, kad Sovietų vyriausy- 
delegatai, suvažiavę į konferen- letne Amerikanskoi reboliuciji”, Į bė nesanti vienodos nuomonės 

Denverio'mieste * I—AnionVz.- TO AHA klausimu 11* nrašė visa raikala

Minėtą rezoliuciją pasiūlė ir 
per komitetą pravedė Gary, Ind., 
meras R. Hatcher’is. Rezoliuci
ją merų kongresui priėmus, bus 
stengiamasi ją paversti įstaty
mu. Tuo rūpintis bus pavesta 

’ Amerikos miestų sąjungos val- 
Jdybai Washingtone.
i '- :i"d r

ju vartojimą bei turėjimą ne
bausti. Burmistrų grupė savo 
prašymą motyvuoja, kad baus
mės nesulaiko narkotikų, varto
jimo i tik apsunkina miestus 
bereikalingomis išlaidomis.

Amerikos miestų sąjungos ko
mitetas priėmė palankią rezoliu
ciją remiančią minėtos burmis
tru gupės pasiūlymą.

Prez. Carteris 
keičia nuomonę

. Busimasis j Amerikos prez. 
Garteris, kalbėdamas su CBS

1EŠI0S BOMBOS
iOŠI€(L <3TY;^— Meksikos sostinėje Mexico Gity sprogo 

n^ sėŠibš bombos jpadėtos prie įvairių pastatų tuo metu, kai įįvąi-J
■Bų?šafią kviestieji' Svečiai ^fjan-sųvažiavę dąlyvmitį.naųjąMĮk jtafrešpojideįitū, pareiškė,' kad 
rinĮrtojOMeksikos prezidento inauguracijoje, fcųriįyyks gruodžioj^kas jš amerikiečii
1 d.'Į tą švehtę yra atvažiavusi ir busimojo Amerikos prez. Jhnmy 
Carterio žmona Rošalynn Carter,“ Bėt. bomboms sprogstant, ji 
dari buvo aerodrome;' Voš lėktuvui nusileidus. - ; < ?

u'.Bpėjąma, kad bombos buvo 
paruoštos įijK išsprogdintos tiks
lu -suardyti inauguracijos gerą 
nuotaiką. Viena bomba sprogo 
prie Jungtinių Tautų pastato Me
xico City mieste, penkių blokų 
atstume nuo viešbučio, "kuriame 
yra apsistoję svetimų valsty
bių kviestieji i inauguraci jąsye-. 
čiai.

- c':-.'.7 r y - ■l- ą
Sprogusios bombos sužeidė dų 

praeivius ir ištaškė pastatų lan-

nė jų dalis yra papuošia Šūkiais: 
“Laiminga diena, Echeverria iš
metamas”. ' t . .

Libano kariai prie 
Izraelio sienos ;

BEIRUTAS.—Apie 1,000 Li
bane taiką dabojančių arabų ka
rių atsirado pietų? Libane prie 
Izraelio sienos, prisilankant JAV 
patarimų.
t Libano krikščionys ir kairieji 

musulmonai, viens kitą kaftih-

; Paskelbtas ;
Popiežiaus laiškas

<. ■ -^ ■* * | w ‘
ROMA. — Lapkričio^Va- 

tikanas viešai paakęlbė neklau
žadai Prancūzijos arkivyskupui 
Merceliui ‘.Lefebvre popiežiaus 
Povilo VI rašytą, laišką. Laiš- 
kas rašytas spalio 11 d. Jame pra-
šoma arki vyskupo J.etdivre vie
šai pripažinti antrosios Vatikano 
tarybos nutarimus teisėtais, pri
pažinti taringais .popiežiauk

nonų teisę ir pertraukti asme- 
niškus prieš popiežių, kaltinimus.

Rbgsljo mėnesio pokalbyje su 
akivyskupu Lefebrire, popiežius 
jj įąpėjo, kad atstakiua viešai

teisėjo praktikos tesą matęs at
sitikimų, kur net jury ašaroja 
girdėdami apie ‘'nepilnamečių...............
žiaurius nusikaltimM, brt trisia-^reikšti Mfcsittau minėta*<rel»

ų tikisi, jog 
Jrbystė irvi- 

si amedikiečiai bus. aprūpinti 
darbu; į tai -labai klysta. Tokio 
stebuklo negali būti. Daugiau- 
mŽi ką jis galėsiąs 'padaryti, tai

kampanijoje buvo kitaip kalbė-

lūs. Palestiniečiai sako, kad įsa
kymas atiduoti ginklus jų 'ne
liečia.' Pulk A. A. Ha ji, Libano 
musulmonu taikosdalinių vadas, 
atsilankęs pas prez. Elias Sar- 
kis’ą, griežtai pasakė, kad jis 
pradės ginklus jėgą atiminėti,; 
jei jiė nebus laisvu noru atiduo
dami.

Derybos Ženevoje
ŽENEVA. — Rodezijos likimo 

reikalu derybos Ženevoje tebėra 
sustingusios ir neturi galimybės 
greitai baigtis, juodųjų , lyde
riais, nesutinkant prailginti val
džios perleidimo terminą. Jie už
sispyrusiai reikalauja, kad juo
diesiems Rodezijos valdymas 
būtų perleistas nevėliau 1977 
m. gruodžio 1 d., nors du juo
dųjų lyderiai, Nkomo ir Magabe,

I rezervuotai principe ir buvo su- 
rtikę priimti valdžios perleidimo
j terminą 1978'hi.'pradžioje.

Gūb. Connally siūlo
■ WASHINGTONAS. Buvęs 
Teksaso gub. John Connally, res
publikonų gubernatorių suvažia
vime Washingtone pasiūlė įvesti 
Amerikos konstitucijoje priedą, 
kuriuo valstybės prezidentas bū
tų renkamas 6 metų terminui, 
senatoriai — 8 metams, pirmųjų 
Kūmų atstovei — 4 metams, o 
vyriausio teismo nariai sulaukę 
70 m. amžiaus turėtų pasitrauk
ti į pensiją

ConnaHy tai siūlė, prieštarau
dama* Hlinojaus naujai išrink
tam gub. Thompsonut, kurs ms» minfetracija, švietimas, kultūra,

X0ND0NAS. — ’ Norėdama 
apsaugoti nuo visiško suirimo 
Jungtinę Karalystę darbiėčių 
valdžia paskelbė savo nusistaty
mą suteikti platesnę savivaldą 
Škotijai ir Wales. "Jei mes to ne
padarysime, tai Jungtinės Kara
lystės suirimas bus daug dides
nis”, pasakė žemutinių rūmų 
(parlamento) lyderis Michael 
Foot Darbo .partijos valdžios 
pasiūlymas yra minėtoms Ško
tijai ir Wales perleisti tokias 
valdžios sritis kaip vietinė ad-

\kurią kasdieną aplanko 10,000J klausimu ir prašė visą reikalą 
asmenų. Pagrindinė parodos j atidėti arba pasirašyti be jokių 
kryptis yra Amerikos- istoriją, |sovietų valdžios nuolaidų. Mirus 
politinė laisvė ir Amerikos gy-1 maršalui Andriui Grečkai ir pa- 
ventojo gyvenimo vidurkis. Pa- |čam Brežnevui ’ pasikėlus į so- 
rodos lankytojus imponuoja i rietu armijos maršalus, manyta,
konstitucfja. paskutinio mode- kad pats Brežnevas galės suval

dyti sovietų karo vadus ir leis 
jam sutikti su amerikiečių reika- 
lavimais. Iki šio meto Brežne
vui riėpavjįo susitarti su pre
zidento Fordo administracija. L. 
Brežnevas nebuvo pasiruošęs 
tartis Helsinkyje, jis neturėjo 
reikalingo leidimo ir vėliau.

Maskvoje Brežnevas tvirtino, 
kad Sovietų Sąjunga arba Var
šuvos Pakto valstybės nėra pa
siruošusios pradėti karo Euro
poje. .Jis priminė laikraštinin
kams, kad Varšuvos Pakto vals-

lio automobilis ir 18 minučių ro
domas filmas “Gražioji Ameri
ka”. Taipgi daugelis įdomąuja- 
sl aųtųnią^eiialsayimo mašiha.

įdomu, parodos lankytojams 
duodama galimybė balsucti už 
Amerikos prezidentinius kandi
datus. Daugiausia balsų gau
na prez. Carteris ir beveik nieks 
is parodos lankytojų nebalsuoja 
už komunistų partijos kandida
tą Gus’ą HaŪ’ą.

-Vienas Maskvos studentes, ai- 
silankęs .parodoje, pasakė: uNie- 
kad jokia knyga ari straipsniai 
apie J. A. Valstybes nebuvo pa- ruošusios pasiūlyti visoms Va- 
dariusios tokio, įspūdžio, kokį1' * 
gavau šioje parodoje”.

Pinigų kaip šieno
MACOMB, UI___Buvęs Pietų

Korėjos pasiuntinybės tarnauto
jas sako, kad jų dideliais kiekiais 
plaukdavo į P. Korėjos pasiun
tinybę užantspauduotuose pa
siuntinybei ryšuliuose. 'Pinigai 
buvo skirti P. Korėjos prekybi
ninko T. Parko dispozicijai po
litikų papirkinėjimui.

Esą, pats P. Korėjos prezi
dentas laišku įsakęs pasiuntiny
bei bendradarbiauti su Wash
ingtone gyvenančiu prekybinin
ku, kurs turi artimus ryšius su 
Amerikos kongreso nariais.

įstatymas ginantis 
Voice of America
WASHINGTONAS. — Sen. 

Ch. H. Percy lapkričio 30 prane
šė, kad jis ateinantį sausio mė
nesį įneš į kongresą įstatymo 
projektą apsaugantį radijo. 
“Voice of America” nuo JAV 
infomacinės agentūros biuro
kratizmo ir baimės.

Sen. Peręy sako, kad radijo 
stotis “Voice of America” trans
liacijos turi būti laisvos ir ne
varžomos, neatsižvelgiant, jog 
stoties skelbiamos žinios yra ne
palankios Sovietų Sąjungai ar 
JA Valstybėms; jos visos ne
varžomai turi būti paskelbtos.

pas.Rusijos žydų klausimu čJ-
,;S , :4.

įkarų Eutropos valstybėms, įs
kaitant JAV ir Kanadą, pasiža
dėti pirmom nevartoti atominių 
ginklų. Be to, jis tvirtina, kad 
Sovietų Sąjungos vyriausybe 
yra pasiryžusi taikiai ir drau
gingai bendradarbiauti su JAV, 
praplėsti prekybą ir siekti tai
kos. Jam labai nepatinka Ame
rikoje girdimi balsai apie reika- . 
lą grįžti prie šaltojo karo meto
dų ir griežtų priemonių. Brežne
vas nieko neaiškino, kuriais su
metimais sovietų valdžia išlei
džia tokias dideles sumas pinigu 
naujiems ginklams gaminti ir 
atomo karui.

Leonidas Brežnevas pasigyrė, 
kad Sovietų Sąjunga jau seniai 
buvo pasiruošusi pasirašyti stra
teginių ginklų kontrolės sutartį, 
bet JAV visą laiką atidėlioju
sios susitarimą. Pradžioje ame
rikiečiai aiškinosi sovietų pozi
cijas ir pažiūras, o vėliau pačio
je Amerikoje buvo rinkimai ir 
pakaitos administracijoje, tuo 
tarpu rusai nedarė jokių kliūčių 
sutarčiai pasirašyti.

Gihnore sušaudys
SALT .LAKE CITY. Utoa 

pasikailėjimo taryba^ 2 balsais 
prieš 1, pripažino kaliniui G. M. 
Gihnore teisę mirti sušaudant, 
bet, tok| pasigailėjimo tarybos 
nutarimą flar turės peržiūrėfti 
teismas.

Kalinys Gilmore pats prašo, 
kad jj sušaudytų* Jis yra nužu
dęs du asmenis ir sako, kad ge
riau mirti nagu visą gyvenimą



Dėsto RĮMĄS

— New Yorko valstijos Vy- rauti su gamta”, atsimušė į pra- 
riansia teismo teisėjas John Sci-! važiuojanti sunkvežimą.
leppį atmeta p-lės Ęllen Cooper-, Ohio valstijos teisėjas Npr- 
man prašymą pakeisti pavardę man A, Fuerst priteisė p-lei Li- 
Į Cooperperson. Sprendimo mo- nai Gajevski $10,000 iš Michael 
tyvas,- tūtų sukelta moterų lais- Shnf:s >už neišsipildymą savo 
vės sąjūd'iams pajuoka.

— Civilinių teisių gerbėjas
j pažado vesti.

— Keistų teismo sprendimų, 
i” Bloomington miesto teisėjas neprisilaikant įstatymų nė pa- 
David Bazelon pakeitė sprendimą I pročių. buvo jau senų senovėje: 
1970 m. nuteistam už plėsimą 
Mr. Wi’4re De Coster Jr.,‘ moty- šanas buvo pagautas, kai jis pa- 
vueramas, kad įtariamojo, ad- ^slėpęs stiprėjo į musirengian- 
vokatas, teisėjo asmeniška nuo- čias moteris. Dėl to jis atsidūrė ’ 

nepakankamai žiauriai Haifos (Izraelyje) teisme. Ten 
i jis pasiaiškino, kad daręs taip,

24 metų amžiaus Salimas Ku-

mone.
gynė savo Vijeritą.

— New Yorkb miesto teisė- kaip kadaise karalius Dovydas, 
jas Frank De Luca priteisė ap- Karalius Dovydas įsimylėjo 
draudos kompanijai $2,000 tū- Bathsheba, kai pamatė ją. nuogą 
lam nuogaliai, kuris “nuogai' besimaudančią.
išsirengęs,- norėdamas pabęnd- Teismas Salimą išteisino.

Vizitas Padėkoj Wena

Draugo-'273 nr. taip užbaigia: 
, „.’’Buvo- tikrai malonu laužy

ti duoną su visų, be įsitikinimų 
, . skirtumo, gerbiamu, asmeniu,komunizmo, per- *= .

galę, apie sputnįkų didingumą Pietūs praėjo rimtoje švėnt:š- 
ir apie galingą sovietų aviaci- kojėdSųbtaikoje: be ilgų ir tuš

čių skiltų. Be abejo, tokiomis 
friogo-mis be jų neapsieinama, 
' et ies buvo trumpos ir turinin- . 
gOS”. t ' ■' ’ ’ ;

* A “ t * * •

Voltero komplimentas
^inomąs prancūzų rašytojas - 

— Trkutske. Vieną ir filosofas Volteras buvo neat

Aviacija. agitaĮeriųs ir 
kclciicznikas

;Agitatcrivš ri'kina kolchoz 
nmkams ame

;ą... ....:
’Vierac i^ klausytojų — kol- 

c’.iozninku klausė: •
j_ O kuriam tikrini mums rei

kalinga toji aviacija?
4- štai ■•m. pavyzdžiui: tu čia 

didvyriška: kuplus bekaląs, o ta
vo anūkas

Penkmetis ir diržai
— Draugai, —- rėkia įsikarš- 

čiavęs oratorius, — kuinui uzm o 
kūrimosi vardan, kad išpildžius 
penkmečio planą, teks susiverž
ti diržus...

