
uoja, kaip

monų šventovę. Musulmonai/tif- 
ri tris Šventoves ; Medi no je, Meę- 
coje ir Jeruzalėje.

Visame pasaulyje priskaito- 
ma 500 milijonų musulmonų, ku-

koms. Britu diplomatas pirmi
ninkauja pasitarimams. .Tau pa
skelbta, kad prieitą kompi omišo 
Rodezijos vyriausybei perduoti 
organizuotiems. juodžiams. Ro- 
dezijos premjerui’ Smith atsisa
kius daryti nuolaidas, juodžiu 
vadai sutiko atidėti vyriausy
bės perdavimo laiką. Jie štato

ų W*mM Anderton, bvvfs AMnatto 
too gubernatoriuj atoleaU gubom**

Laikiną prieglauda, kurioje 
2,500 namų netekusių žmonių 
jau apgyvendinta, yra Van pro
vincijoje. . __ . . .

Kinai rusus žmonių jūroje
- - . i/ .... ■

iš Meksikos, o vietos gyventojai 
skubotai stvėrėsi pirkti -dole
rius. ■ ... ..

Tuo pačiu laiku senojo preri- 
dento' Echeverrijos. administra
cija nusavino iš turtuolių bent 
milijoną hektarų žemės ir pra
dėjo-ją’ dalyti -neturtingiesiems.

Į Meksikos prezidento inau
guracijos iškilmes suvažiavo 
bent 102 valstybių delegacijos. 
JAV oficialiai atstovauja valsty-

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

apie pu- 
greitojo tranzito li

nijose sukėlė vieną kitą lengves-

Prie jų yraprisidėję Amerikos 
pasiuntiniai, Naujojo Ameikos 
prezidento žmona ponia Rosalyn- 
na, prez. Fordo sūnus. Jackaš ir 
buvusio prez. Johnsono žmona 
ponia Lady Bird Johnsonienė.

Chicago, III. —Penktudicnis^ruodžio-Detember 3,1976

Drebėjo žemė 
P. Amerikoje

Nespėjo pasaulį apibėgti žinia 
apie žemės drebėjimą Turkijoje, 
kaip naujai vėl pranešama, kad 
žemė‘drebėjo P. Amerikos pie
tinėje dalyje. Stipriausias že
mės drebėjimas jautėsi Čilėje 
ir Peru valstybėje, žemės dre- 
mėjimo stiprumas sulig Richte- 
rio skale siekė virš 7 laipsnių 
Pietų Amerikoje žemės drebėjb- 
mo pasekmės ir nuostoliai, dar

gos užsienio reikalų tarybos su
važiavime, kuriame dalyvavo 
per 2,000 delegatų, priminė apie 
Ispanija ir pasakė, kad dabar ji 
galfe būti Nato-nariu, jei norės.

būti naudojama ’ 1979 m. Ne 
anksčiau. Tais metais ji tebus 
užbaigta- naudojimui. Tanklai
viais vežti alyvą./per-Panamos 
kabalą brangiau k. 
ją* pumpuoti varna

DAS. — Tik porai 
iėjuš-po Sovietų bo- 

J u gosi arijos

P. Korėją ir prašo Amerikos vy- 
s riausybės politinio prieglobsčio. 
^Diplomatą Kim Sang Keun da

bar saugo FBI. '
P. Korėjos diplomatas Keu- 

n’aa, bendradarbiauja su Konh 
gresmanų skandalą tyrinėjan
čiais organais.

P. Korėjos pasinutinybė ir 
Amerikos valstybės departamen-

BANGKOK. — Tailando mi- 
nisteris pirmininkas Tanin Krai- 
vixien pasakė,- kad jie-planuoja 
organizuoti Azijos Pietryčių ka
rinę sąjungą -prieš komunistus 
kaimytnus. Tuo tikslu jis šį mė
nesį keliaus į Indoneziją, Filipi
nus ir Singapore tartis dėl ben
drų. kariškų žygių. '

Tailandas yra atsidūręs tarp

f Thu tint and Greatest y
Lithuanian Daily ta America

terio, turėtų būti praktiškas ūki- 
ninkas ir turėti patyrimą že
mės ūkyje,

Prez. Carteris Amerikos grū
dų augintojams, susirinkusiems 
New Orleano į. konferenciją, pa-

Paskutiniais mėnesiais Meksi
kos ekonomija labai pašlijo, nu
vertinus valiutą net du kartu.

mynų — Laos ir Kambodijos.'
" -■ — ’ • \. . • 4 ■ -■ . *■ ' 1

Rinkimams Japonijoj artėjant 
SHIZOKUA, Japonija.

jų didžiųjų Japonijos laikraščių

LEONO) BREŽNEVAS 
TITO NEPALENKĘS

r BELG1
savaičių 
so vizito Bei;
Tito pasakė per radijo ir televi
ziją transliuotą kalbą, prižadė
damas Jugoslavijos kursą vai
ruoti visiškai nepriklausomą.

Tito pabrėžė, kad Jugoslavi
jos visiška nepriklausomybė ko
munistų pasaulyje yra geriau
sias atsakymas į kai kurių ‘klas
tingą susirūpinimą’’ Jugpslavi-

jiems nėra jokio reikalo kovoti, 
kada pats.premjeras sutinka vy
riausybę atiduoti. KoLženevoje 
tariamai, Mozambike rusai gink
luoja partizanus ir ruošia Rode- 
zijos invazijai.
—Rodezijos pakraščių-sargybos 
du kartu Įsiveržė į pasieniui su
trauktus naujai ginkluotų parti
zanų centrus. dalį paėmė nelais
vėn, o ginklų sandėlius sunaiki
no. Bet sovietų valdžia -siunčia 
ginklus didesniais kiekiais. Bi
joma, kad Mozambikąn nebūtu 
pasiųsti kubiečiai, turį didėlę 
patirtį sovietų ginklams vartoti.

Brangstąs plienas - 
blogį lemiąs ženklas 
' : WASHLNGTONAS. — Plieną 
gaminančios bendrovės pradėjo 
kelti plieno gaminiams kainas, 
kaip tik dar prieš pasikeičiant 
Amerikos- administracijai. Nau
jai išrinktas "Amerikos vicepre
zidentas Mondale pareiškė, kad 
brangstąs plienas — visiems 
blogai lemiąs ženklas. Jis pra
šė Ameikos pramonininkus su
silaikyti nuo kainų kėlimo, nes 
priešingu atveju neįmanoma su
tvarkyti infliaciją.

Gi Vašingtone prez. Carterio 
patarėjas adv. Ch. Kirbo pa
reiškė, kad prez. Carteris tokiu 
atveju, kainoms kylant, gal būt 
atsisakys globoti ir užtarti Ame
rikos plieno gamintojus prieš 

užsienio konkurentus.

Prez. Carteris prašo 
i ūkininkų patarimo 
I PLAINS, Ga. ■— Naujai iš
trinktas Amerikos prez. Carteris 
.prašo’-Amerikos ūkininkų, grū
dų augintojų, patarimo, paren
kant asmenį žemės ūkio sekre
toriumi naujoje Amerikos ad
ministracijoje. Naujasis žemės

nuo Meccos.
' Jeruzal ė s nau j ą jį mi estą Izra
elis valdo nuo 1948 m., o visą Je- 

• ruzalę; pradėjo, valdyti užėmęs 
1967 mv, užėn^ katra ir/sakosi, 
k&d-Jėfuzalės jau niekam neati
duos. '

plauks Alaskos alyva
WASHINGTONAS. — Fede

ralinės energijos administraci- 
monams Mčccos musulmonų S jos pranešimu, iš Aliaskos že- 
šventbvėje, Saudi Arabijos ka-lmės alyva į Kalifornijos pakraš-. 
Balius Khiwaa pasaScė kalbą, čiuą pradės plaukti 1978 m. Tuo-

WASHINGTONAS. — P. Ko
rėjom diplomatas, kurs oficialiai 
registruotas kaip P. Korėjos pa
siuntinybės patarėju, bet iš tik-

Norėjo atkreipti 
prezidento dėmesį 

-WASHINGTONAS. — Tūlas 
S. B. Williams gruodžio 1 d. tren
kė pussunkvežimiu į prezidėn-' 
tūroec "nesenai; įstatytus geleži
nius vartus, norėdamasatkreip
ti prezidento Fordo-dėmesį anks- 
čiatf, negu prezidentas išžudytų 
"Visus ’ amerikiečius.- Toks buvo 
trenkusia į vartus piliečio Wil- 
liams’o paaiškinimas jį, suiman
čiai policijai. -

Prez. Fordas incidento metu 
darbavosi Baltųjų Rūmų darbo 
kabinete. '

Geležiniai įvažiavimo į Baltų
jų Rūmų kiemą vartai Hko ne
sugriauti, bet trokelis tai nu
kentėjo. Geležiniai vartai bu
vo labai tvirti įstatyti šiais me
tais, pakeičiant 1818 m. vartus, 
kariuos tokiu pat įvykiu sugrio
vė 194 m. Naujieji vartai, esą, 
kaštavę mokesčių - mokėtojams 
550,000 dol. <

tas Drew Middleton iš Kinijos, 
kur pęr Bįavąites tyrė Kinijos 

1 padėtį.- jų, nuomone,. Sovietų 
kariuomenės mažesnį skaičių,; 
karo atveju, išlygintų geresnis 
jų apginklavimas, bet Kinijos 
lyderiai įsitikinę, kad sovietams 
padarius invaziją, jie būtų nu
skandinti žmonių jūroje”.

i ” j ’į” . < 1 -/ 'r-’ * .

'Riilandas tarpe raudonų

nežinomas piktadarys; lengvai 
‘ peršauk ininistėrio ranka. Įvy

kis Įvyko netoli Damasko, mi 
nisteriui bevažiuojant mašina 
kartu :su ponia. J

. . Ministeris Khaddamas yra ar
timas Sirjos prez. H. Assad’o 
asmuo.
Libano taikos reikalais. Jis bu
vo nesenai grįžęs iš Persijos įlan
kos kelionės, kurios metu buvo 

. susitikęs su arabų kraštų vy
riausybės nariais.

- - -

P. Korėjos diplomatą

žimo įstatymas. Jis; esą, turės 
galimybės įnešti tamė naujame __________ ______________
įstatyme pataisas, bet pataisų Savo laiku Castro buvo prižadė

jęs parsigabenti Angoloje val
džią komunistams atidavusius 

i kubos karius, bet paskutiniu 
metu jis’apie tai jau nebekalba. 
Jis siunčia į Angolą kolonistus, 
kurie dabartinei vyriausybei pa
deda organizuoti vietos “savi- 
valdybes”^,' .. - ji

Jeigu sovietų valdžia atsiųs 
į Mozambiką naujus sovietų tan
kus, o Kasti'o iš Angolos permes 

. savo karius, tai Mozambiko in
vaziją į Rodezįją bus paruošta. 
Savo laiku sekretorius Kisinge- 
ris buvo įspėjęs Kubą ir Sovietų 
Sąjungą dėl naujos sovietų ko
lonijos įsteigimo Pietų Afrikoje, 
bet šiandien Kisingerio pareiš
kimai įgauna kitokį atspalvį, 
šiandieną niekas nežino, ar pre
zidentas Fordas imtųsi priėmei 
nių sustabdyti invaziją į Rode- 
ziją. Naujai išrinktas Ameri
kos prezidentas dar nesusipaži- 

, nęs su tarptautine padėtimi ir 
negali imtis jokių priemonių.

Vyrauja įsitikinimas, kad T. 
Afrika turėtų įsikišti į konflik
tą, jeigu Kubos kariai, ginlūd- 
ti naujais sovietų ginklais, iš Mo
zambiko teritorijos įsiveržtų į 
Rodeziją. Pietų Afrikos vyriau
sybės nariai yra įsitikinę, kad 
netrukus kubiečiai, ginkluoti so
vietų ginklais, organizuotų in
vaziją į Pietų Afriką.

ūkio reikalams ir ypač grūdų iš
vežimui.;

Prez: Carteris priminė .ūki
ninkų delegatams, kad šiais me
tais nustoja galios grūdų kainų

Ispanija bus 
Nato narys

j WASHINGTONAS. — Gen. 
Francisco Frankui valdant Is
paniją, ji beveik buvo kaimynų 
izoliuota, bet dabar, .perėmus 
valdymą karaliui Juan Carlos, ji 
vėl grįžta prie demokratijos.

Nato karinės vakarų Europos 
Valstybių organizacijos vyriau
sias vadftą 8en- *A. M. Haig

“Nereali nesąmonė”
GENEVA, šveicanja,—Tre- 

čiadienį pirmą kartą susitinka 
baltųjų ir juodųjų delegacijos 
pradėti betarpiškai tartis dėl bū
dų ir metodų, kaip Rodezijos 
valdžią perleisti juodųjų daugu
mai Rodezijos užsienių reikalų 
ministeris Pieter van Byl pasa
kė konferencijos pirmininkui 
Ivor Richardui, kad juodųjų na-

šiol tebesantis ministeris pirmi
ninkas Takeo Miki ir jo valdžios 
rėmėja LiberaJų-demokratų par
tija vargiai laimės rinkimus, ku
rie įvyksta šį sekmadienį.

Dvi anketos rodo, kad LDP 
(Liberalų demokratų partija), 

kuri jau 21 metus, valdo Japo
niją, galbūt, laimės labai, mažu 
balsų perviršiu, o trečioji spė
ja, kad LDF* be konservatyvų 
paramos nebegalės valdyti.

Teroro aukos Argentinoje * ,
BUENOS AIRES. — Aštuoni 

teroristai nušovė Argentinos ar
mijos pulkininką Leonardo d7- 
Amico, Argentinos aukščiausios 

______ __________ ___ karinės karo strategijos sdrd- 
donalistų reikalavimas tuojau jos viršininką, šiais metais, iki

; j^MAlW AMERIKOJE
^v^JSSS^’^Rekordiniai šaltis polio ir lapkričio" 

mėnesiai: nė kitoks spėjamas ir gruodis
** CHICAGO. — Praeitas lapkričio mėnuo Chicagos srityje bu
vo šalčiausias arti šimto (96) metų bėgyje, praneša Amerikos Oro 

< Tarnyba. Spalio mėnuo buvo šalčiausias per 41 metus. Negerės- 
nis būsiąs ir gruodis. j j

tr. Minėtos oro tarnybos apskai-
vidutinė- temperatūra

per lapkričio mėnesį buvo7 laips
niais žem^i^iĮėgu normalei tu
rėjo būti ir 5/7 laipsniais žemes
nė negu normaliai būna pe spa-

1 lio mėnesį. ' / ' : G .
• Trečiadienio rytą pasnigusi

- plona sniego danga
sę “inčo’
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DIPLOMATAI TARIASI ŽENEVOJE, 0
RUSAI SIUNČIA NAUJUS GINKLUS

' --- ■ '. -^4 - < - - - iff i *5*-. *

Be Angolos, rusai stengiasi Mozombikq . G 
paversti sovietine kolonija

•MAPUTO, Mozambikas. — Komunistuojantis -Portugalijos" 
premjeras paruošė dina komtfnistintj Mozambiką, veik penkis 
šhntus metų, buvusią Portugalijos koloniją Rytinėje Pietų Afri

koje. Mozambike sudaryta Maskvai artima vyriausybė, kuri gauna 
modernių ginklų iš Sovietų Sąjungos.-Nespėjuą baigti praplėsti 
Maputo aerodromą, vakar jau nusileido milžiniškas sovietų he
likopteris. nusidažęs vietos apylinkių spalvomis. Kaip anksčiau 
panašūs helikopteriai gabeno naujus ginklus į Angolą, taip šian
dien jie veža ginklus į Mozambiką.

Visi žinome, - kad- dabartiniu 
metu, Ženevoje eina pasitarimai

-4KM vėžio sąjunga gruoazio i a., 
suvažiavus jos nariams į Wal- 
dof-Astorią viešbutį New Yor
ke, pagerbė Betty Ford, įteikda
ma jai sąjungos vardu vilties

Meksikos prezidentas Ragina išlaisvinti Panamos kanalu
pažadėjo gerovę

MEXICO CITY. — Naujasis 
Meksikos pezidentas Jose Lopez 
Portillo inauguracijos kalboje 
pažadėjo moksikiečiams tuojau 
sutvarkyti šlubuojantį pezą ir

Turkija po žemės drebėjimo

ERCIŠ, Turkija. — Žemiau nu
lio temperatūroje 150 vežimų 
konvojus su išlikusiais gyvais 
žmonėmis trečiadienį apleido že
mės-drebėjimo-sritį ir patraukė 
į paruoštąj/yietąi laikinai pagy- 

,YęntL Drebėjimo aukų, priskai- 
likutis sniego rūožo per čiuojama apie 5,000 žmonių. 

Vidurvakarių rytinį galą ir Ry- Drebėjimas sunaikino 4 mies
tus, kur Buffalo, N, Y., prisni-;tolius ir 142 kaimus. Netekusių 
go rekordinis sniego kiekis —’ pastogės, kuriems drebėjimas 
19 inčųl Buffalo priemiestis sunaikino namus, yra. apie40,000 
Hamburg buvo apklotas 4 pėdų žmonių/.1 
sm
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Galima ir privaloma skelbti 
.' pasauliui dėl tikinčiųjų Lietu- 
\ voje persekiojimo, bet reikia 

‘ k.al tinti ne pačius lietuvius, bet 
rusus, mūsų tautos naikinto 

I jus ir skriaudėjus. Jeigu jau 
kelis metus, okupanto . samdi
niai nesugebėjo kronikos pla
tinimo sustabdyti, lai manau, 
kad galima būtų gauti įvairias 
rusų lietuviams duodamas ins 
trukcijas, įsakymus ir 
parėdymus. Juos išversti į sve 

: timas kalbas ir prie dąbąrti-

IŠ OKUPOTOS LIETUVOS •
Bažnytinėje kronikoje įvy-iuo. Vūa krūva lietuvių atpūk 

kiai manau bus visai teisingai tų užsispyrė ją pašalinti-nu- 
surašyti. Porą atsitikimų ir griauti. Parapipiečiai griežtai 
mąp žinomi-teisingi. Bet ir čia pasipriešino. Atvykęs rusas 
neapseinama be provakacijų. Murnikovas liepė “ramybės dė 
Žinau vieną tokį atsitikimą, liui” statulą negriauti ir net 
EĮenufės motina ir mokytoja prie jos nusifotografavo. Ir ką 
buvo neatskiriamos draugės, gi? Va, nežinąs ruso okupanto 
Dėl kažko susipyko. Elenutės klastos, tuojau pagalvos. Juk 
motina mergaitei užkabina re- rusas geras, tik lietuviai blogi, 
teželį su kryželiu. Gatvėja mo 
kytoja sutikusi Elenutę, sako:

— Elenute paslėpk žryž*dį 
po marškinėliais.

„Mnn mama liepė viešai nėšio 
ti -atkirto Elenutė.

Mokytoja Sienutei mokyk
loje nuima kryželį ir įdeda į 
stalčių. Aišku, kronikoje mo
kytoja atvaizduota baisia ateis 
tę, o nukentusiai-užuojauta. 
.Gi, tikrumoje mokytoja reli
gingesnė, negu “nukentėjusi” 
Elenutės motina. |

Bet čia turbūt tik išimtinas nių- kronikos žinių pridėti, 
atsitikimas. Bet ir dėl jo rėk Tubįūet svetimšalis pamatys, 
kia rėkti, žmogaus tikėjimas kaA S lietuviai prievartaujami 

.yra jo reikalas ir kitam nėra pęjtjsjękibti.• savo tikinčius tau- 
- reikalo nosies kišti. Tos bažny- Tuomet svetimšalis pa

tinęs kronikos rašymas ir sa- jnąLys kokią “laisvę” rusas, oku 
vųjų tarpe platinimas reikalin- paatas- lietuviui atnešė. Dabar 
gas. Bet dabar paaiškėja, kad ^q$.fe įkionikose susidaro* vaiz- 
jus t-» kronika/Verčiate į sveti- dAs, kgd lietuviai laisvi, 
iftas kalbas, ^mpau, kad daro- ‘-'^ėV/jeigu pasauliui norima 
te klaidą. Jeiguloji kronika gAjftj'Ūyti, kad tik lietuviai 
bus išversta taip, kaip liėtuviš skriaudžia ir persekio
kai parašyta, tai tik patys sau į^Jl^vius tikinčiuosius tad 
pakenksime. jąiĮ^^tas reikalas. Tikiu tylo-

Kas gi toje kronikoje surašy- mišėS*; okupantas tam pritars. <_ 
ta? Nagi, kad lietuviai ateistai ^B^ęį^ai nepatiko, kad .jūs 
pešasi su tikinčiais. miliciją, saugumiečius

Ir tardytojai ir teisėjai ir tąrdVfojus, bet mokytojus, o 
saugumiečiai ir mokytojai ir■ yp'a^mdkyfojasį labai jau žiąu 
kitokie pareigūnai visi lietu- rioinis padarėte. Mokytojos sa

įvairius

niui. Bet jūs turite-žinoth kad 
įos ta daro aukštesnių pareigū
nų liepiamos. • .

Pav. jeigu mokytoja,nenuims čj 
Ęlenutei Ąuo/krutinės. kryžętip., Dąher kokią nors
Kitą dieną jau „ nebem^yto- yp teiŠ^tną' dorahą. Šachmatų 
jaus. O po to gerui, kad y kui: ^Yadėj^’n^altu'veidu pasakė 
nors kolchoze darbą gaus., Ki- "karaliui'saVo- pageidavimą: “Ju
tu atveju -r- eik griovių kasti, su didenybe, mano noras bus nfe- 
prie statybų -plytas nešipti ar kuklus.1(A.Š norėjau dovaną 
molį minkyti. Jos įaįp )pąsįel- gauti:ikvi^^ grėdais”. ’ ■ 

■■■j . . . <>> • - . - - - , gia tik.kp.ypdaipps .ųž-uą.vo eg- ^Tr paaŽkipg,kad tuos kviė-
viai. įdomumo dėlei perskai- vo mokinius terorizuoja, iš baži zistenciją. Už “švelnesį duonos čių j/ant šachmati;
tykite tome 235 puslapį. Šatėje nyčįų varinėja, einančius į baž- Mgpan ;jns būdami j<2 lentos išdėstyti* taip, kad ant
šventoriuje tikintieji pastatė nveią registruoja ir t. t. Vadinakailv e g.’ „ Z/ ? ' * * " ‘

..statulą, pavadinant Šv. Merge, si, Tjęt ?avo.laisvalaikius skiria’ūiau blgtųmSęs?* 
lės Marijos Nekalto Prasidėji- tįktnei^jų mokinių persekioji- t"‘’ '

šventoriuje tikintieji pastatė nyeįą registruoja ir t. t. Vadina' kailyje grę^iaųšlak dar pras- pirinbTaiiĮfelio Butų pat'ėtas vie- 
'nsš gt’r’dąs-,-ašt1 sekančių lenge- 
1‘ų radėti -grūdų'vis cu -kartu 
daugiau, ^ayy^žiui, ant pirmo

rasauiyje — 
mėgianiižųšlas konjakas.

•W

• i, 4, 8, 16, 32, 64 ir 1.1. pasirodė, 
kad paskutiniam šachmatų len
tos langeliui teks toks grūdų 
skalnus pagal vękišką klasifika-

; 9,„223„036 854,775^.8.
Pagal amerikoniškų klasifika

ciją ; 9 kvintalijonai, 223 kvadra- 
lijonai, 372 trilijonai, 036 mili
jardai, 854 milijonai, 775 tūks
tančiai ir 808 grūdai, (skaitmuo 
“2'* 63-me laipsnyje). »

Tokiam grūdų skaičiui supil
ti reikėtų aruodo 7 ir pusės ki
lometru ilgio, tokio pat pločio 
ir aukščio. (7,’x7,5x7,5). Mat 
viename litre, arba kubiniame 
decimetre telpa 22,000 grūdų.

Karalius . dabar skaičiuoja, 
kiek reikės kupranugarių tų grū
dų transportui. Kadangi vienas 
kupranugaris tegali pakelti- 140 
kilogramų, tai tų grūdų tran
sportui reikia 2.303.539.469.744

Vienas kupranugaris užima 
nenkis metrus kelio. Visas ka- 

pu- 
kelio. Tai 

kartų ka- 
planetos 

saulės, 
nesibai- 

metų pasau- 
1236 mi
šrių. Tai

-ė milijardų kilometrų 
būtų penkiasdešimt ; 
ravanas ilgesnis, negi 
Marso nuotolis nuo s;

Rasų kapinėse, VilniujeMikalojaus Konstantino Čiurlionio kapas

Pasakiška tikrenybė
Indrio's. karalius Shehram pa

siūlė šachnište 'išradėjui Sessa 

rė. 1927 ligi 1931 metų pasau
lio kviečių derlius buvo 1236 mi- 
ijardai metrinių centnerių. Tai 
zargšas karalius galėtų kviečiais
atsilyginti šachmatų išradėjui 
2609 metų pasauliniu, kviečių 
lerRumi, jei jis tiek ilgai būtų 
galėjęs gyventi.
t Paimta iš Egmont Colerus 
vom Eihmaleins zum Integral.

VL Valinevičius

Ką manote-: apie^ciąnkyrnąsi
■ ok. Lietuvoje?;Lajikyiis Lietu- ’antro — 2, ant

voje reikalinga. Ten jus laukia 
agiminės, artimieji inrvisi lier 
tuviai. Ypatingai, laukiamos -ajrt'ūaskutini^^hiaa^ 
jūsų dovanos. Bet tų jū§ų. lie- langelio.-aš-’ grūdus'norė- 

’ tuvių, kurie ^n n'ū^k^p’ęade-1 ka5®
'dą jūsų didenybės'
6k. Lietuvos gy5’ėnHną'*PŪžaii-, 
pą ir 'bendrai- okupanto pąkaĮi-; 
kams pataikauti; tokių ten nie-, 
kas nelaukia. Ten gyveną lietu' 
viąj reikalaus^aųii Lietuvai Jais 
v- s deginasi. Li^tūvTa’i 'nic^šIi-‘ 
pinkai žudomi. Tikintieji pa
pildo,; kalinių skaičių.. Darbi
ninkai skursta. Moterys ilgiau 
sias valandas prie krautuvių 
priverstos stovetį.^Teil tik si
čiai gyvena įvairūs rusafns pa-- 
tąįkūaai, kamųniątų. partijos 

'* bonzos it be sąlyginiai ruso 
gerbėjai. Ten lietuvis savoje 
tėvynėje ne šeimininkas, bet 
ruso vergas. Tai ir tenykščio 
gyvenimo liaupsniįnaf atvyku
sią iš Amerikos ar kitų kraštų 
vietinius pyking.; Atvirai sa
kant, jie galvoja, juos rei 
“į_ 
kunigus, garbinančius ok. Lie- bedieviams auklėtjdt- . 
luvos gyvenimą, net nežinomą, i 
kas su jais reikėtų padaryti.
Jeisu būtu įmanoma, tai dar

- t ■ 5. - 1 v

dabar reikėtų į pačias giliau-' * 
sias pragaro gelmeš sugrusti ;

Tui kas gero dac yra?‘ 
Pagalvojus tarči ų— žinote , / ■■ 

kas gerai. Vagys ten išnyko. 
Ten tik tas yagiS^/ kas nūn U’ 
draugo ar jcairiiyno kokį rublį 
ar daiktą pąvdgię, šiaip vagių 
nėra. Ten tik vūifnūo aukštes- 
nio iki žepaiaų^io ‘Ipmbinuą- 
ja”. O kombinayijitą.s" nėt^ 
vagvšfč. Tat garKiri^as amatas. 
Čia ir žiiauriaosiat’• valdžįąi 
pasidarė neįhlanbma'&ti “kortf« 
binatoriais“ kovoti. ir šnj;
pų sunku gatrti. 'Maf'-ir šnipes 
ir šnipo verbuotojas “kombp 
nubja”. Jeigu koks kvaileiis-Šnip 
pelis ir atsiranda, tai greit jis? 
kaip kamparas dingsta ir niė*į 
kas perdaug jo nefiasigęsta. Ir 
ten netik Lietuvoje, bęt^įr viso-Į 
je rusų imperijoje “ktinrfiinub-l ’ 
ja'V Net ir priežodis atsirado 

i “nekoiiMbinuosi-negyvensi”., I

trečią,— 4, tpHau ant kitų.7-r 
8-'16ir 1.1. ‘Tr-kiek grudų teks

“’Y •

Tfara.’itis-*n'4sijuckė 4r surike 
toki? dovaną- duotiv būdamas isi- 
' ikinęš;- kad tas kv&Sas šachtiha-; 
ti| jš-ąf ėĮ>'s ftęgalėš iš- tv: grūdų 
n ė “viėnp kebalo duonos', išsikepk