Vienas iš gale sėdėjusių klau
sytojų pertraukė agitatorių;

— Klausyk, mielas 'drauge, 
nedelsiant išdėstyk greičiau, kur 
atvežė ir parduoda tuos dilius,

Guvus policininkas
Išsiblaškęs keleivis ėjo per 

didelio judėjimo gatvę žiūrė
damas į dangų. .Frie jo priėjo 
judėjimo policininkas -ir. sakė:

— Jei jūs nežiūrėsite, kur ei
nate, tai atdursite ten, kur. žiū-

Įritė...
šuo ir akiratininkai

Daugeliui buvo neaišku, kodėl 
“.Akiračių” redaktoriai pakarto
tinai vis deda buldogų veislės 
šuns galvą į savo laikraščio pus
lapius. Jų tendencijomis ir pa
rašu po tuo paveikslu tik pasi
piktinimą sukeldavo. Dabar pa
aiškėjo to paveikslo tikroji pras
mė. , ;. .

Amerikiečių žurnalas “The 
Alternative”-gruodžio numeryje 
Continuing Crisis” skiltyje duo
da tokiažinią: .. . to;.,-’.

— Iš Memphis, -Tennessee, 
mums praneša,'kad Mr. Pappy

• Ragsdale, visą savo gyvenimą 
labai nekentė. šunų, dabar ta-

' po visai naujužmogumi., ir sa
vo rezidencijoje laiko beveik du 
š:mt’’sąvp buvusių priešų. ;Mr. 
RagsdąĮe pareiškimų, pasikeiti-; 
mąs. įvyko išgirdus antiviyis^-' 
sionisto poemą, kuri baigiasi šia?

. eilutę:. '
'■ “Tik sųo paškūtinį' atodūsį 
ranąųdoj a bučiavimui savb žu
diko rankos”. - ■' ’ •'

-- į. Artimiau ..“Akiračius” jr aki- 
ratininkus. pažįstą, asmenys; Įei- 
džia gandus, kad tas laikraštis 
bei jo kai kurie bendradarbiai. 
panašiai' elgėsi, todėl "S. Bukiš 
ririr ' kišlo spausdinti'tokį- šuns 
paveikslą:

Rimta priežastis
— Kaip tau ne gėda. Dar’ tik 

to-M valanda.ryto, o tu jau.-ėsi 
girtas karir šiaučiuš. .3r« 

dien0. tu gauni iš Irkutsko tele— laidus kritikas savo priešams, o — Jūs man,'pdniį Hmte at- 
’eictkurioje anūkas praneša, poniam ir c raugs m negailėdavo 

jogr ten pardavinėja cukrų, net grašių: žodžių. Kartą jis. lankė 
no viena kilogram^-žmogui. Štai karaligųg’meilužę Madame Main

tenon; Ji paklausė:
— (’ird^jau, kad buvote Ber- 

lyne. Ga? Tamsta matėte bale
to šokėją Bepberįną?

— Taip, aš ją ma iau. kol jū- ų. £jHg jerkpti pąklydusios. Kiek.
Melrpse .sų ^nepąma'iau, — atsakė jai

iri paaiškėja socializmo rrana- 
šdmas: sėstumei sau j lėktuvą 
ir' beskraidąs i Irkutską cukraus 
piykti. Dabar aiškų?

ribota tuštybė
• Koresponde 1 as iš

Parko savo korespondenciją rašyipįas Volteras.

Aš neturiu laikrodžio.
Paklydę ąrihal

- --.y •■■.j.-.

Vienas per Alto suvažiavimą 
kagoje pasakė, kad nereikia

atstumti ir paklydusių; Juk tai 
ir e-’ange'ijoje sakoma, kad ge
ras ganytojas palieka 99 aveles.

■r- .*

. », t - -

Atsilikusiu kraity turtingojo vestuvės.

® Politinių stebėtojų žihio- sdino. Prieš almanacho išleidi- 
mis Brežnevas nut$j$ prisidėti j mą buvo sakoma, kad bus mo- 
prie derentės puoselėjimo : _ jis kaina po 50 centų už eilutę, (ku 
sakė nupirkti rios buvo daug ilgesnės už “Lie
7ų net už du ir pusfmilijonųdoi tuvos Aido’toilutes), bet kai atė- 

f j au gauti- pinigus, -man išrašė 
Iš Anglijos, atėjo žinia apie , tik ^jjp 10 centų —.kaip už “L 

(mod^i,,, 1?^ _ meno laimėjimus. > Aido” eilutes, o ten pat tuomet 
Dabartinio meno ^institutas Lph- j pųyęs kunigas Vaižgantas ar tik 
done išstątė ponioj Mary K^ri de po , litą už eilutę išsinešė !..? 

• metų š-ųnelio remuotus vystyk-j (Sje, ne _ nesilvginu su Vaiš
ius, sii paaiškimOTų ką jis val- gantu, b^t“aie'T pane’*, kaip jis 
gė ir ką gėrė. Aabejojaiitiemk-gaįy^yo u_juk bUy0 žadėta...), 
tuo. menti Mrs. Kelly tvirtino:1 to - ■

yra.men~as a® Lai ‘ fcįn dirbant “Lietuvos, žinių” 
SSitaU . , zmtoio Iati V '•

lerių.

P. STRAVINSKAS ’ .7,' ".
VYTAUTO DIDŽIOJO ASMENYBĖ

(Tęsinys)

Žiūrėk, sesute, kokia fi laiminga .

męs ,'inome, evangelijoje nieko 
: neparašyta apie avinus.;. -c 
f ' Kai p. K. Runimas suvažiavi
me tuoj pat pastebėjo, ka<fxia 
paklydusių ąvp;ių nėra, bet yra 

• nuklydę avinai, tai partiokslinin- 
>ns turėto činoti. ka^l prieš gy- 

' dant reikią' nustatyti' diagnosę,’ 
i kuo se’Ta. Suvažiavime day bu- 
;vp ’-enki gydytojai, taigi keturi 
galėjo padaryti konšiliūmą, iš
egzaminuoti paklydusį aviną ir 
nestatyti, ar jis persivalgęs avi
žinio. spanguolinio at kitokio ki- 
s'eliaus. o vai paveikė oro tar-l 
ša, ir pradėti gydyti. . A.

Teksasiefis kariuomenėje
■ T’-rtinga* Te’-as valstijos ūki- į 
nink?a guodžiasi savo draugui:

Jūs neturite nė supratimo, 
k:ek man padarė išlaidų Ame
rikos kariuomenė?

— Kokiu būdu tai galėjo at
sitikti?

© Montessori mokykloj kilo 
klausimas apie elektrą. Moky- 

■ to j a, po ilgo aiškinirpo apie ėlek- 
; tros reikšmę, gavo tokią prieš
mokyklinio amžiaus studento 
pastaba: “Jei Tomas Edisonas 
nebūtų išradęs elektros lempu
tės. tai šiandien rmrmfc -reikėtų

, ’iū^ėti teleUziją prie žvakių 
Avtesos”.. : ' ■ ■ ' 4
į Iš vaxafm Vokietijos atėjo 

, — Matote, mano sūnų paėmė žinia apie nepaprastą beždžio-; 
Į r karirt'emene. Pradžioje jis bu-: nės inteligenciją.. Rinkimų die^’ 
vo pėstirfokas, tai prašė nu- ną Hassloch zoologijos sodo 8 
r irk Ii batus. Vėliau jis tapo rai- metų amžiaus šimpanzė, radusi 
tellu if atsiuntė laišką, prašyda-'’'rova. užrakino 20 tarnautojų, 
maa pinigų arkliui. Dabar jis J beždžionių garde ir raktą nenu- 
uisfmainė Stoti į laivyną ir aš i metė, bet nurijo. Spėjama, kad 
turėsiu siųsti pinigus laivui pirk- j krikščionių demokratų partija 

,tu. . -4 • gavo 20 balsų mažiau. - L «

rėdakcijeje. kartą ten užėjęs V. 
Ž^arevĮčius pranešė, kad Lie
tuvos Kooperatyvų sąjunga ima 
si leisti, laikraėštį “Bendrą Dar- 

. bą”, kurį jis radaguosiąs. Pa- 
krietėjtaanę parašyti ką ners 

^pirAaša nūrneriui — tą ir pa- 
Tdiriau; Iš ąi&st’oTžadėjo gerar 
I užnfokėti.' Kai nuiiati • gauti at- 
lyginimą tiz pirmojo numerio,- 
(pėt pamoja.puslapio!) eiles 
if- dąr kai ką, ponas redaktorius 

;. jr sžkhT; “žinai -kąz — ‘juk taip 
;kdrti1 batsuvrui ’ nesunku batui 

_____ Į sukalti, tai kas feu-beiškia eiles 
f ’ dphrašytif.:. ;ir • sumokėjo ar

. Juą;pagiąLnų^udč flė-pp 5’^ehlųšruž eSulę,' (o pa-
;ą Lietuves žprpą^dą J- BelecJ : p'f&sfas gaisro benėrta&š buvo 
s.ą tik todėl,.-kad,išbuvo rP®^>^^fįokaKitfe^pb^O?(^itų už 
5Us.j.T',Tzydųką”; ~ (juedapĮąų- ihl”) - -r - . -

titonpet'dar nehuvau'skai- 
16 lie?uvsku. ir jidiš ij'i 4^ 'Amerikos r^švto4o Džeke
?porfęr<s, nė kieK ^Įy^i^K^lĮiOridaa.T'-niiptĄ’kia su' jo pir- 

’Azdps,;Mirt?,. -riia g raštaisL^ kur jis, -užlipęs i
. \-'aukštai, -torėlo . re

kart suimt 
-te 44r už rašini — jis, susikibęs
eięskaš ntivo v;ėiias’ jš-T|kįa)i-sį|-redaktorium, nurįedėjc 

AKJirrt^^HIoni^A^^tepz ■ - '

ebūvo tiek jah d’ati4~
♦ K

Bene buvęs f^unig4<~

“Iliustruotosios Lietuvos”' pe- 
. taktorus. kyj-is,.- gjeįdavonuo 
'tolusis ąikšlės-i liauno ^plsty- 
;ės spaustuvės nainus ^visuo- 
lel TiemUžu šunim ant pasalto 

. ėd has, buvo vienas >š .tikrai 
^eųropTelska;” atrodadčttt žmo-1 
nių. Ar nebuvo jis is pblenkin- 
lų lietuvių —: kartą jis-inha, pa- 

. ipąšęs.-sąsk^iU ųž mapd^rąš - 
lėf ,' pasakė'/ “Para šyk 
Y’ek -kjiani numeriui”..^- ;>■> '

j^a-fas Ea gdohas,. redagąyęs ■ 
”IJę<pyo& Aid T’, malonus žmo
gus, rodos mėgo po algrih “pa: 
ui'* —- ąš visuomet algds -die- 
lą rastlavau jo kabineto prieąn-r 
.‘yie sėd’nčią žtnoną, (“kad kur yia.u 
iertuklystų?“*). Vieną vasarą fa pusė kainos gelžkehu važiuo-’ 
Bagdonas man pasiūlė parinkti'Įant privlegija buvo iųrnalis- 
iauno istorijos smulkmenų■■■—[Fanu, svarbu.!). .Reikalingųjų 

^gusdibo kbone kasdien > dvieju. ’trekemenduotojų”. tarpe 
“U'etiivo^fAid</.i Išknisiftėjau 'parašiau*tr tatolatinį drauge sė-s 
visękiiiH įrd-'Ą'vus ir sepųs-įfc^y- dėfoją Joną Kardelį. - Po kada 

’^ynęs ir pate labiau susidoipė-, Jen įvykusio Žurn. Sąjungos po
KuiliaifO |aap» tuomek pfcaf — 

tėjus “frpfc žnrnaVstką< 
: ųribūnapl jpkuw gfl.

has įvarydavo po kelia® jde- 
hmtš litų į spvaitęL- o tas Įu- 
vo daufft- jįjį šautių Sąipngos 
valgykloj galėjai itin skaniai 
papietauti už 2 lifti, o Studentų 
valgykloj net už litą! y-

i tainlaĮv ženi^'n i jgaiye,..
/ Ząkąf ęvirius i erti hųvp ne pir 
■name aųkšlg... Bet. visą bėda: 
■-eglių pakęsti muštynių...

SiaurSirie, mažyčiame kam- 
barviė* hįtvA

Pintinė ■ “efažerka’’ 
knmne. yjdury 'stalas su pp vie- 
na kėdę iš dvejų pusiu: vieno* 
5' dėdavo ne nuolat redakcijoj 
būdavę* ‘ daktarąs-5 Kazys Gri- 
riiušl k if ofJonas Kardelis, (sę 
-kurkto aš dažnai iki antros ry
to tame kambarėly išsėdėda 
van)į Aš redagavau dienrašeic 
atkarpą- — eiles, anysakas, fel
jetonus. Mano staliukas kam- 
oe. Mano eilių- ir kitų rašiniu 
tuo pat laiku buvo spausdina
ma ir kituose laikraščiuose ir 
žurnaluose. Kąi susikūrė L’ctu- 
yns ^žurnalistų Sąjunga, pada- 

“prašymą*’*ir aš, (iik yier

- Kai “Lietuvos Aida*” sureda
gavo ? didoką literatūros .fttiųa- 
nnchą “Gulbės'’; mano

moralinę pasaką), irgi itopėu-

tep įvykusio Žurn. Sąjungos po 
A;ėd;io;vė!ai naktį Laisvės alėjej 
kSUtinku* Justę-Ralecki. (kurie 
“Dienai” ir “Dienos Naujie-

“į* 
tori! Tavo paduotas rekomen* 
duotoju Jonas, Kardelis posėdy 
pasjrkž. kad jis nėra girdėjęs, 
kad Vitkhuskas kokiu nors žur
nalistu būtų”. (Kai mano ne pir 
itu penima Edita nutiko Joną 
Kardelį į>. L. Seime ir tiesiai iš 
pylė tą faktą j akis. Kardelis tik 

inatat, poniute'.’. tepesa- 
fcfci.) L s • *

Arijas Vitkauskas

tis nusprendžia Vytautą vainikuoti Liętuyoe karalium. 
Jogaila rašo laiškus imperatoriui, atkalbėdamas jį nuo 
to vainikavimo. Ar tai gražu? Ir kai Vytautas jam pada-.