, -<4-' /

tai Buvo karsfliAu^iMūzijh. 
Kada rpradėjo-skaiŽis^ įdėdami 
ant; šachmatų JęŪtds -^angelių 
grūdus, įpipėtu dėsningumų: 1,

Žemės drebėjimas 
Turkijoje

Tvvk^s Turkijoje žemės dre- 
. ’'ėtim0'? ne+b’i rusji sienos ma
žiausiai šešius kaimus yra su- 
./rįoves Ir' po. namų griuvėsiais 
išlapojęs kokius 4 tūkstančius 
■'maniu. Tikras žuvusiųjų skai- 
'.ip? da’-’ ifežinomas. '
. .Čeibęjimo pastangas labai 
■r'kdo suardyti kėliai ir sihp&a- 
į^tąrųe iSirkijoš plote stipri 

-mėgo >ud*a. Manoma kad daug 
‘ryti) lakusių* bei sūSeistų su- 
<nia'ntĮi kąirnų 'gyventojų mirs- 
•ųįO.Šalčioar batio./Temperatūrr. 
'■ykasi \ą."įe Tū laipsnių Faren

- ~ Tos. prpvinei jos 'giibematoriu.' 
■ sakė visiems? provincijos sosti 
Jės V" an -gyventojams, nuo 18 iki 
65 m. ąjĄžiauą. dalyvauti gelbė- 
ulinio akcijoje.. Taipgi gubėrna-, 
torius-mobilizavo visas susisie
kimo priemones ir įsakė Van 
miesto kepykloms kepti duoną 
be pertraukos.

Beveik visas pasaulis pradėję 
siusti pagalbą, bet siunčiamieji 
lėktuvai negali nusileisti Van 

-Aerodrome dėl siaučiančios snie^ 
go nū gos. JAV jau yrą pasjųii- 

’ tusios i Turkiją Įvairių daiktų

Ką galėtumėt pasakyti apie 
Amerikoje gyvenančius lietu
vi irs? Per trumpas laikas, kad 
galėčiau kokias iwjrs .Jfvadas^ T'g'TJj J~ 
padaryti. Tik galėčiau pasaky
ti, kad trūksta-logik^s-Skuu- 
dižalės, kad ten lietuvius per'nivlias pgr sekundę. Tarp mč- 
sekioja ateį.stai-bedjęviąį. Gi! nulio ir žemės vra 240.000 my- < * ...ikėtų Pat-vs būdami tikinčiais kata-'Iii), taigi signalas tarp šių d vie 

ant” sausų^iakų pakarti”, di^kįs ^nčiate ^vp/’paikus* jų įlietų nuskristų per apie 
k zJi nvi n a rlnci ivi Ind n hite c*

♦ šviesa nukeliauja 186.232

vieną ir tris dešimtadalius se- 
,t kundėš.
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P. STRAVINSKAS

VYTAUTO DIDŽIOJO ASMENYBE 
IR MES JOS ŠVIESOJE

(Tęsinys)

a) Tos grupės, kurios, būdamos. VLIKe, > pristatė 
VLIKą kitoms .valstybėms ir tarptautinėms instituci
joms tautos atstovybe, ėmė po to aiškinti, kad VLIKas 
tautos atstovybe niekuomet nebuvęs. Tuo jos pačios pa
rodė, nes gi tie memorandumai ir kiti raštai, . kurių,-tu- 
rodė. nes gi tie memorandumai ir kiti raštai, ■kuritpitub' 
rinį ginčijo iš VLIKo pasitraukusins grupės, buvo pa
duoti VLIKo vardu- Taigi tuo ne pakenkta VLIKUI?-

b) Tie anų iš VLIKo pasitraukusių grupių niekini-

VLIKu, kaip tautos atstovybe, o kartu ir susilpnino, vi
suomenės paramą jam aukomis. Tas materialinis paken
kimas jam buvo didelis ypač po to, kai jo opozicijonie- 
•riai, tikslu “pasigrobti pagal jau susidariusį įprotį-niVar 
sario 16-sios proga VLIKUI ir ALTui sudedamas aukas', 
ėmė skelbti, kad žmonės galį duoti tas aukas “kam ud- 
rf \ Dėl to daugis išvis nustojo laisvinimo darbui aukot.

4) Susidarius tokiai padėčiai LAS iš LNT išstojojįr 
įsijungė į VLIKą, kaip tautos atstovybę (1963), o pas,-, 
kui jį (1964) atėjo, ir kitos opozicijoje buvusios grupės? 
Jei ne LAŠo separatinė taika su VLIKo grupėmis'ir’ne 
jo Įstojimas į VLIKą, tai VLIKo šiandien, greičiausią, s 
jau nebūtų. k Į

5. — Grįžus į VLIKą visiems jo buv. opozicionie
riams, atsirado juose ir. tokių, kurią ir toliau pasiliko pir
mesnių savo.pažiūrų į VLIKą, kaip eilinę organizaciją, 
visai nekompetentingą tautai atstovauti. ' Todėl tie ir 
siekia VLIKą visokiais būdais teisiškai panaikinti, jį 
kaip tautos atstovybę, likviduoti. Šių antivlikinių vliki- 
ninkų pažiūrų ir tikslų yra ir Bendruomenės vadovau
jantieji asmenys, kurie irgi siekia VLIKą tuo, ar kitu 
būdu panaikinti, ypač gi sujungiant jį su Bendruomene- 
Šiandien tie antivlikiniai vlikininkai veikią išvien su t^s 
‘bendruomeninkais’, nesiskaitydami sųjprięmonėiuis.^tai, 
vienas kitas pavyzdys: . .

ą) Grįžtant opozicinėms grupėms Į VLIKą, tų antiv- 
likinių vlikininkų pastangomis taip neaiškiai buvo sure
daguotu VLIKo' “Apsijungimo protokolas”, kad nebūtų 
aišku, kas tas VLIKas iš tikrųjų yra. Tuoj po to, to /'pro- 
tokolo” redaktoriai spaudoje-paskelbė savo ‘Ibendralaišr 
kį”, kur aiškinama, kad Bendruomenė galinti' įstoti■ >1 
VLIKo, duodami Suprasti, kad jų “protokolas” jai tą ĮėiĮt 
džiąs. Jei _J. Bačiunas, buvęs Įtada BendĮnomęnėsėpirihi- 
ninkas nebūtų tam griežtai prieštaravęs) jlai \' ^en*^uo-

b) Nepasisekus tiem “gudruoliams” VLIKo sulil^- 
viduoti jų “protokolo” interpretacijos kelių, griebtasi ti 
padaryti-kitais būdais — tai skelbimais viešose paskaitęs- 
se (važinėjant VLIKo pinigais), skelbiant, kad.;šis VLlf- 
kas negeras, kad reikią tokio VLIKo, “kokio mūs ,jauė

■ nimas nori”,.-. - y - z f
" • ' • - ' - • k_- '• .h; ■

c) Po to tos pastangos sulįkviduoti ’VLIKą PL Jauni
mo “politine rezoliuciją” (1966). Nepavyko. -.'.’7"7f

d) Tada griebtasi “nekalto būdo” įtraukti į VLIKą
PL Jaunimo Sąjungą su jos mažamečiais vaikais, vęL 
kiančią Bendruomenės “rėmuose”.- “Naujiei^an^* TątB 
dengus teisinę kliūti (dėl tų mažamečių), irgi “gudruolių” 
planas nęišdegė._ * ) / ■ i

e) Tadą visų šitų politiniu kombinacijų 'autorių^ •
VLIKo seime, (Toronte) nei kiek nerausdamas prieš sa
vo draugus ir kolegas, VLIKo Tarybos narius, skundėsi, 
kad jie jau visai nusilpę, nuo savo juodų darbų privar
gę, net į penktadienių posėdžius neateiną, kad nei pats 
nežinąs, su jais, ką daryti...rduoda‘*užuominų, kad VLIKą 
reik “reformuoti”... ■ • ? '

e) Toronto kunigas drąsiai sprendžiąs VLJKo teisiu
nes “problemas”, kuriomis siūlė VLIKą sujungti su Ben
druomene. Tai sena ir nuvalkiota antivlikinių vlikininkų 
ir prigimtinių bendruomeninkų sutartinė neišmanė
liams linksminti, _ ; ' - '

f) Susisuko-VLIKo vadams galvos jr nutarė jie suk
viesti visus tos sutartinės .giedorįus į Wasingtoną, įsi
klausyti jų giesmelės iš artį ir karto išaiškinti jiems, kas 
iš tikrųjų jau dešimtims metų egzistuojąs ir daugel 
metų jų vadovaujamas VLIKas nekartą kitiems, aiškin
tas VLIKas yra. ..

‘ J . z * -■ ' *

' - • (Bus daugiau)

Palangos pajūrio vaizdas
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Erdvėje yra 10- bilijonų

T ąupyKite

UNIVERSAL

Reikšdami savo principinį 
nusistatymą, linkime šiam su
važiavimui toliau išlaikyti sa
vo pilną integralumą ir nepasi
duoti Idaidingiems užmojams,

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

pa*. (gen. supt. kurt.
St. tfeimana*) 

LET pirmininkas

po pietų, 
plūdimo

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

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

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

■ * . *

Knygos bus išsiųstos, jei S1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS.

įrtrigU 1923 metais.
įstaigos pistuose Mamas automobiliams pastatyti.

Jubiliatė visiems pagerbimo 
i, svečiams už 

sveikinimo kalbas ir dovanas iš- 
‘ ‘ i ir savo kalbą už- 

!. “Aš prižadu ir toliau pa- 
kad SLA dėti kiek jėgos leis visuose dar- 

tuomet buose ir padėsiu atvykusiems iš 
i”. Po’šių žo

džių svečiai audringai plojo.
J. šarapnickas

Norintieji Hą knygą (Marti. pniAomf parašyti čeki arte Money 
Order}

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu Ir pasiųsti:

1739 So. Hatated fit, Chicago, I1L 60608

Jan kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA '
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 (1869-1989) meto 

Chicagos lietuviu gyvenimą ir jo atliktus darbus 684 paL Kaina 
810. ffleldo Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
Beturiu kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draurlla. 48 
psMulietižki chorai. 9 bažnvtiniai ir 914 veiklesniu žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai kataltklSku. aocaūlstinru. lalsvamanilku Ir 
įritu organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- U-l A- W

tai ji buvo vadinama dipukų mo
tina.

Atvykus didesniam skaičiui 
lietuvių j Kanadą,-Toronto mies
te tvėrėsi Bendruomenė, meno 
vienetai ir buvO nupirkti tauti
niai namai. Visur Ona Jndreiie- 

1 nė aktyviai dalyvauja organizą- 
jvimo darbe ir paremia medžia- 
: girnai. Todėl į jos deimantinę 
! sukaktį ątsilankė per 400 sve
čių.iš Kanados ir Amerikos. ■ -

j Onos Indrelienės pagerbimą 
nuvykau vieną'“ valandą anks

čiau kaip buvo pagerbimo ren
gėjų pažymėta pakvietime.

Iš St. - Catharines į Torontą 
yra 70 mylių ir atsitikus kely
je kokiam netikėtumui yra gali
mybė pasiekti pagerbimo baliaus 
vietą nepasivė^avus. ;

' A'Kada 1955 in. birželio 15 d. 
St. Catharinėje, mano bute, buvo 
sušauktos' SLA 278 kuopos 'įs
teigimo susirinkimas į tą ..susi
rinkimą- atvyko Ona Indrelienė 
su kitais SLA 236 kuopos^ vei
kėjais ir mus. supažindino . su 
SLA taisyklėmis,?-apdraudomis 
ir padėjo „išrinkti valdybą. Be 
to, Indrelienė kaip patyrusi'SLA 
veikėja, kuopai susitvėrus, daug

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

TEL. 421-3070

kurie siekia ALTą pajungti kl- įer duoti ginklų visoms Afrf- 
tiems v eiksoianis. tos valstybėms, kadangi duo-

Savo politikoje privalome dant tik parinktoms, negavo 
įvirtai 
rios istorinė paskirtis yra neš
ti laisvės idealus visoms tau
toms ir visiems žmonėms. Arne 
rikos lietuvių u^eivijos paskir 
tis būtų budėti, kad šie idealai 
būtų įgyvendinti lietuvių tau-

UNESCO KOMPROMISAS
NAIROBI, Kenija. Jungtinių 

Tautų švietimo. Mokslo ir Kul
tūros Organizacija (UNESCO) 
visuotimiame susirinkime pri
imta kompromisinė rezoliucija 
masinės informacijos (spaudos, 
radio ir TV-media) klausimu...

Priimtasis kompromisas ręj- 
kalauja masinės “media” klau
simu naujos bendros rezoliuci- 
jos,kurią per dvejus ateinančius 
metus aptartų ir paruoštų val- 
dižų ir ne valdžių ekspertai, jų 
tarpe ir žurnalistai.

UNESCO savo konferencijos 
pirmomis dienomis svarstė n ai 
metė Sovietų Rusijos renrainą 
pasiūlymą, kurį priėmus “vais-

0.00. minkž- 
« 00

TamažaotltM, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

kas; nito Tauto< Fondo A. Fira- 
NiarTja Jokuby- 

menė. ir Visa eilė, kurių pa- 
vardaA neų&rššiau į bloknotą.

r Rattu sveikino: gęri. konsulė 
r<Eė Daužyąrdienė iš Čikagos; 
?LA Ontrę sekretorė G. Mei- 
liųnienė. SLa iždininkė E. Mi
ku? lutė, ŠIA iždo globėja J. Mi

ni auksą, tai yra lietuvių 
Šimas pagerbimo, j kurį atsilan 
kė per 400 gerbėjų: r ’

Ona 
švyturys, 
lietuvių kolonijoje, 
šios reikšmingos sukakties, ju
biliatė tebėra- aktyvi visuomeni
nėje veikloje ir dabari . .

Jubiliatės jpagerbimę progra
mą , akomp. muzikui Gailevičiui, 
išpildė solistas V. Verikaitis ir 
tautinių šokių gruė “Gintaras”,’1 
vadovaujamas J. ir R. Karasie--

. Lietuvių Evangelikų 
Taryba sveikina Altą
. Lietuvių Evangelikų • T<ry- 

bos pirmininkas knn.'Sk Noi
manas. šitokiais žodžiais .-pas
veikino. Amerikos Lietuvių Ta- 
rvbos

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmtnas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intynHu nuotykiu 

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

Dr. Juozas B. Končiui, HISTORY pF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių, iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
osL, kainuoja $2.00.

Dr; Juozas Bi Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai. 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 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
Mniginę perlaidą

Skatina Jungt- V-bes 
mokėti UNESCO skolas
NAIROBI. — JAV atsiuvus 

čia vyksiančioje UNESCO kon
ferencijoje pruf. Robert Kanirii 
pasakė, kad jis įkalbinęs JAV 
prezidentą Certerį ir Kongre
sų sumokėti savo ?38.9 milijo
nus skolų, kurios susidarė kai 
JAV nutraukė savo narystės 
mokėjimus kai UNESCO 1974 
metais išbraukė Izraelį iš to5” 
JT organizacijos narių. Kadan
gi UNESCO Izraelį vėl priėmė, 
nebesą reikalo mokesčių ne
mokėti.

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
<04 dideli poslapiai, daug nuotrauką. 
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $100.

Įdomi Unvgs kiekvienam Beturint, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovnna globėjui, siuntusiam siuntinius J Vokietiją ir ki
tas tremties rietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių-

ADIMS AN> ąnNTDĖMEN
TrRir formula JIB ta Patented-Gtifcmiteed in Swtefertand and' W 
Registered in USA, Canada, SSHOpe. It eanen Dandruff, FaUixw 
Hair, Itching scalp, SpliCTfig aids, strengthening HAIR. Root 
growth, and restoring NAaAlttAL HAIR" COLOR. Using JIB you 

Is? -will never be BALD or QREY. Guaranteed. Listed fa-
X. Druggist Red-Blue Boot . Druįfs-Chemist. Order STRAIGHT 
« JIB TAR.; J JS J, 2333 W. telh SU,_l«40 W. 47ft St, So. 5001 
K Ave. & 14th SC, Cicero, BL, II47 X. Ashianfl Are, 28*4 Ko,

Milwaukee Ara, Chicago, BL JTB Medicine liquid 8 oz^ 
16 week supply — $6.00. Money Order,; postpaid. Send Todayt

JIB LABORATORY, 1437 So. -016 Ave^. CXCEBO, ILL SOCSO

PUIKI KNYGA PARAŠYTA SU MEILE
, LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ts Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvga dviejų da
lių: Sėmės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. * * . -

Autorius savo žodyje rašo: “Jei- liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimu, šiandieną, drasiai galima sakvti. lietnviu 
tauta galėtą didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti .pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.
' Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 

absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%' buvo ūkininkai. ir po ’>a- 
sauli išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma yra arba patvs hpvę ūki- 
ninkai, arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi absd- 
ūučiai lietuviu daugumai, ypač kadangi knvga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori, pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais'žodžiais: “Dėkingas sūnus—myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių Ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose. ‘ <

Čeki arba Money Orderi'siusti tekiu adresu:
N A UJIEN O S

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

politikoje privalome danl tik parinktoms 
laikyth Amerikos, k u- sius iš Amerikos bus priverstos 

kreiptis į komunistų valstybes.

Onos Indrelienės pagerbimas 
turėjo prasidėti -1 v. 
bet dėl gausaus svečių 
pihsidėjo 4 :C0.

Jubiliatė, tautiniais 
apsirengusi, , jaunimo, 
sve'nj 

J minių
; bės svečių stalo, dalėje visi sve-
jčiai sustojo ir audringai plojo, i leriutė ir SLA centro tamauto- 
I Ponia VasiJiauskienė per gar-1 jai; toliau A- Devenien.ė iš- Ka- 
siakaJbi prabilo: Gerbiama J ūbi- liforni'os, R Kardelienė iŠ Mon- 
liate, skiriame jums šias gėles. trealio ir kiti.
surink? gražiausias -iš gėlių dar- 

Ižęlio- Tai vfa mūsų meilės sim
bolis-tau bib ite”. Ir po tarto 
žodžiu dųjaunuotiai nunešė gra
žiausių gėlių bukietą- i»- padėjo 
crięštis jubiliatę ant garbės sta

metu Lietuvoje.

Pastaraisiais
užmojai, neva tautinės vieny 
bės vardu, sunaikinti ALTo in
tegralumą, pajungiant jo veik- tarnybos, kadangi jis padaręs tybių valdžios būtų padaromos 

a-.sakomingomis prieš tarptau
tines institucijas už .savo kraštų 
“media” darbus.

suvažiavusius atstovus.

. . Chicago, 1976 m. 
kipkrl m. 1 d. . ..

Amerikos' idėtumų Tarybos 
36-jam suvažiavimui , -

Brangūs .atstovai ir mieli šio 
s u važi arimo dalyviai, ’

Lietuvių Evangelikų Tary
tai užsitarna- ^os vardu reiškiame 36-jam '

rūbais 
garbės 

ei artimų šeimos ir gi- 
uvo- Palydėta prie gar-

Kanados naujienos 
Visuomenės veikėjos Onos Indrelienės pagerbimo: 
TORONTAS, Ontario' -r IŠ-| 

kilmingai pagerbta aktyvi vi-1 
suomenės veikėja Ona Indrelie- 
nė jos 75 metų sukakties proga.

Iškilmingas pagerbimas įvyko 
1976 m. lapkričio 7 d. Toronto 
Lietuvių Namuose karaliaus <L ?;M
Mindaugo menėje. '■

Ona Indrelienė gimė 1961 m. S
rugsėjo ti d. Rygoje. Mokslą pra- faĮgOgįk --t., - _ 

dėjo Rygoje, vėliau išvyko į Uk- ' JĮjjj
rainą ir ten tęsė mokslą. Po 
Pirmojo Pasaulinio karo su tė- įąBL- 
vais grįžo ’Lietuvon. , &

Būdama Lietuvoje mokytoja-
vo. Lietuvai atgavus nepriklau- r-’. ’
somybe, kraštas okupantų buvo .agFgg
nualintas ir mokytojams teko! _
dirbti be atlyginimų, vien vaikų 
tėvams remiant. Ona Indrelie
nė -iš jaunystės buvo pratusi au
koti savo jėgas tautiniams rei
kalams,' dėlto mokytojos darbas 
jai buvo mielas — mokyti jau
nimą nežiūrint visokių trūkumų.

Jubiliatė 1929 metais atvyko 
f Kanadą, apsigyveno Toronto 
mieste, suorganizavo vietos lie
tuvių mokyklą ir joje mokyto
javo. Į / -' ‘ "

1934 m. O.. Indrelienės na
muose įsisteigė SLA 236 kuopa. 
Nuo kuopos įsteigimo iki šiai 
dienai, tai yra 42rri metai, O. 
Indrelienė eina vienas iš sunkiau
sių kuopoje pareigų — finansų 
sekretoriaus. 1940 metais ji bu
vo viena iš Kanados Lietuvių 
Tarybos organizatorių ; Kanados 
lietuvių moterų bendruomenės 
Toronto skyriaus iniciatorė ir 
tremtyje- esančių lietuvių- šeipL 
m ui sudarytos Dainos draugijos 
aktyvi veikėja. O. Indrelienė 
kaip tik sužinojo, kad yra pabė
gusių į Vakarus, Sovietams oku
pavus Lietuvą, tuojau ėmėsi ini
ciatyvos šelpti juos ir tarpinin
kauti prie Kanados valdžios, 
kad leistų daugiau pabėgėlių lie
tuvių atvykti į Kanadą, ir O. In- 
dręlienės. pastangomis daug lie
tuvių yra atvykę į Kanadą. Už padėjo įvairiais patarimais.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|lenc«« galima gauti puikiy knygų, kurloa papuoš bat kokią 

knygų sol n t* ar lantyna.
, AlokMndras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. įdomūs jaunu dieną 

atsiminimai ir jvykių bei vietą aprašymai, skaitomi, kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimą įvyktą prisimlnl- 
ir laiko Jvykią Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 dalią. 296 ęsL kaina $5.

Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMaHr MINTYS. H tomas. Gra
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $8-00. Minkštais viriL__$5.00 

^Prof. Vacį. Biržiška. SENŲJŲ LfETUVfšKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalia. 208 psL. Įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — S2.00; H dalis. 225 psL įrišta * ‘ ’

. tris vtrSęlisis ___ ._________ ...___
- Henrikas ■ Tomas
y- Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, fliu- 

stradjomh Ir dokumentacija. 336 psl_ kainu $8.". ’ . -
P. KeslOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalią Uetirioa 

partizaną buities romanas 292 puslapiu Kaina $3.
Janina NarOnė, TRYS IR VIENA,- jaunystės atsiminima l 

170 psl _ i------------------------- --------- i------- —— $3-00
M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos braožti 233 

puslapiai ----------------- i------------------------ :--------- $3.00
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

Bendras vaizdas darė iš svei
kintojų;-susidarė, kad jubiliatė 
iš pat jaunystės yra aktyviai įsi
traukusi į tautinę, kultūrinę ir 

veiklą, už '_  __
vo did liausią7 įvertinimą, lietir- ALT© suvažiavimui savo nuo- 
vįų simpatiją, o tai yra trumpa- širdžių padėką už vedamą iš- 

£aHa jubiliatės prie garbės'me žmogaus gyvenime brangiau, tvermingą ir nenuilstonią ko- 
stalo sėdėjo: dukra su vyru ir 
vaTzais, T ietųvęš generalinis 
konsulas Kanadoje Dr. J. žmui- 
dzinaš su ponia, Kanados Lietu
vių Bendruomenės pirm. J. Si- 
manavičius, Mažosios Lietuvos 
veikėja Edą Jankutė.

Svečiams susėdus vėl per gar
siakalbi pranešė, kad oficialų 
pagerbimą pradėsime su šampa
nu. Svečiai prisipylę šampano 
taures jubiliatėj sudainavo Il
giausių metų! ' •

Onos Indrelienės .pagerbimo 
ceremonija tęsėsi 2:30 valandos. 
Per tą.laiką vyko sveikinimo kal
bos, sveikinimai *raštų, meno 
programa ir jubiliatės veiklos 
apžvalga nuo jaunystės iki šių 
dienų. *;

Sveikinimo kalbas pasakė Lie
tuvos konsulas Kanadoje Dr. J. 
žmuidzinasKanados Lietuvių 
B-nės pirm/J. Simanavičius; ir

suruo- vą. siekiant mūsų tautai lais
vės, linkėdami Dievo palaimos 
tolimesniuose darbuose, y , ’ * < * ’ < t- •

Indrelienė yra lyg tas) Ta pro^a norime suvažiavi- 
, šviečiantis Toronto mui pareikšti lietuvių evange- 

Nežinript dku priiicipinj -nusistatymą: »
j Laikome Amerikos lietuvių 
. išeiviją; vadovaujamą ALTo, 
I pagrindiniu veiksniu lietuvių 
| tautos laisvės kovoje, nes su
kdavo integralinę Amerikos, tau 
tos dalį, apjungia lietuvių iš
eivijos demokratinės jėgas ir 
nėra nei moraliai, nei teisiniai 
apsunkinta įvykdytais kolobo- 

Meno vienetai su linkėjimais rantų nusikaltimais okupacijų 
jubiliatei įteikė daug gražiausių 
gėlių, nes jubiliatė meno viene
tus remia darbu ir aukomis. Ju
biliatei įteikė., bendrą dovaną — 
spalvuotą televiziją, o Mažosios] 
Lietuvos veikėja Edą Jankutė 
tautinę juostą 300 metų senu- 

Mažosios Lietuvos veikėja E. ! m0» ^urią jubiliatė labai įverti- 
Jankutė. SLA 236 k. pirm. H. 
Chvedukas-perskaitė SLA pre-, 
zidento Povilo Dargio sveikini-' organizatoriams, 
mą ir tarė sveikinimo žodį SLA - ----
236 k. vardu, kuopos pirm, pa- reiškė padėką ū 
reiškė, kad SLA nėra vien ap- baigė. “. 
draudos orgairizaci j a,. ‘_ 
Įsisteigė prieš 90 metų, o 
Lietuva buvo okupuota ir SLA - pavergtos Lietuvos 
yra pirmoji ‘kovotoja už Lietu
vos laisvę. Prisikėlimo parapi
jos kun. Simanavičius, Liet, 
kankinių parapijos kun. P. Ažu-

lą egzilinių veiksnių pavaldų- “kriminalinių nusikaltimų Ame 
mui, laikome neapgalvotu ir rikos žmonių vardu”. Amin pa 
pragaikštingu -žygiu lietuvių (arė busimam, prezidentui Car 
tautos laisvės, kovai.

Istorinė patirtis mus moko, 
kad egziliniai veiksniai yra. pri 
klausomi nuo kintančios pašau 
linės politikos > konjunktūros, 
kurios pasėkoje kiekvienu mo 
mentu gali netekti savo veik
los statuso. Toks galimumas 
verčia mus ieškoti atramos 
Amerikos lietuvių išeivijoje, 
kuri šiame laisvės- krašte per 
kartų kartas-įgavo savo nepri- 

balis, Liet. Evangelikų Išgany- žvaigždžių. ;Įš žemės geromis klausomo veikimo teises, 
tojo parap. kun. A. Žilinskas, To- atmosferos sąlygomis galima 
ronib Lietuviu Namų. J. .Straz- matyti dik, gpie-i 6,000 žvaigž- 
das; jubiliatės dukra ir anūr džių. j f • .