I ra priekaištą dėl to, tai jis, atsiprašant prieš šimtus 
metų mirusį, durneliu apsimetęs, Vytautui teisinasi, kad 
jis, matot, skaityti rašto nemokąs, todėl tai, ką lenkų 
ponai jo vardu parašę, ir jam pasirašyti (gal kryžiu
kais ?) pakišę, jis nesupratęs... ’

3) Lenkams nepasisekus sutrukdyti vainikavimo 
visokiomis savo intrigomis ir popiežiaus Martyno V-jo 
kurstymais, jie griebėsi tą padaryti smurtu, kas jau bu- ; 
vo mano čia pasakyta pirmiau. Tai ko? Ar Jogaila nieko 
apie tai nežinojo? Kodėl jis tam begėdiškam ir nusikals- 
tamkam smurtui neprieštaravo? Pagaliau, kodėl jis jo 
vykdytojų nenubaudė, jei jie tą nusikaltimą įvykdė be jo 
žinios ir prieš jo .valią? Ar reikia dar didesnės begėdys
tės prieš savo pusblolį, kaip ši? Vytautas, jam ir šį nusi
kaltimą atleidęs, po tų jo vainikavimo nesėkmių, spalio 
17 dieną priima Jogailą, atvykusį pas jį j Vilnių, kaip gi
minę ir svečią, kviesdamas jį dargi į savo tėviškę, į Trą- 
kus paviešėti^. Jei tikrai Jogaila, kaip spėja lenkų isto
rikas Puzyna, po to nelaimingo atsitikimo, apie kurį jau 
buvo sakyta ankščiau, sergantį Trakuose, Vytautą būtų t 
nunuodijęs (ko, greičiausia, nebuvo), tai Vytautas, net 
ir.jp nuodus saldaus vyno taurėje įsgėrępir jų veikimą 5’ 
pajutęs, tą didžiausią Jogailos nusikaltimą, paskutinį ,^ 
kartą kalbėdamas Viešpaties Maldą, jos žodžius “Ir at
leisk mums mūsų, kaltes”. Štai, kokie kriščioniško ątlai- i 
durno buvo mus Vytautas Didysis. O. kokie mes esame K

_■ ■ - . - ; L?- - '

B. Mūsų klaidos ir silpnybės / . .
L Pasimetimas ir valios palūžimas kovoje dėl Lietuvos j/ 

. ' Mūsų kova dėl Lietuvos 'laisvės ęgzilyje nėra surišta - 
su laisvės ar net ir gyvybės netekimu, koks buvo Lietuvos ’ 
ląisvės gynimas karštu ginklu Lietuvoj, jos Nepriklauso^ ' 
mybės pradžioje, arba 1941 metų sukilime prieš bolševi
kus, arba partizanų kovoję II-sios bolševikų okupacijos 
metu, arba šiandieninėje Lietuvoje mūsų žmonių pasi
priešinime okupantui. Mes čia. reiškiamės, visų pirmaųtei- 
sinę kova su okupantu, kurią veda VLIKas, kaip mūsų 
tautos atstovybė, ir LDT, įstatymų ribose, toliau, dar ir 
propagandine ar tik politine kova, kurios galime " imtis 
mes visi. Tai kova, kuri, iš tikrųjų, reikalauja iš mūsų tik 
darbp ir kiek materialinės aukos — tai ir viskas, j Tiktai 
reikia turėti joje susivokimo ir tvirto pasiryžimo. Dabar 
pažiūrėkime, ar to mes turime.

1. — Teisinėje kovoje
Teisinėje kovoje gražiai yra pasireiškęs VLIKas, kaip 

tautos atstovybė, tuoj po H-jo Pas. Karo, atsikūręs egzį- 
lyje — Vokietijoje (1945). Tada jis, prisistatęs pavergto
sios tautos atstovybe, teikė memorąndumus' ir kitus va
lios pareiškimus kitoms valstybėmis ir tarptautiniams 
veiksniaiųs. Tik rięnąis nępilpąis 1945 metais jis tokįų pa
reiškimų Įteikė: gen. Eisenhoweriui, Postdamo Konferen
cijai, Didž. Britanijos ifrin, Pirmininkui, JAV Preziden-' 
tui, o. vėliau, įsisteigus Jungtinėms Tautoms, tuo pačiu 
titulu pasirašė memorandumą ir joms. t .

Ką reikėjo VLIKUI daryti toliau? Jam reikėjo tokiu 
pąčįp pąsiryžįmu ir energija tęsti jo taip gražiai pradėtą 
tautos atstovavimą ęgzilyje toliau,, neeikvojant .jėgų 
•įvairiems grupių nesusipratimams tarp savęs. Bet buvo 
kitaip. -

Į) Palūžęs savo vąlia kovoje dėl Lietuvos, jis susis
kaldę į du pasaulėžvalgiųiųs frontus, ir jo grupės ęmė ves
ti beprasmišką kovą tarp savę. Tas veikę ir mūsų visuo
menę skaldančiai. ,' ■. .

2) Dar 1946 mętais VLIKo Teisių Komisija, suside
danti iš V. Vaitiekūno, Br. Nemieko ir S. Balčiūno, su
kompromitavo VLIKą savo nepagrįstų ir nerimtu išaiški
nimu, kad VLIKas esąs Lietuvos Seimas, o je> Vykdomo
ji Taryba — tai Ministerių Kabinetas. Tai sukėlė visuo
menėje juokus, kad VLIKo veikėjams rūpi “Ministerių 
portfeliai.” '

3. Sunku suprasti; kokiais motyvąis LFB (frontįnin- • 
kai), jų vadas J. Brazaitis būtinai pretendavo į Vykd.' 
Tarybos pirmininko pareigas, ir kai jo į tas pareigas1.' 
neišrinko, tai LFB iš VLIKo pasitraukė (1952, gi po pen 
ros metų juos pasekė LTS (tautininkai) au LLKS (resiį-

kusiomis L AS ir LRS, grupėmis sudarė VLIKui opozi
cinę koaliciją ir draugę išvystę didelį pasipriešinimą 
VLIKUI, siekdami ji visai panaikinti. VLIKUI ir, aps
kritai, laisvinimo darbui tuo padaryta daug žalos. '

2 — NAUJIENOS. CHICAGO t, Iii------ Thursday, Dacambar t,'Wb



lead

tik išrinktieji. Atsiųsti iš Rusi, 
jos kolonistai, įvairūs valdinio

nėti. aerikfijeeaTsirado gana Apie kitką negalima nei pa
lis aptinktabėmis. Iš nie lyginti Pavyzdžiui Čia noripir- 

kur jokių pašalpų.neprašo. Ja kau suknelę. Ją galėjau miBi- 
rūpinosi, ir rūpinasi giminės, pirkti išdirbus kėlias valandas. 

~ J klausimą kaip jaučiasi Ten tokią pat suknelę, norint 
Amerikoje? SakeMtad pirmo- nusipirkti, reikia mažiausiai 
mis- dienomis keistokai atrodė. 
Jokių policijoje art kur kitur ne 
gistracijų nereikalinga. Tuo t ar 
pu ok. Lietuvoje\į vairiausiose

■ įstaigose registruotis ir regis
truotis. A < ; '

L Koks skirtumas ifcrp Arneri- , . T .i L. 1 r • ... - j v • 1 gą ir nepagalvoja. Jeigu valdi-.. kos it ok. Lietuvosudarbminko 7 . ‘ . v 1

pusę mėnesio dirbti.
Arba jūsų pensininkai gyve

na puikiuose namuose, minkš
tuose foteliuose sėdėdami seka 
televizoriaus- programas. Ten

gyvenimas? Atvirai>kalbant. ir 
pagaj rusų. jvesja^jįttką, 
ria esate- didžiausi J4>uržajajų 
imamų išfiaųdaipjai; .BuožėrTfr

; Izraelis reikalauja
BEIRUTAS.; — Pasak deši- 

'niųjų falangistų, JAV pasiunti- 
(nys, apsilankęs pas Libano prez. 
į Šarkį, Įteikė Izraelio reikalavi
mus, kad jokiu būdu palestinie
čių veikla nebūtų leidžiama pie
tų 1 ibane prie Izraelio sienos.

I Priešingu atveju Izraelis imtų- 
lsi griežtų priemonių prieš pietų 
Libane veikiančius palestinie- 

lėius. i. |
i Tos pačios falangistų žinios 
Į praneša, kad Amerikos pasiun
tinys arabų kraštuose prašys
Wasliingtono paspausti Izraelį chhusetts Technologijos Insti. . 
sutikti arabų taikos daliniams tuto meteorologas Dr. Hard C. 
užimti pietų Libano sritis. W illett pranašauja, kad pas- 

Tuo tarpu Izraelio karinės j ė- kutfniai du XX amžiaus dešini 
gos stiprinasi pietų Libano pa- tmečiai bus žymiai šaletesni ir 
sienyje. į temperatūra kaip vasarą taip

-------:__ Į žiemą bus keliais laipsniais že 
mesnė. Ta oro permaina prasi-

liams auginti tinkamos Žemės, 
grasin.laihi “jei dvarininkai pa
naudos jėgą mus nuo tos žemės 
pavaryti, mes tuo pačiu atsily
ginsime”, kaip pareiškė Duran
go valstijos Darbininkų ir Far- 
merių Federacijos pirmininkas. 
Jis ir kili žem'ečių lyderiai pa
sakė. kad valstiečiams jau Įky
rėjo dar ilgiau laukti, kol valdžia 
išpildys savo pažadėjimą žemę 
padalinti valstiečiams.

Meteorolagų pranešystė
CAMBRIDGE, Mass. Massa-

50-60 rublių menesiui, dar
>. taip suveda galą su galuj ' 

tai kolchozo- pensininkas gau-t
nib' mėnpyini badau-' r .. _ . .. . ^ ; ; ................

ja- Man atrodo, kad jūsų pen- : Juk . visą laiką pataikauti darytą vtriausybę išgarbins. 1 sekiojimi, teroriūojami, bau- 
'sšninkai, palyginus su- mūsų kompartijai ir rusui, dirbti Keturius komunarus būtinai džiami pinigine bauda, inažes-

MEKSIKOS DVARPONIAI
TRUKDO ŽEMĖS REFORMĄ dės 1980 metais ir nusitęs iki

DURANGO, Meksika. — Du
rango valstijos tūkstančiai vals
tiečių nelegaliai “atsisėdo” dau
giau kaip 850,000 akruose gyvu-

2000 metu. Su dvidešimtojo 
amžiaus pradžia temperatūra 
gris į savo normalų lygį.

iritokie nenaudėlei it
darbininkas važiuojat puikiau 
sials automobiliais laisto po 'S3n’nKa1’ Paginus su musų kompartijai ir rusui, dirbti Ketūnus komunarus būtinai džianu pinigine bauda, mažes-
visus pasaulio kraštus^Gvvena Pehsinink^s y*^ buržujai. Jū-įpHeii savo įsitikinimus-bei va- paminės. Mūsų brolius ir se- nėmis kalėjimų bausmėmis ir
nuosavuose ir dar pankelis ’’V penS’ni^.ai Seriau’ negu lią žmogų veda iš lygsvaros, sės žuvusius partizanų eilėse siunčiami į končlagerius. Tuo
aukštus namuose įvairiausios mfls^ dajbbiinkai dirbdami gy- Tokio veidmainiavimo ir be_ banditais išvadins. Nepamirš, tarpu, tikintieji neturi jokių ap

spaudoje ar kitur viešai aps
ti pakelti. Jeigu būtų laisvas iš Vaikai ir paaugliai nėra kri- meižti niekur negali, nei pa
važiavimas, tai ten tik kelioli- .tiški ir dauguma ims visa tai- šiskųsti, nei pasiaiškinti, r, sa
ka okupanto batlaižių paliktų, už gryną pinigą. Jie jums tik- kant teisybę, jų propaganda 
Aš, aišku, prie išvardintų ne- rai prigamins tik propagandas jau nemažai ateistinių chutiga. 
priklausiau, bet ir man nuola- tų ir politrukų. Mes jau jų nų prisigamino. Jie jau nesi- 
tinė baimė vertė tėvynę apleis spaudai duotus pareiškimus droviu bažnyčias deginti, ri
ti. . ą —I škaitėme ir pykome ir pyko- kinčiuosius persekioti.