“Nevainikuotas 
škotų karalius’*

NAIROBI, Kenija. Ugandos 
prezidentas Idi Aminas pasi
gyrė, kad tjo “draugai Škotijo
je” paskelbė jį “nevainikuotu 
škotų karaliumi” ir kad jis as
meniškai atvyks į iškilmes kai 
Škotija pataps nuo Anglijos ne 
priklausoma. Britų darbiečių 
vyriausybė šią savaitę paskel
bė kad ji žada Škotijai ir Wa
les suteikti ribotą savivaldybę 
per sritinius parlamentus.

Aminas ne tik pats pažadėjo 
atvykti į Škotijos “nepriklau
somybės nuo Lononodo” -iškiL 
mes, bet ir škotų “vamzdinin- 
kų orkestrą' atsiust Ugandos 
kariuomenėje esąs toks orkes
tras.

Keturiems škotų turistams 
Aminas pasakė, kad jo nuomo- 

metais iškilę ne Jimmy Carter bus geras pre 
zidentas, tik patarė Kissinge- 
riui neduoti jokios valdiškos
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Chicagoje ir priemiesčiuose:

melams —, $30.00
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trims mėnesiams  $8.00 
vienam mėnesiui --------------- $3.00

Kitose JAV vietose:
metams __
pusei metu

laisvų kraštų prekyba gali būti sėkminga tiktai su lais-l 
vu žmonių judėjimu. Jeigu žmonės negali laisvai iš vie-' 
nos valstybės išvažiuoti į kitą, negali pamatyti prekių 
ir žaliavų, tai kalbos negali būti apie prekybą. Be to, 
sovietų valdžia Helsinkyje buvo pasižadėjusi leisti vi
soms jos valdomoms tautoms ne tik gauti platesnių in
formacijų apie gyvenimą užsienyje, bet leisti jos paval
diniams ne tik išvažiuoti bet ir grįžti į Rusiją ar rusų 
valdomas teritorijas. Iki šio meto rusai šių sąlygų nevyk
do.

Lietuviai turi dar stipresnį skundą ir rūpestį, negu 
53L00 j Amerikos kongreso nariai, pareikalavusieji leisti sovie- 
518.00 fr, -n-jvsildi-niama it cnondo ««_
$4-00

57 JO
52.50

530.00
516.00 į

$14.00

trims mėnesiams 
vienam menesiui

Kanadoje:
metams --------- -
pusei metų — 
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, i Skiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted SU Chicago 
HL 606(^. Telef. HAymarket 1-6100

Pinigus reikia siųsti pašto Mont? 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus jekm&dįeniu*., nuo

tų pavaldiniams išvažiuoti ir grįžti. Didžioji spauda ap- 
rašinėdama JAV kongreso nutarimą, dažnai mini leidi
mų žydams išvažiuoti iš Sovietų Sąjungos-. Toks rašy
mas yra tikrovės, iškraipymas. Kongresas reikalavo 
leisti išvažiuoti ne tik žydams, bet ir kitų rusų paverg
tų tautų žmonėms. JA Vkongresan išrinkti žydai gar
siausiai kovoję už' žiaurų sovietų valdžios elgesį, bet jie 
reikalavo leisti ir kitiems išvažiuoti. Buvo paminėti lie
tuviai, latviai, estai ukrainiečiai, gruzinai ir kitos ru
sų pavergtos tautos. Sovietų spauda taip pat tebekalba 
apie reikalavimą išleisti žydus iš Sovietų Sąjungos. Rei
kalauta išleisti ne vien žydus, bet ir kitus rusų paverg
tus žmones, įskaitant ir lietuvius, šiandien iš Lietuvos 
gali ištrukti tiktai tas lietuvis ar lietuvė, kuris išteka už 
žydo ar veda žydaitę, žydai anksčiau pradėjo kovą ir 
atkakliau kovoja, bet išvažiuoti turėtų turėti teisę kiek
vienas žmogus, kuris nori išvažiuoti iš sovietinės vergi
jos- .

Be to, lietuviai savo santaupom patyrė, kokias leng
vatas sovietų muitininkai duoda pavergton Lietuvon 
siunčiamoms-dovanoms. Jau anksčiau sovietų muitinin
kai nulupdavo .po kelis muitus už siunčiamas prekes, bet 
šiandien joks dovanų pasiuntimas didžiausiame varge 
gyvenantiems žmonėms neįmanomas. .Sovietų muitinin
kai vagia pasiųstas prekes, keičia jas į menkesnes koky-

Sekretoriui nereikėjo važiuoti
šiomis dienomis skaitėme gana plačiai aprašytą JAV 

finansų sekretoriaus Simon kelionę į Didžiąją Britani
ją ir Sovietų Sąjungą. Sekretorius vyko ne vienas, bet 
40 patarėjų, žmonos, vaikų ir draugų lydimas. Buvo pa
skelbta, kad jis praleidęs dvi dienas Londone, kur tarėsi 
su pasvirusio britų svaro specialistais, o vėliau išvyko į 
Maskvą, kur turėjo įtikinti sovietų valdžios atstovus ir 
Maskvoje prekiaujančius Amerikos biznierius apie ne
paprastai didelį norą daryti sovietų valdžiai naujas pre
kybos lengvatas.

Apdairūs žurnalistai apskaičiavo, kad ši paskutinėj 
finansų sekretoriaus kelionė į užsienius nepaprastai 
brangiai kainuoja. Oficialiam vizitui sekretorius nemo
kąs važiuoti vienas, reikalingų informacijų jis neturi, 
veikiančių sutarčių neprisimena, todėl kiekvienam svar
besniam klausimui jam reikalingas patarėjas, svarstomo 
klausimo specialistas, kad galėtų čia pat pasitarti ir da
ryti sprendimą. Finansų sekretoriui buvo reikalingas 
didelis lėktuvas, kad sutalpintų visus patarėjus. Apskai
čiuota, kad ta kelionė kraštui kainuosianti apie 150,000 
dolerių.

Niekas nieko nesakytų, jeigu sekretorius, padaręs 
tokias dideles išlaidas, būtų bent sovietų valdžios atsto
vus ir Maskvoje veikiančius Amerikos biznierius įtiki
nęs, kad JAV vyriausybė, kongresas ir didelė krašto gy
ventojų dauguma nenori daryti dabartinei sovietų val
džiai didesnių prekybos nuolaidų. Iš spaudos.pranešimų 
neatrodo, kad sekretorius William Simon būtu atlikęs 
savo pareigą. Įtikinančių argumentų jis nemokėjo susi
rinkusiems sovietų valdžios atstovams išdėstyti, o gal 
nemokėjo Amerikos gyventojų ir kongreso atstovų min
čių aiškiai perduoti. Didžiosios spaudos agentūros pra
neša, kad Amerikos ir Sovietų Sąjungos prekybos ir 
ekonominė taryba, išklausiusi sekretoriaus ir Brežnevo 
pranešimų, nutarė reikalauti, kad JAV darytų dar di
desnes nuolaidas sovietų Sąjungai. Rusija nori gauti iš 
Amerikos pačias lengviausias prekybos sąlygas. Be to,1 riaus Simon Maskvoje pasakytos kalbos, bet jeigu jis Vasario proga aukas.

Vieni kalbėtojai savo mintis 
mų muitų, tai jam visai nereikėj d ten važiuoti. Jeigu nei

V. KAROSAS
kviesdamas abi suskilusias da
lis atstovauti suv ažiavime, bet 
tik Reorganizuotos LB atstovai 
dalyvavo ir tarė savo-žodį, o 
PLB prisiuntusi sveikinimų ras 
tu,, pasirašant vien Valdybos 
sekretoriui.

(Komentarai)
35-jį ALTo suvažiavimą te- dėstė ramiu tonu, kiti, karščia- 

ko palydėti su širdgėla ir nu-f vosi ir vardino frontininkus 
šiminimų, nes j ame,,, kaip ra- kaip įžūlius ALTo griovėjus, 
šiau savo komentaruose, vieš- Į kiekvieną sveikinimą su va
pa tavo “bailumas, neryžtingu- žiavimas reagavo gausiais plo- 
mas, mėginimas bet kuria kai- ’ jimais ar žodžiu, reikšdamas 
na ieškoti kompromisų, kurie ■ savo pritarimą ar paneigimą, 
veda ALTĄ į idėjinį bankro- iattėtojUj a

. tėtis dr. J. Meškauskas, pirma 
i patikrinęs suvažiavimą, kad 
Katalikų Federacija f toliau 
rems ALTą, pasiųsdama į jos

U” .
Visai kita dvasia ir nuotai

ka padvelkė vos įžengus į 36-
bės gaminius, skriaudžia prekių gavėją ir verčia mokėti į ii^LTo 

į .* . ■ . n .j xarY.ua xr vaiuyu^ ur*Lawn Galima. > A_
pasmukta nuogiau Clucagos ploiinH!,

suvažiavimui vie-_ , t ■ . J.. J- a_J-bet.. vos jam pradėjus desty- 
i ti, kad kiekvienas lietuvis ga
li savo laisva valia 16 Vasario 
auką skirti ir kitiems yeisk- 
niams, kaip suvažiavimas pik
tais šūkavimais nutraukė jo 
kalbą. Teko dr. Bobeliui apra
minti įsikarščiavusius atstovus 
ir, prisilaikant parlamentari
nių normų, išklausyti priešin
gų minčių. ' '

Suvažiavime nebuvo pers
kaityti sveikinimai raštu, ku
rių gauta šiais metais žymiai 
daugiau. Reikia manyti, kad ir 
juose pasisakys už tvirtą AL- 
To laikyseną, išblaškytos kapi- 
tuliacinės nuotaikos ir parei
kalauta ginti ALTą nuo visų 
griovėjų.

Nors' pirmininkas, pareiškęs 
ALTo nusistatymą, kad nesi-

muitus išsiuntimo vietoje, sovietą muitininkams prekių 1976 m* laPktičie 13 d. Oak 
nemačius ir tikrosios jų vertės nenustačius. LTž Ameri- 
koje pirktą paprasta skepetaitę sovietų valdžia nulupa didmiesčio
po 20 rublių ir daugiau, kada Amerikoje minėtą skepe- ta, Sheraton Tower viešbuty- 
taitę galima nusipirkti už du doleriu, o kartais dar ir su je savo ramumu ir j’aukumu 
nuolaida. Bevertis rublis padaryta^ brangesniu už dole- prisidėjo prie nuotaikų sudary 
rį, skepetaitėms ir kitoms panašioms prekėms prime- , Girdint aphnkui gyvus su- 
tamas muitas kelis kartus didesnis, negu tos prekės vertė. * važiavuslllj^

’ . r vius pokalbius kele ophmisti-
Nepaprastai baisus Sovietų Sąjungos muitų lupimas ne nuojautą, kad šiame suva- 

yra pati didžiausioji gėda, kurią laisvasis pasaulis iki, ^\avime ^us tartas tvirtas žo- 
šio meto toleruoja. Maskvoje vykusioje konferencijoje,

iSkAlti .TAio-n Ra™<J P° nusistovėjusį suvazm-sio :
šitas klausimas reikėjo iškelti. Jeigu Sovietų ■ Sąjunga vlmo aadaryIno procedūrų. 
nori gauti dar didesnes lengvatas, tai ji pirmoji turi f jau pirmieii ^eikintojų žo- 
pradėti tas lengvatas taikyti savo muitinėse.^Jeigu biz- džiai nuskambėjo.ne įprastinė 
nieriai turi drąsos reikalauti, kad rusams būtų duotos mis retorikos frazėmis, bet sto 
dar didesnes lengvatos, o jie neturėjo reikalingos drą-' ta ginti ALTą nuo visų mėgi- 
sos Brežnevui ir kitiems sovietų vaizbūnams pasakyti, ii sugriauti, pajungti Lie
kokius muitus sovietų vaidžia lupa už papraščiausias Bendruomenei, savintis
prekes, tai jiems ne vieta buvo. Maskvos prekybos ir kos hetuvių išeivijai, kenkti jo 
ekonomijos pasitarime. Tuo tarpu neturimu, sekreto- veiklai ar grobti renkamas 16

Maskva nori gauti ilgamečių kreditų ir pačių naujausių nepriminė sovietų valdžios atstovams iš lietuvių lupa- 
pramonęs gaminių. __ ___ ---------------- ----------------- ---------- -----------—

Dabar aiškėja, kad pasitarimų metu ne tik pats vienas patarėjas jam apie.-šią žiaurią, padėtį .nepasakė,* _ ______
Brežnevas, bet ir kiti sovietų valdžios atstovai reikalą- tai patarėjai iš jų labai silpnučiai- Juos reikėjo ne Mask- lengvatų, jeigu dabartiniai sovietų ^imperijos valdovai 
vo pakeisti kongreso priimta įstatymą Amerikos ir so- von vežti, bet į mokyklą siųsti. , nesutiks nuimti muitų siunčiamoms dovanoms.

Negalima daryti Sovietų'Sąjungai jokių, didesnių

Td 36-sis suvažiavimas, kuris 
nepaliko mažiausių abejonių, 
kad stojama kovon prieš visus

urpatorius irjo veiklos kenkė- • • i ' • • .' *■ ' <£-'■
JUS. .į

Dr. K. P- belia pranešimas
Dr. K. Bobelio asmenyje AL- 

Tas susilaukė vieno iš -energin 
gausių ir sumaniausių vadovų 
visoje savo istorijoje. Jis stebi 
na visus savo, rodos neišsemia 
rija energija sugebėjimu efek
tingai dirbti, greitai galvoti ir 
surasti tinkamus sprendimus. 
S avo pranešime jis įrodė savo 
sugebėjimą ne tik greitai su
siorientuoti susidariusioje po
litinėje painayoję,. bet gretai 
užbėgti - grėsmei už akių. Kaip 
politinis taktikas, jis neturi sau 
lygaus visame lietuvių išeivi ' 
jos politiniame ’ horizonte ir 
kaip strategas neperžengia di
plomatinio veikimo ribų..1

(Bus daugiau) ‘

• Nors TV rodė apie pomir
tini gyvenimą, bet nieko nesakė 
apie mirusį vertybės popierių, 
maklerį Martin Sheets iš Ter- 
rt Haute, Indianą. Prieš mirda
mas jią įsakė laikyti visą laiką 
šviesas .mauzoliejuje ir įvesti te
lefoną, kad atsibudęs galėtų pa
skambinti į šį pasaulį. -Iki šiol 
jis nedavė jokios žinios, nors j ar 
prašymas yra išpildytas.'

Andrius Mironas

Kontraversiškasis Jack Londonas
(1876—1916.)

Šimto metų gimimo ir šešiasdešimties mėty 
mirties sukaktis

(Tęsihys)
• Kiek vėliau tą vakarą, bevaikščiodama sode, Char- 

mianf matė jo lange degant šviesą. Kiti dvaro žmonės 
atsimena tą žvaigždėtą ir vėsią naktį girdėję Londoną 
vaikštinėjant kambaryje.

Kitą rytą, lapkričio 22 dieną, 7 vai. naujasis tarnas, 
japonas Sekine atnešė į Londono miegamąjį įprastinį 
kavos puodelį, bet Londonas nepakilo, likdamas gulė
ti )lovoje susirietęs ant šono, su perkreiptu veidu. Tar
nas tuoj pažadino Elizą, kuri pažvelgusi į Londoną, 
pašaukė Charmian. Jos abi pakėlė Londoną ir pasodi
nusios bandė pagirdyti kava, bet bergždžiai — jis bu
vo be sąmonės.

; Dr. Thompson atvyko 8 vai. ir iš Londono tamsiai 
mėlynos veido spalvos pažino, jog jis paveiktas per di
delės narkotikų dozės. Atrodo, kad naktį jis galėjo bū
ti ištiktas nepaprastų skausmų. Jo kojos buvo trigubai’ 
storesnės nuo ištinimo. Ant grindų prie lovos, gulėjo 1 
dvi tuščios ampulės su užrašu “Morphine sulphate —, 
i ! ų. with atrophine sulphate 1/150 grain.” Kiek
viena an.puiė buvo lygi 25-ms Londonui prirašytų vais 
tu tabletėms.

Ant stalelio, j.rie lovos, buvo raštelis su apskaičia
vimo skaitlinėmis Matyti, jis bandė-apskaičiuoti kokia

morfino dozė būtų mirtina... Vėliau ant stalo rastas 
laiškas dukteriai Joanai aiškiai parodė,, jog jį rašyda
mas Londonas dar negalvojo apie mirtį. Aišku, kad iki 
nepakenčiamų skausmų, užėjusių tą naktį, Lononas 
nebuvo galvojęs apie nusižudymą.

Pelenai ir uola
Atvykus kitam gyytojui, visą dieną bandymai at

gaivinti Londoną baigėsi nesekme. Nepagelbėjo jo
kios priemonės. Iš San Francisco ir Oaklando atvyko 
dar du gydytojai, bet ir jie negalėjo Londoną grąžinti 
sąmonėm Tik apie vidudienį jis pravėrė akis ir pajų- . 
dino lūpomis, po to vėl sukrisdamas. Keli darbininkai 
prie namo ėmė šūkauti “pabusk! Užtvanka plyšo” Jie 
manė, jog nelaimė jo dvare grąžins jam sąmonę.

Tačiau jis gulėjo nejudėdamas. Jeigu ir turėtų 
kiek sąmonės, tai ji pasisakytų už mirtį, nes jis visada 
tvirtino, jog žmogus turi neginčijamą teisę “numatyti 
savo mirties dieną” arba “individo teisę nutraukti sa
vo gyvenimą”. Atėjus vakarui, Londono alsavimas 
pasunkėjo ir oras sunkiai šniokštė iš plaučių. Tai lai-! 
kas, kada kiekvienam tenka eiti anapus.

Londonas mirė 7:45 vai. vakare. Dr. Porter vienas 
pasirašė mirimo dokumentą, mirties priežastimi nuro-! 
dydamas uremiją.

Netrukus žinia apie Londono mirtį paplito visame 
krašte ir pasaulyj- Europoje daugelis laikraščių skyrė 
nekrologui apie Londoną žymiai daugiau vietos, kaip 
pvz. apie Austrijos- Franz Josefą, mirusį dieną prieš 
tai.

Laidotuvių dieną Charmian ir Louis Stevens, atvy
kęs pareikšti užuojautos, jodinėjo netoli “Vilko na
mo”-griuvėsių. Nedideliame baseine juodu pamatė kai

ką plūduriuojant Priėję artyn, pažino šuns Possum' 
kūną. Šuo tuoj po Londono mirties dingo iš namų. Char 
mian buvo įsitikinusi, kad Possum nusiskandino,' nete- 

. netekęs savo šeimininko,
Londono kūnas buvo sudegintas Oaklando krema

toriume. Lydinčiųjų mažame būrelyje buvo pirmoji 
žmona Bess su abiem dukterimis, motina Flora, atsi
kėlusi iš ligos, Dr. Porter, George Sterling, Charmian 
ir buvęs tarnas Nakata. Jaunasis japonas į buvusiojo 
pono karstą įdėjo raštelį, kuriame užrašyta: “Tavo žo
džiai buvo sidabras. Tavo tyla dabar yra auksinė.”

Varinis cilindras su Londono pelenais buvo įkastas 
tarp medžių, kalnelyje, netoli dvaro namų. Užvertus 
kelias tonas cemento, kapo viršuje užritinta didelė 
raušvai-ruda uola be jokio įrašo, nes Londonas pra
šė tokiu būdu jį palaidoti netoli Greenlaw pionierių 
vaikų.

Londono palikimas
Nors visą gyvenimą siekęs materialinių turtų, Jack 

London paliko didelį literatūrinį lobį. Per kaip rašy
tojo, 17 darbo metų jis parašė nesuskaitomą daugybę 
novelių, straipsnių ir reportažų kone visiems Ameri
kos laikraščiams ir žurnalams, o iš 50 atskirais pava
dinimais išleistųjų knygų tik 7 buvo išleistos po jo 
mirties, būtent, romanas “Hearts of Thtee” ir 4 nove
lių knygos, “The Red One, “The Human Dritf”, On the 
Makaloa Mat” “Dutch Courage” ir du “šunų” romanai 
— “Jerry of the Island’’ ir “Michael, Brother of Jerry”, 

Skaitytųjų patogumui pravartu surašyti visus Jack 
Lohdono knygų pavadinimus chronologine tvarka. Pa
žymėtina, kad tik pirmosios jo knygos buvo išleistos 
kitų (leidyklų — “The Son of the Wolf”, Houghton Mif

flin; “The God of His Fathers”, McClure, Philips; “A 
Daughter'of the Snows”, Lippincott ir “The Cruise of 
the Dazzler”, Century. Be to, 1912-13 metų susipyki
mo su Macmillan leidykla laikotarpiu, “A Son of the 
Sun”, Double day. Page ir keturios kąygos (“Smoke 
Bellow Talles”, “The Night Born”, “Th Abysmal Bru^ 
te” ir “John Barleycorn”) išleistos Century leidyklos. 
Visas likusias 41 knygą išleido Macmillan leidykla,’ 
įskaitant tris scenos veikalus ir visas pomirtines kny-i 
gas.

Jack Londono veikalai:
1900 m. — “Th®- Son of the Wolf
1901 m. — “The God of His Fathers”.
lą02 m. — “A Daughter of the Snows”, “The Cruise, 

of the Dazzler*. '; v - - f
1903 m. — “Children of the Frost”, “The Call of 

the Wild”, “The Kemp ton-Wace Letters”, “The People 
of the Abyss".

1904 m. — “The Faith of Men”, "The Sea Wolf”.
1905 m. — “War or the Clesses”, “The Game”, “Tjh 

les of the Fish PaįroTz
1906 m. — “Moon-Face”, “Scorn of Women” (drat

ma), “White Fang”. -.r;.
1907 nt — “Love of Life”, “Before Adam”, “The 

Road”, “The Iron Heel”.
1909 in. — •Martin Edeą* *Loit Puce”. x r

f ( • ' - /f *
(Bus daugiau)' *, '
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palinksminantį jojo pažadą,

DR. K. G. BALUKAS 
AKUiERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGU A 
6449 So. PuUxki Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal sus-tarunu 

lei nęatsibepia, skambinti

' Chicagos Lietuvi y (Vkeazioroiy — 
Meškeriotojų klubo susirinkimas įvyks 
sekmadienį gruodžio 5 d, 2 vai. po- 
piet šaulių namuose, 2417 W. 43 St.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

1 Meeting and Christmas party of 
Lodge 63 will take place on Decem
ber 5, 1976 at 12:00 o'clock noon .

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

Refreshments after meeting.
! Please attend. Valdyba

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.

1974 m. gruodžio 12 patvirtinu-1 
si timsterių pensijų fondo tary-

Dėkojame Dievui už tokį brangu ir širdį palinksminanti jojo pažadą, 
kuris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku-~ 
ries kunigaikžėiai darys teisybę. (2r. Iza. 32:1; Pat. 14:7). B tikrųjų šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visu tautu pageidavimas". Jos vei- 

, kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminė* Joje bus suteikta žmo 
i rėms pilno ir amžino gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumai, 
Į gerovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.

Visi žino, kad mirtis yra Žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml-.. 
rusU|i? | t< klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F, ZAVIST, 3715 WEST 66tfa STREET, CHICAGO, ILL 60629
ŠV. RAITO TY KINIJOJ Al

Telef. PR 84229

DR. ANNA BAL1UNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES, 
IR GblALtS LIGOS 

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimu

Be tu, advokatas Baronas dar 
kaltinamas, kad jis 1974 m. su
klustoj ęs muk esčių pareiški-1 
Ūlą.

Adv. Baronas yra artimas 
draugas anksčiau buvusio tim* 
sterių pensijų fone patarėjo 
A. M. Durfmano. Ddrfmanas 
yra sėdėjęs kalėjime, nubaudus 
jį 1972 m. už 55,000 dol. kyšio

metinw susinnkunaa jvyks penkta
dienį gruodžio 3 d_, 1:00 vai. popiet 
Batan salėje. 4046 So. Western Ave. 
Nariai kvietiami atsilankyti, nes m 
daug svarbių reikalų aptarti ir bos 
valdybos rinkimas 1977 metams.

Po susirinkimo bus vaišės.

ŠVENTO RASTO RAM 
KIEKVIENA DIENA BUTINI

I1J1 M A

KRIKŠČIONIUI

i DACCA. —■ Bangladeš kariš
kis pulk. Žiaurias Ralunan’as 
perėmė iš prez. Abu Sadat’o 
Molianimed’o Sayern’o karo ir 
kitų įstatymų administratoriaus 
titulą, pradėdamas valdyti Ban
gladešą diktatoriniais pagrin
dais. Pirmiausia jis suėmė 11 
politikierių: suėmė buvusį Ban
gladešo prezidentą Khondakarą priėmimą, palengvinant. pasko- 
Mashtaųue Ahmed’ą, parląmęn- lą iš pensijų fondo.
to pirmininką, buvusius valsty- Jei kaltinamas adv. Baronas, 

- bės midisterius, partijų lyderius būtų teismo nuteistas, jis gau- 
ir buvusius parlamento narius, tų daugiausiai 41 metus sėdėti 
Pulkininkas Rahinan’as juos kalėjūue ir dar sumokėti 22,000

•'

kaltina valstybės korupcija.
j Tikrasis Bangladeš valstybės 

» prezidentas Sayem’as pasiliko 
j tik tituliniu prezidentu, pasira- 

į dančią visą valstybės valdymo 
į galią pulkininkui Rahman’ui.

. ; pulkininkui Rahman’ui. -
j Bangladešo valstybė neprik
lausomai valdėsi vos 5 metus, 

val“ Anksčiau ji buvo Pakistano vai- tree ' stybės dalimi ir vadinosi Rytų 
__ Į Pakistanas. Nepriklausomybę 

DK; PAUL V. DARGlS ?av« Hk ^stanui pralaimė

DR. PĘTER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WESi 71sf STREET 
Ofisas: HEmlock 4 5849 

Rezid. 388-2233 
OFISO BALANDOS: 

ihrmadiemais ir ketvirtai. 1—’ 
an trad., penktaieni nuo 1—5. 

ir šėštad. tiktai susitarus.

do! ' -
Adv. Baronas pasitraukė iš 

Lmsterių turtų vakiytęjo vietos 
1975 m. Dabar jis gyvena Las 
Vegas mieste, kur yra įsigijęs 
motelį ir užsiima finansinio pa 
tarėjo bizniu.

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 Wr 71st Street 
Telef.: GRovehiU 6-2345-6 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

Politinis prieglobstis
- korėjiečiui

* ■ A

VAŠINGTONAS.— Pietų Ko- \ 
rėjos pasiuntinybės patarėjas

jus karą 1971 m. gruodžio mėn.
su Indija.

Bangladeš valstybė laike pen-
<938 S-Manheim Rd„Wesfchester, III. kių nepriklausomo gyvenimo

metų jau pergyveno du kariš- sybės politinio prieglobsčio.,Jis 
kių sukilimus. Paskutinis suki- sutiko bendradarbiauti su JAV 
limas 'buvo 1975 hl lapkričio tardymo komisija, tyrinėjančia

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius.

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

T«U ^ox-2727 arba“ 56Z-27>8 _

R£Z.: GI 8-0873 /

DR.W.EIS1N-EISENAS.... - . ■ ■ ■ ■ ■
AKUŠERIJA 1X MOTcSŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ ' .CHiHURGUA 
6132 $o. Kedzie Ave„ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
sipepia. skambinti Ml 3-0001.

’ J.eieL.BE 3^893-.-' -

DR. A. 6. GuE v ECIyAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS į

.3907-West ,103rd Street
V-i^-^os. p?<ral susitarimą

mėnesyje, kuomeet prezidentu 
buvo įstatytas Sayem’as, buvęs 
vyriausio valstybės teismo vir
šininku.