_ \ .. . , , x- ,.T-me, ne ant vaikų bet ant tėvu,| Ar teko girdėti apie AmerL
ą g e e pasaky vaikus siuntusius.į tuos kur-’koje leidžiamą Lietuvos kata- 

vaikų siuntimo j va namus sus ^esjog skaudu girdėti, kad tiku kronika ?. V ’ 
lituanistikos kursus Vilniuje? '. ^„,rQNetikiu, kad ten pasiųsti vai priklauso I Būnant LietuvoFe esame tik
. . .i. . . katalikiškoms organizacijoms. _ Vatikano radiia frunntikai per pora savaip išmokt, M g31čtumet . pasakytii ko.
ar nom; pramokt, hetavi, kai- ofc Lie £ jZu%!t du to-
bos. Jeigu tuos kursus organi- xą jau net au tos KroniKOS to-
zuoia ir net išlaikymą duoda ,, į , ,- T -■' Imus perskaičiau. Žinot aš jau
ir aišku su Maskvos palaimini- VL P.er kvaida ši.I'eikal5 ^aišMn-
mu, tai jie tikrai biri kitiis ti- „ ._mn^e L-. t j & ok Lietuvoje kas tre-
kslus. Juk tuose kursuose tik Lj tU’ ?. d čias užverbuotas val
dė! akių dėstoma lietuvių kai- iiam^ t^Xvo^Xd'? džial lipinėti. Vaikai tėvus, 
ba. Daugiausiai valandų ski- 3 -W tekdavo brokai brolius, draugai drau-
riama' propagandai. Pav. aiški varu e™s’ . ateistinių ir įjį^Įrai vienas kitą šni-
nama Lietuvos istorija. Aiški- ^S^k^iimT pin^ja ir raidžiai pranešinėja,
na Žiugžda ar kas kitas. Ar R°d°S ir' PaslaP^^ą, kad
žinot, ką jie ten aiškina? pneMaraująs mokslui. Kiti gi pašnekesį vai

0 gi feodaliniuose laikuose P aUŠ .kad 31 džia sužino. O čia ištisais mė-
sunkią baudžiauninkų dalią, ■ *P8^dm5®’ Girti ima uzmo- tais raj0mOs bažnytinės kroni- 
fašistų siautėjimo laikotarpį k°S vaIdžia besugeba jų ra-.. .. , pomirtinį gyvenimą, kūno esą.(Taip )ie vadina nepriklauso- .r M( nežin0 kur'
mos Lieduros gyvemmą) ir fas
anot ję tikrą laisvą ir laimiu-, . ■ • •
gą bei turtingą dabartinį gy- Su ateistais kokia nors • ko* 
venimą. Paaiškins kaip' Baltu- va neįmanoma. Jų propagan- 
sis iš Tilžės į Vilnių atgabeno dai pajungta: spauda, radijo, 
Lenino leidžiamą laikraštį “Is- televizija ir šimtai išdresiruotų 
krą”. Mickevičiaus-Kapsuko su propagandistų. Tikintieji per-

Kl dblUJųRjVVtLld * , . . . . - * -F - *- € a ; , . v. . . -" . / rr-r
Jnr .nGuVAik”^ pensininkai genau, negu jjo žmogų veda iš lygsvaros, sės žuvusius partizanę eūese sipncrami į končlagerius. Tuo

aukštus: namuose. Įvairiausios ’ „ . . , “.    ----- ------ -—-7 -^— — — 7— L : ’ L ..■. ^^7; 1 . * . .
skalbimo, džiovinimo mainos/vena‘ Te-9 P^°sllllI1^as negali sąlygiško batlaižiavimo sąžinių ir vokiečių okupacijos laikų, sigymmo priemonių, 

savo automobiliu važiuoti pen-j gesnis žmogus nėvisubmet ga- Tai ir bus visa —- istorija. «ianA»i« <»• lnim> v><
’ #■» •» L> 4-1 A z. 1 Ti . * T • • * ■ v • * V VI- *1 - * *       “   “ _ _ 3šaldytuvai, vėsintuvai, ^sadno, .. , .. x. .L , < . . s r - sną atsiimti. Bendrai visos pre-televizonai, magnetefonas.* so , . , . ■ , -

fos. foteliai, kristalai, puikiau- su
x eia centais, ten rubliais mokų si baldai ir net pirštams Jakno; c , . , . * .x .■ ' Sakote palyginus su kitais,H mDČmrvc r -o . y

važiavimas, tai ten tik kelioli- tiški ir dauguma ims visa tai- šiskųsti, nei pasiaiškinti, r, sa-

timašinos. ' tok. Lietuvoje neblogai gvvenoOk. Lietuvoje apie tokia pra-L ... .. . ° ,, j ,. . , x-,- te. .Mėnesine alga per 100 rub-bangą darbininkas tik Aapne ;. c . ,- j . ... ~ . xL-^ lių. Sukombinuodavote dargan matytu Tiesa, ten temps- „ ... . , T. t.b r .. j f'/ t16^- Kodėl apleidot ok. Lietu-portacija, butai n; juoda QW)na. r
pigesnė. Bet nemanau,^cad ?L . . -
Amerikos darbininkas norėtų, j 'Jūs žinote, prokuroras But- 
bent kelias dienas tokiuose.
tuose gyventi. Ten darbininLjid ninkaj Jurašai, žilius, Dauno- 
duodąmaš. ne-būtas, bet skiria ras irgi apleido tėvynę. Juk 
iria buto kvadratūra. Vadinasi, «ok Lietuvoje buvo priveligi- 
vienam asmeniui paskiria tamsuotoje padėtyje. Jiems ten nie 

gf tikrą kvadratinių metrų pk)-Ąo netrūko. Bet ir tie Lietuvą
tą. Viename bute sugrūdoma gpleido.. r jie tėvynę apleido 
dvi kartais net trys ar daugiau dėl to, kad po jų kaklu nuolat 
šeimų ar viengungių. Viena vir peilis parengtas buvo ar Da- 
tuvė, viena prausykla. 'moklo kardas virš galvos ka-

Tai įsivaizdinkit koks gali bojo; 
- x ’ f

te. .Mėnesinė alga per 100 rub.

kus, muzikas Jurgutis, meni-

I PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE'
^LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMES OKK) ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvga dviejų da 
lip: žemės fikio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: Žemės 
ūkio švietimas lietuvoje. - . j .

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas, 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūta su
griovęs gražiai Bsaigusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimu, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis h* džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačlons Iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%1 buvo ūkininkai ir po ’>a- 
sanU išblaškyta Setuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai arhft fikiairtkų vaikai reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai fietuvią daigumai ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei feaMl Sd pradėjus skaityti nebesinori pertraukti Knyga 
autoriam skiliai— Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli-

KaSfil^W^INRtalita ta daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 

Gaunam* NaujieMS*
čeki arba Money Orderi siusti takiu adresu:

I

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

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienoje galimi gaut! puikfy knygy, kurios papud bot kokią 

knygų wlnto or lentyna.
Aleksandru Pakalnflkfs, MBS GRJŽTAMR Įdomūs jaumj dieni; 

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

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimu Įvykių prisimini- , ■ 
ir laiko ivykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, sustirs- 1

Išėjusi 3 spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

J AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti jtako* į krašto politiką. 103 psl. Kaina $1.50.

Knygbs "bus iH^toę jei $1.50 Čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS.
' 1739 So. Raistai St, Chicago, HL 60608

tyti j 12 dalių 296 psl. kaina $5.
Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. II tomas. Gra

žiais viršeliais. 336 psl Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00 
Pro! Vacį. Birtilka, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ 1STO- ~

RIJA, I dalis. 208 psL. įrišta — $3,00, minkštais Vir
beliais — $2.00; n dalis. 225 psl, įrišta — $3.00. minkš
tais viršeliais _____ ____________ ■ __ '■— $2.00

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIKTUVIŽKASIS PAMARYS.
Pakalnės Ir Labguvos apskritys sn (domiais aprašymais. IHu- 
stracljomls Ir dokumentacija. 338 psL kaina $8.

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

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės ataimialmad
170 psl. __________ :_______________ $3J»

M. Gudelis, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 232 
puslapiai ----------------------- - ---------- '■--------------- $3.00

Knygas užsakant reikta pridėti 25 et pašto išlaidoms.

1739 S. Halsted St, Chicago, ID. 60608. — TeL HA 1-6100
’''

šymo sutrukdyti. Man atrodo 
čia kažkokia kombinacija kaž 
kur slypi. Bendrai reikia pa
girti ir bažnytinės kronikos ra
sėj us ir laisvame pasaulyje 
jas skelbiančius. Platinkite, rė 
kite, triukšmą kelkite, tegul 
girdi pasaulis. Tegul lais
vame pasaulyje gyveną lietu
viai sužino, kad jų broliai ir 
sesės, gyvenantieji ok. Lietu
voje, net už tikėjimą ir Die
vui, meldimas!, ipersekiojiąmi 
j končlagerius siunčiamoi.

(Bus daugiau)

Afrikoje traukinys 
nukrito j potvynį

NAIROBI, Kenija. Naktims 
greitasis traukinys iš Momba-^ . 
sa į Nairobi su mažiausiai 6 
žmonių pilnais vagonais sek
madienio naktį nubėgęs nuo 
bėgių nuvirto į smarkiai te
kančią potvynio srovę. Keni
jos radio pranešimu, prisibijo- 
ma, kad bus žuvę keli šimtai 
žmonių. Mažiausiai penki tre
čios klasės vagonai.su 70 kelei
viais kiekviename ir vienas 
antros klasės su 50 asmenimis 
nuvirto į vandenį.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir int\«niu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
r 150 psL Kaina $2.50.

Or. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00. vy'’

DrJjuozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožą i, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir Jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis Jas ir 
Idtas knygas eanma įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 

..įmiginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago. (IL 60608

> TaupyKite dabar
pas mus

?- • y - " • 'i..

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di- . 
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 

t siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša -

tai kurb'lslkaa atspausdiną tr galima gauti knygų rinkoje

^GfflCAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Mokai Abrvse knyga apraminti paskutinio M meto

Chieagoa lletuvftj gyvenimą ir Jv atliktu* darbus 684 psL Kaina 
<10. Išleido Amerikos Lietuviu latorijos Draugija.

Knygoje aptašyta pirmas Ch'eagon atvadavęs lietuvis. pirmo* 
lietuvių kolonijos, jo suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. titvigti laikraščiai, kurtu via* buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški dietai. 9 bažnytiniai k 814 veiklesnio žmonių biografi
jos. DOoti dtkumentai katalikišku, aocaillėtiniu. laisvamaniško ir 
Htq^organizaejo atlikti darbai, jatdgtos mdkyklos. skaityklos, ban-

NortntkH šią knyga Wartt. prašant parašyti čekj arba Money 
Orderi ; Į

AWTHKO5 LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
; J, vardu Ir paakjsti: •

.» 173» So. Halsted SU Chicago, m. 60808

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

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

[domi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- *! 
šia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius J Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site Č«H arba Moaey Orderį tokiu adresu:

- NAUJIENOS į
173S So. Halsted Street, Chicago, HBnota $0608

UNIVERSAL
• SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

įteigta 192$ metalą. s 4 TEL. 421-3070

NAUJIRNOC, CHICAGO t, ILU— Thur^Uy, ta««mb«r K 1*74

vagonai.su
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ryžėlių, galinčių dienraščiui duoti reikalingą sklypą ir J

9 vai ryto iki 5 vai vakaro, šeštadieniais — iki vai

1

• A - v . v . į. AAl-U.^ LU.VLU X/UYV XJLUIX ICL raAUAClO AVAJUJ 1Ū

lietuviai daug padėjo nepriklausoniai Lietuvai atsistoti jas ir gana jaunas nebuvo tin- $. lenku spaudos prisiunčia Rl-

mo,

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus jelmadieiiiu^ nu 
9 vai ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki vai 

__________________________ ___________________________ !—-------------

$28.00
$14.00

$30.00
$16.00

$3.00

/

i

$30.00 
$161)0 
$8.00 
$3.00

šių 'svfečių dalyvavę “Nepri- 

vakfflre. .Klausėsi Antano Gus- 

pasakojimų ir gėrėjosi .“Afža- 
lynė” fe
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1739 So. f ’fed Stroot, Chicago, IIL Telephono HA 14106

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Vakare .daugumas aivyku-

‘c’

i-
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Subscription Ratas:
ta Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8JX) per 3 months. In 
other USA localities $36.00 per year. 
$14.00 per six montns. $7.00 per 
three months. Canada #0-00 per year; 
jther countries $31.00 per year.

15 cents per copy._________

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams______________
pusei metu —;_____ _—
trims mėnesiams _______

- vienam mėnesiui _______

Kitose JAV vietose:
metams --------------------------
pusei metu —----------

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS—

trims mėnesiams ______ ___ $7.50
vienam mėnesiui --------------- $2JO

Kanadoje: 
metama _____

pusei metu __ __
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams $31.00
pusei metu ------------------------- $18.00
vienam mėnesiui _________ $4.00

Naujienos eina kasdien, išskiiiant 
sekmadieirins. leidžia Naajiemj Ben
drovė. 1738 So. Halsted St. Chicago 
HL 60608. TeleL HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Vilniuje Rasų kapinių lankytojai didžiausią dėmesį kreipia į 
Mikalojaus Čiurlionio kapą.

klausomps . Lietam” spaudos 

taičio.. iš Bostono jumoristinių

vė” ir pastate į nekokią padėtį. Eltos biuletenio pagerinta

Nt redaktoriumi .F. Paukš 
u- < ik * * .. ii.

ant kojų. Kiekvienam aišku, kad Amerikos lietuviai ap- karnai susipažinęs su tarptau- tbs bendradarbiai Jis'kviečiavis^ -tapef Įahnėtajaiš, yie

Antrojo Pasaulinio karo pabaigoje patekusių į Va- tašteris Balutis gavo Įspūdį,, kalbą ir seka jų spaudą ir po-z

■ ■ fe fe ■ — fe/-'

grupės tautiniais šo-

je taisantieji, o vėliau negalintieji matyti savo darbo 
vaisių.

Naujo namo pirkti negalime, neturime tam reikalui 
reikalingų pinigų. Neturime lietuviškam dienraščiui rei
kalingo sklypo, prie kurio Chicagos lietuvių kolonijų at
stovams būtų lengva privažiuoti. Kol atsiras grupė pasi- M 
v‘vraAli'i'1 rr«3linini rlnnfi vmriroKvirra alrlvmo ti* 5**^
namą, tai teks vargti senoje vietoje, kurioje Naujienos, 
su maža išimtimi, jau 63-čius metus eina.

Mes taip pat negalime nusiprkti naujų spausdinimo 
mašinų, kokias šiandie turi didžiosios Amerikos leidyk 

įlos. Modernios spaudos priemonės nepaprastai brangios 
Kalba turi eiti ne apie tūkstantį, du ar penkis tūkstafi 
čius, bet apie šimtą tūkstančių dolerių pačiai pradžiai. 
O jei mašinos būtų užpirktos, tai reikėtų dar kitą tiek 
joms įrengti ir žmonėms apmokyti jas tinkamai vartoti. ^ M • . t 1 , • - •
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Apie tokį liuksusą mes ir galvoti negalime. |

Mes negalime pirkti pačių naujausių spaudos prie
monių, bet mes galime gerokai pagerinti turimas. Dabar 
raides renka fotoelektriniu būdu ir kitomis ' eletroninė- 
mis priemonėmis, bet tuo tarpu nei vienas dienraštis be 
linotipo ir linontipininko apsieiti dar negali. Yra prie-

• 1. r • • • 1 • n • I • * -i - ' 1 • 1 • • •Naujienų vajus
Praeitą savaitę buvo sugedęs didysis Naujienų pre

sas. Dvi dienas neišėjo dienraštis, nors turėjome visą ei
lę paruoštų straispnių ir lietuviams naudingų informa
cijų. Kvietėme spaudos darbuose patyrusius ir mūsų ma
šiną valdyti mokėjusius žmones, bet nieko nepajėgėm pa
darytu Negalėjome spausdinti todėl, kad neturėjome 
reikalingų mašinai dalių. Mašina sena, artėjanti prie =70 
metų, nepajėgia taip laikraščio spausdinti, kaip spaus- j)e jos apeiti. " ~ ~ ■

• Tuo tarpu nesirengiame keltis į naują namą, mes to- 
tkio namo neturime. Bet esame pasiryžę pagerinti maši
nas, kad galėtume dar ilgus metus teikti lietuviams rei
kalingas informacijas ne tik apie kasdieninį gyvenimą, 
bet ir apie lietuvių pastangas padėti pavergtai mūsų tau
tai atgauti prarstą laisvę, ir nusikratyti sovietinio komu-

monių linotipininkui padėti,’bet be j*o rankos dar nei 
vienas rimtesnis darbas spaudai neparuošiamas. Bran
gias mašinas dar teks gerokai gerinti, kol bus galima ap
sieiti be šiandien vartojamų raidėms rinkti mašinų. Of-| 
setas yra didelis dalykas, bet ir ofsetui reikia paruošti 
medžiagą. Tą medžiagą paruošia linotipas ir kitos prie
monės, atliekančios linotipininko ir linotipo darbą. Vo
kiečio Mergenthalerio išrastą mašiną bando stumti iš 
rinkos, bet dar prabėgs daug vandens, kol- leidėjai išmoks r

dino iki šio meto.
Teisybę pasakius, jeigu neskaityti labai senos 

mašinos rėmų, per daugelį metų jau išsidevėjo veik visos į 
dalys. Vienas reikėjo pakeisti prieš 30, o trečias prieš" 
kelis metus. Mašina sena, bet daugelis josios dalių buvo 
naujos, nes teko jas dėti vieton išsidevėjusių. Iki šio me-
to spaudės mašinas gaminanti Goss bendrovė turėjo pa
kankamai atsarginių dalių, jau antras metas jokių atsar
ginių dalių negamina. Jeigu spaustuvininkas patektų bė
don ir bandytų pats kitur pasigaminti sulūžusią seną da
lį, tai turėtų daug bėdos. Be to, jam visas reikalas labai 
brangiai kainuotų, nes tektų lietį specialaus metalo tik( 
vieną gabalą. Dabartinės liejyklos šitokiu liuksusu ne
užsiima.