Pensilvafuįos valstijoje^ Hunting
ton miestelyje yra didele Fiberglass 
korporacijos dirbtuvė, kurioje gami
namos priemones tankams apsaugoti. 
Paveiksle matome moterišką tikri
nančią tanky apsaugas, kad neatsitik
tu koĮtia nelaimė.

. v v o .tų žydai išsiuntė JAV preziden-ir žvalgybos agentas Klm Sang ,ui For<iui praSydanli duoti ins.
S JAV ambasadoriui JT

-- - - - ’ kejti klausimą apie žydų tauti-
* . v r . - - dooo a. naisiea rones mažumos kultūrinių teisių vaįšės ir dovanėlės, 
varžymus Sovietuose. ,

BRIDGEPORT© Lietuvių Namų Sa
vininkų draugijos priešmetinis susi
rinkimas ivyks gruodžio 4 d.. 1 vaL p. 
p. 3808 S. Union Ave. Įėjimas iš kie
mo. Nariai malonėkite atsilankyti, 
nes yra daug nutarimų ir valdybos J 
rinkimas 1977 m. Po susirinkimo vai
šės. Kviečia valdyba.

Stella Kaulakis, pirm.

LIETUVIŲ Moterų Piliečių Lygos 
priešmetinis susirinkimas Įvyksta sek
madienį, gruodžio 5 d„ 1 vai. p. p. 
3558 S. Halsted. Po susirinkimo bus 

Nut. rast.

GALI SUGESTI V. VOKIETI- jos pastangų, nesuvaldo kaiku- 
JOS — JAV SANTYKIAI rių Vietnamo teritorijos sri

čių.

Nubaudė 15 = 
direktorių

Tarkos teisriių viršininkas ir 
teisėjas J.-B. Parsons’nubaudė 
15 kartoninių dėžių ganiybč® 
Įmonių direktorių kalėjimu ir 
kariu pinigine bausme- už tai, 
kad jie susitarę bendrai palai
kydavo kartoninių dėžučių auk ■ 
tas kainas'

Jie; kiekvienas iš jų, nubausti 
i—60 dienų kalėjimo ir 5,000 
-r- iki 36,000’ dot pinigine baus-.

p *

OR; A A. V. JUČAS
1*9^44) 5614605

□DOS ČTGOS — CHIRURGIJA 
" lUrZ n. WESTERN AVĖ. ' n. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakoma* 12 vai.- ’’ 

Dg. EkAMK HECKAS 
y. cOPTOMETRiS^TAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
26H W1 71rt Sf. • T«L 737-5H9 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
/ “contact lenses”.

pagal susitarimą. Uždaryta tree

PR. LEONAS SElBUnS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

. 'PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 WEST 63rd STREET 
VsL: wr^ad. nuo 1—4 po pietų, 

ketvirtai nuo 5—7 vai. vak. 
' Ofise telef.: 776-2880 

Waujas rez. telef.:' 448-5545

” DR. VYT; TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

priktika, spec. MOTERŲ jigoi 
2652 WEST 59fh STREET

> TeU PR 8-1223
OFISO VAL,: pirm.. antradM trečiad 
ir pęuki 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie 
niaiv 2r4. vat po pietų ir kitu laik 

penai susitarimą.

buvusipareigūną

'J" 1 U—— ■»■■■■»

P? ŠILEIKIS, 0. P.
'uKlnurciYAS-^ROieziSTA:
aparatai ■ Pi -iezaL Med. Bau 
dažai Speciali pagalba kojom 
(Arch Supports) ir L i,

VhiL h—* ir 6—3. Šeštadieniais 9—-J 
o3rd $1., Chicago IH. 6062

ToloE; P R oi pact 6-5084

UlASPiuiuk. Urba Uuuesio laiaudor 
gražiau**?^ ii <.a.»ukai

mu papuošimui ir sezonines 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT?# ¥.2 tJAS, 

-DAUBARŲ SŪNUS

552S Įo. Are. — 586-122C
ra

Y

(Gėlės visoms progoms 
>BĖVERLY HILLS GĖLlNYČfA 
x X444 wESl Mrd STREE1

Telefonai: PR 84JB33 ir PR 8-0834 
Taip pat naujoji Barbaros ir 

Gene Drishiy krautuvė
• THE DAISY STORE; 

9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 
TeL 499-1318

rEmkite t-.•$ biznierius, 
kuris garsinasi

Tornadai Ulinojuje
CHICAGO. Oro Tarnybos 

statistika rodo, kad Hlinojaus 
valstijoje šiais metais buvo 27 
tornadai, kuriuose keturi žmo

UGDĖ ŠIO VALANDOJ 
Šcaiitr MAŽEIKA* EVANS 

A UIDOTUVIU D1RFKTOR1AI {
6845 So. Western Are. Air Conditioned CIupel and

REpublic 7-8606^8601 faclUties-.
Keat rartt rrreoa Ulott «*ly»e z*a«tee Ecptraa «a»c lew seen

kyšių skandalą, kuriame yra 
įsivėlusių Amerikos kongreso 
narių. ' . '

P. Korėjos pasiuntinybė pa
skelbė komunikatą, kuriame Vakarų Vokietijos kancleris
sakoma, kad minimas arnbasa- Helmutas -Spįunidtas išsitarė, 
dos tarnautojas Kim Sang jog V. Vokietijos ir Amerikos 
Keun niekad neprašė.politinio iki šiol buvę geri santykiai ga- 
prieglobsčio ir-kad jis tai aiš- Ii sugesti Amerikai priešinantis, 
kiai pasakęs ,P. Korėjos amba- atominės įmopės įrengimams 
sadoriūi ir taip pat JAV autori- Brazilijoje, kukiai statyti Vak.

(Vokietija yra’sudariusi sutarti nes žuvo. Bendrai per visas; 
su Brazilijos -vyriausybe. JAV-bes šiemet buvo 830 tor- 

; nadų 42 valstijose, kur nuo 
tornadų 44 asmenys žuvo. Illi- 
nojuj 1975 metais buvo 25.% 
tornadai. Per vieną šių metų 
kovo mėnesi Illinojuj buvo 12 
tornadų. Tornadais rekordą 
šiemet “laimėjo” Texas, kur 
šiemet tornadą buvo, 173, o 
žmonių auką — devyni buvo 
Arkansase.

tetams.

Griežti Kubos ’ I Ypač toks Jaugiamas politinis 

tremtiniai
i reiškinys gali ' pasireikšti prie 
' prez. Carterin naujos administ- 
racijos.

EUDEIKIS
VAŠINGTONAS. — Pasak U

Federalinis prisiekusiųjų tei
smas lapkričio 30 apkaltino Al
vina Baroną, dabar gyvenantį 
Las Vegas mieste, anksčiau bu- 
visį timsterių unijos turtų vy
riausiu direktoriumi, priėmus iš 
Kalifornijos prekybininko F. 
E. Bryanfo 200.000 dolerių ky
šį. Kaltinime sakoma, kad ank
sčiau buvęs timsterių turtų vai 
dytojas A. Baronas, priėmęs 
200,000 dol. kyšį, lengvomis są; 
lygomis suteikęs Bryanto Mt. 
Vernon Mem. Parko bendrovei, 
valdančiai Kalifornijoje-- kapi-

T---- _ ,=~L-------. ------------ ----M

ii SOPHIE BARČUS I
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is WO PA, 

1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet. — šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

TeleE: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629i r • e

ti 
n

%

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — PRna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Tol. WA 5-3043

MOVING
Apdraustas perkraustyma* 

ii jvairiv atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

o.- ,JT> . KODĖL HANOJUS ATSISAKO
S; ? e'V,'S °r d Rep.ort’ zur‘, MASKVA. Vienas' maskviškės 
nalo, Kubos tremiamai, gyveną ,kad
Amerikoje visokiais būdas sten at1s nr^.astis
giasi sutrukdyti JAV ir Kubos 
taikos pastangas. Jie net neveng 
tų likviduoti prez. Carterio nau
jos adminstracijos paregimus, 
jei butų reikalas ir jei tai padė
tų jiems neleisti geriems santy
kiams ‘tarp Amerikos ir Ku-1 “ 
bos.

Havojaus didžiausia priežastis 
nesutėiktf Amerikai dingusių 
amerikiečių karių likimo žinių 
yra ta, jog kariai yra dingę be 
žinios karo sąmyšyje' ir kad Ha- 
vpjaus vyriausybė, nežiūrint

♦ Kiškio širdis muša 300 kar 
tų. į minutę. Kanarėlės alsuoja 
apiel08 kartus per minutę.

GAIDAS— DAiMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

»

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

y ¥2

s — NAUJIENOS, CHICAGO ą ILL— Friday, December t, 1976

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

Certificate 
(Minimum $5,000).

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
' (LACKAWICZ)

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

51/4
Passbook Savings. 

All accounts com
pounded daily —č 

paid quarterly.

P. J. RIDIKAS
SM4 So. BALSTED STREET Phon«: TArd. 71511

8929 So. HARLEM AVE

TeL 598-9100

Nuo
1914 metų

Dėkojame

Mes norė
tume būti Jums naudingi

$40,000

/ BALZEKAS MOTOR’S
Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pąrdąvėjas lietuvis
Kas ta Richter scale | W Ar;!lt-r ^e.,

Kaip apskaičiuojamas žemės 
drebėjimas *

CHICAGO. Richterio lentelė 
arba Riciitero skalė (scale) yra 
labiausai priimtas metodas ap
skaičiuoti žemės drebėjimų 
smarkumui pagal drebėjimo pa 
darytos destrukcijos diduma. » 
Ta> yra matematiškoji formule » 
Išmatuoti n- apskaičiuoti drebė- » Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
jimo sukeltos (atpalaiduotos) | Station Wagon’s už S3,570 ir daugiau,
energijos kiekius, seismografų » , (Vartotos mašinos — urmo kainomis)

Ricliterio skalėje (lentelėje) « GenaUS1 niechanikai tais>'mo lr Pampos departamente 
užrekorduotame skaičiuje kiek
viena skaitlinė 1 (vienas) reiš
kia dešimteriopą jėgos didumą. 
Pavyzdžiui drebėjimo skaitlinė 
7.8 reiškia 10 kartų smarkesnį 
drebėjimą už 6.6 skaitlinę- IDre- 
bėjimo skaitlinė 4J> reiškia, 
kad drebėjimas skaitomas ga 
lingas, o 7 reiškia, kad drebėji
mas gali padaryti ar yra pada
ręs didelių nuostolių plačiu ma
stu.

, Paskutinysis žemės drebėji
mas Turkijoje registravo Rich
ter 7.6. 'z “ •. >■'

Lentelę arba skalę išgalvojo 
Kalifornijos Technologijos In-j 
stituto seismologas Charles Fra n' < 
cis Richter. Jo išradimas turi 
pirmenybę, kadangi pagal jo 
skalę drebėjimo smarkumui iš
matuoti nėra reikalo keliauti į 
drebėjimo vietą.

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

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių- X
Oireklorių
Asspciacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namu
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės.
Jums už mums parodytą
pasitikėjimą.

ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki

Brkloevleėt, Illinois 60455

SOVIETŲ ŽYDŲ PRAŠYMAS..

MASKVA. Laiškų su 102 pa
rašais iš devynių Husijos mieš

IRI
MIDLAND 
SAVINGS 
AMO LOAN ASSOCIATION

•4 ARCHER AVENUE 
CHJCAfiO, RUNGU 

PHONEt 254-408

■BRaMBMOMM

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. »Ulh Ave^ Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LTTUAMCA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

J.eieL.BE


- ■&***?£

Dalis CMž klubo ūkio su miškeliu ir maudymosi baseinu RENTING IN GENERAL

55 *

STATI FA tM

i

Dr. Rolandas Giedraitis,

BESTIHINGSINŲFE^

REALESTATE
1625 WEST 71 STREET

Kristina Griniūtė paskambino 
pianinu ir 14 mėty Dūda pa-

Call Frank Zapolis
3208Va W.95trh St 
r. GA 4-8654

*

i"

AR JAU PASIDARĖTE 
SAVOTESTAMENTĄ?'.

Tuo reikalu Jums gali daug

PERRY PLAZA MOTEL .
1007 Park Ave, Hot Springs, Ark. 
Savininkai Albertas ir Kastutė Rožė- 
na£ Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tet.'j 
501-623-9814. ' (

GUILDERS AND CONTRACTOR! 
Namu Statyba ir Ramentas

tMSURANCI
v _ ?

Sii legališkomis formomis . 
Ąnyga. su formomis gauna-

kas. Nors klubo nariai dar, 
gal būt, nei vienas “strielbos” 
neįsigijo, bet jau verčia iš ko-

peržiūrėta, “Sūduvos” 'išleista
knyga —. .-

ELEKTROS ĮRENGIMAI. 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS _ 
4358 So. Washtenaw Ave.

2 Tel.: 927-3559

Lakričio 13 dieną Cicero Me 
džiotojų ir Meškeriotojų klu
bas “Ešerys” surengė metinį — 
sukaktuvinį pobūvį p. p. Peč- 
kių svetainėje, 1501 So. 49 Ave, 
Cicero, UI. Visi bilietai išpar-
duotin. Tad svetelių prisirinko kė, kad be Naujiem] yra nuo- 
labai daug. Visus vaišino p. bodu ir joms nėra kito laikraš- 
Pečkienės pagarsėjusi kulina- čio pakaitalui. Vakar ji užsakė,

MISCELLANEOUS 
(vairūs Dalyk:'

>eTTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue • 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS. savininkas 
778-8165

CICERO
Puikus Bendruomenės balius grojo smuiku.

Knygos kaina $3.^ Su legališko-

Cicero lietuvių (r.) bendruo
menės apylinkė kas rudenį su
rengia balių.