Kai nepajėgėme atspausdinti lapkričio 23 dienos 
numerio, Chicagoje kilo susirūpinimas. 0 kai neišėjo ir 
sekančios dienos Naujienos, tai paklausimams nebuvo 
pabaigos. Klausinėjo ne tik Naujienoms rašantieji ir jų

STEPAS VARANKA

Vilniečių neeilinis pasitarimas
(Tęsinys)-

Iš Arkivyskupo Bernard Gri torius rašo, kad taip nėra, EI-
nizmo primestos vergijos. Visi žinome, ; Amerikos .ffin, kuris tada ten buvo nau- ta deda tokias žinias kokias iš rpdaktorintai F Pr Paiti^ J 
lietuviai daug padėjo nepriklausomai Lietuvai atsistoti jas ir gana jaunas nebuvo tai- , lenkų , spaudos prisiunčia EI- jgačta Įsi^jęf loterijos’ hūėtė- 
ant kojų. Kiekvienam aišku, kad Amerikos lietuviai ap- karnai susipažinęs su tarptau-'tos bendradarbiai. Jis kviečia$us, ^isj<tap< laimėtojais, vie 
saugojo tremtinius nuo baisaus rusų ir ukrainiečių liki- tiniais politikos vingiais, mi- vilniečius, kurie moka lenkų,laimėjo fantas, o kiti: parė- 
mo a-i._ t>_____ 1._________ ništeris Balutis savo isuūdi. kalba ir seka ta šh'siida ir nrwzfe- .ifeT.fe

- , , * ,. .. . . - • -r^ » r* ♦ x i ve xt pcxouiic i ucj^ujtki^ puueų. xzatus im. ui civiliu pa^eriiiiiijjj
kištai rusus gaude ir prievarta vere j Rytus. Sovietų ka- Vėliau Griffin; Biuletenio redaktorius .' bū.’ų

■iArrnn Vintrn no vri-t nnn cv? no nlnnno nnVtnmieinYMC! noflITHOmC ■» i i . • i i • v <• .77.TO jėgos buvo paruošusius planus pabėgusiems lietuviams buvo pakeltas 4 kardinolus. 1 
suimti ir gražinti į “didžiąją.tėvynę”. Amerikos lietuvių Nenoromis 'gaunasi įspūdis, radę kokias norss žinias:leikų

bę pasakyti rusams, kad Lietuvą nėra sovietų teritorija,( sielgė su

suimti ir gražinti į “didžiąją, tėvynę”. Amerikos lietuvių
dėkingas vilniečiams, kurie

neprenumeniilja. lietuviškų Lai” fe 

kovos

protestas Wasingtone privertė Amerikos karo vadovy- kad mūsų kaimynai lenkai pa- spaudoje, geras ar blogas, apie

mė liętuvi^ąf,sĮĮdudą.rl^dąiĮ- 
gi šiais laikais, kas neremia ir''

kraštų, f tas aeprisidedsf prie ■*- -

tuvai laisvę... Nemaža. Vakaro
a trak H i a huvftj sn&ndas fcfitra-r. ?

V

i

fe -i :

1
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rank* huvo tu jais Ir didelis skaičius, kurie jtikėio.it gręžėsi j Viepti-. .

CIt

Į

( rw«>«Įi? 1 U HUvsMh knygutė pc jnirties*, siusite
Po susirinkimo bus vaišės.

Kuopos susirinkimas ir Cristmas

gruodžio mėn. 5 d. 12 vai. dienos. v

DR. PETER BRAZIS

I

susirinkimas įvyks 
. 7 vaL v.

sakomis, bei specifiniais liau-i" ' £_ 
dies meno kūrinių motyvais. į upytės 
Taip rašo Joan M. Vastokas.

AKIU- AUSŲ, NOSIES, 
IR GkAUtS LIGOS

TSSS W. 63r< Strwf

Valandos pagal susitarimą

Bemokamai* Rąžykite
^ZĄVIJT< WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GtNEKOLOGINČ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulatki Rd. (Crowford

Medical Building). Tel. LU 5 6446 
Pnima bgoruus pagal sus1 tailing 

■ei neatsiliepia, skambinti 374-^’04
progomis.

Visi Mm, kad mirti* yra kiauri Ir paliečia kiekvieni. Bot kur yra <nL

PHYSICIAN ANO SURGEON 
2434 WES i 71st STREET 

Ofisas: HEmlock 4-5849 
Rezid. 388-2233 

OFISO VALANDOS:

Ass^n — 6245 S. Western avė. 
Refreshments after meeting. 
Please attend.

metiniu surinkimas įvyks pepkta- tinkamais ĄukWaųriojo Dievo pasiuntiniais. Todėl reikia prasyti iš aukž-
~ * Ųf fį* SffelIKZŲ 1.W VCM. jįto*

Apžiurėjas purexia, pastebe- Batan salėje, 4046 So. ^estern. Avė. pa^naudoti yiwnjnrHg prieinamomis tarnavimo

H.fe,

a
7 

h b

S. L. A. kuopa _

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

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

Refreshments po susirinkimo.
Maloniai prašome dalyvauti.

S. U A. Lodge 63.
Meeting and Christmas party ot 

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

Place — Chicago Savings and Loan

v i
Valdyba

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTU IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 69W533* 

Fox Valley Madical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

i I
LfeJcJI.*

h

I <HT.

I .jiu

'•b<j

m

Ap. Darb. 11^1.
Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia jo galybę ir vadovystę. Dėlto

_ --------7---------- fe’fe fej^l^.nH P„ misi “»’*»“ Ma-x.wnn ,*« uusi VMayauca pir»uu.
legendomis, mitais, liaudies pa rašt w “orime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, tai turime

j bazuotoB motyvais ir vaizdais, Anelės salėje. 4500 S. Tahn^ Narės ^ekvienas Dievui pasišventęs krikščionis yra tarsi Viešpaties pirštas.

. _ klausyti įu, priimti jo patarimus ir . pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia *
Draugiško klubo prieš- »Mti> musų darbai butų vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir

* dienį, gruodžio 3 1:00 vai popiet tybių pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias painokas

Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų. aptarti ir bus 
valdybos rinkimas 1977 metams. 

Po susirinkimo bus vaisęs.
" * A. Kairu f

TaM PR A3229

OR. ANNA BALI UN AS

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL 
antrad., penktaienj nuo 4—5. * tree

ir šešUd.' tiktai susitarus.

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI 
-----------------—-----= —^==r=-rrL=y

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAKKBflMAJ ' 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

čio dailės kūryba atspindi lie-
2 DETOOTO NAUJENOS

tuvių liaudies meno tyrinėto
jo ir rinkėjo gyvenimą. Daili-, ttetuvių Brighten Parko Moterų

‘ » v 2—Z  1_  * * - Sfe<T-. -- auulrak*
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DR? PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
/ Medicinos direktorius.

(938 SJAanheim Rd.,Westchester, III
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadienį 8—3 vai 
TeU 56z-2727 arba 562-2728 T

REZ.: GI 8-0873
DR.W.EIS1N-EISINAS 
akušerija ir moterų Ligos 

GINEKOLOGINĖ CH1HŲRGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat 
siliepia. skambinti Mi 3-0001.

Telef. BE 3-5893.-

DR. A. B. GlEV ECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
susitarimu

DR. K. A. V. 1UCAS
<89-4441 561-4605

ODOSyLIGOS — CHIRURGIJA 
f

Detroito naujienos
Dariaus-Girėno ir Lietuvių Vaišių metu buvo pagerbtas
Namą Draugijos koncertas- Moterų Ansamblio vacL St Sli- '■■■ - J v • Tbalius įžys, jo gimtadienio proga bn-
Koncertas -balius įvyko lap- ,

kričio 20-dieną. Prieš atida-
ran scęn, JL ^ys paprašę t- lajkro(tt. ir eikslas. 
pubbkos atastoh pageriamai Laimė(ojai. Zofija Mžienė Jo

vo sugiedota ilgiausių metų. 
Buvo ir kitų paįvairinimų, lai 
mes traukimas: Radijo apara
tas, laikrodis ir paveikslas.

Lietuvių, namų Draugijos mi
rusiųjų. Atsidarius scenai prie
kyje stovėjo j uodą. lenta su mi 
rusių jų įrašais. Abiejuose len
tos šonuose stovėjo dvi dide
lės degančios ŠArąkės-^Iuzikui Atidarytos dvi Tamošaičių

nas Gaižutis ir A. Rimbą. Vai
šių 'metu vyko šokiai iki vėlu
mos grojant Rimo Kaspučio or 
kestrui.

St." Sližiui"'skambinant pianu
buvo giedaina iš Budriūno 
kantatos ištrauka. Giedojo so- 

Z ’ - t • - , -‘ _

listė Danutė Petronienė. Kon
certui baliui meninę dalį.atli-

ife parodos: f

Lietuvių Katalikų _Mokslo

jau kelioliką kūrinių jau par
duotų. Manau, kad ši paroda 
duos progos nevienam detroi- 
tiečiui papuošti savo kambario 
sieną A. Tamošaičio kūriniais. 
Su Dailininku A. Tamošaičiu 
atnaujindamas pažinti, susipa
žinau ir su menininke Anasta
zija Tomošaitiene. Tamošaiti* 
supažindindamas mane su sa
vo simpatinga žmona jumoris- 
tiškai pastebėjo: Man busimo
ji dar prieš ženatvę man vis 
gnybtelėdavo. Jis pats sau ša
ky daves”ė palauk, aš tave pri
griebsiu. ftatęs ir apsižėnijęs. 
Soutfildiečiai ir detroitiečiai 
džiaugėmės jšią puikią kūrinių 
parodą pamatę.

Vasario l&sios minėjimas
Vasario 16-sos minėjimas

IV. RATTO TYRINĖTO JAI

Chicagos Lietuviu Meozioroiv — 
Meškeriotojų klubo susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gruodžio 5 d, 2 vai. po
piet šaulių namuose. 24)7 W. 43 St.

BRIDGEPORTO Lietuvių Namų Sa
vininkų draugijos priešmetinis susi
rinkimas įvyks gruodžio 4 d.. 1 vai. p.

sekmadienį, gruodžio 5 d, 3 vai. po-

jau nebe už kalnų. Minėjimas p- 3^ $-.Union Ave Įėjimas is Me- 
j mo - Nanai malonėkite atsilankyti, i9 LLk\J XV.au. M)

numatytas IT parenduota Kul- nes yra daug nutarimu ir valdybos
tūrinio centro salė 1977 m. va- susirinkimo vai*
sario 13 d. sekmadienį. Orga
nizacijos prašomos Vasario 16- 
sios nedublikuoti. Jau vra nu- . . ’ - *

sės. Kviečia valdyba. 
r II iStella Kaul a kis, pirm. ;

4 ft
i

matyti ir pakviesti lietuvis ir
amerikietis kalbėtojai, bet dar
oficialiai neatsakė. Jau susitar 
ta su metrinėmis pajėgomis: 
Moterų Vokatimu Ansambliu, 
vadovaujamu muziko St Sli 
žio ir su kanklių grupe, kurių

LIETUVIŲ Moterų Piliečių Lygos 
priešmetinis susirinkimas įvyksta sek-

3558 S. Halsted. Po susirinkimo bus 
vaišės ir dovanėlės.

madienį, gruodžio ^ d., 1 vai. p, p.;

Nut. rast, i

I

Akademijos X-jo suvažiavime ^vadovė Danutė Petronienė. Mi 
vr • v.Kultūriniame centre" lapkričio nėj imą ruošia Detroito Lietu-

cermi u<uiui uaą ąui- d buvo' atidarytos dvi pa- viu Organizacijų Centro Valdy
ko Detroito Moterų muzikas r . o frvs ,7. y„_ ?

Kas apmokės prezidento 
inauguracijos lėšas 

' WASHINGTONAS. 
dento inauguracijos komiteto

Prezi.-

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 

Telef.: GRovehill 6-2345-S 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

fe UŪDĖSIO VALANDOJ
. ■ fe-- ’ iwkfte

MAŽEIKAS EVANS
I 'L

Į 6845 S«. Western Ave.

REpublic 7-8600-8601
fUma. tote ryv«i*

/LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI į I
Air Conditioned Chapel and ‘ 

Parking Facilities.

kitose aiesto dslrsę rM^tne kaplya» irfikc

/

§

paaiškinimu, norintiems prisi
dėti prie inauguracijos išlaidų

rodos, o gal ir trys. Viena LE
MA leidinių ir narių raštų, gi 
antroji ir trečioji dailininko 
Antano ir Anastazijos Tamošai 
čių tapybos ir audinių bei tau
tinių rūbų paroda.

ba.ansamblis; vadovas muzikas
St Sližys. Ansamblis padaina
vo 8 dainas:
— S. Sližio, Lino žiedasu— J. 
švedo, II-ji 'Undinių daina —

Tėvynės varpai EUD EIKI S■ *--------- —

Dr. Jono Basanavičiaus 
paminėjimas Detroite

Minėjimas numatytas 1977 000, nors korporacijoms,
m. vasario 2(fcd. sekmadienį Ijė; joms ir y aidžios kontraktoriąms

kontribucijos leidžiamos tik to
kia sąlyga, kad aukoja pavieniai

, asmenys nepodaugiau kaip $1,-
. uni-

K. V. Banaičio^. 3ędva.igos dai- GAIDAS .. DAIMIDj
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

N, weSTERftpiftVti. 
N; WESTBiW AVS 

Telefonas atsakomas 12 vai. 

~DR. FkAUK heckas 
OPTOMETRISTAS 

. KALBA LIETU VIS KAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’’.
pagal susitarimu- Uždaryta tre<

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLES TR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63 r d STREET 

VaL: an^ad. nuo 1—4 po pietų 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak 

Ofiso telef,: Ž76-2880 
Nauįes r»z_ telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYOtTOJAS IR CH IRUKVAS 

bendra praktika, spec. MOT ERŲ ligo 
Ofiaas: 2652 WEST 59th STREET 

FaU PR 8-1223
/»FlSO VAU: pirm., an trad., trečiac 
ir penki. Z-4 ir 6-8 y®L fąk. Seštadit 
iuaus ^4 vįLi. po pietų uį kitu iaik 

pagal susitarimą.

p, Šileikis, o. p.
u K T HQ EOA*-PRO T EZIST Ai 

Aparatai - Protezai Med. Ban 
dažai Speciali pagalba ko i anų 
tArch Supports) ir L t

Vei.. t#—ir 6-^3. Sestaaiemais 9—/ 
U50 West 63rd St., Chicago Hi. 6062 

Talats PRospact 6-5084

Leidinių parodai atidaromą 50 metų mirties sukak tu viėm.1 leidžiama legaliai paremti 1977“a Efe Grieg, Barkarolė jį žodį tarė Rita Garliauskai-l i-v Pro • Va ji I jto 4 rro

r

Dr. J. Basanavičius mirė 1927 metų inauguracijos komitetą, 
m. vasario 16 d. Vilniuje. Mi-’kaip yra Federalinės Rinkimų 
n ėjime paskaitininku jau su- Komisijos leista.

yietą ir programa bus paskelbi Pirmos Kalėdų kortelės
ta vėliau. Visos Detroite ir apy ’ XEW y ORKA S. Pirmos Kalė- 
Įinkėje veikiančios organizaci-! dų SVeikinimo kortelės JAV pa 
jos kviečiamos prie šio minė- .sjrod^ 1843 m., bet be sniego,

.J.- Offenbach, Violetas — G. 
Verdi, Nemunas — V. Paltana

r
tč-Garas, o Tamošaičių paro
dai žodį tarė Viktoras Veselka.

atrakcija buvo< spaudos kara
laitės rinkimai; Karalaitę rin-

ralaitė buvoišrinktafeLoreta

16 d. Vilniuje. 'Mi-! kaip yra Federalinės Rinkimų 
_______  •_ Ac Taicfa *Westminsterio Kate- Lietuvą, padarę iškarpas *siųs-

New York, N. Y. Pabaigoje Au-

FJ

droš Arkivyskupu Griffin taip, Eltai, 29 West 57th Street, 
; - _ ■ - -- • - . New York, N. Y. Pabaigoje Ali

ną kalbėjo o visiškai ką kitą dėnas rašo. “Laukdamas Jūsų 
talkininkavimo ir linkėdamas,

be jo pradėjo nerimauti. Jie patarė imtis visų priemonių, ir tikslai ,verčiantieji Amerikos lietuvius pravesti vajų, sikeičia lietuvių atžbilgiu ne

išeitų nustatytu laiku. Du raštinės tarnautojai negalėjo somą dienraštį be jokios pertraukos. Visi žinome, kad

gyvenimu kiekvieną dieną besirūpinantieji lietuviai, bet 
pradėjo klausinėti gausūs skaitytojai. Jie yra taip įpra
tę prietiesaus Naujienų žodžio įvairiais klausimais, kad

p rusai neturi ’jokios teises gaudyti lietuvių. -

Šiomis dienomis paskelbsime Naujienų Vajaus ko-
kaip 1920 m. Suvalkuose, vie-

. - . L,------- _ ---------------------------
miteto atsišaukimą, kuriame bus paaiškintos priežastys padarė. Atrodo, kad lenkai ne-

kad laikraštis susitvarkytų spausdinimo mašinas ir vėl kuris turėtų sudaryti sąlygas leisti laisvą ir neprikišu- resnėn pusėn.
^,v. -----5-------------------s---- ------------r— X---------------- --- --- - ---- ------------------ 7 į—

jokio kito darbo dirbti, bet atsakinėti į paklausimus ir Naujienos šiandien labiau reikalingos negu bet kada.

kad ne tik.Eltoje, bet ir kitoje 
lietuvių spaudoje būtų Lietu

Laiškas iš VLIK’o

Pirm. Dilys perskaitė gautą.v,, _ _ - ~ A' 1* . ' » • - i 11U1. azaajo pcionaiic ^ciuicį
aiškinti nesėkmės priežastis. Daugelis pasisiūlė padėti, Kiekvienam aišku, kad be Naujienų Amerikos lietuviai vLIK’o Eltos Informacijos raš-
patarę pirkti naujas mašinas, mesti laukan seną laužą,; liktų be tikslios ir būtinai-ręikalingos informacijos. Be tą, dėl VLIK’ui “Naujienuose-
ieškoti kitos vietos, pirkti naują namą ir dar kitokių pa-, tikslių ir teisingų žinių negalima daryti gerų sprendimų ir “Nepriklausomoje Lietuvo
gerinimų. Daugelis patys buvo pasiruošę atvykti pagal- Šiandien lietuvis privalo būti geriau informuotas, negu je” padaryto priekaišto, kur

vičiaus, ir Lauksiu aš tavę. Vi-1 Leidinių parodoje buvo įstafy-kO vakaro dalyriM. Vak&ro ka
ralaitė buvo išrinkta feLoreta 
Delkutė, ir Jūfcątė Lukošiūtė fe 
vakaro princesė; Vakaras pri " 
ėjo labąjį- sėkmmgai, visiistalai 
buvo užimti. Dajyvafo . 300-

vakaro princesė. Vakaras pra

vos-Lenkijos santykius lieči an- 350 tautiečių.
čiais klausimais daugiau ra
šoma.

Veronikos Kulbokienes

prašymas .
Iniciatorės Kulbokienes IT

^fe) J/ . ąj f'- J - r?- •
_bon, kad tiktai reikalas būtų sutvarkytas ir Naujienos bet kada jis buvo. Be Naujienų toks darbas neįmanomas. ^uvo raš°ma’ kad VLIK’o EI- kitų vilniečių^ rūpesčiu buvo 
galėtų vėl išeiti kiekviena dieną, kaip ėjo iki šio meto- Kviečiame visus Amerikos lietuvius įsitraukti į ruošia- *a ^enka skelbia tik gerus surinkta išblaškyta mirusio vii 

Blogiausiai, žinoma, jautėsi patys naujiemeciai,- dirban mo vajaus bendradarbių eiles ir sudaryti sąlygas teism- gus nutyIi. Juliaus Siniaus k' ba MuzL
tieji įvairius darbus, mosiantieji medžiagą, renkantie- gom žiniom ir toliau plaukti. i juozas Audėnas, Eltos redak- kas Zdanius buvo paprasXs1 Juozas Audėnas, Eltos redak- kas Zdanius buvo paprašytas

A >3 ■ ?

>

užimti. Dalyvavo . 300-

VS^pas Vatai&a.
—-----i-— •<

Nusistatę - p'^feš gnklų

.J-
■.■•B

' ' . - v • paiuuujc -UUYU . 1
sos dainos labai gražiai nus-,^ l^MA narių leidinių raštai Dr* Jonas džinas.,
I- L, n. I)• — •» j-tl— .i'-i -n z. «-»-t « r — X a. — —. __ .m—. T. -_ _ —. — ~ 1 _ 1 "L. t

’ ♦ Nusistatę -prTėi ^nk|ų 
kontrolę taijf tašo: Rusi
joj, Lenkijoje Jugoslavijoj, Es
tijoj, Latvijoj Lietuvoj ir? pa
našiuose kraštuose žmau ės tu
rėtų ginklui^ kaip ilgai, jūsų
■  2. L • *   A - .. <r . * t - t v - /

komunistinė, valdžia” j i

joj, Lenkijoje Jugoslavijoj, Es-

supratimu,i (tęstųsi tų' kraštų
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Kontraversiškasis Jack Londonas.
sojo ir liepęs nutraukti skaitymų. Nepaisant to, Lon Rugpiūčio mėnesį Londonas pradėjo novelę “When • manė apvylė”. Tačiau, jis rūpinositir ateities J planais.
donas Sovietų Sąjungoje yra vienas iš populiariausių Alice Told Her Soul”, pagrįsta psichonanalitiHiu prie- Tęsė dvaro pagerinimus, rūpinosi pieną produktų
A cxr+rVivt Tiri XiziV milimTin arrvarrvnlinrin __ _______ j? .. • i - «_____ __________ ________ L______  tt___ •____________  • _ . - _ . . _ * . _ i _ 'Amerikos rašytojų. Iki šiol' 13 milijonų egzempliorių jimu, nagrinėjant vidinius išgyvenimus. Kartu jis ėmė prekyba ir net planavo’įsteigti dvaro darbininkų vai- "Ir o 1.1^ a X <-» C/sx-mliiz-M a . Im-y-    _ t • 1   _ <fe _ _ _ _ v _ • i i - • V fe -- -r - _ ’ s* fe ,3. k __ ■_ -fe -k. L'
jis laikomas tik “sukilėliu prieš buržuaziją”. Jo “The1 jjs jaučia ar galvoja, reikalaudamas to paties ir iš jos.

bartinės Amerikos vaizdas.” Kone visi Londono raš- paslapčių pavydžiam vyrui. Pats Londonas stengė
si pereiti iš marksizmo į freudizmą ir jautėsi tarytum

jo .vertimų rusų kalba yra išparduota Sovietijoje, kur analizuoti pats save ir žmoną, pasisakydamas jai ką
C ■ w fe ' V _ ________________________T----- - ----------- - ---------------- -  ----------- - - _ _

Heel” komunistams skaitytojams pristatomas kaip “da- • Bet Charmian priešinosi, nenorėdama išduoti savo ke

tai yra į rusų kalbą išversti.
Tačiau tikroji Londono iš partijos išstojimo prie

žastis buvo ne ta. Jis matė, kad partijos vadai nesilai
ko marksizmo linijos. Viena narių dalis laikėsi nuo
monės, jog reikalinga palaikyti esamos valdžios pas-

(1876—1916)

Šimto metų gimimo ir šešiasdešimties metų
mirties sukaktis

(Tęsinys)
.Lygiai, kaip ir jo pirmtakūnas elgėsi, Nakata ban

dė šeimininką priversti jj pavaryti iš darbo, tyčiomis 
vadindamas šeimininką “Dievu”, bet šiam tarnui Lon
donas nerodė piktumo dėl šio epiteto. Neturėdamas sa
vojo sūnaus, Londonas dažnai rasdavo jame jaunesnįjį 
draugą, beveik sūnų.

Rezignacija
Nors Ixmdonas pats niekad nebuvo arti klasių ko

vos. dažnai net jos vengdamas, bet jis visą gyvenimą 
laikė save socialistu. 1916 m. kovo 7 <L Londonas pa
rašė laišką socialistų partijai, oficialiai iš jos išstoda
mas ir motyvuodamas partijos ugnies ir kovingumo 
praradimu. Tai sukėlė partijoje kalbų. Nariai jam prie 
kaištavo neveiklumą ir kalbėjimą tik ten, kur jam bū
davo patogiau. Daug kas ir seniau jį yra laikęs tik pri
jaučiančiu, o ne tikruoju nariu.

Daug vėliau Lenino žmona, Nadežda Krupskaja,
■ s Leninas mėgo I»ndono raštus ir net mirties [ Three” žurnalams1 ib-pmnatč (filmui l^eyeJią'i rinkihį i gėrė i

p! ase jam paskaityti jo apysakų. Jis žavėjosi i “The Turtles of Tasman.” Abudu “šunų* romanai bu-į Ne 
Londono novele “Love of Life” ir prašė paskaityti dau-1 ■ 
giau. bet sekanti apysaka buvo labai silpna ir “kupi-. ry”, apie maišyto kraujo Havajų merginą, bet nebe- de, pesimistiškai arba indiferentiškai nusiteikęs, jis 
no buržuazinės moralės”, todėl Leninas tik nusišyp- užbaigė. / skųsdavosi, kad “visi, kam esu ką nors gera padaręs,

- * L - -------------- — 4 ' -
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krintąs nuo aukštos uolos, stverdamasis už pasitaikan
čių krūmokšnių.

Jo vidinė būsena kone iš proto jį varė. Dažnai jis 
prašė Elizą nesiųsti jo į beprotnamį, jeigu matytų jį 
keistai elgiantis. .. Charmian galvojo, jog jei ne mir- 

' tis, tai Londonas šios dvasinės įtampos nebūtų išlai
kęs ir jį tektų gabenti į psichiatrinę kliniką.

ši vidinė įtampa ypač padidėjo, prasidėjus bylai 
dėl vandens teisių Mėnulio Slėnyje. Kaimynai, kurių 
tarpe buvo Ninetta Eames-Payne, Londono pašalinto
ji ūkvedė, padavė jį teisman už Grabam upelio vagos

tangas girikluotis, o antroji buvo priešinga įstojimui 
į ginkluotus konfliktus. Partijos suvažiavime 1915 m. ' 

į gruodžio mėnesį dauguma narių pasisakė už pastarą- 
Į jį nutarimą, kas ir iššaukė Londono reakciją.

Londonas visada didžiuodavosi savo saksiška kil
me ir tikėjo, jog Amerika ateityje dar suvaidins lemia
mą vaidmenį. Jis niršo dėl JAV-bių neutralumo Pir
majame Pasauliniame kare ir visada troško Vokieti-, nukreipimą į jo dirbtinį ežerėlį. Daugelis jo buvusių 
jos sutriuškinimo; Paklaustas, kurį iš dviejų kandida- draugų pasidarė priešais, 
tų į JAV Prezidentus jis remtų, Wilsoną ar Hughes, 
Londonas pasisakė, kaū-norėtų prezidentu matyti Te- me ir kovojo keturias valandas, nežiūrint prieš pat 
odorą Rooseveltą, garbingą, vyrišką, mylintį taiką, bet' teismą prasidėjusių urfemijos skausmų. Kelioms va

landoms praslinkus, teismas padarė sprendimą jo 
naudai. Patenkintas savo pergale, Londonas pabandė 
susitaikyti su buvusiais draugais, pasikviesdamas juos

Lapkričio 16 dieną Londonas pats dalyvavo teis-

Į

nebijantį kovos.

£

3 g r S

kambėjo. Po kiekvienos dainos! 9 Kučio, A.
buvo audrtagi plojimai, plojo • Dambriūno ir kit įvai

nos brošiūros, sunku čią vis-

daugumai yra žinoma St. Sli
žys tų pačių dainų nekartoja.
Bisui visuomet turi paruošęs įjoję'ir“voidetij^! kurie ^ti- 
^rozro'Rroroxro zro ro TTO zro I > rTO roro ZVro-w ro-wro zroaro z-J zro ro -wro. w

buvo dar negirdėtos. Nekartą!

buvo audringi plojimai, plojo į

P!ka2UL Kaj? 1!.U ir išvardinti. •
A. Tamošaitienės kilimai aus 

ti ar rišti, dar Lietuvoje, Aust?
. _ . _ . Al V LZIVIOLAJ VJ V, rL.LAl.AV ^U."

Raudišku paprastu-

jau esu rašęs, moterų ansamb
lio dainininkės visos su gerais
balsais, neperdėdamas sakau, 
kad publika klausėsi su malo
numu./

Koncertui pasibaigus padė
kos žodį tarė' pirm. M. Kizys, 
o puoštę rožių įteikė mažoji 
Rūta šnapstytė.

Po koncertų vyko vaišės

Vieta ir programa bus paskelb 
fa vėliau Vishs Dpfrnitp ii* anvl 
linkėję veikiančios organizaci-! dų sveikinimo kortelės JAV pa

jimo prisidėti,, Ruošia ALTS-(ganta QaųS jr be Kalėdų eg-
gos Detroito skyrius. | tik pavaizduota šeima,

. A., Sukausiąs gerianti iš taurių yyną.

mu. Keturi siūti tautiniai mo- - ■Mr-EnLjr.'jiui

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

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

i 

kams mokyklą. Be to, planavo;-vykti: į’ NeW (Ycųką

fijos atspausdinimo. Dirbo, rinkdamasi žinias istori
niam romanui apie į vikinkų laikus irijųratsiradiiną 
Amerikoje. L . I

Paskutinė kova

Sergąs ir išvargęs nuo reumatinių skausmų kojd- 
se ir nuo galvos skaudėjimo, Londonas vis dėlto! bandė, 
toliau vežti rašytoj karjeros

pasitarimams su žurnalų redaktoriais dėb jo biogra-

Amerikoje.
r "V
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teriškai rūbai nepaprasto gro
žio. Viso išdėstyta 26 darbai. 
Stebėjausi divonų kombinaci
jomis ir jų stiliumi, štai divo- 
nas vaizduojąs pilį ir jo kuo
rus atspindančius • tarytum į 
vandenį., štai kitas darbas ta
rytum jūra banguoja ir daug 
kitų panašių darbų. Esu ūki
ninko sūhuš. Mačiau kaip ma
no mama ir seserys ausdavo ir

Mylimai brolienei ir dėdienei

ONAI GUSTAINIENEI

mirus, mūsų broliui ir dėdei Dr. Antanui J. 
GussenuĖ nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi

M.ODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
g-*F z

I

imą^ Jis» planavo lap-; 
kričio 22 dieną vykti į Oaklt^dą.o posavaitėsitrauki-

> niu į New Yorką, sustojant Chicagoje, tifcslu nusipirkti 
dvarui daugiau galvijų. Po kįketino yykitiiį skandinavų 

kraštus tyrinėti vikingus.
Lapkričio 21 dienos rytį jis atsikėlei beveili nemi

gęs, skųsdamasis atsinaujinusia dizinterija, Charmian 
norėjo iššaukti gydytoją Dlr. Allan Tliotripsoiią iŠ Gieų 
Ellen, bet jis neleido. Koke visą dieną>jis miegojo ar
ba snaudė ir sunkiai aUi/ėlė vakarienei. Kaip papras
tai, valgė pusiau žalias antis. Ketindamas jau iytoj iš
vykti kelionėn, jis anksA atsigulė. Pgridal nusšfct i|tf-

kraštus tyrinėti vikingus.
Lapkričio 21 dienos 1
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GELI N INK A S
LnAzViumu aroa iiuaesio viiantžor 
gražiausi ir rcuiūk«i xztiti 

pi u papuošimui ir bezoiuues * 
kapams gėlės.

ROY R, PETRO (PUT** a<3 t JAS)

DAUBARU SŪNUS

552$,So. HarUm Av«. — 5S6-122C

- fer—-------- ■-. — “fe-fe

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 

1490 kil. Ąe M.

Lietuviu kalbą; kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
-- i:00 vai. popet. — šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 

' vai. ryto. •
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

e tuvi y kalb^X kasdien nu 
madienio iki penktadienio

7.

išaušdavo, bet tik jau ne to
kio stiliaus audinius. Daugiau
sia kvadratinio stiliaus raštus. 
Mano maina kalbėdavo apie 
aštuonyčius, šešnyčius ir dvi- 
nyčius divonus ar maišus. To
kių kaip ponios A. . Tamošai
tienės neausdavo. Jei bent bū
tų išsiuvinėjusi.

Skaitytojams priminiau tik 
mažą dalį -tų divonų, reikia pa 
tiems parodą aplankyti ir pa
žinti tą meno grožį. Ponios Ta- 

‘ mošaitienės paroda buvo išdės 
tyla nedideliame kambaryje

Sesuo Liudvika Dubauskienė
seserėnas Stasys, žmona Marija Dubauskai 
anūkai Aneta, Juozas ir Teresė Dubauskai

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
feaidotuvių 
direktorių
ABSociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ.

I

t

I

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave_, Cicero, ūk Phone: OLympic 2-1033

PETRAS BIELIŪNAS
4848 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

|

I

i

Sields įtampa
Dar 1916 m. vasarą Londonas parašė “Hearts of pietums ir kartu apžiūrėti ežerėlį. Tada jis vėl daug 
ree” žurnalams" numatė filmui 'asoveiia ' rinkinį i gėrė ir ‘suvalgė *• ’ *

Ne tik' gydytoj* Mist*Mas dietos nesftefkymas Ji

tai, valgė pusiau žalias sotis. Ketindamas jau ūyfoj iš
vykti kelionėn, jis aiksA atsigulė. Paskui nusekė išti
kimasis šuo Possum, troškęs pagjostymoU>®t iriminln- 

| kas nekreipė l jį dėmėjo.
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___ 1yalgė tuff* =
tau. ponauju jo apysakų, .us žavėjosi i me įurues 01 įasman. aduou '■sūnų romanai ou-» we hr gydytojo atstatytos dietos nesltetkymas Ji 

novele “Love of Life” ir prašė paskaityti dau- • vo pabaigti ir Londonas buvo pradėjęs rašyti “Cher-i žudė, bet jo elgesys buvo pasikeitęs. Be šypsenos vei- SKAITYKITE

(Bits daugiau)

IR PLATINKI® 
DIENRAŠTI “NAUJIENAS?5\
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Gėlės, visoms progoms 

BEVERLY HILLS GSA,INVČIA 
24.4 WEST 63rd STREET

TelefMMi: PR 8-0833 If PR 8-0834
Taip pat naujoji Barbaros ir 

Gene Drishiu krautuvė ' 
.. THE DAISY STORE

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

■„ . ....................... - - ■, ■ ■<*

PERKRAUSIMAI

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA ’
L i E R t N A S

: Tai. WA 5-8063

Iridė! įėjęs jaučiausi kaip pa
rodoje, bet kaip įžengiau į di
džiąją Kultūrinio centro salę 

Tamošaičio menoapžiūrėti
parodos, nesijaučiau esąs pa
rodoje. Exponatai iškabinti ant 

t sienų, atrodė kad tik- papuošta

CECELIJA MACHULIS
Pagal tėvus ENORYTĖ Gyv. 16034 S. Greenwood Ave., Holland, III.

Mirė 1976 m. lapkričid 29 d., 11:45 vai. ryto, sulaukusi 84 metų

„ 61 metus.
Įfe:„ J' i , ;fe_   ____ ____

thony Machulia, marti Helen, 7 anūkai, 3 proanūkei ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami. -

Priklausė Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 134-tai Moterų

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioj, 6845 S. Western Ave.
Ketvirtacflenf

amžiaus. Gimusi Lietuvoje. 2
Amerikoje išgyveno 61 metus. 
Paliko nuliūdę: 2 sūnūs — John Machulis, marti Jeanette ir An- 
j • •’ * - •’ ’ “ ................ ' ■ *

draugai bei pažįstami. 
}------ -

^Kuopai,

I

krautuvė *

— NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL,

RKMKFFE T.'fS fii/NIERIUS. 
KUBIE GARSINAS

"N A U 1 J B N O S F %

GEORGE F. RUDM1NAS
TeL: TArds 7-1138-H39LITUANICĄ^ĄVK

MOVING
Apdraustas parkraustymas 

H ivairtr atetump.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-7882 arba 376-5996

paveikslais Kultūrinio centro 
salė... A. Tamošaitis jau ne* 
be pirmą kartą su savo paroda 
Detroite. Prieš kelioliką metų 
buvo jo paroda Lietuvių na* 
muoše. Dar ir dabar tebekabo 9 A "d

j, gruodžio 2 dieną 9 vat ryto bus lydima iš kop- 

Iv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. 
A MaCHVLTS giminės, draugai

tyčias į Sv. M; 
maldų Imis lai<

Visi a. a. 1_________■______ _ ________ _____
nuoširdžiai kriečiani dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskotinj

IQS mo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa-

i ir pažįstami

patarnavimą ir atasveiknima. ■

.

antro aukšto salėje, jo vienas 
kūrinys kuris puošia Lietuvių

M

NuUūde lieka:
Sūnūs, inūkai, proanūkių

Laidotuviq direktoriai 'Mažeika ir Sūnūs. Tel. 737-8800.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(L1CKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4410

REpubUc 7-1213
Virginia 7-6672

P. J. RIDIKAS
M54 8o. HALSTED STREET Phone: Y Artis 7-1911

s — NAUJIENOS, CHICAGO ą ILL— TburxUy, tHMmbw X, 1976
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MŪSŲ SPAUDOJE
bą dabar renka ųe nariai, bet 
Lietinių Namų B-vės "akcinili
kai. DBLB jokųj būdu negali 
įsijungti į organizaciją, kurios- 
valdybą renka komercinė* ben
drovė”. , ■ j

Jeigu tai būtų vienintelė kliu 
tis DBB-nės vadovybei įsijun
gti į DBLS-gą, tai ji yra labai 
lengvai nugalima. Pagal DB
LS įstatus Sąjungos valdyba 
turi būti renkama DBLS suva
žiavime, narių balsais. Be to, 
pagal DBLS įstatus, visi lietu
viai, įskaitant ir tuos, kurie da 
bar vadovauja DBLB-nei, yra 
Sąjungos nariais. Tad kodėl 
neatsisėsti prie bendro stalo ir 
nęišrinkti vieną valdybą. Rei
kia tiktai visiems . dalyvauti 
DBLS suvažiavimuose.” |

1 Kaip matome, nesantaikos 
' priežastys yra visur tos pačios: 
siekimas suktais būdais domi
nuoti visuomenėje, įstatant va- 

. dovybėn nedemokratinio nu- 
sistatymo pikčiurnas. Amen- — ,o,.

I koje tokių tarpe yra ryškiiį ben niiltono lietuvaičių choro “Ai- 
dradarbiautojų ar tiltų su so- das” valdybos prmininke, D. Lu 
vietais statytojų, sąmoningai kavičūtė — vicepirm., R. Kve- 
ar nesąmoningai vykdančių daraitė, Norkutė ir G. Vitkevi- 
Sonnenfeldto doktrinos bandy čiūtė — valdybos narėmis, Ai
nius, apvilktus tautiškumo bei dutės ruošiasi koncertams ir 
lietuvybės išlaikymo rūbeliais kelionei į Petų Ameriką, telk- 
bei sentimentais.

I Norint ir rimtai siekiant vie
nybės bei susiklausymo ar 
darbų koordinacijos, pagaliau 
turėtume įsisąmoninti ir įvyk
dyti seną taisyklę, .kad. jei bet 
kuris asmuo sąmoningai ar ne
sąmoningai, už pinigus ar be 
pinigų vykdo svetimųjų idėjas 
arba yrą jų agentu, tai jis sa- 

! vaime pasišalina arba turi bū
ti pašalintas iš, visuomeninio 
gyvenimo vadovybės. •

Iki šiol tokie būdavo pa
sodinami už gar-

Bendruomenės uodai visur su 
visais pešasi

Lietuvių Bendruomenės va
dai nori dominuoti ne tik JAV, 
bet ir visur kitur. Europos Lie
tuvis jau senokai įvairių auto
rių straipsniais n a g rinėjo 
klausimą, kodėl Didžiosios Bri 
tani jos Lietuvių Sąjunga (DB
LS) pasitraukė iš Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Bendruo 
meilės (DBLB) ?

Europos Lietuvio 36 nr. J. 
Vilčinskas šiuo klausimu taip 
rašo: ,

‘"’Konfliktas įvyko prieš ke
liolika metų (tikros datos ne
prisimenu), ir ne visi asme
nys, kurie dabar atstovauja Ben 
druomenės vadovybei, vra kal
ti dėl to įvykio. Mažai kas pri-j 
simena tą konfliktą, bet M. 
Bajorinas, peržiūrėjęs bylas, 
galėtų rasti nemorandumą, ku
riame buvo išlaiskintoes pasi
traukimo priežastys. Trumpai 
suglaudus, jos buvo tokio:

DBLS, kaip dabar, taip ir 
tada, buvo didžiausia lietuvių 
organizacija D. Britanijoje. 
Proporcingai, ji turėjo teisę tu 
rėti daugiausia balsų DBLB 
Taryboje, sudarytoje iš įvairių 
organizacijų atstovų. Ta padė
tis vieną dieną nepatiko gru-, 
pei žmonių, kurie buvo Tary
boje. Jie sugalvojo įrašyti į Ta
rybą negirdėtą organizaciją, 
su fiktyvių narių skaičiumi, ku 
ris viršytų DBLS narių skai
čių. Tikslas buvo aiškus: eli
minuoti DBLS įtaką Bendruo
menėje.

Vykstant Tarybos posėdžiui,! 
LBLS atstovai sužinojo apie 
ruošiamą sąmokslą ir protes
tuodami, apleido posėdį. Vė
liau DBLS valdyba pareiškė > 
protestą DBLB Tarybai raštu, I aukštinami, 
kuriame buvo išaiškintos pasi- bės stalų ir renkami Į valdy- 
traukimo priežastys.

Dabar, po daugelio metų, rei1 jodavo, 
ketų ieškoti būdų tai anomali
jai pašalinti. • M. Bajorinas sa-

imtti. Dėkui knopo% valdybai ir* ...L ,,i. < 
□; yHkffls; UL dąlįhįa - z H»M» *ANTJD _ MALĖ - --

BU«MthS "W ANTED
.._  Kanados Lietuviu Fondas 1 remdamas lietuvišką patriotinę Immediate Opening for seve’-al ex-

s'Huda naskvrė XiiuiieRU - para perienced -SCRAP YARD BURNERS LspAUtų, pųsKjre Aduj.enų-para at a Urge
mai $30.ir jitas atsiuntė per p. High Wages—‘ “ 
Vladą Jlrifciw. Dėkui klubo vai- 
dybai ir visiems to klubo na
riams. >

1 — A. Jurkšaitis, Etna, Pa., iš 
anksto bę raginimo pratęsė sa-

.. ~ . < v o ir J. Jurkšaičio. gĄv. Santa-'
- - : ; 1;. [Moniča, Cal, > prenumeratas įf JJV1 NU18VŽV& loti aun.ao. III. | w , - Z v- 1 V- I

.k,klos Seugraflim ~

Reikią Dąrbtoį^ky ir Darbininkių

ruošia solistų —Panos SLibk’U- 
tylės, Stasio Baro ir Jono Var
nelio koncertą Toronto Lietu
vių namuose: Akompanuos Al
vydas Vasaitis. į

* L
— Alain - Stankė - Stankevi-Į 

čius savo TV10 programoje ro
dė Montrealio lietuvių gyveni
mo bei veiklos ištraukas: I

t»kui
vų susirinkimą. Programoje jis — Emilija Zubrickienė iš Kan-

n,.,—x — Steady work.
(Speak some English).

APPLY AT

K ANTHON? CONTRACTING
COMPANY

200 W. 87th St 
(% block west Dan Ryan)

kalbėjosi su visuomenininke Lu kakkė, III., išvyto į Mygate, '

1 . -- - T: UMffttrauskąs. iš Dearborn, Mich^ provide couple with comportable
’slsj-'-eno Pinellas Park, Fla. į

. . T- _ , .. , . : Retired or semi retird.accepted.
— Kun. Leonardai. An doe-. Call BE’8-0676 Or 239-2626.

kus, Kennebunkport, Maine,’? -----—
04046, Lietuvių Rašytojų Drau-1 - 
gijos pirmininkas, pakviestas 
lietuvių kultūros ir literatūros - _
žurnale “Aidai-, redaktorium.! ’ 5 bu.
Ansciau .to žurnalo redakto;- įa, aįbi, raw Sootb, 
rium buvo dr. Juozas Girnius* į j Tel *925-9347

— Standard Federal Taupyt? ~ - -
mo ir Skolinimo B-vė, 41S2 Ar-? Marquette Parke išnuomojamas 5 
cher Avė., taip pat visi 4 skyriai,. kambarių butas. 2 miegami, antrame 
gruodžio 2 dieną: pradės dalinti kaukšte> l*31 'aiiina šiltu vandeniu,
1977 m’ kalendorius, o ^- ‘ suaugusiems be gyvulių.-TeL 434^966 
kams kalėdinius saldainius ir į T 
yisems dovanų vokelius už ’35 
centus. Bendrovės įsteigose tą 
pat dieiią -pradedama automo
biliams leidimų-numerių tar
nyba. Dėl jų pareiškimai prii
mami prie kasos langeliui o se-

koševiėiene ir mokyt. Rasa Lu- Floridos valstijoje. Antanas Pe- 
koševičiūte.

— Regina Kudžmaitė ir Gin
taras Nagys informuoja ir re-

‘gistruoja dalyvius į tradicinę 
. Montrealio Lietuvių Studentų
S-gos Žiemos stovyklą St. Do
nat apylinkėje nuo gruodžio 27 
iki sausio 1 d. .

— B. Beržaitytė išrinkta Ha-

damos tam lėšas. , ~ ..
— Gabija Juozapavičiūtė, P- 

LJ S-gos pirmininkė, pakviesta 
kalbėti Hamiltono lietuviams 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjime vasario 13 d. .

1 ' . Y

— Brazilijos sostinėje, Sao 
Paulo mieste, buvusi šv. Juoza
po aikštėje pavadinta Lietuvos 
Respublikos aikšte Republi
ka Ltuania Placa.

— Ona Indrelienė, SLA 236 
kuopos Toronte valdybos narė 
ir visuomenės, veikėja, ‘ buvo 
pagerbta specialiame bankete 
jai švenčiant 75 m. amžiaus su
kaktį. Bankete dalyvavo ir pa
sakė kalbas Įvairių organizaci
jų bei grupių atstovai. Jai reiš- 

oVisoje Amerikoje yra virš kė padėką senoji ir naujojj •§. 
ko, kad DBLS negali pakeisti j 148 milijonų telefono abonen- eivijos karta. Daug sveikinimų

bas, kuriose gyvuodavo ir bu-
K. Petrdkaitis

. JiU grupių atstovai. Jai reiš-

DBLB-nės, nes “DBLS valdy- tų. gauta iš JAV ir kitų kraštų. Me-

į

£e

1i

f

Z

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ z * -

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais apraše Pam^rĮ, senus Jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišky vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai. v

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centu

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

HITORfCAtr SOCIETY

RENTING IN GENERAL

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ? ’

Tno reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėtą. “Sūduvos” išleista

KAIP SUDAROM

na

kančią dieną įau galima atsim- 
ti ledimų plokšties. Už šį pa
tarnavimą imamas u Auro
ros skyriuje plokštelės gauna
mos tuojau. - .

— Lietuvos Dukterų draugijos 
nutariniu, Chicagoje yra įsteig
tas informacijos skyrius tarpi-’ 
riinkauti tarp moterų, norinčių 
rasti kelių valandų į dieną dar;l Užsakymus su Money nrde- 
bo ir ieškančių bet kokio patar-1riu siusti: “Naujienos”. 1739 S 
navimo; šiam' skyriui sutiko tai Halsted’St^ Chicago JIl. 60608. 
kininkauti ; .Dukterų draugijos . ; :
narė A. Juodviršienė. Reikalui

Su legališkomis formomis
Knyga šu formomis gauna

ma ^Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
mis formomis — $3.50,

esant,, prašome kreiptis į. ją tę- -- > '. Jį : . ■ * • - T ' "■

Penktadienj, gruodžio 3d

reta Stanulytė, A. Balsys,’sol. V. 
, Verikaitis ir muz. Š.Gailevičius, 
O. Janulionytė-Indrelienė; gimė 
Rygoje, mokėsi Voroneže, Ka- 
nadon atvyko 1929,- visuomeni
nę veiklą skyrė Lietuvai ir išei
vijos lietuviams.

— Cicero Jūrų šaulių kuopa, 
vykdydama savo kultūrinės yėi 
klos programas — remti lietu
višką spaudą, atsiuntė per p. 
Paulauską, $20 Naujienų para- kiek užaugusi.

lefonu YA 7-4929ipirmadieniaisj 10:15’vai. ryto,' WBBM radijas, 
ir penktadienais nūo 10 vai. ry- 789 Cycl. Bob ir- Betty Sanders 
to iki 5 vai. p. p. (Pr.) .. > programoje bus praneštas pasi-

— Lietuviu Spaudos Klubo kalbėjimas su Lietuvos gen. 
'kdnsufė Juzė'EĮaužvą^diefiė apie 
kalėdinius lietuvių papročius. 
Šioje;programoje bus ir dau
giau kalėdinius papročius lie- 
čančių pranešimų, bet stotis 
nutarė visą programą pradėti 
lietuvės Daužyarilienės žiniomis 
apie kalėdinius papročius.

to iki 5 vąl. P- p. (Pri) .

— Lietuvių Spaudos Klubo 
susirinkimas bus gruodžio. 3'd., 
penktadienį, 7 vai. vak. ' Mar
quette Parko valdiniame nanie, 
prie 67-tos ir 'Kedzie Aye.* Po 
susirinkimo bus kavutė. Klubo 
nariai prašomi atsivėst svečiu.

(Pr.)

♦ Ką tik gimusi marskuolė gy 
vatukė turi tiek, pat' nuodų,

JUBILIEJINIU METU
WI.IU SKAITYTOJŲ VA.TUS

N AUJIENOMS žiemei rnėjo 60 metu Minint tą rukaktl. gerbiant plrrao)/ 
Amerikos lietuvių dienraičlo steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmt 
aus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lieturybė* Išlikimui tkeL 
biamai Naujienų platinimo vajua.

< LENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę 
□eidamos Ir nesi d ėdamos i sandėrius su okupantais ar Ju Įgalia 
tfnlals.

NAUJIENOS palaiko tisas lietuviu demokratines grupes. Ju bendrai instltn 
d j a* ir remia rišu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
delbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
ipaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik lalkrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renesMb.
KAINUOJA: Chicago)* Ir Kanadoje metams — $30.00, puse’ maty — SH.00, 

rrimi man. — $330, vienam m4n. $3.00. Kitose JAV vfetoee metama 
— $26.00, pusei mėty — S14J5O, vienam mėru — $2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savalty nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančiu atkarpą

Nauja lietuviška radijo programa
LIETUVOS AIDAI ■£

prasidėjo birželio 4 d. ir yra kiekvieną penktadienio vakarą- 
nuo 10 iki 11-tos vai. iš W0PA stoties 1490 AM banga.

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 _W. 71 St, 
. Chicago, Bl. 60629 Tel. 778-5374.

j

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA '
Jeigu įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai, jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
ReAltor, vadovaujama lietuviška įstaiga

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

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

NAUJIENOS,
39 So. Halsted St, 

Chicago, m. 60608

Q Siunčiu  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejini* 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Į~| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipail 
niurni nemokamai ir be jokių jsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS __________________________ _

KDRESAS

SUILOERS AND CGNYRACTORf 
Namo Statybi ir Remontą*

4

Chicago.

REAL ESTATE
- 2625 WEST 71 STRFET 
Ter-737-7206, arba 737-8534

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

PERRY PLAZA MOTEL
10C7 Park Ave., Het 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. I

REAL ESTATE
j ,  - — - , -

$3.00

BEST THINGS IN LIFE

Insurance. Income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai. Tama — Pardavimui

ELEKTROS ĮRENGIMAI. 
PATAISYMAI

Tūrio Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir' užmiesčiuose, greit, ga
rantuotai ir sąžiningai.
_ KLAUDIJUS PUMPUTIS _ 

4358 So. Washtenaw Ave.
U Tell: 927-3559

Call Frank- Zapclis
3208% W.95trh St.

- GA 4-8654

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

$2.00

$2.00

REAL ESTAIS SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSlilOKEJIMAlS

V VW informaclt, \K2PKrres

A. PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą

2212 tv. Cennak Roa# Chica^ E ^810^ 7-7747

SILSAVĄB APLINKUI
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

11 m.7 kamb. rezidencija ir 2 autoga
ražas Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700.

VIENINTELE STILINGA 6 kamb. 
9 m.'rausvo mūro rezidencija ir'2 
auto garažas. Puikus vidaus" planas. 
Marquette Parke. $29,750.

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

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

k-1.*

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

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

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

___ PLATUS LOTAS arti §v. „Kryžiaus
I ligoninės Pigus. * 7 .

STATI FARM

INSURANCE

• 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 So. 
Halsted St., Chicago, Bl. 60608 
arba skambinti telefonu 421 
6100. (Pr.

’I FĖTTING CONSTRUCTION i
7152 South Kedzie Avėnue ’ 

Neuji namai..ir remonto darbai -; 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS. savininkas 
778-8163. r -5’'3 -

HEATING AND "AIR
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. .WESTERN, AVĖ.

60609 TeeL VI 7-3447

DĖMESIO 
<2—80 M .AMŽ’AUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

A. L A U R A T 1 5 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-87/5

; JDR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI.
NAUJIENOS? GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI IDOM1USGYDYTO- 

<;-JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr.iA. Ji Gussėn i- MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir, susi- 
rūpinimą. ________ :.... .......................  $8.00

Or, A.-J? Gossan — DANTYS, Ju priežiūra, sveikata' ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __ —— 

Minkštais viršeliais tik ________ __________________
' Dr. A. J,Gossan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. 

Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik __ :_____ _

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 606C8

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymu 

tVA 'HZ.SX 695h STREET 
Teiafj REpublIc 7-1941

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4M5 Ar-rber Ava 
Chicago, HI. 40C32. Tai. YA 7-5WO

skoningai

185 North Wabash Avena* 
2nd Floor Chicago, ID. 60601

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

Knygos autorius, Algirdas J. Kasulaitis, mokslus baigęs jau čia JAV, 
žinomas kaip redaktorius, publicistas. Krikščionių Demokratų veikėjas, ilga
metis VUKO bendradarbis. Knyy , — ----- ------ - ' . . . .
išleista, pilnai tinka ir dovanai (jaunimui ir amerikiečiams) Kai 
progom. Kaina 4 doL

GAUNAMA PAS PLATINTOJUS IR LE3DWUS ŠIUO ADRESU: ~ ‘
LEONO XIIT FONDAS; 894 E, 223 St, CLEVELAND, OHIO. 44123 ’

KNYGA APIE LIETUVA ANGLŲ KALBA . 
LITHUANIAN CHRISTIAN DEMOCRACY I'

MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies jvairly prskly.
MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.

---------- ----------------- ■ -------- —------------------------------- ------------ “NAUJIENOSE" — TURI GERUnKTĄ
4 — NAUJIENOS. CHICAGO 8, ttX— DaewwUr 2, Wi

1

Didžiausios kailių f 
pasirinkimas 

pM Tienintelį 
lietuvi kailininką 

Chlcagoje 

jNORMANĄ
BURŠTEINĄ

TeL 26X5826 
(įataigoe) ir 
677-848C 

(buto)

BIZNIERIAI. KUBIK GARSINASI