šiemet jis buvo lapkričio 
mėn. 27 d. Buvo tikėtasi apie 
200 svečių, bet atvyko virš 
220, dėl to maistą gaminusioms 
p. p. Dvilaitienei, Novickienei, 
Pranskeviuienei, Vyšniauskie
nei, Zumarienei, Aunimienei ir 
kitoms reikėjo gerai pasitemp 
ti, kad galėtų visus atvykusius 
pilnai aprūpinti. Tos pačios 
šeimininkės maistą gamino, su 
maža pagelia, į stalus nešė, 
paskui stalus nuėmė ir indus 
sutvarkė. Visos šeimininkės ne 
vien, kad už darbą nieko neė
mė, bet dar iš savęs ir maisto 
produktų dadėjo. Taip pat ne
ėmė Baltic kepyklos savinin
kas Ankus už pristatytus vaka
rui piragus. Bare nepaprastai 
gerai dirbo Dubauskienė ir A- 
šoklis.

Visi programos dalyviai su- 
' surinkusiųjų buvo šiltai įver
tinti ir padėkos jiems netrūko. 
Kai įsisiūbavo šokiai, prie or
kestro padainavo Irena Pet
rauskienė ir Dr. Briedis. Lai
mės šulinį pravedė Stasys Ber 
natavičius. Jaunimui buvo nu
matyta 2 stalai, bet jie prie jų 
netilpo. Pranešinėjo Sofija Pa 
lionienė.

Vakaras Bendruomenei pali
ko gražaus pelno, o visiems 
dalyviams gerą įspūdį.

S. Paulauskas

— V. Eidukevičius, Richm
ond. Hilll, N. Y., sveikindamas 
Naujienų vadovybę ir bendra- 

-darbins už neatiaidų okupuok 
los Lietuvos ir pavergtų Jietur 
viy reikalų gynimą laikantis 
vidurio kelio, nenukrypstant 
nei j kairę, nei į dešinę, atsiun
tė $10 Naujienų paramai. Dėkui 
už auką ir už laiške iškeltus 
klausimus bei duotus patari
mus, išreiškiant savo nuomo
ne. 1

■ — Ponia Lucy Sukuris ii Ga 
ge Parko apylinkės atsiuntė 
anglų kalba laišką dėl netvar
kingo Naujienų, ir kitų laikr’aš 
čių pristatymą per paštą Laiš
kas asmeniškai perduotas kar
tu su administracijos pastabo
mis atitinkamiems Chicagos 
centrinio pašto pareigūnams. 
Dėkui už reikšmingą laišką ir 
ta proga atsiųstą penkinę Nau
jienų paramai.

— Kazys Beniusis — Senas 
Naujienietis is Winnipego lap 
kričio viduryje išvyko gydytis 
į ligoninę. . ‘

— P. Plakas, Hot Springs, 
Ark., kiekvienais metais pare
mia Naujienas. Dėkui už anks 
tyvą be raginimo prenumera
tos pratęsimą, gerus -linkėji
mus, $4 už kalendorių ir už de
šimkę Naujienų paramai.

— Ponia Margareta Garben, 
Hoffman Estates, Ill., po ilges- . 
nės pertraukos vėl tapo Nau
jienų skaitytoja. Užsakydama 
Naujienas telefonu ji pareiš-

n. į nu pranešti gerą žinią visiems
I skaitytojams Platinimo va
jaus proga Naujienos yra siun 
čia mos susipažinimui 2 savai- BURNERS WANTED 
les nemokamai. Dabar yra ge
ras laikas susipažinti ir.užsisa
kyti. '

— Gražina Jezukaitienė ua- 
dovaŪją St Petersburgo lietu
vių moterų sekstetui Jame dai 
nuoja M. Grigienė, L Jurgelie-i 
nė, A. KHorienė, I. Račinskie- 
nė, K. Razgienė ir E. Vizbąrie>- 
nė. Sekstetas įsijungė į LB apy 
linkę, kurios Kultūros komisi
ją sudaro V. Kulbokienė, R. 
Jasinskienė įr S. Velbasis. Į

I

HELP WANTED — MALK 
Dcrbl/iinky RoHrU

Immediate Opening for several ex
perienced SCRAP YARD BURNERS 
at a large Scrap Yard in Chicago.

High..Wages — Excellent fringe 
Benefits,' Insurance — Steady, work. 
(S^eak some English).

APPLY AT

ANTHONY CONTRACTING 
COMPANY

200 W. 87th St. 
įVt block west Dan Ryan)

’. -*. . - * V * \ * ■■ '

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

REAL ESTATE ®O» SALE 
Namai, Žeme — Pardaeimul

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ZEXALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSLMOKKJ1MAIS

DEL VISŲ INFORM A CUT. RRELD KITES 1

Ou
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

2212 tv. Cermal Koa* Chicapr. c Virgiui* 7-7747

— St. Petersburgo BALFo sky IŠNUOMOJAMAS 5 kambarių bū
rius aktyviai dalyvauja rudens 34^ ^est ir 6500 South, 
vajuje ir jau surinko apie tuksi °',,. Tel. 925-9347. 
tantj dolerių. Aukas renka O. • 4 m-r — -
Galvydienė, O. Kindunenė, A; Marquette Parke išnuomojamas 5 
Miliauskienė, "V. Kleivienė, R. kambariu butas, ^ miegami, antrame] 
Plepienė, J. Valauskas, S., Ba- aukšte, su šilima ir šiltu vandeniu, 
kutis. Skyriaus surengti pobu- suaugusiems be gyvuliu. Tel. 434-8966 
viai 'atnešė $500 pelno. ' =

— Marquette Parko Lietuvių^ 
parapijos bažnyčioje bus. reli- —~ ,
gįnės muzikos koncertas gruety- JANITORIAL SERVICE 
džio 12 d. 7 vai. vak. Giesmes,- 6 rooms washed by hand $75. Stoves 
ir himnus bei religinius kuri- reconditioned $20. Floors washed & 
nius giedos moterų, vyrij ir miš waX€d'~ shampooing. Insured, 
rus chorai. Koncerto progEa-. ' HANDY MAN SPECLALC: 

moj ^dalyvaus solistai jr instnif ".$2O.oo7 kitdiens washed, stoves 
mentajistai —- G. Mažeikienė, cleaned, 'sofas shampooed. $50.00 
M. Momkienė, V. Momkus, A/stopėd.roof or basement leak. 
Kaminskas ir P. Mariukas. D i-j after 8;00 Pjd. 784-1046.
rigentas —- parapijos vargoni
ninkams muz. A. Linas.

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

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

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

ŠIMAITIS ?.EALTi
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

Svetelių suvažiavo garbingų, 
nepagūgę, šalčio ir sniego, nes riniais sugebėjimais virtuvė, vakar pradėta jai siuntinėti, 
tą vakarą daug kur Čikagos 
apylinkėse snigo. Atvyko bu
vę ciceriškiai Mišauskai iš U- 
nion Pier, Griniai iš Lockport, 
Dr. Balčiūnas su ponia iš Wis- 
konsino ir kiti mieli svečiai.

Programą atliko jaunimas. 
Runimaitė sau pritardama gi
tara, padainavo kelias dainas, jų tauriuosius miškų gyvento-

Buvo šalta ir šilta vakarienė. — Dr. Rolandas Giedraitis, 
Skani-tikrai , skani. Ant stalų LoS Angeles, Cal., tapo Naujie 
atsigulė ir stirna. Minkštutelė- nų skaitytoju jas užsisakyda- 
praėjusi per p. Pečkienės, ne- mas yieneriems metams per 
pamainomos seimininkės ran- visuomeninką K. Karužą, kurio 

įdomūs kelionės aprašymai ir 
nuotykiai tilpo Naujienose. 
Reiškiant jiems padėką, malo-

— Akt. Dalies Juknevičiui ės- 
Širnoliunienės mirties prisimi- 
himo . popietė bus ■ gruod- padėti teisininko Prano šulo pa- 
. žio 5 d. 3 vak popiet Playhoų ruošta, teisėjo Alphense Wells 
se sagėje, 2515 W. 69 St Pro
gramoj dalyvaus sol. Nerija 
Linkevičiūtė ir Benius Prapuo
lenis, poetė Sutema ir akL Ni
jolė Martinaitytė, „ „■ — ■

— Dail. Nijolės PdluJbihskiė- 
i,; j , sauli

nes darbų paroda bus. gruo- ‘Naujienų’ administracijoj, 
džio 11 ir 12 d. Klevelando Ne- kaina Su |egališko. 
kalto Prasidėjimo^ parapijos mis formomis — ^3.50. /

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

SU SAVAIS APLINKUI
ANT HICKORY KALNO prie ąžofyno 

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

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

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

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

GRAŽUS TVIRTAS 7 kambarių 
mūras ir mūro garažas. Arti mokyk
lų, Marquette Parke. Vyras keliamas 
po Naujų Metų kitur. Reikia^ pirkėjo1 
su $5,000 savo pinigų.^.

.PLATUS -LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus. -f

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

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
lietuviškąjį pamarį

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Parmrj, senus fo 
gyventojus ir gamtą. 1,2.00 lietuvišku vietovardziy sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centŲ

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

j

jus, nes juk- “žaliukai” stebuk 
lūs daro-strielbosvjuk nereikia. 

. Ragučiai stirnos saugojo prie 
’ prie baro sėdinčiuosius. Baras 
veikė-geras patarnavimas. Bar' 
tenderiams truko tik frakų. 
Veikė loterija. Grojo malonus 
P. Ramonio orkestras.

Jokios specialios programos 
nebuvo, išskyrus dviejų akro
batų pasirodymą scenoje,, bet 
jau po pusiaunakčio. Padaryta 
gražaus pelno. Balfui paauko
ta Š25.00. A. V.

salėje. Parodą globoja Vyr. 
skaučių židinys.
; T - - ■ ' 7 ' " ' Lr •*. *-

— Teis. Algirdas Budreckas 
atliko teisinius reikalus,.. per
vežant a. a. pik. Kalmanto pa
laikus ir juos laidoj ant csv* .Ka
zimiero Lietuvių kapinėse, Chi 
cagoje.

— Standard Fed. Taupymo

NESENSTANTI DOVANA —
- DAILĖS DOVANA
, Sc-r'il- J -V7 ' .

_ ______ ____ „Gausus-,pasirinkimas dauge- 
ir Skolinimo"B-^ę lankys"Ka- Lį0-:^sijlįįnJęų darbų. Kainos $20 
ledų senelis gruodžio 11ir 18 “tW0- Čiurlionio Galerija,Ine., 
d. nuo 9 vai. iki vidudie- Z40?8 Archer, Av.et Tel. 254-4470, 
nio. Jis savo maiše turės sal-. 52&9162;.
dainių ir spalvotų paveikslų1' ■- ------——• •

• Kalėdų, Naujųjų Metų, šei
mos. ar asmeniškų švenčių ir 
kitomis progomis Naujienos 
yra geraųsia dovana,' išreiškian
ti daug norinčius sakyti jaus
mus. Jų ftaip 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, TIL 60608 
arba skambinti telefonu 421- 
6100.

HEATING AND AIR & 
CON'DITIONTNG

DO^AS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 TeeL VI 7-3447

X

O Ė M SS I O 
?2—SC M. AMŽ'AUS VAIRUOTOJAI 

Tikta! $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas perwfninkam.

Kreipti*:
A. L A U R A : r ! s 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
573-0/9

vaikams, atėjusiems į bendro
vę su savo tėvais arba suaugu
siais palydovais,’.

niBILIE-JINIU METU
W.R’ ^AITYTO.JU VAJUS

*MJJiENuMb ttemei suėjo 50 metp Minint tą rakaJrtl gerbiant pirmoj* 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos plrmū 
aus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybė? Išlikimui tkel 
blamai Naujieną platinimo vajus. ’ * *

<\UJTENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos tr psvergtu lietuviu laisvę 
neiriamos ir nesi d ėdamos I sandėrius su okupantai! ir Ju [galio 
tiniafa. z

r
<AUJIENOb palaiko tisas Lietuviu demokratines grupes. Ju bendra/, institn 

djaa ir remia visu Lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.
NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto 

rikos Ir poltiniu iliuziją 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.

Cudėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
delbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems Aarbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir los žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalų renesa^b.
KAINUOJA: Chlc*^o|« Ir Kanadoj* metams — 530.00, puse’ metu — 515.00, 

rrimi mėn. — SS30, vienam mėn. 53.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — 514J30, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — S31.00 matams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai.

terašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

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

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

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

f

Nauja lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI

NAUJIENOS,
39 So. Halsted SL, 

Chicago. Ill. 60608

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 SU 
Chicago, UI. 60629 TęL 778-5374.

✓

□ Siunčiu_________dol. Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

i~Į Vajaus proga prašau siąsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokią Įsipareigojimą.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJI ATSIMINIMUS
Dr. A. X Gvssen — MINTYS IR DARBAI/ 2Sd psL. liečianSus 1905 

mėto Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-
L-i. rūpinimą.  --------- ;------------------ -—-— ------- - $8.00

Dr. A.,/. Gussen — DANTYS, jq priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik-------------- :
Minkštais viršeliais tik - _____________ -__________

Dr. A. J. GusMn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. 
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik_ _ :____

LAIKRODŽIAI'IR BRANGENYBĖS 
Pardavimu ir Taisymu 

2644 WEST 695h STREET 
T«Mj REpubllc 7-1541

$3.00
$2.00

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderi, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms..

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6C608

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted ct„ Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320
- - V. V A L ANTINAS

! " _ / SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NORETKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
’ Dideli. pMlrlnkfrn*. gero. rOife. |v.Irlv preldv. 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.

įritą

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood.. Tai. 254-7450
taip pat daromi vertimai, glmlnly 
^kvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai Ir kitokį blankai.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 4OČTL Tel. YA 7-5980

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA ‘
Jeigu įdomanjatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška Įstaiga

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

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

PAS vieninteli 
lietuvi kailininką 

Chicago)#

NORMANĄ
^BURŠTEINĄ

Tel. 263-5826 
rj (jataigoa) ir 

677-8489
j*

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai Ilgų metą patyrimas.

2022 W. 69 ST„ CHICAGO, ILL. 60636. TeL WĄ 5*9209

NAUJIENOS. CHICAGO ». H-U— Friday, 1, 1974

185 North Wabaah Arenu* 
2nd Floor Chicągo, UL 60601

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
•'NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIA




