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Sirijos kariuomenės daliniai, di
džiosioms valstybėms garantuo-

Meksikos prezidento 
inauguracija

s
i
i

jiena.- Jis jas valęs Rumunijoje, 
kai 1958 m. jis buvo nušalintas 
iš savo profesijos filmų gamybos 
srityje. Po penkių gatvių•• valy

Wisconsine, Barneveld ūkyje priprato mažas- etatu-*? 
s .-kas. seimininkar |j rado mažyti,?*®'™ iiavgm® ir prtpna- 

tino prie žmonių. Jam pakabino ant kaklor-raudoną raikš
tį kad medžiotojai jo nenušautu. Rugsėjo mėnesj elniu- 

- - kašį. pastebėjęs girioje kitus elnius, nuvyko pas juos ir 
-7 kartu su jais skabo žolę tmiškuo$a. Bet kartas nuo karto 

užsimano pieno bei" duonos, patraukia į savo maitintojy >■ 
tarmę Ir gauna, buteli pieno. Paveiksle matome savinin
ko anūka Michael Alt, bendraujanti su pasimaitinusius 

-elniu '
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AUSTRALIJOS PARLAMENTE 
PASIRODĖ NUOGALĖ

CANBERRA. — Australijps parlamento rūmų valgoma
jame buvo švenčiama dešimtmečio sukaktuvės, skirtos konserva
torių partijos parlamento atstovams, išbusiems 10 metų parla
mente. '

šventės metu iš vaizduojančios 
tortą dėžės iššoko bikini kostiu
me moteris, nešina užrašą “Lai
mingo- -dešimtmečio”. Svarbiau
sia, kad pusė bikini kostiumo 
visai nepridengė moters kūno.
Žinoma, dignitorių ir atstovų ^--- 
tarpe, kaip ir pridera, įvyko są- 
myšis.

Kitą dieną liberalų partija 
parlamentą tokia dešimtmečio

• -švente pasinaudodama, pareika
lavo parlamento pirmininko skąh 
dalą svarstyti parlamento posė- _ _ _ _________ ________
dyje, motyvuodami, kad toks ne-Į ^nus Kisingeris, Rosaly Carter, 
moralus parlamento rūmuose Lady Bird Johnson irpreziden- 
įykią yra^viso parlamento na- }^ For(ja sūnus Jack. -

Sirijos kariuomenė Libane '

Meksikos prezidentas Jose Lo
pez Portillo pirmąją savo prezi- 
dentavimo dieną prisiekdino savo 
pasirinktą ministerių kabinetą 
ir pradėjo inauguracijos pietus 
1,200 kviestiems svečiams, ku
rių tarpe yra JAV valst. sekre-.

Lady Bird Johnson ir preziden-moralus parjamenfo rumuose 

rių įžeidimas ir pažeminimas 
paties parlamento.

Iš šitos pusės, darbininkų par
tija ir visos darbininkų unijos 
puola konservatorių parti j os mi- 

T/ hfšterf ^fhufiHikjk’"Mi Eraser 
kurs pasistengė Australijos pi
nigą nuvertinti 17.5%, tuo ti
kėdamasis pagydyti Australijos 
ūkį — atpiginant Australijos ga
minius daugiau jų parduoti į už
sienį, kas mažintų bedarbystę.

Australijos darbininkų uni
jos, prokomųnistų vadovauja
mos, pinigo vertės numušimu pa
sinaudodamos, tuojau išreikalavo 

- padidinti darbo uždarbius, kas, 
.. žinoma, pakėlė vėl prekių kai

nas, padidino infliaciją ir tuo 
pačiu ministerioi pirminihko'pa
staugtos pagydyti krašto ūkį be
veik neteko reikšmės. '

bario pietiniame gale sieks ne
toli Izraelio sienos,<Jbet Izraelis 
perspėjo, kad tuose -daliniuose' 
arabų skaičius turi būti ko ma
žiausias. Be to Izraelis mųsta- 
ė -sąlyga, 'kad tuose- taikai ap-.

saugoti7 dalihi'uOšė visiškai - ne
būtų Sirijos karių ir palestinie
čiųpartizanų.'/ į , 
* / {Jį.• * .*"■ - ’'■'i g"*."' ~'

'Iriju.mefę derybos be rezultatų

VIENA, Austrijai — Po trejų.. 
metų dalytų' tarp Rytų ir Va- 
karų (Sovietų fr -Nato) dėl gipį 
klavimoŠi.šinnažinimo Centro 
Europoj e,pasiekta “mirties įaŠ- 

pc T7 J ko”. Per tą laika buvo 121 pil-zuvo prez. roroo [naties posėdis be jokių-rezuita-Į 
tų, kaip pranešairia iŠ Nato pu- DUSbrOllS lsės Nub praėjusių metų gruo- 

_ ” džio mėnesio 16 dienos Nato-te-
LEBANONAS, Ten. .— Įva- belaukia “rimto atsakymo” į sa- 

žiavus į priešingą kryptimi va- vo pasiūlymą, kad‘JAV atsiims 
žiuojančių mašinų kelią, žuvo h §Europos 1,000 taktinių atomi- 
prez. Fordo pusbrolis Leslie Į pjų sviediniams užtaisų, jei So- 
tt rr. vietai ^sfims. i;70d tanku,

Lockheed kyšių byla, Italijoje

ROMA, — Parlamentarinė 
tyrinėjimų komisija iškėlė kai
tinimus korupcija ir apgaule 
prieš buvusius apsaugos minis- 
terius Luigi Gui ir Mario Tana- 
ssi ir prieš buvusį Italijos avia
cijos štabo -viršininką generolą
Dullio Fanali ir buvusį ministe

rį pirmininką Mariano Rumor, 
tariamai gavusius iš Lockheed 
apie pusantro milijono kyšių.

Airių gynybos ministerial 
: ' ■ pakeitė darbią \ . '

DUBLINAS. — ' Dabartinis 
Airijos ministeris pirmininkas 
L., Cosgrave nušalino gynybos 
ministerį P. Doneganą nuo parei
gų ir paskyrė jį eiti žemės ūkio 
ministerio pareigas. Skaitoma, 
kad tarnybų sukeitimas yra gy
nybos ministerio Donegano pa^ 
Žeminimas. Spėjama, jog tai 
buvo padaryta atsižvelgiant į gy- 

ministerio spalio 22 pada- 
preziderito C. O. Ddsogh 

prazidėntą

Henry Kingas.
Jis važiavo į namus iš kitos 

valstijos prisipirkęs degtinės, 
kurios gretimoje valstijoje par
davimas yra laisvas, o jo namų 
— suvaržytas.

Patikrinus žuvusiojo kraują, 
rasta alkoholio kraujuje 14%. 
Įstatymai numato alkoholio kie
kį kraujuje tik 1Q%. , -

Prez. Fordas pareiškė žuvu
siojo šeimai užuojautą ir pri
minė, kad laidotuvėse negalė
siąs dalyvauti.

K

SOCIALINIS DRAUDIMAS JAV

■ WASHINGTONAS. — Prez. Fordo administracijos biudžeto 
pareigūnas įspėja,, jog netolimoje ateityje socialinio draudimo 
iždas gali visai ištuštėti. Jis, esą, jau yra prisiartinęs liepto galą.

-Pasitraukiantis- iš tarnybos 
valstybės biudžeto departamen
to direktorius P. H. O’Neill pa
reiškė, kad Amerikos kongresas 
.negalės ..nieko kito daryti, kaip 
socialinio draudimo reikalams.; 
reikiamas lėšas skirti iš valsty
bės, iždo/' “ ' ' ' /<•

į nerimauja i
ČIKAGA. — Čikagoje gyve- 

j ną portoiikiciiai' nerimauja ir 
Į demonstruoja prieš teismo rū
mus, kuriuose svarstoma lapk- 
kričio 3 d. rastos bombų “įmo
nės” byla. Portorikiečių advoka
tai su kun. Jose Torres prieša
kyje’iškėlė teisme bylą, kaltin- 
:ami, kad FBI agentai, tikrin

dami rastos bombų “įmonės” pa-, 
statą, 2659 W. Haddon, brutaliai 
ei vės i su portorikiečiais, to pa
stato ir apylinkės gyventojais.

Bombų “įmonė” yra poertori- <_ ____
kiečių nacionalistų grupės, kuri[Pne'jungtiniu Tautu.
siekia pilnos Puerto Kičai. nę<ąmba^onus* ’gavo*' ______ _
'’riklausomybės. Iš viso bombų grįžti j Pekiną, išklausyti naujų 
“įmonės byloje yra kaltinama instrukcija ir perimti užsienio! 
daugiau kaip 12 asmenų. Dar 
yra paieškomas pabėgęs jų va
das ir bombų specialistas.

Čikagos policija yra suėmusi 
24 m. amžiaus Carlos Alberto 
Torres’s fr dar turi teismo leidi
mus suimti Northeastern Ulino- 
jaus uniyerriteto istorijos pro- 
-fesorių ^^ T^p^ą Cook ~api M A -■<
skrities taikos teismo tarnauto-įlti^'dėrnesio į Kinijos patarėjus 
ją Juan Alberto Lopez’ą ir Mi
randa aukštosios mokyklos ve
dėją Myrną Salgado Lopez’ą. -_: -

Portorikiečių demonstrantai 
jų kunigai ir advokatai nori kri
minalinę bombų bylą paversti 
politine, bet valdžios advokatai 
teisėjui pareiškė, jog.bombų by
la yra’aiškiai kriminalinė.

AMBASADORIUS NEW YORKE
Ministeris palaikė glaudžius ryšius su 

Mac Ceungo našle, ruošė demonstracijas
PEKINAS, Kinija. — Kinijos komunistų partijos politinis biu

ras, apsvarstęs ministerio pirmininko ir partijos pirmininko Hua 
Kuofengo pranešimą, ketvirtadieni pašalino dabartinį užsienio 
reikalų ministerį Chiao Kuanhua. Aiškiai nustatyta, kad jis pa
laikė glaudžius ryšius su dabartine Mao Cetungo našle ir pritarė 
jos siūlomai politikai;-Taip pat Kinijos komunistų partijos va
dovybė nustatė, kad buvęs užsienio ministeris Chiao vadovavo 
demonstracijoms prieš buvusį premjerą Teng Hsiaopingą.
. Tame pačiame posėdyje nauju 
Kinijos užsienio reikalų minis- 
teriu paskirtas Huang Hua, da- 
'bartinis Kinijos ambasadorius 

Kinijos 
gavo įsakymą

Rumunas prašo 
politinio prieglobsčio

LOS ANGELES. — Eumom- 
još valstybės filmų gamintojas 

..... t, - Dumitru Udrescu atvykęs į Ame-rreikalų ministerija. Buvęs am- ., ,... _. .. •, j . L v T - v padėti amerikiečiams su-basadonus yra nustebęs, kai bu-j , ■ ..r . _- v“» < kurti-filmą ai»e Rumunijos pa
garsėjusią sportininką Nadia 
Comanecį, praprašė Amerikos 
vyriausybės politinio prieglobs
čio. s

D. Udrescu sako, jog jis ne
atsisakys valyti gatves už su- 
teiktą jam laisvę Amerikoje.

vo pakviestas tokioms atsakin
goms pareigoms.: -Huang Eua 
bandęs aptašyti buvusio užsie
nio ministerio kalbą, pasakytą 
New Yorke, bet jam nepavyko. 
Ministeris pats suredagavo savo

tarptautinėje organizacijoje.
Tas pats politinius reikalus 

svarstantis biuras paskyrė’ aukš
toms pareigoms. Teng Jingčiano,

Teisiama Yoshimur a
OAKLAN, Kai. — Kaliforni

joje yrą prasidėjęs pogrindinin- 
kėš Wendy Yoshimuros teismas, 
Ji yra radikalė ir pagrobusios 
Patty Hearstaitės grobikų ben
drininkė. /•. - ’

Yashimura kaltinantieji ad
vokatai teismui pateikė, kaip 
nusikaltimo įrodomą medžiagą, 
Yoshimuros garaže rastos bom-

buvusio Kinijos premjero čiu mo mįtų jis tik buvo reabilituo- 
Enlajaus našlę. Sis paskjrtmas tas bei pateisintas, kai vyriausy- 
tun daugiau simbolinės reikš- bei prireikė jo pagalbos stei- 
mės. Mao Cetungo našlė labai 
aštriai kritikuodavusi čiu Enla- 
jų, jo žmoną ir kitus įtakingus 
komunistus. Dabar Mao Cetun
go našlė išmesta iš politinio biu
ro, o josios vieton paskirta čiu 
Enlajaus našlė. Kiniečių .spau
da pasakoja,' kad ketvirtadienio 
posėdis atstatė konstitiičinętvar- m^3^e ft pasiėmė globo-
ką Kinijoje. Oficialus praneši
mas sako, kad paskutiniais ke
liais metais vadovybė konstitu
cinės ~ tvarkos nesilaikiusi. 
Sprendimai buvo daromi pagal 
buvusio komunistų partijos pir
mininko Mao Cetungo rekomen
dacijas, bet ne pagal veikusius 
ir iki šio meto dar nepakeistus 
Kinijos konstitucijos nuostatus. 
Visi džiaugiasi, kad atstatyta 
konstitucinė tvarka, kiekvienas 
politinio biuro narys pasižadėjo 
konstitucijos laikytis.

Politinis biuras turės svars
tyti ir kitus krašto administra
cijos klausimus, šiandien kiek-

siant TV stotį. '
Į Ameriką jį išleidžiant fil

mų reikalais, jam buvo priskir
tas, kaip jis sako, vertėjas, — 
angelas sargas, kurį Udrescu su
gebėjo pamesti New Yorke ir Į 
Los Angeles atskristi vienas. Los

Sugavo pinigų 
c ■ padirbėjus 

MARSELIS. — Prancūzijos 
policija gruodžio 1 sugavo ne
tikrų dolerių platintojus Pran
cūzijoje, Vakarų Vokietijoje ir jalis, bet gynėjai nesutinka 
Ispanijoje. Viso policija konfis-i u ūkiais kaltės įrodymais, sa
kavo 936 mil. dol. netikrų Pi-Įkydami, jog nerasta kaltinamo- 
nigų po 20 dol. netikrais bank- sios piršto nuospaudų. į 
uotais. .
' Pas Toulono ’banko tarnauto
ją Henrį Hemandez’ą policija Fordo administracija mananti, 
garaže rado dar paslėptų netik-1 kad OPEC — žemės alyvos trus- 
rų pinigų po 20 dol banknotais to noras pabranginti alyvą yra 
daugiau kaip 460,000 dol. ir pas nepagristas ir nepateisinamas.
dantų asistentą Andre Masson’ą; nepagrįstas ir nepateisinamas. I /^im aišku,"kad” krašto vado- 
11,200 dol. . ministracija vedanti derybas.

ti Tarptautinis Išlaisvinimo Ko
mitetas.

Rumunijoje jis'paliko žmoną, 
18 metų dukterį, tėvus, broli ir 
seserį. —

... Amerikos. Atstovų Rūmai ir 
senatas nesutiko, prez. Fordui 
siūlant, padidinti socialinio drau
dimo mokesčius^ kurie papildo 
socialinio draudimo kasą, ir taip
gi nepakeitėpensininkų čekių 

^automatišką padidinimą pragy
venimui brangstant.

■ Socialinio draudimo finansinis • 
stovis ypač pasidarė labai jau
trus, kylant infliacijai ir didė
jant nedarbui. Pradėjus dabar 
vėl atleidinėti darbininkus, socia
linio draudimo kasos stovis at- 
siciūrėapverktinoje padėtyje, nes 
kiekvienam bedarbiui reikia'' mo
kėti pašalpą, o tuo tarpu paja
mos j kasą mažėja.-^'Socialinio 
draudimo kasos pajamos tęsusi-: 
daro iš mokesčių nuo darbininko 
uždarbių ir tokio, pat. darbdavio 
priedo. 1 .

I Staiga pablogėjus krašto ūkiui, 
ąocialinis draudimas, be valsty
bės iždo pagalbos, turės bankru
tuoti. bet k raito ekonomikai ge
rėjant ir infliacijai mažėjanti 
protingai išleidžiant valstybės 

pimgae, biudžetas galės bū
ti subalihšuotks 1580 m. fr too

, VARŠUVA. — Lenkijos už
sienių reikalų ministerial Ste
fan Olšovdkiui .atsistatydinus 
jo vieton paskirtas buvęs aplin
kos apsaugos ministeris Emai 
Wojtasek. Olsovskiui duotas 
darbas lenkų kompartijos sek
retoriate.

Satasnfe
L ’i

fleuM taka f Xft, Md£ą 4^
z ' ' f * ' W,

atwstaty

PIETŲ AFRIKOJE KIAUŠIS NESIBAIGIA
CAPE TOWN. — Beveik 600 policininkų gruodžio 2 pradėjo 

valyti Guguletu- priemiestį nuo juodųjų riaušininkų, kur jie spėjo 
19 namų ir 2 mokyklas sudeginti. Policija daužau kaip 200 as
menų suėmė. '

i . •
Kitą dieną, riaušėms nesibai- norinčius įvažiuoti įsileidžia. Re

gi ant, buvo policijos nušauti du į liems amerikiečiams, baltiems 
asmenys, juodiesiems užpuolus} ir juodiems, buvo P. Afrikos 

vyriausybės atsisakyta išduoti 
{važiavimo leidimai kadangi jie 
kritikavo P. Afrikos vyriausy
bės rasinę politiką. Amerikos 
delegacija, atvažiavusi į Afrikos 
reikalų konferenciją, į Lesothą, 
pareiškė, kad bus stengiamasi 
Amerikoje paskelbti prieš P?Af-

policiją.
Johanesburge keturiems stu

dentams ir vienam universiteto 
lektoriui buvo iškelta byla, kal
tinant pogrindžio veikloje pagal 
įstatymą, nukreiptą prieš komu- 
nfrnią. Jie visi teismo buvo iš
tyrinti. .*;.v

33 metų advokatas J. L. Flet- 
cheris, padėjęs gub. Thompso- 
nui rinkiminėje Illinojaus kom
panijoje, busimasis gubernato
riaus padėjėjas administracijoje, 
mano, kad naujoji gub. Thomp- 
sono sudarytoji administracija 
neatleidinės valdžios tarnauto
jų masėmis. Jo manymu, bus at-vybė-yra nuosaikiųjų komunis- jų masėmis. Jo manymu, bus at- 

tų rankose. Kairieji ekstremis-įžvelgta į tarnautojo gabumus 
tai, vadinamieji “Kultūrinės re- ir darbštumą.
voliacijos” šalininkai, neturi ga- . ---------i_
lios kariuomenėje ar policijoje. Gresia “žuvų karas”'su Sovietais 
Aukščiausieji kariuomenės va
dai palaiko tvarką visame kraš
te, jeigu-kurioje provincijoje 
pradeda kelti balsą kairieji ko
munistai ir reikalauja griežtes
nių reformų, tai kariuomenės 
vadovybė pirmiausia užima svar
besnes tos prbvincijos valstybės 
įstaigas, o vėliau labai lengvai 
suima ekstremistus. Kai užsie
nio ministeris čiao Kuanhua lap
kričio 11 dieną grįžo iš New 
Yorko, tai Pekine niekas jo ne
matė. Viešamė gyvenime nie
kas nematė fr jo žmonos, įtakin
gos užsienio ministerijos taro&u-

BRIUSELIS, Belgija. — šiau
rės Atlanto Sutarties Organiza
cija (Nato) turės imtis apginti 
Europos valstybių teises grosian
čiame "žuvų kare" su Sovietų 
Sąjunga. Europos Bendros Rin
kos atstovo pareiškimu, jei So
vietai nesutiks tartis dėl Bend
ros Rinkos siūlomos -naujos — 
200 mylių jūrų Žvejojimo zonos, 
neišvengiamai kils aštrus inte
resų konfliktas.

klausinėjamas apie jo santykiu* 
su Mao naile.fr/kultūrinta r*-

naile.fr/kult%25c5%25abrinta
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į Briuselio Meno akademiją ir 
studijavo tris metus. Jis nemė-
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’’a’kdta iki $17.000. Viceguber- 
nrtorici iš $37.500 iki $45,000; 

minėjau? abiem valstijos sekretoriams fr

dėlto turi kai ką bendra su klaj 
tiktai kitokia

2) Politinėje kovoje
Be teisinės kovos su okupantu, kurią veda VLIKas, 

kaip tautos teisinė atstovybė, savo išskirtine kompeten
cija, turime dar grynai politinę kovą, kaip pvz., propa’-

tus ir kitus atspaudus sudary
damas albumą, pavadino “Sep
tynios didžiosios mirtinos nuo
dėmės”. Jo kūryboje apstu pe
simizmo ir ironijos..

Dailininkas James Ensor visą

reikštis. Tik ar mes vieningai tą politinę kovą vedame? 
Užtenka čia priminti tik tai, ką JAV. Bendruomenės va
dai ir veikėjai daro su ALTu. Jame visokių pasaulė^val- 
ginių ir politinių įsitikinimų organizacijų žmonės taip 
gražiai dirbo iki tęs nelaimingos “prigimtinės”' Bendruos 
menės Amerikoje atsiradimo ir pasukimo į klystkelius. 
Bendruomenės idėją biivo labai gera, tik ji josios vadų 
buvo iškreipta ir sukompromituota. įdek ta L. B. paken- 
kė ALTui, pvz., kad ir savo “Pasaulio Lietuvy”, visaip, 
niekindama, ižeidinėdaina ALTo veikėjus, net ir jo or
ganizacijas, kurios taip gražiai ir vieningai jame dirba 
bendrą Lietuvos laisvinimo darbą! Kokią gėdą ir nelai
mę mums užtraukė tas begėdiškas JAV LB vadų sava-1 
liškas atstovavimas tų pačių Amerikos lietuvių laisvini
mo darbę Washingtone, kuriuos nuo 1940 metu atstova
vo ALTas, sudarytas Amerikos, lietuvių organizacijų, 
kurias tos Bendruomenės vadai ir veikėjai niekina, siek
dami visas mūsų organizacijas sužlugdyti,. paliekant tik- 
i^ai-vieną tą jų “prigimtinę” Bendruomenę. ' • • '

menininkai atsimetė nuo, Pary
žiaus -Meno akademijos, ir susi
būrė j impresionistų grupę, 
sikeldami j Fontainebleau girias. 
Ten jie pradėjo naują modernio
jo meno erą, is kiuriu' taip pat 
žmonės juokėsi. Susi organizavo, laiką, gyveno gimtajame mieste 
Į nepriklausomųjų Salon'des Re- Ostende. Jis "prižiūrėjo savo sę- 
fuses' nemažą grupę. Jie jau-'ną motiną, o motina mirė, 
,’uošė savo parodas pasauliui tada jį prižiūrėję jo teta;
skelbdami naująjį renesansą!, •’ į Paroda tikimi ^įeįii ir nauja

Ensoro kūrybinis laikotarpis , šiame kontinente,Įverta ją pa- 
tęsėsi 75 metus iki 1915 m.1’Po matyti.. Pasibaigs 1977 metų 
o dar dirbo, bet jo .darbo nąšu- ■ sausio 3 d; Paskui1 bus nukelta į 

- -.as ir energija laipsniškai ma-1 Guggenheim muziejų New Yor
ke. . Katalogas’ minkštais apda
rais $9.95, kietais — 617.50.

■'•y '■ • * •' ‘ Mikas Šileikis

Neaiški žmogžndystė
ČIKAGA, 

aiškiomis aplinkybėmis buvo 
peiliu nudurta Delores Silvestri 
Pittsfield pastate, 55 E. Wash
ington. Policija suėmė pastato 
prausykloje. plovusį rankas 21 
nr. amžiaus M. Underwood’a, ku
ris;-pasak policijos, Įdovė krau
juotas rankas.

Nužudytosios vyras Silvestri 
policijai pareiškė, kad jis mo
kėjęs suimtajam Underwood’ui 
kiekvieną mėnesį po 50- globos 
bei apsaugos dolerių. Pinigai bu
vo mokami ištisi metai, kad tu
rėti ramybę ir apsaugą aludės, 
kurios savininku yra Silvestri 
ir kuri yra 600 N. Kedzie Ave. Ir 
pagaliau Underwcod’as pareika
lavęs 1,500 dol. <

Čikagos policijos viršininkas, 
tačiau, sako, kad suimtasis Un- 
denvood’as yra tik įtariamas 
žmogžudyste," bet tikrumoje 
bmg'ud’ in gab būti ir nužudy
tosios vyras. "Tardymas, esą. te
beina ir netrukus paaiškės tikra 
teisybė, . t į - J

pagal savo žinojimus atskiromis darbo.-veiklos sritimis 
pasidalinsime ir kiekvienas pagal -savo \ kompetentingą 
žinojimą reikšįmės, į sau nepažįstamus laukus (į kitų 
veiklos sritis) nesibrausime, tai nieks mūsų negalėk pa
vadinti siaurapročiais. Visai bėda, kada, sakykim, koks 
humanitaras," kalbininkas, absoliučiai nenusivokiąs /tei
sėje,imasi spręsti teisines problemas, arba priešingai. 
Tada iš pagarbos verto kalbininko, teisininką ar kitos 
srities didesnio ar mažesnio specialisto ir pasidarą “siau- 

. raprotis”, bent tokiu kitų vadinamas. Dę! to gi ir Ado- 
Imas Jakštas — pret. A Dambrauskas, turėjęs- labai di-* 
delį, gilų ir platų protą, dar 1906 metais savo straipsnį 
je “Šalin siauraprotyštė”, ‘‘Draugijoje”, rašė, kad net ir 
labai gilaus proto mokslo vyras gali pasirodyti siaura 
pročiu, jei" jis ims reikštis jam reikiamai nepažįstamoje 
srityje. ' - į

Stebint mūsų viešąjį gyvenimą, ypač gi politinę veik
lą, tokių net gilaus proto “siaurapročių’ . ’dažnai pasi-; 
taiko. Aš esu teisininkas ir kitose srityse nedaug ką iš
manau. Jei.kąda į kitų žinojimo sritis kiek ir “įsibraunu* 
tai stengiuos būti atsargus, kad nepadaryčiau klaidų^ 
Bet ir tai gal tų klaidų padarau, dėl ko ir aš neįsižeisiu, 
jei kas manė, parodęs majio tokią ne mano žinojimo sri
ties klaidą, pavadins man tokiu, nemaloniu išgirsti 
vardu. O dabar aš noriu čia, kitiems, į mano žinojimo 
sritį “įsibrovusiems” padaryti vieną kitą pastabą, del j< 
teisinių klaidų, padarytų, sprendžiant mano .šiokio to
kio žinojimo srities klausimus, su kuriais mes susidurį^' 
me savo viešojoje, ypač gi Lietuvos Jaisviuimo ir Benį 
druomenės darbe. Pasisakysiu ir dėl grynai loginių klaidų 
kadangi lokika visiems prieinama; ’rii .

Or With $20,000
And your monry grows to 

Įk $21,024 81 in Tyeat.

J88P rretnis menininkų tar- 
:>e Tna’?i rodėsi, todėl, kad jau 
anksčiau -turėjo nesusipratimų

Tik reta proga Chicago:
no institutas surengia europinio s sikiųiu pasauliu.
meno parodas. Pasi baigus 18-to j forma ir tematika. Jis buvo oau-j 
šimtmečio Art Nouveau .pran-! gįau artimas Bosch, A. J. Wirtz, 
eirų, belgų ir kitų parodai, po‘į Konstantino Meunier, galima

tiems studentams. Po trijų me- 
j:p.jjasijūto turis kūrybinę nepri
klausomybę. Tačiau greit susi
laukė. aštrios kritikos, o 1884 m. 
nebuvo oriimtas į Briuselio re- 
renentacin-’ dailės, parodą. Tas 

TJrsora labai ^avejkė ir (Jaugiau 
savo darbų nesiuntė į tradicinio 
meno avanvardo ruošiamas ra- 
roda®. T’^a vjs’škai atsi-ake 
nuo ’ realistirio meno ir toliau 
kū"ė "fantastinius dalykus — 
piešė karikatūras, religinių te 
mu .kamoflažuš.. Ensoro -drąsū> 
rarikališki žygiai padarė stip- 
ri<-:s iį-skns ekspresionistams? - 
Fimil Nolde, Alfred Kubin ir ki
tiems.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Enjoy Your TV NOW PLUS 

EARN INTEREST

arsirūpina algomis
SPRINGFIELDAS. — Atsto

vas /aron Jaffe (demokratas iš 
Skokie) įteikė linnois seimui (le- 
piclątūraO bilių. kuriuo bus žy
miai oeke’tos r.U *s visiems le- 
gisbtori''ms, konstituciniams 
vsbjbiinkams. .- gubernatoriaus 

įkabinėto nariams bei jų pava
duotojams ir teisėjams.

Fp‘u’-iu daliu bilitrfe numaty- 
. rake’tir gubernatoriui
I iš $5^,(PO iki $to.ooo (Astovas 

' Busimasis IlKnojaus. guber- I Aaron - Joffe siūlo $85,060) ; 
netoriu^ Thompsonas h&no, kadiTransnorfacijos, proto sveika- 

raksimas turi.njBperfeHg- viešorios sveikatos ir vie- 
'1 nuosaikumo riba,- atsižve^ šalnos direktoriams iš 
gfąnrį mokesčių m'Ktojiis.'' į $44,000 iki $55,000. Pagalbi- 

Eeamasis yub. Walkens, kri-jrisms teisėjams Jaffe siūlė iš 
ūkuodamas Thomrsoao pareiš-$35,000 pakelti iki $40,000, bet 
\imą. sako, kad alsų, pakėlimas, 
kad ir nuosaikiose ribose, gu
bernatoriui ir 236 
kongreso atstovams tik atidery- j reneralprokurorui iš $42.500 iki 

potvynio vi
Grandininęreakeną. reikalKujan--bjidinmkui iš $10,000 iki $50,-jpggfcgjtg,jr Jurgįų pranešimas, mano nuomone, nereika

lingi, o tas jau pakartotinai VLIKo sesijoje daromas sim
poziumas del VLIKo reformos (jis gi buvo daromas Jam"

čia visoje valstijoje kelti indi-’Ai
dinti visų tarnautojų algas, kas i Illinois aukšč. teismo 7 teisė- 
vestų prie mokesčių pakėlimo.j w»« algos bus pakeltos iš $50.-
vwws pTtcjTTa-a »O Uti 60.00), kitiems teisėjams’ i960 m. šiemet pavadintas mįslingos sąvokos žodžiu

k' Apklausinėti amerilcį^či 
.stirna pripažino, kad vėl 
yra bairiaunia. An i no ja vietoje stovams iš $20,000 pakeliama 
$ie stato aklumą ir trečioje — iki $27,500 ir dieninėms išlai-j 
ŠirdlešTigas. doms iš $36 iki $44.

MAH' OFflCt: SOl^ WPSTtlf AftWOl. OflCACff. ItU"TO MK3S TflffMOWt

i iii i iiiii— .him M m ■'

WHILE YOU EARN 61/2 % to 73A % X™
- ' . * - • • * • - lATOUR SPECIAL ACCOUNT-

S1,500
You can have this 17" RCA XL-IOO 
COLOR TV. . .and your money grows to 
$1,837 in 72 months.

■jos' katdogui ir 'spaudai pri- 
batomos iki gegubės 21 d.
' 5, Premijuotas kūrinys ski- 
"amas į Meno ‘ Kūrinių Fondą.

6. i o parodos daimririkai savo 
Trinius atsiima patys ar per 
^alictinius. Skaidrės ir spalvo
ms nuotraukos grąžinamos.

čiuriienio Ca'erijcs. Irc.
Informacija

S-HUVINBKAS .

VYTAUTO DIDŽIOJO ASMENYBĖ
IR MES JOS ŠVIESOJE

(Tęsinys)

. Howlett’as vieną 
luaTiė, kita sakė

Flinoiaus valsfiros sek^eto- 
■,ius' Jr buvęs kandidatas i gu
bernatorius; M. j. - Howlett’as, 
grV/'s iš atostogų Floridoje, pa- 
-rišM. kad iis sutikės būti kan- I didąt'j i gubema-tori”s draugų 
;• fro’hėtas, .nors iš" anksto žino
jęs. jce-. nugalėdamas guberna
torių Wafeeri pirin;niuose rin- 
.kimuoro.’ Jokių, būdu nenugalės 
re’miblikoro.i kandi 'ato Thomp
son^. J’s GO? "kandfdatūi -į gu- 

Ibernatorrus Thomrson’ui rinki- 
miis pralošė. gaudamas 1,390.137 
halsais mažiau, bet iki. pat pa
skutinės rinkimu minutės rinkė
jams tvirtino, - kad . Thompson’ą 
nugalėsiąs, gaudamas 145, OČO 
balsų daugiau. *

Buvo suaugęs su savo gimto
jo krašto gyvenimu bei žmonė
mis. ’ Folkloras jam buvo įkvė- vadovaujama meno srove ir 
rimo akstinas ir gal todėl jo kū- to laiko avangardo atstovais, kū
rybinis ke’ia" casidarė toks įvąi-* r e ji ignoravo ir į parodas jo 
rus ir ka -fv kontraversinis. Se- darbų nepriėmė. 'Maždaug tuo įvertinti, tiktai, aniraeiliąis ;dąr- 
nasis Belgijos menas ir jo, vis. ■'■ačiū ''laikotarpiu ir paryžiečiai bais. Išį?viso<padarp’p.^fQfpr-j

Bendruomenei ėmus reikštis visokios formos- ben
dradarbiavimu su jų veikėjų vadinamu “Kraštu”, o iš 
tikro tai su okupantu atsiradus del to joje pagrįstai 
opozicijai, jos-vadai su tuo visai nesiskaitė,-tą.savo.opo
ziciją iškart ignoravo, o toliau ją visaip niekino; net'ša- 
vd “Pasaulio Lietuvy” jos veikėjus įžeidinėjo, LB ardy
tojais ir pan. vadino- Tas privedė prie įsisteigimo Re
formuotos Lietuvių Bendruomenės, prie galutino ; LB 
susiskaldymo. • ‘ \ J; ..

Tai va, kaip, trumpai sakant reiškiamės savo poli
tiniame Lietuvos laisvinimo darbeI Kodėl gi. taip yra? 
Kad palūžome valią laisvinimo darbe, kad neturime 
jame kietos, vytautiškos valios? '" "!

IL — Siauras protas >— mūs silpnybė ;
Retai pasitaiko žmonių labąi Hįdęlio, gilaus ir, pla

taus proto* kaip, buvo italų, Leonardo da Vm<ų ir kiti jam 
panašios didelės intelektuarinės jėgos. „Nieks . nereika
lauja, kad ir mes visi būtume žiną visas sritis ir mokslo, 
meno, politikos, diplomatijos, ir kitas. Jei mes bent 'ku
rią vieną sritį apygeriai žinome ir joje kompetentingai

Alfu pakėlimo . i 

klausimas I
SPRTNG^JFI DA$? 2^' Ipino-: 

'aus "valstijos kon'roe.'Tuenu tar- ■ 
išk-’1') nbras ’'adidi^itį sau al-J 

too,. p-i'V'ematoriui pa-
'fe’ti alga iš 50,000 dol. per nrė-

i 75.0C9 dol. ir t<4pgi visiems 
Ilinojaus įstatymų leidėjams. 
Algų vakėlimo projekto auto
rius ^ra Skokie atstovas A. Jaffe 
"r Čikagos atstovas Cb. j. Flee

ts vyksta Belgijos moderniojo Į žanre. Enspr pradėjo piešti pei- 
meno pradininko James-Ensor.zažuš būdamas 13 metų. Kopi- 
(18 0—1949) apžvalginė tapy- javo Rembrandtą, Tumerį, Rap- 
bes, akvarelės ir grafikos darbų lingsoną, Truputį prasimokė iš 
paroda. Išstatyta apie 200 eks- vietinių akvarelistų tačiau buvo 
pęna^ų. pasiskolintų iš Belgijos, tik. mėgė-as, kol 1877, m, įstojo 
Šyeicarijos, Prancūzijos, Vokie
tijos, Amerikos muziejų ir ori- 
vąčių kolek jomęrių. Ens-r JAV <r> akademinių principų, varžan
ti uvo nežinomas, nors jo darbų !čių kūrybinę laisvę besimokan- 
turi ir Ameiikos muziejai. ,

Ensorą reikia suprasti, kaip 
viroišų genijų tapytoją, ypač 
kaip gerą -grafiką, kuris gyve
no ne rodės, užsidaręs ir nusivy
lęs pasauliu. Jis kūrė fantasti
nius dalykus — asmentiškas me
taforas, stirnai ironizavo socia
lini gyvenime, stiprų- jumorą, 
kaukes, velnius, satyrines scė- 
n~s. ranašiai kaip Bruegelis.

Ersor gimė Ostende, Belgijo
je m-ie šiaiirės jūros uosto, žve
jų i~ vasarotojų srityje. Jo tė- 

b’nro'britas,' o motina belgė. 
K i 1930 metais J. Ensoras pri
ėmė Belgijos čilietyh-ę. karalius 
Al’ertas suteikė jam baroną ti-.

Iš religinių, temų bus jo stam- 
.iausias aliejaus kūrinys “Kris- 
aus atėjimas į Briuselį” (tapy

tas 1888 m,), tai jo darbo apote
ozė. Nuo 1881: m.'iki--4904 m. 
tarė ofortus, kaip, šios srities 
atyręs meistras, todėl dr f paro

doje didfioji dalis eksponatų gfą-'.. ■ Pasjcelbtpii, .$1 jJČO premija už 
fika bei akvarelė; Pav. Katedra, lietuvio daflinuiko; kūrinį "tauti- 

eda čiužinėtojai,L Klounai, ;Aų- nę tema bus paskirta 1977 m. 
roportrotas, Prie lempos ir.kt. įbiržė’ip nk&f-Ą d. atidaromoje 

■8 8 m. Ensoras, sąyo; geriau- A parodoje.' ’ Kurinei parodai ir 
dus paveikslus pasiuntė; Pary-:•■premijai bfe atrenkami Šia tvar
kaus grupinėm parodon, mažai'kai ’
kas susidomėjo, bet palaikė tuos ," ’■ 1 .- -Tki’1977 m.-"gegužės 1d. 
pačius paveikslus,kurie dabar; Idalfininkal --pristato savo kūri- 

■i’i’;->kaidre<t ar spalvotas nuo- 
bfe.vkžs.’.' DbFininkas gaH siūlyr 
i iki 10 kūriniu. .-. 4: .« 

<>2>-Čikagoje Sr įapyH^ėje'gy- 
ęną. c’alininkai* vietoję skaid

mų, gali- pristatyti; pačius kūri
nius. • ■'
: 3; Kūrinius, parodai „ atrenka 

T,ųry Komisija, kurios' sudėtis 
įųą .pranešta vėliau. ■ j

‘ A’ tnnkj^ęjjj kūriniai iki ge- 
-ęižęš cę..<^ Ar-
' b ėr Avel,.’ Čhi’ago. ui. f0532.

CHICAGO SAVINGS i LOAN ASSOCIATION
.. - ■ ■ _ ----------- - ------------------------ - —- AL»I*A O*TIC€-

. ■_ ........................—— » ■— — —r. ■ ■ ■■ 3*34 avenue
;, ■ ijT*“ tV - ■ tjfc’; -Vy —- — ■ - ■ ■—z Chicago unm somz

■ r*1 ---- ---- r--1--Jr— telephone ammiu

OrWith S2,000
And your money grows to $2,283.06 in 4 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5.558.48 in 
2!6 years.

O Wrth $10,000
And your money grows to $10.691.09 in 
1!6 years.

K 19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

*’>■ S1.500
You can have this 19" RCA XL100 
COLOR TV. . .with Remote Control. . 
/and your money grows to $1,695.54 in 72 
months.

OrWith $2,000 ’
And your money grows to $2,112.23 k> 4 
years. \ 1 r

OrWith $5,000
And your money grows to $5,4O8.96 in 
2% years.

Or With $1 0,000
And your money grows to $10,551.99 
in VA years.

OrWith $20,000
And yeur money grows to 
$20,890.22 in 1 year. A

jiki $52.54)0 ir $55,000 tneta»&._ ranga”) net ir pavojingas- Aš tikiu, kad Dr. D. Krivickas 
ai tau-{ Nenuskriaudė tegūdaionai ir apje dabartinę tarptautinę padėtį paskaitys ge-t

rai, bet kam ji VLIKo sesijoje skaityti reikalinga?
(Bus daugiau)



VIENA DIENA “CISČIUJE

• v t !Visko trūksta, o yra tik brokas
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skausmingo peties reumatizmo, 
• vadinamo “bursitis” mini, k<*3

taro paklausti, kokią mankštą 
ir kaip vartoti

pastovi vokiečių okupacija.
Žandaru : siautėjimas ir nesi-
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lis Antanas pasitraukė j RusLjkštimaij. Be to, skaudančio pe- 
ją; Magdutei tik rūpėjo, kaip ties ar alkūnės keletą dienų pri-

fe

i

1

0

>

JAUNAMARTĖ “’”,w toKeep well autorius straipsnyje 
—r . jai Ecikia^koiiosuoto vėją.į “Vaistai ų poilsis geriausias 
vaikio, ne£i*o< kad su- tokiais vaistas puo bursitis skausmų^’ 
nėra gyvenimo -t-4*krayprapul rašo atsakyme į paklausimą d3 
tis — taria tėvas. - i ‘ <

Karui kilus jos vyrą Joną i d^ritvej7a:s’įelbi'a“p<>il3 
mobilizavo. Atrodo Magdutė ir vaistai nuo u4(legim0> tokje 
dėl jo perdaug Ir oesielvarta- kaip asp;.rinas a.fca ACTH ar 
yo. Frontui artinantis jo bro- eerticosteroidu injekcijos (įšvir-

Jonas Valaitis- Lię.tuydj Lu- 
., vo žinomąs pedagogą j. Dirbo 

įvairiose gomnazijose. Ir plun
ksna jam buvo artima. "Yra ver 

. tęs, jaunimui parašęs* knyge- 
' liu. bendradarbiavęs r spaudo

je. 1974 m. -išėjo jo įdomūs pri
siminimai — “Praeities Apy
braižos”. , .

O štai ir vėl jo nauja jau be 
letristinė Apysaka “Jaunamar
tė”- Jei šį kūrinėlį laikyti apy
saka, tai galima dar pridėti

> realistinė. . . - .J ......... .. .. ......
| Aulo™, šioje 126 puslapių (ai j kil Vėliau

ją: Magdutei tik rūpėjo, kaip
reikės ūkyje be vyrų j verstis. įsUanky ti- nuo darbo ir savo dak- 
Tuo pat rūpesčiu gyveno ir sani 
dinė Marcelė. -

Karo frontas stumdėsi tai į
.Libija tapo dalininku

TURINAS. — Italija.'— Li- 
baigiančios rekvizicijos. ‘ Taip bijoš vyriausybė investavo į Ita- 
pasitardamos su Marcele ir pa-automobilius gaminančią 
dedamos gerų kaimynų iŠIavi- Fiat bendrovę 415 mil. dol. ir 
ruoja ligi karo pabaigos. tB0 būdu nbiJa taP° tos bendro

vės dalininke," jsigydama 9.6%

j knygelėje su tikromis geografi 
nėmis vietovėmis, atrodo dau
gumoj įr tikromis -pavardėmis, 
labai realiai .vaizduoja kaimo 
buitį, prasidedančią dar prieš 
pirmąjį pasaulinį karą ir nu
siusiančią ligi Lietuvai' laisvę 
atgavus. ' ’.

Apysaka ; pradedama tokiu 
realiu kaimo buities vaizdeliu:
— Kud-kud-kudaakud, kud — 
kud— kudaakud — išgirdi An
tanas Butkus kabindamas rez
gines ant tvarto sienoje vagio. į trumpalaikius _ mokytojams 
Kudakino višta, išsprūdusi pro 
skylę šienui krauti daržinės J“fėje 
pamate.

Vienas geras Naujieniętis jš.tui reikmenų pilnos krautuvės, 
Kamloop, Britų Kolumbijoje bet pilietis kelis mėnesius turi 
(Kanada) atsiuntė iškirpęs ii pabūti be muHo lėkštėms plati 
kažkurio mėnesinio žurnalo ti. 
vieno Maskvoje apsigyvenusio ; 
amerikiečio4 pergyvenimus Ma 
skovoje, aprašytus straipsnyje; Sąrašas trūkstamų dalykų 
“Moscow: A Shopper’s Purga- nusitęstų į begalybę — nuo 
tory”, kurio įdomesnes dalis dantims pastos, rankšluosčių, 
išvertę pateįki&me Nabjienų užrakčių, dulkių siurblių (ya- 
skaitytojams.' Straipsnio auto- cilum cleaners), virtuvėj indų, 
rius pradeda: , grindims pakločių iki duonai

Buvau girdėjęs apie vąrtoji- jiakepti elektrinių “tosterių”, ! 
mo dalykų trūkumą, dar prie® foto kamerų ir automobilių, 
važiuojant į Maskva. Bei'tik Mi kok kj
pradęjo'ne ka.p senna apsųMr bas rusiįkanl jrk<..jui Rusaj

• kb !*“l,n'au??U? re‘k7e”'s- patys nosis ankšivn rieėia dau- 
pasxiar.-a.skns padų rusų p.r -g, vaįiidami .šlam

.jų sargai. . pnij-, kas reiškia kad prekė
Pirmiausiai mums re.kojo - fa igiaJIsios rtsies masinės 

supirkl. mokyHų-, vadovei.us - astai vadj.
dukterei (rusišką 1 riiokvk- * \, . . , narna “brokas , toi vra slams-
lą eiti, bet pasirodė, kad sesto tQv 
skyriaus .vadovėlių nebebuvo. 
Vėliau, norėjome gauti 11 me
tų amžiaus Laurai baletinius 
.batelius, bet pasirodė, kad to
je balerinų šalyje* jos numerio 
batelių nebuvo. Garsioje CUM 
krautuvėje, esančioje Raudo-, 
nojoje Aikštėje, mano paties. _ . . vjruiL asiiKJUiŲ. puru uaių. vi-numerio batų nebuvo; mano same kra.le
numeno visoje krautuvėje bu-; į, straipsnyje rašdma 

. vo tik viena sandalų pprą bet apje tai yra ei
pats P- vėjas juos-pi i ne- jes žmonių, kurie savo dienos 
r omen vo. darbų baigę bėga prie krautu- ... .. ■ - . ...-

T-.--. j j . . tą pėdų pasistumejusia pir- po 40 valandų savaitėje.• Mano žmona Ann -nuėjo’vių stoti į eilę, vadovaudamiesi c r J
pirkti enameliuotų indų vai- *šūkiu “kas pirmesnis, tas ge- 
giui kepti. ar virti. Patys rusai resnis”. Vargas išmoko- žmo- 
patarė nepirkti standartinių nes kaip jį palengvinti. Prie 
cinko-aliuminijaus indų, ka- krautuvių eiles jie rūšiuoja.į 
daugi ta medžiaga atsiduoda keletą rūsių: vienos eilės ku- 
'valgyje. Nerūdijančio plieno, rios slenka pirmyn “slieko 
vario ir teflono puodų ar kep- greičiu, kitos kurios sparčiai 
tuvių risiškai nėra. Apėjusi ke- žygiuoja, bet greit baigiasi, ka- y . - uitu ?<UnvtUu, uW kciwhu=,
tųrias departamentines krautu dangi prekių buvo per maža ir je primena sezoną Vakaruose Autorius straipsni baigia vesįU^y metu dainuojamo-
ves ir keletą mažesniųjų, ji greit išgrobstombs. Tad-pirk:ė-. Kalėdoms "artėjant, tik tas skir. konstatuodamas, kad Maskvo-
grįžo tuščiomis rankomis. 4--- įjos ilgąsias, ir lėtai slenkančias tumas kad Vakaruose kur prieš je neretai ęilė nusitęsia per vi- „ica:suukW uxa

- ’ Sovietų eoknomija yra ope- eiles pasirenka sau bazė, kur sezonų šventės pirdkėjų eilės s? mylią, bet visas eiles “siiby- ištej.ėjo. jr pį^iio čy
ruojama pagal planą iš vir- visos pirkėjos žino nusistovė- susidaro publika paprastai yra kno’ \nena. eile Mąskvoje, kur prikalbėta. Jokios meilės Dr j 
šaus, o ne pagal -pirkėjų pa- jusią ^tarpusavę pagalbą”: vie linksmą-, ir juokauja, o sovietų tarp 19,000 ar 15,000 zmąmų .^m Jonas jai atrodė įtrauka
klausą-iš apačios ir rezultate na kitą iš eilės paleidžia bėgti uodegų - žmonės yra paniurę eilejejpo 4;ąnones gretomis iš ¥aim
reikmenų ašortismėntas išeina į sparčiai trumpėjančias eiles ir nuo dienos‘.darbo pavargę (Pasikąsdami) per dvi] kalbant su
skylėtais; Pavyzdžiui' Leningra ir gavusios’ ar negavusios kai dar prieš'į-eiles stodami, 
de slidinėjimui ir ledo spot- grįžta į savo “bazę” ilgojoje ei

o tas (junk), kurs vartojimui ne 
tinka ir greit sugenda i— su
birėją. Ypatingą galvos skaus
mą ten sudąro batai. Jų laik-1 
rastis “Literaturnaja Gazeta”, 
dar 1973 metais parakė, kad 
ipspektoriai atmeta kaip netin 
karną broką vieną porą iš kiek, 
vienų astuonių porų batų vi- 

’ šamie Sovietų krašte. TEODORA SKABLAUSKAITĖ SERAPINIENĖ, sutanas, įdaina
vusi. išleidusi, jau trečią iš eilės savo dainų plokštele: "Dainos ma
no žemės'.’ ' . 1

įėję-randa-eilę tik pora treje- landas kiekvieną metų dieną

myn... Nepamirština kad So
viet! joje eilėse stovi daugiau
siai motervs. "

ligos “uodegos” —

komunisą išradimas

Apsipirkimas būtiniausiais gv , _ , 
enimo reikmenimis Sovietijo- a • opus ai aigtL

Į Kaip “pigios” yra darbo va
landos sovietų “rojuje”, maty
ti iš to, kad- dažnai žmonės iš- 
stovėji po pusketvirtos valan
dos kad gautų vieną kopūsto į 
galva, o neretai priartėjus eilei "vedybomis ir tolimesniu gyve- 
iki krautuvės durų,

* į - •ruoja ligi karo pabaigos.

Iš Rusijos grįžta Antanas, o bendrovės akcijų. ' 1
neužilgo ir Magdutės vyras Jo-i Bendrovė Fiat iki šiol, buvo 
nas. Magdutė jam tuoj pareis.*beveik vienos šeimos valdoma, 
kia, kad ji čia ilgiau nepasi- Ji pereitais metais padarė apy- 
liks. Grįžta pas tėvus ir ryž-. vartos 4 bil. sumoje, bet pelno 
tąsi savo senai ’svajonei. Stoja, turėjo vos 171,000 dol.

,Į Fiat bendrovė yra išsiskirš- 
kursus ir juos baigusi pradeda • čiusi net į 10 grupių. Ji gami- 

“ : mokytojauti. Apysaka na automobilius, lėktuvus, Cin- 
baigiasi tolimesniu Magdutės zano Vermouth, alkoholinius gė- 
pasimoširiiu įsigyti pilnas mo- rimus ir Amerikoje Bantam kom- 

A pys akos .veikėjai Rusvės kytojos teises. panijos vardu spausdina knygas,
kud —kuddakud —išgirdo An. Knyga lengvai skaitoma, ido' Automobilių Fiato bendrovės 
Jonas Butkai, jų samdinė pa- mi aprašytais papročiais ir 'ka1 i metus pagamina h.rJc nu
gyvenusi našlė Marcelė Žvin- ro meto situacijomis? Išleido’ aut° mašinų, ir bude 
gihenė, Roškai, kurių duktė pats autorius. Kaina nepažy-
Magdutė prieš savo norą ir ta
po ta jaunamarte.

Apysaka vystosi Jono But
kaus Magdutei pasipiršimu,

praneša ’ n*mu iau karo apystovose. 
Vaizdžiai aprašyti visi vestuvi
niai papročiai, net su keliomis

.7

PUIM KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE .
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas. Dauparas. ■ ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
t» Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvga dvieiu da 
llų: Sėmės ūkio-švietimo problemos ūkininku krašte, n dalis: žemės . 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Tei liūdnas lietuviu tautos' irimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo Ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu-ir kultūriniu laimėjimu. Šiandiena, drąsiai galima sakvti.* lietuviu - 
tauta galėtu didžiuotis ir dšūganti* savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Euronos tautoms”. ? 1

Knygos apie žemės ūki atrodo tik'žemdirbiams skaitvti. kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%' buvo ūkininkai ir no Pa
sauli išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma vra arba patvs buvę ūki
ninkai, arba ūkininku vaikai, reiškia, kad Ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuviu daugumai, voač kadanei knvga su tokia meile Liofnvns 
žemei parašvta. kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. I^nvra 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”. - < ,

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

čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu:

NA U JTEN 0 8
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO. ILLINOIS 606&8

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

j5—
< ’•t . ’ ___ __ “ _

s. - • \ii

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psL Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 81.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

z NAU J I EN O S,
1739 So. Halsted St, Chicago, BL 60608

Jra kurte taiku atspausdintu ir galima gauti knygų rinkoje

Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 00 (1889-1959) meto 
Cbleagos lietuviu gyvenimą Ir to atliktos darbus 084 psl. Kaina 
H0. Uleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chieagon atvažiavęs lietuvis, pirmo* 
lietuvių kolonijos. Ju tuorgantaiotos šalpos draugijos, statote* baž
nyčios. įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugia. 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių Hografl- 
lea. Duoti dokumentai katallkilku. eocailistlmų. laisvamaniškų ir 
fata organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai Ir kt ’ • : ■' , ' ‘ **

1 Nestotieji Hg knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

▲MKBIKOfl LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
■ - vardu ir pasiųsti:

» 1739 So. Hahrted St, Chicago, m. 60808

j mis dainomis.
Magdutė už Jono Butkaus

gps prikalbėta. Jokios meilės

j p^fas‘ •; . • . ' . —Kad -Butkus foks-'siHnede-
, I Busa., Bendra!, vadmami fle -T fTilkf jd

gmabka.s ir savo nebeidamas foks ka;
sovietinio rojaus kančias va . . .... ° . °,tos, o ir apsiejimas... — atsihe dina ‘kova” — fizinių ir psi- . duk^ 
chiniu grumtynių forma. “Jūs _ ta
tunte- suprash" kalbėjo M dule, _ Mausia moBna 
siems stovėdamas mylios ilgu-. _ įa-inka

v . v. - mo eileje, Jcad mes — sovie-J. . ° J
žmonės praleidžia siuvyklose, žmonės į apsipirkimą žiūri- , 
kirpyklose, pašto įstaigose, tau ne įaip j kovQ už bflvįj 0 gy..: 
pymo kasose, valyklose -ir kt. venimas kova”... J. Pr. '

Tuos 30 bilijonų valandų pa- " ’ ' - ~ - i
vertus pilnomis darbadienių ♦ žmogus," kuris žada pada- 
darbo valandomis išeitų, kad 15 ryti daug kilnių darbų iš kar-11 
milijonų darbininkų turėtų to, dažniausiai,nieko gero ne- i 
dirbti apskritus metus po 8 va padaro. ' . ' . . ...

Straipsnio autorius rašo, kad 
pačių sovietų spaudoje buvę 
rašvta jog sovietų žmonės kiek 
vienais metais eilėje prastovi 
po 30 bilijonų darbo valandų. 
Čia reikia pridėti dar , keletą 
bilijonų valandų, kiek sovietų

r..

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naulknow galima gauti puikiu knygų, kurio# papuoš baf kokia 

■; knvo<> »nln#» ar Irwtvna . ' ■
Aleksandra, Pakalniškis. MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir iwHn bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas 387 psl Kaina S5.

?• A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų ivvkių prisiminl- 
ir laiko jvvkiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti 1 12 dalių. 298 psl. kaina $5.

Or. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas. Gra
žiais viršeliais 338 psl. Kaina 8800. Minkštais virš. $5 09 

"^ Prof. Ved. Biržiška. SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO
RIJA. T dalis. 208 psl.. trište — S3.00. minkštais vir
šeliais *2 00: H dalis. 225 psL. Įrišta — S3.00. minkš
tais viršalialg _ .. ,47 00

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS, 
Pakalnės ir Lahenvos anskritys su Įdomiais aprašymais, niu- 
įtrariiomis ir dokumentacija. 338 n«l.. kaina S8.

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

Janina NarOnš, TRYS IR VIENA, jaunystės atstalnlmaJ 
170 • psl.-------------------- ---------------------- ------ ------

M. Gudelis, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 235 
puslapiai------------------------ -------------------------------

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

NAUJIENOS.

1739 S. Balsted St, Chicago, BL 60608. — TeL HA 1-6106
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mėta. P. Venclova
gamybos dydžiu prilygsta Chrys- 
lerio bendrovei.

A

i
1

VAISTAI IR POILSIS 
NUO PEČIŲ REUMATO

. Dr. T. R. Vdn Dellen, Chica-

o šiuo metu virš 37 milijo
nai amerikiečių gauna mėnesi 
nius Socialinės apsaugos če
kius.

<4
$

*4
>

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intuniu nuotykiu 

aprašymai, paimti is gyvenimo Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl/ Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
i nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 1'42

i dsL. kainuoja $2.00, »
Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS'THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 

. tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija
psl-- Kaina SS.00. -Kietais viršeliais^.00

J Dauguma šių knygų yra rinkamos dovanos įvairiomis progomis ;Jas Ir 
xitas knygas garima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
»iniginę perlaidą .? / .J

.?■ . . .N A V J I E N O S
-4-1 -U 1739 South Halsted Street. Chicago. DL• .<5060*

-v . •- ...•• 7-‘ s •* • -* < *■*■.♦» * <

Taupykite dabar
Upas mus

«**

i

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša fld

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

palūkanų, priklausomai nuo {dėtos sumos ir
jos išėmimo. ' ’’•**'*■ ‘ <■'*

Investavimo knygelės sąskaitos neša

53 00

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
40d dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — >3.00.

{domi knvga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius | Vokietiją ir ki
tas tremlleš vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių- 

sile Čekj arba Money Orderi tokiu adresu:

1733 So Halsted Street Chicago. HUnols 60608

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1800 So. Halsted St Chicago, III 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įstrigto 1923 mėtota. . ; TEL. 421-3070
JptolgM ptotaoaa kteaus antomobUtanu paxtotytL

MAUlIBtiOS, CHICAGO 8, ILL. -r- Seturdey, December *,
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Negriukas išsigando, kai septynios slaugės pradėjo tikrinti jo jvpika+ą ir .ruoštis 
duoti stipry švirkštą. Kolumbijoj*, Kaftagenos srityje amerikiečiai pasiuntė didoką 
būrį specialistu apsaugoti vietos gyventojus nuo pavojingu ir užkrečia mŲ ligy.

lid jos ir Čekistų buvo klausinėjamas apie kiekvieną savo* 
artimiesiems pasakytą mjntį, kurios jis buvo prižadėjęs 
nesakyti. Ne vienas kaimietis, drįsęs savo broliams pa
sakyti teisybę, nuo ‘'Gintaro” mikrofonų gerokai nuken
tėjo... Nenuostabu, kad “Gintaran” suvežtieji noriau 
kalbasi gatvėse ir miesto soduose, kur čekistas negalės 
užregistruoti, negu pačiame “Gintare**, net ir prie ge
rų pietų net stikliuką išmetus.-.' .

Kiekvienam aišku, kad okupantas, žiauriai nus-
kriausdęs lietuvius, tiesos žodžio bijo- • “Komunistinę”

* »i6.oo j sistemą -jis diegęs tris dešimtmečius, nieko žmonėms nau- 
-..ŽŽ£? ‘ dingo Lietuvoje nepadarė, todėl ir bijo jsavo darbo vai-

^Jsių parodyti. Jis naudoja jautresnių žmonių sentimen
tus, kad galėtų patirti giliausias jų mintis,o vėliau baus^ 
ti už atvirą širdį ir tiesos žodį savo artimiesiems, Tu
ristas gali negirdėti pareiškimų jei apie lietuviško gy
venimo tikrovė nieko žinoti nenori, o apie aimanas klau
syti nenori- Jis leidžia rusų išnaudojamą Lietuvą pama
tyti tiems,;kurie nieko joje matyti nenori ir lietuvio 
skundo girdėti nenori. . ‘ " K

'Didelė lietuvių dauguma'šį metą praleido po'penkias 
dienas Vilniuje. Jie buvo vežti kelioms valandoms į Tra
kus- Kauną arba net Druskininkus. Bet' buvo keli turis
tai, globojami specialiai įsteigtos New Yorko bendrovė- 
Jės, kuri atrenka žmones ir leidžia jiems nuvykti į kai
mą ir pasidairyti, kaip bos apylinkės šiandien atrodo ir 
kaip rusiškų dvarų vergai juose gyvena. Tokių laimin
gų žmonių skaičius labai nedideliu Jie turėjo kelis me
tus priklausyti Amerikos “progresyviems”, būti “Balno** 
klubo demokratais arba kitokiais “mopro” rėmėjais, 
kad galėtų pamatyti, kaip rusų pavergtoje Lietuvoje 
viskas atrodo. Parinktųjų, skaičius nedidelis. Laisvai, po

$3.00

$31.00
$18.00

54.00

Užsieniuose:
metams ______
pusei metu
vięnągi mėnesiui

Naujienos kasdien, isbJorUnt 
sekmadieniui. Leidžia Naojienu Ben
drovė. 1739 So. Ualsted St.. Chicago 
HL 6(^08. Telet HAymarket 1-6100

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus selmadienhM. nuo
9 vai. ryto iki 5 yaL vakaro.. .Šeštadieniais •— iki vaL

Keliones į pavergtą Lietuvą V. KAROSAS

Šią vasarą didokas Amerikos lietuvių skaičius buvo 
nuvykęs į rusų pavergtą ir Lietuvos komunistų maldo
mą Lietuvą. Dauguma jų buvo įleisti tiktai penkiom die
nom. Kitas penkias dienas Amerikos lietuviai turėda
vo praleisti Rygoje arba Taline. Tretiems leisdavo nu
važiuoti j Minską ir praleisti likusias dienas tarp visai 
nepažįstamų žmonių ir vietovių. Kiti gaudavo teisę pa-

TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
(Komentarai)

Padaręs ALTo politinės veik 
los apžvalgų, dr. Bobelis to
liau dėstė, dgr pernai metais 
patiektą penkiaetapinę ALTo 
laisvinimo politiką. Du etapai 
atsiekti, priėmus Kongresui tre 
jas rezoliucij as ir paskelbtus

Savo įžanginiame juodyje dr.Teko ALTui, įr ^asmeniniai jptiez. Fordiu JAV nusistatymu 
Bobelis sugriovė įsisenėjusį dr. Babeliui, pareikšti savo ne 'Lietuvos laisvės byloje, pąbar 
veiksnių nusistatymą, ga- pasitenkinimą vedama--dr. Kis- įžengiama į tretįjį atąpĮįrįpesi- 
lima paveikti pasaulinę politi- ingerio Rytų Europos politika, ruošiant Belgrado konferenci-

būti dieną kitą Maskvoje, bet.ir sis didmiestis turistams važinėjenčiy priSakyje yra Stasys Jokubka, S® j*“*!** « xeMauW jo jašįmimo B jAtaMa tas j^taąSovie-

, cagoj e progresyvių geidžiamos Vimies redaktorius. Jis^ įeįįOj tegalima tik išnaudoti ta raštu ir žodžiu- dėl pi^ linkio konfere^ijfls^ufeaišmų 
Lietuviai leidžia dideles sumas pinigų, kad galėtų turi teisę pasimatyti su keliais klebonai^, daktarais ir susidarančias politines sitnaci Fordo pareiškimo <aj>iė 'taria- grpgaulmpas, kas jšsklaith^S 'Va- ■ 

----- t:„4 -u ------------------------------- u.-—t.------ ------------r—j _n;---------------------- --------------------- - . ’--- - kairų J^ok^j:ų dpteai^>Wpasimatyti su Lietuvoje likusiais savo artimiaisiais. Jie-aukštais valdininkais, kad vėliau-galėtų apie juos paią- jas diplomatiniams .laimėji- mąRytą Europos įtaptų, kusvė-
syti. z . 7 mamsjkurių dėką galime pa- jimą nuo Sorietų dominarijos

<r .. r s 3 u.- • XT—Taikyti Lietuvos laisvės bylos iriypač griežtai pasisakyta dėl-Savo UV9 žemę šia vasarą galėjo ajJarityn ir New ................... IjSoonMfekfo paskelbtos ^Sk-
Yorko lietuvaitė Ona Juozėmenė. Ji priklauso kelioms: Kaip aktolde kritiška pėdė-*ws. ■ l
New Yorko lietuvių organizacijoms, mėgsta sueigas, tis susidare po Helsinkio kon- '
nueina į susirinkimus ir pasiklauso įvairių kalbų. Ji ^U- ferencijoš Akto pasirašymo, -^j?>je -sriefešę tenka 
gebėjo įtikinti valdovus ar jų agentus, kad lęistų jai nų- bet dėka ALTo<visų tietuviškų ' kad ,e&vąžiąyięąaą klausėsi dr. sįąi įrodomos medžiagos, susi- 
vykti i ‘“tėvų žemę”, kaip ji rašo, ir pamatyti, kaip yi&- ve*ksnių. ir pabaltiečių.. pastai pranešimo ąji dideliu 4ws išlygos keHrtam laisvi-
kas daabrtrnėje Lietuvoje atrodo. įdomiausia; kad jirgd buvo “^tos 'fc5*S ”5"“ “

t • x J • - j.*- • • i • • Kongreso priimtos rezoliucijos,Ijo kalbą karštaiszusi 1S Lietuvoj savo . jspufeus aprašinėja ne laisvoje nžttkrillimči<>s ■- nepripažintai1 wfegai kalios

svajoja patekti į gimtinį savo kaimą, kuriame jie buvo 
gimę, augę ir gražiausias savo jaunystes dienas pralei
dę. Jie norėtų pamatyti brolius ir seseris gimtinėj'Sp- 
linkoje, kur buvo kaimas, laukai, namai, gyvuliai ir žmo
nės. Bet kiekvienam šiandien jau aišku, kad okupantas 
tūkstančius metų susikološčiusį lietuvių gyvenimą iŠ pa
grindų išardė. Žemę atėmė iš ūkininkų, namų neleido 
taisyti, galvijus suvarė į kolchozus, kad duodamas pie
nas galėtų eiti Lietuva okupavus rusų karių šeimoms,1 
nelietuviams Pasakoiama kad lietuviai leidžiami i * 'ri ——~-- užhkrinančios nepripažinimune lietuviams. Pasakojama,. Kad * lietuviai leidžiamą l Amerikos hetuvių spaudoje, bet New Jersey išeinančio- taut-n okuparijos smerkiama

L’rąLiąį-^jus vakariečią pro

Biją Baltu tautą nepriklauso-

aukštesnes mokyklas, ogėliau .siunčiami Į tolimiausius 
Sovietijos užkampius patiems sunkiausiems darbams. 
Ten siunčiami ne tik jauni vyrai, bet ir jaunos lietuvai-

je Laisvėje. =Savo įspūdžius jį būtų galėjusi paskelbti 
New Yorke išeinančiuose laikraščiuose, o jeigu, ji ku 
riais nors sumetimais ten to pądaryt būtų negalėjusi, tai 
būtų galėjusi atspausdinti Bostono arba . net. .Chicagos 
spaudoje^ bet ji taip nepadaro. Tuo tarpu nežinome, J 
dėl šitaip pasielgusi. ..Gal pačiame ' Vilniuje josiės prašė 
rašyti mažai :žinių .turinčiai Laisvei, kaip kitus priver-

■vo apsissprendimo teisę. Mūsų .paties pre. Fordo vedama po
lai mė j imas nevyko sklandžiai, I titika. Parodytas aiškus pasi
nes ALTo žygiams .priešinosi tenkinimas, kad Fordas nnki- 

v'Z; Valstybės departamentas ir ne mus pralaimėjo.-ir tuo pačiu tu 
A ? aiškiai užimta prez. Fordo po-, rės keistis Amerikos pasaulinė 

R riciįą. . > politika.

ja kaimą, laukus, galvijus ir sodus. Vilniuje jie tikrai čia nieko nesakyti- Ką matė, įs.ąko nematyti, o ką gir- 
įsitikina, kad jiems niekas neleis vykti į lietuvišką kai- dėjo, liepia negirdėti. Juozėnięnė aprašinėja, ‘kaip ji. 
mą. Jie tuojau nustato, kad lietuviškas kaimas turės at- ji buvusi Konrado kavinėje”, užkandusi “keikę” ir kaip: 
vykti pas juos, į Vilnių, jeigu galima, tai ir į patį “Gin- ji valgiusi “Tulpėje”. Ji neparašė, ką valgė ’, .bet jau1 
tarą” Kiekviename “Gintaro” koridoriuje, kambaryje ir įdomų, kad valgė. Bet gražiausią vaizdą -duoda apie plen-

Vilniun nuvežtieji turistai labai greitai nustato, kad 
komunstinės Lietuvos jie negalės matyti. Jie apgyvendi
nami viešbutėlyje “Gintaras”, kuris nuyykusiems atsto-

malter which -country one would go to from the 
United States, the automobile traffic would look 
kind of light.” (Laisvė, 1976 m. gr. 3 d., 3 psk) ■ 

Kad trafikas tame plente atrodo lengvutis, tai nes- 
kambarėlyje įrengti patys moderniškiausieji mikrofo- tą, 1970 metais atidarytą tarp Vilniaus ir Kauno. Ji sa- tebėtįna. Bet ųiųms atrodo, kad Jųozėnienės yaizdavi- 
nai, registruojantieji kiekvieną tartą žodį. Ne visi lie- ko: ' nias yra d.ąrlengvesnis. Ji tvirtina, kad tas plentas bu-
tuvon nuvažiavusieji tai žino, bet iš kaimo atvežtas kiek
vienas lietuvis labai gerai tai supranta ir žino. Apie 
“Gintaro” mikrofonus girdėjo kiekvienas lietuvis įkol- 
chozininkas, tai jaučia kiekvienas sovietų sistemos ver-' 
gas, drįsęs atvykusiems turistams papasakoti apie šian
dieninę lietuviško gyvenimo tikrovę. Jis tai žino, nes po-

oejo, liepia negirueui. uuozemęnę aprašinėja, Kaip jii 
ji buvusi Konrado kavinėje”, .užkandusi “keikę** jr kaip'

mas yra dar lengvesnis, .Jį tvirtina, kad tas plentas bu-
, “A modem high way, linking Kaunas with Vii- vo pastatytas 1970 metais, kada patys rusai skelbė, jog 

nius, about 80 miles long, which was built and ope- statyba užtrukusi virš 10 metų. Jis buvo suplanuotas ir 
ned to traffic in 1970, in -many ways resembles a good pradėtas dar .nepriklausomos Lietuvos laikais. Geriau- 
Ameriean highway, and one would notice no diffe- si rusai inžinieriai atvyko į atidarymą ir stebėjosi lie- 

rence, except for the volume of the traffie. No tuvių pastatytu “stebuklu”. Pačioje Rusijoje tokio plen- 
Malter which country one woud go to from the to niekas dar nebuvo pastatęs ir, nematęs.

J. VENCLOVA žinti ^ayo .tautos praeitį yra pirmaeilė pareiga. Paga-

Senovės lietuvių tikybos bruožai ‘
Paliesto klausimo aktualumas

Senovės lietuvių tikybos pažinimas sudaro aktua
lią problemą, nes senovės lietuvių religija sudarė se-< 
novės lietuvių gyvenime esmingiausią dalj. Ji buvo 
lietuvių stiprybės pagrindas, kaip ir nurodė dr. Ąd 
Bruožis (Panaudotos literatūros numeris IJ-knygos 
puslapis 5): “Senovės tikyba buvo pamatas lietuvių! 
stiprybės. Su tikyba rišosi dorybė, meilė artimui irj 
tėvynei”. J.

Juo labiau, nes senovės lietuviu tikyba stovėjo ant j 
sveikų ir tvirtų pagrindų, ir buvo pats svarbiausias^} 
lietuvių tautą gaivinantis šaltinis likiminėj kovoj už; 
būvį, apie ką byloja mūsų teologas kum prof. dr. JKJ 
(recys (29-26): J eigų religija (senovės lietuvių) bu
tų išsigimusi, aišku, Jautai ji nebūtų teikusi tiek gai
vinančios jėgos plėštis ir viešpatauti <> ypač atsispirti 
prieš tokią teutonų ordino organizaciją, kurią rėmė vo
kiečių imperatoriai ir gausūs Vakarų Europos riterių 
būriai. Juk ordinas tais laikais sudarė vieną iš sti-> 
priausių, geriausiai organizuotų ir moderniškiausiai 
ginkluotų jėgų. Lietuvių pagonybė nebuvo nusigyve
nusi, kaip romėnų stabmeldystė, kuri nepajėgė savo, Sun”, “Smoke Bellow Tales”, 
išlepusiai tautai įkvėpti jėgų atsispirti prieš laukinius!

vi.) Lietuva 14 ir 15 amž. buvo didžiausia vals- 
l\b I .lopo*: jos teritorija tęsėsi nuo Baltųjų iki Juo
duliu juru i.- turėjo 350.000 kvadratinių mylių*.

liau, senovės lietuvių tikybos pažinimas būtinas pa- lands”, 
čiam mokslui, nes, anot prof. L. Vannicelli (L’osserva- 
tore Romano, 195S-V-7 d.) mokslininkai lietuviu pa-! One”, 
goniškai religijai skiria didelę reikšmę, atsargiomis 
prielaidomis įžiūrėdami čia šaltinį atpažinimui se-, 

j niausios indoeuropiečių religijos..
. (Bus daužau)

jąiigj ir j-yžtiegąi veiktaPt/AV 
kus prez. Garterį politika Ry-

šiame kondensuotame ALTo 
politikos gairių nustatyjne dr. 
Bobelis pažymėjo, kad Valsty- " 
<bės departamentas ir toliau - 
stato kliūtis Rytų Europos iš
laisvinimui, netgi priešinosi 
Helsinkio nutarimų patikrini
mo komisijos sudarymui, dėl 

: ko teko -pranešėjui aiškintis su 
prez. Fordu ir pačiu dr. _Ki- 
singeriu. Tikimasi, kad išrin
kus prez. Carterį, politika -Ry
tų Europos atžvilgiu bus pa
keista ir sutaps su ALTo nu
matytų trečiuoju ir ketvirtuo
ju veiklos etapu..,.

(Bus daugiau)

1917 m. — The Human Drift’*, “Jerry of the Is- se, visada išlaikydamas žodį ir atlikdamas sutartą dąr- 
i bą. Jis ypač ^erai mokėjo pagauti gamtos grožį, o Alas-

1918 m. —- “Michael, Brother of Jerry”, “The Red kos ledinės platumos buvo jo stichiją;
Baigiant tenka pastebėti, kad ypač rytinėje Euro

poje ir Lietuvoje daugumas skaitytojų buvo suklaidin
ti žinių-apie Londono mirties aplinkybes ir priežastį. 
Biografiniame romano “Martin Eden” yertime rusų

1920 m. — ‘On the Makalos Mat”, “Hearts of Three”.
1922 m. — “Dutch Courage”.

Lietuvoje buyo išleista Jack Londono “Saulės sū
nus”, “Jo tėvų dievas”, “Trys širdyse”, “Martynas Id-. kalba man pačiam teko skaityti knygos gale pastabą, 

dar nepri- ’ esą autorius, kaip ir knygoje aprašomasis herojus Mar- 
“Baltoji ii- tin Eden, nusižudė, iššokdamas iš garlaivio į Ramųjį 

tis”, “Rytas aušta”, “Mėnulio slėnis” ir (‘Baltoji tyla”, vandenyną. Tiktai šimtmečio nuo .Jack Londono gimi- 
bolšėvikų okupacijos metu. Sovietai pakartojo, be to, mo proga gavus galimybės jau Amerikoje pasisemti 
dar įr “Jūros vilko” laidą ir net dvi laidas “Martyno žinių iš patikimų šaltinių, atskleidžiau šį, galbūt, ne- 
Meno”. ' sąmoningai vertėjo padarytą melą. Rusų kalbon ver-

1976 m- gegužės pabaigoje per visas šiaurės Ame--I fėjas, atrodo. Aik iš gandų patyręs apie autoriaus mir- 
rikos NBC televizijos stotis buvo perduoda filmp ^CaH 4, ®utarė, jog ji būtinai tarėja privalėję •atitikti 
of the Wild” premjera, pagaminta pagal to patįes var- kybes, aprašytas romane “Martin Eden”. Aš pats 
do Jack Londono garsųjį veikalą. Nors4r anksčiau bu- 
v o bandoma pagal Londono kūrinius gaminti filmus, 
bet jie nebuvo populiarūs ar įspūdingai pagaminti.

Bunting Daylight”, t Pastaroji premjera ryškiai atvaizdavo autoriaus apra
šomą šunį Buck ir jo perėjimą puo ramaus židinio 
Kalifornijos teisėjo namuose ligi Alaskos vilkų gąu- 

I jos Klondike.
Bene gražiau® ai apie Ja^k Londoną po jo mirties 

1912 m. — “The Hous® of/Pride* '“A Son of the išsireiškė Upton Sinclair: “Jjs buvo tikrasis mūsų pa- 
“ ' ~ sakotojų karalius, šviesiausia žvaigždė, Jviečianti mū-|back,” 1956.

Andrius Mironas

Kontraversiškasis Jack Londonas
K1876~1S16) y

■ ♦
$imto mėty gimimo ir šešiasdešimties mėty 

mirties sukaktis
(Tęsinys)

1910 na. “JHejoJutioą”,
“Tbeft” (drama). '

1911 m.
“The Cruisc of'/hę Snark”, “South Sea Teles”.

When God Laughs”, “Adventure”,

nas”, “Jūros vilkas”, “Raudonasis maras' 
klausomybės laikais, ir “Smokas Bei j u”,

Meno”.

-Šiol visada taip ir tikėdavau, Ac^dėf tikuos teisybės 
atddeidimas unan jbuvu netikėtas ir-ypač sukrečiantis, 
nes autorius vištide yra nusižudęs, tačiau daug fra giš- 
kesnėmis aplinkybėmis.

Šaltiniai:

J. Richard O'Connor, “Jack Londojų a ^io^aphy”, 
19W. , < /

1913 m. ^T*» » su,e*ė genialumo ir
John Barleycorn-, -The>Valter of the Moon*. W*4* <,”'a.0’1- &et ™V’’ Amerfta iam •«»>»•.

* . 1 | buvo ūktai skausmas.”
1914 m. — *The Scarlet Plague”, “The Star Rover”. | Reikia pripažinti, kad retas rašytojas per tokį

e 1916 m. — “The Little Lady of the Big Hause”, “Hie trumpą taiką sugebėjo tiek daug sukurti. O Londonas
negalime gerai pa antį »avo tautos žilos senovės. O pa- Acorn Planter” (drama), “The Turtles of Tasman*. kūrė dažnai netinkamose ir net nežmoniškos^ aąlygo-
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*

1968. - į
4. Encyclopaedia arftamrica. XIV <r 1ati tomai
5. Lietavių Enciklopedija, XVI ir’ kiti tomai
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Telef. PR W229

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ AUSŲ, NOSIKS, 

* IR GbK tktS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimų

DR. K. G. B ALŲ KAS 
AKUŠERiJRA IR MOTERŲ UI GO S 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

ei neatsiliepia, skambinti 374#*04

C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

Fox Valley Medtcil Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

MAGDUTĖS MARGUMYNAI
Naudingi patarimai 
ir įdomūs dalykai

♦ Lempos gaubtuvas saugo
ja akis nuo aštrios šviesos, 
ypatingas skaitant, rašant, siu-

♦ Išvengimui sužeidimų ar 
nelaimių reikia saugoti, 
vaikai nepasiektų valymo pro 
dūktų, krintančias jų etiketes 
vėl pritvirtinti ir nemaišyti che 

, „ (makalų, jei tai nėra nurodytavan armezgaDLG.ub uvD apa;e(ikelėse v w 
e,a lurely būti IMS eobų skers yi rankenos
mens, viršus nuo 8 iki 17* o gil- , . , , r -x -i- r~- i lai nekabo prasikišusios pro ūmas nuo 10 ik, 20 cohy. TmJ brj Nevarloli sus
n3u'“.v“ ’£ ™ T ’P L™ WW> kraitab lėkščių, stik- 
balta. Iki Watų paprastas IM uwrf^ M
elektros lemputes galima nau
doti lauke. Šviesesnės reikalau ^aip lietuviai darydavo midų 
ja specialaus stiklinio gaubtu
vo, nes be jo sprogsta.

kad

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

Vieta— Chicago Savings and Loan
As^n — 6245 S Western ave..

Refreshments po susirinkimo.
Maloniai prašome dalyvauti.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAABIONIMAJ
- KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

t/1eikoldfw gere, ne pikto, kad būtumėte gyvi". — Amoso 5:14.
Didžiausia šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 

draugystės. Norint įstoti į šitą^ draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo. 
Reikia taip pat pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuodė
mių nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnus jo pasekėjai ateityje gaus gar
bę. šlovę Ir nemirtingumą. Dabar jiems priešinasi pasaulis, kanas ir di
dysis priešas, šėtonas. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų jau 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo širdį ir savo valią. lik tik
rieji Dievo vaikeliai turi savo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, ku
ri perviršija žmonių supratimą ir kurios pasauks negali nei duoti nei 
atimti. /

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON - 

2434 WES. 71st STREET , 
. Ofisas: HEmlock 4-5849
.Rezid. 388-2233

OFISO VALANDOS: 
''irmadieniais ir ketvirtad. i—' vai. 
antrai, penktaienj nuo 1—5. tre* 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

<938 SJfctertheim Rd.,Westche$ter, III
VALANDOS: 3—9 'darbo- dienomis n

Prieš daugelį šimtmečių mū 
sų protėviai mokėjo padaryt 

♦ Kalėdinėse nuotaikose šei iš medaus puikų gėrimų. Midu
mi ninkės perka daugiau kas-] mi vaišinosi tiek kunigą ik š- 
dieninio vartojimo prekių taip 
pat nuperka ir nereikalingų da 
lyku. Tam išvengti, prisilaikyti
našių taisyklių: einant į krau 
tuves, susidaryti-pirktinų da
lykų sąrašų ir jo laikytis. Prieš . 
einant pirkti maistų, reikia pa
valgyti. Nepirkti daug gendan
čio arba senstančio maisto.
Kreipti dėmesį į sezonines pre ‘ 
kės ir išpardavimų skelbimus. 
Maltų mėsų vartoti pirmiau
siai, nes ji greičiausiai genda. 
Net ledauhėje ją nepatariama 
laikyti ilgiau 24 valandų.

*■ Amerikoje bitės suneša 
medaus ir pridirba korių vaš
kui už apie 50 milijonų dole-< 
rių.^ -

♦ Sojos pupdių.čdaugiausia 
sunaudojama Japonijoje. Dau
giausia Japonai jų importuo- 

į ja iš Amerikos,. o Wisconsin 
‘ ] valstijoj .jie’pasistatė moder

nių .įmonę, gaminti, sojos pupe
lių padažų. Turtingų proteinais 

---------------— .y- I sojos pupelių tėvynė yra Kini- 
Telef. be 3-5893,,. ja.ir Japonija, bet jos2dabar ge-

DR. A. B..GLEVECKAS riausiai auga Amerikos .vidur- 
GYDYTOJĄS..IR CHIRURGAS kariuose .
SPECIALYBĖ akių ligos _ . v > . ■■■. , ,,

3907 West 103rd Street * ^dant mėsų U saldy-
pjxtaJ susitarimą luV0 ledaunę? reikia supiaus- 

. - »■——— — • -...----- - I lyti gabalais — virimo porcijo-
žfe K. A. V. JUČAS Į mis, kad nereikėtlj visų luitų 

^^44} "TWrireiw“■*'TatšfTdyti.“Visiškai afeiTdyfų"hiė 
odos ligos — chirurgija Įsų reikia tuoj pat. virti arba 

n. western Ave L- Į kepti, o tada vėl atvėsusią dė
tį į. ledaūnę. Pakartotinas at- 

► švie-

TeL* 56Z-2727 arba 562-2728

REZ.:-GI 8-0873

DR^EISlN-ElSlNA^
AKŪŠĖRUA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neaf" 
sihepia. skambanti M t 3-0001, ''-'

čiai, tiek ir prasčiokėliai.
Lietuviškas midus pagarsėję 

ir kitose šalyse, kaip šiandie
ninis prancūzų, konjakas arbf 
Šampanas. *

. Pagaminti gerų midų, reikė 
jo specialisto. Paprasčiausiai 
būdas.midų pagaminti buv 
šis: ■ , ■

‘ Paimdavo gorčių meda 
prie jo pridėdąvo keturis g> 
čius vandens ir virindavo 
pusė mišinio išgaruodavo.

Paskiau perkošdavo per au 
dėklų ir kai vaisai ataušdavc 
supildavo į molinius indus, u 
kimždavo juos nelabai stipria 
kad kartais puodas nesprogti

Puodų nunešdavo j rūi 
'ir laikydavo ten ištisus metu:

Modernūs midaus gaminim 
būdai'yra Juzės Daužvardienč 
lietuviškų valgių ir gėrimų kn 
goję "Lithunanian Reciptes”

New

Daniel Moynihan 
Senator, New York

Meeting and Christmas party of
Lodge 63 will take place on Decem- 

’ VW kad fi*wri ,r Bvt kur yr. mt
Ass’n — 6245 S. Western ave.

Refreshments after meeting.
Please attend. Valdyba

ru»la|i? | t< klausimu etsaka knygutė “Viltis po mirties", kurią gausite . 
I nemokamai. Rašykite:

F. ZAVirr, 3715 WEST 6«th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

Chiogos Liotuviy meemorojy — 
tikas ir universiteto profesorius Meškeriotojų klubo susirinkimas įvyks 
ii Moynihan laimėjo rinkimus sekmadieny gruodžio 5 d, 2 vai po- 
Yorke, Šoseris metus į is eis se- piet Saulių namuose. 2417 W. 43 SL 

įas pareigas. Daniel Moynihan —•
adė j o pagyvinti senato debatus, j BRIDGEPOHTO Lietuvių Namų Sa- 
rengiasi iškelti kasdieninio gy-; vininkn drauguos priešmetinis sūri

ne klausimus, neįvyniotus į įo- | rinkimas įvyks gruodžio 4 (L. 1 vai. p. 
politines paklodes. Jis įveike -------- ~

>kraty partijoje gan gausius 
rūtinius kairiuosius ir respubli- 
i partijos pasius dešiniuosius. Jis 
geras kalbėtojas, rusams gerai 
davęs pipirų. Jungtinėse Tau-

h WESTERN avė. 
Telefonas atsakomas 12 vai.___________ _____________Į šildymas ir atšaldymas

DR. FRANK FLECKAS žios mėsos kenkia jos kokybei
. OPTOMETRISTAS 

’ KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St — 1>l. 737^149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
”•1. pagal susitarmą. Uždaryta tre<

DR. LECHAS SEIBUTIS 
-INKSTŲ, PŪSLES IR 

' •PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vsl: Mkjad. nuo 1—4 po pietų 
ketvirtad nuo 5—7 vai vak/ 

- Ofiso tolof-i 776-2880 
Mauta* rot telef.: 44P-5545

DR. VYT. TAURAS
G Y L) y TO JAS iR CttiXVKUAS 

£t?.dra~praktika,, spec. MOTERŲ lipo 
OfiMc 2652 WEST 59th STREET

* TeL: PR B-1223
OFISO V AL.: pintu antrai, trečiac 
ir oeim z-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadi* ’ 
niaia 2-4 vai. po pietų ir kitu laii 

nagai susitarimą

___ ............. ........... ......... —

Šaltyje sustingusių mėsų leng
viau pjaustyti, Kinai ir kiti ry
tiečiai sugeba greičiau paruoš 
ti pietus. Jie žino visai supran
tamą paslaptį, kad mėsų reikli 
supiaustytrmažais gbalėliais Ė 

. nepervirinti.. ■
♦ Kievo stiliaus vištiena nie 

ko bendro neturi su .Ukraino: 
sostine Kjevo miestu. Prie 
šimtmetį New Yorke* a tsira d< 
dapg rusų ir ukrainieuių imi 

Į grantų. Vienas prancūzų 
mės restorano savininkas 
galvojo iš to pasipelnyti.

i savo stiliumi gamintų vis 
ną ‘Chicken Supreme’ pavad. 
‘Chicken Kiev? Pasisekimo 
katinti ir kiti restoranai p 
dėjo gaminti tokio skonio

Į pavadinimo vištienų. s

Kelionė aplink pasaulį
Australijoje Įsikūrusi ku: 

aikščio Radvilos tolima 
linaitė-Marija Ligienė sum 
ė vienų dienų pasivažinėti po 
asaulį. Ji iš Australijos pa
lėkė Ceilono salą, kurioje <pa- 
idairiusi -porų dienų ir nusi- 
drkusi rusiškų rublių, kurie 
leilone parduodami laisvai, 
tsirado Maskvoje, o iš ten -jau 
ebesunku buvo jai pasiekti ir 
kupuotoš Lietuvos sostinę 
’ilnių. •
Vilniuje pasikalbėjusi su gi- 
nčmis, išklausiusi jų skun- 
ir aimanų, ir prašymų, kad 

tuviai gyvenantieji laisvėje 
nepamirštų, bet dažniau lan 
damiesi bent tuo būdu pa- 
igvintų jų buitį, nuramintų 

skaudamas "širdis, vėl per 
įskva, Frankfurtą, New Yor- 

pasiękė Čikagą,- visur pa
vojus! ir pasidairydama. 
Čikagos O’Hare aerodrome 
sutiko jos sesuo Aleksandra

•ižienė.kartu•' su vyru Povit 
parsiveždama į savo rezi- 

:ncijų Waukegane, kur ji ir 
įbar dar tebesisvečiuoja, pro 
rpiais išvažiuodama Ameri- 
>s pasižvalgyti. /
Ponia Ligienė jau spėjo bū< 

ti Kanadoje ir apvažinčti visų 
Kalifornija ir vidurio Ameri-

p. 3808 S? Union Avė. Įėjimas iš kie
mo. Nariai malonėkite atsilankyti, 
nes yra daug nutarimų ir valdybos 
rinkimas 1977 m. Po susirinkimo vai
šės. Kviečia valdyba.

Stella Kauta kis, pirm.

LIETUVIŲ Moterų Piliečių Lygos 
priešmetinis susirinkimas įvyksta sek- 

. madienl gruodžio 5 d., 1 vai. p. p. 
3558 S. Halstad Po susirinkimo bus 
vaišės ir dovanėlės. Nut. rast.

WASHINGTON AS. — Ameri- j —----------------------- ---- ----------  i
kos žemės ūkio departamentas1. JONIŠKIEČIŲ Labdarybės ir Kul- 
gruodžio 2 pranešė, kad So vie- tūros Klubo priešmetinis susirmld- 

’ mas įvyks antradieny gruodžio 7 ±,
tai atsisakė Amerikoje pirkti i:oo vai. popiet naujoje vietoje — 
400,000 metrinių tonų kukurūzu, šauliu namuose. 2417 W 43rd St. 
_T. ’ . , . * Nanai kviečiami atsilankyti, nes
Vietoje kukuruzų, jie padidino yra daug svarbiu reikalu aptarti ir 
kviečiu įpirkima 300,000 metr. bus valdybos rinkimas 1977 metams, 

ton. Minėtų kukuruzų kiekis A. Kalys..
kaštupoja 39.2 mil. dol., o 300,- -— _ • -—- -----
000 metr. tonų kviečių kiekis - riuo prapiečiainos g tarpusavės 
31.5 mil. dol. prekybos sutartys ir sustiprina-

.. ~ . mi komunistinių valstybių ry-
ImKsta į Vakarus su Valerais. To. susitari- 

BELGRADAS. — Europos mo deklaracija siekiama
Ekonominė Bendruomenė ir Ju- dinti Vakarų investmentus ir tuo 
goslavija praėjusį ketvirtadienį būdu sumažinti Jugoslavijos de- 
pasirašė abišalį susitarimų, ku- f įeitus.

Sovietai sumažino grūdų

HVAS 1R SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

1 2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-6 .

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

? UGDfeSlO VALANDOJ i
Šaah'tt fiMAŽEIKA s EVANS

UIOOTUYIU DIREKTORIAI 1
045 So. Western Are. Air Conditioned Chapel and |

REpublic 7-8600-8601 FacUitiea'
____  tart, rrreu «to« «Ueto dalyte rawtee toptr»» ttB" 1Wi «*■*

P. ŠILEIKIS, 0. P.
uK t nurtUAi-PRO | fcZiSTA

’rS a purslai > * LV^kezai. M-ed. Ban
Speciali pagalba Kojom 

į tArch Supports) ir t. t

U50 Wen 63rd $U Chicago HL 606/ 
‘ Tetof^ PRoipect S-5084

piu papuošimoj ir seuHiioes 
Kapams gėlės. \ -

ROY R. PETRO . ASt

. < -DAUBARUSO MUS " 

5525 So. Hirttm Ars* — 5844 22C

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos IŠ W0PA, 

1490 kiL A. M.

Lietu rip kalba: kasdien nuo pir 
madienio iki penktadienio 12:3< 
--1:00 VaL pope t. — šestadien 
ir sekmadienį nuo &3& iki 9:3 
vai. ryto.

Telefu HEmlocjc 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

> CHICAGO, ILL, 60629

Iš Waukegano ji mano per 
San Franciskų skristi į Hono- 
lulus, lenais pasigrožėti Hono
lulu gamta, o gal ir pasinmau- 
dyti vandenyno bangose, žino
ma, kad iš Honolulu jai jau ne
bus sunku pasiekti ir Austra
liją, nuolatinę gyvenimo vietų 
Adelaidės mieste.

Naujienos iš savo pusės lin
ki poniai Ligienei laimingai 
užbaigti kelionę aplink pašau-Į 
lį ir ilgai džiaugtis sukauptais 
kelionėje įspūdžiais. V. Pr.

Maži automobiliai

i ’
t Gėlės visoms progoms 

BEVERLY HILLS GRLlNYilA 
z-eM WES1 Mrd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Taip pat naujoji Barbaros ir 

Gen^ DrisMy krautuvė 
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 
Tel. 499.1318

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — PHna apdrauda

- ŽEMA KAINA

Tel. WA S4M3

tEMKTTE Tut S BiZNIEBIUS.
KURIE GARSINASI

Apdraustas perkreuetymaa 
H |viinu attfumv.

ANTANAS VILIMAS

TeL 37tiu* nrbe 27MM6

pigesni
1977 m. nauji fnažų automo

bilių modeliai yra pigesni už di- 
4žitx>sius. bet ir taupesni juos 
išlaikant. "Mažųjų automobilių 
išlaikymas į savaitę kaštuoja 16 
doi. mažiau už didžiuosius. Ke
turių cilinderių kompaktinio au
tomobiliuko išlaikymas metams 
kaštuoja vidutiniškai 2,238 doln. 
šešių cilinderių — 2442 dol. ir 
didieji 8 cilinderių — net iki 
4,228 dol. metams.

DĖMESIO!- p
Gyvenate šiaurinėje miesto dalyje ir ieškote skoningu kalėdi
nių dovanų Jūsų artimiesiems ir pažįstamiesiems? Mes turime 
jų didelį pasirinkimų!
Reikalingi Jūms balai, batukai ar šilti batai žiemai, jūs rasite .

• "V'... - .... t 1

juos taip pat'pas mus, net, galbūt Jums iš anksčiau žinomų f 
fabriką tų: BALL Y, MERCEDES, GALLUS, WESSELS ir Lt.!

x F' Norite ką nors vertingo pirkdami dar galimai daugiau pinigų ■ 
sutaupyti (ir kas to nenori?), mes esame pasiruošę Jums ir ■ 
šiuo atveju padėti: su musų nauja “10% DISCOUNT CARD”, Į 
nuo visų mūsų, krautuvėje reguliariomis kainomis parduoda
mų prekių, ‘jei kada nors pirksite, parodę šia kortelę auto
matiškai gausite 10% nuolaidų.

' Jei dar daugiau sutaupyti norite, pasinaudokite mūsų specia
lia, užsilikusių pavienių porų batų ir batukų išpardavimo.pa
siūla. Batai ir batukai, kainavę nuo $19.95 iki §39.95, dabar 
tk §5.00 iki §20.00. žieminiai odiniai mot. ilgais aulais batai, 
kainavę nuo $35.00 iki $65.00, dabar tik $25.00 ir $35.00.

V NORDEN’S IMPORTS
Apsilankykite pas mus, pasiimkite nuolaidos kortelę, be jo-1 
kių įsipareigojimų pirkimui! Prašome įsidėmėti ir mūsų nau
jų adresų! -

NORDEN’S IMPORT
3059 N. Lincoln Ave.,^ —
Chicago, Ill., 60657 
TėL (312) 248-2616

Krautuvė atdara 7 dienas savaitėje: pirm., ketvirtad. ir penk- 
tad. iki 8 vai- vakaro, sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. R. PIETKIEWICZ, Pre^

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

įyf Mokam* 4 mefy
J TO Ccrtifilutams.
fi S5.00C
K «r daugiau.

6 72 % .2!’
f Mažiausia $1,000 

ar daugiau.

F l/a 0/ ON INVESTMENT
J /0 ACCOUNTS v-

Taupmenos padėtos J regufierles taupymo seskeUn iki mėnesio 
10-tos dienos duoda pelno dividend* ui v«m naėneaĮ.

DFVjniNDAI MOKAMI KAS 3 M*M8SfAI

VALANDOS! Pinned, ir ketvtrt. ryto — 8:00 rak.; 
Astatk ir p enki n dietų fcOO ryto — 3.00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta, v - 4.

EUDEIKIGAIDAS ■■ DAIMIE
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

4505-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asaociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

; ANTANAS M. PHILLIPS
,* TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET ’ REpublic 7-1213

2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Pahw Hills, Ilk 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So, HALSTED STftEET Phone: YArdi 7-1911

____________________
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koiuulės J. Daužvardienės para 
šylą kulė<linį vaizdeK vaidintą 
atidarant Christmas Around 
tj»e World programas Mokslo ir 
pramonės muziejuje. Vaidino 
Jonas Radavich, Alvina Gedrai- • 
lis, Jonas K wain ir Aras Lapin
skas. Dalyvavo Lietuvos Vyčių i 
naujieji šokėjai ir dainininkai, 
vadovaujami mn’z. Fausto Stro- 
lios. Muziejaus pranešimu pir
mąją kalėtii nės programos die
ną buvo rekordinis lankytojų 
skaičius, net 61,203 asmenys.

— Josefina Krikščiūnienė iš

/ĮŠOKIME AUTOMOBILIUS

— Vytautas Baeevftius, Los 
Angelei. CaL susidomėjo K. Ka 
ružos kelionės po Europos kraš
tus aprašymais ir, ta proga su
sipažinęs su Naujienomis, jas 
užsisakė vieneriems metams 
per p. Karužą. Dėkojame jiems 
už dėmesį bei bendradarbiavi
mą, gerą žinią apie naują pre
numeratorių, pranešame visiems 
skaitytojams, Platinimo vajaus
proga Naujienos yra siunčiamos -Beverly Shores išvyko žiemos 

melui į Miami Bach,-Floridoje.

mow 
UkeUnuotV — TEXACO

MUei ir Western Avenue kampe*

4

STASE’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avenue 

TeU 4364184 
Sav. Stasė Bacevičienė• - - -—

ME^Am'o - MALS ."7

BUR'NER*S wanted 
■

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

High Wages — Excellent Fringe 
Benefits,' Insurance — Steady - work. 
(Speak some English).

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE POR SALE 
Namai,’ Ž«m« — P»rdavirmrt

susipažinimui 2 savaites nemo
kamai pagal gautus pageidavi
mus arba platintojų atsiųstus 
galinių skaitytojų adresus.

— Vincas Rastenis iš Hot 
Springs, Ark., buvęs Marquette 
Parko gyventojas' iš anksto be 
raginimo pratęsė savo prenu
meratą ir atsiuntė penkinę Ma
šinų fondui. Tautietė iš St. Pe
tersburg, Fla., užsisakė Naujie
nas vieneriems metams ir jas 
parėmė $4 dovana. Dėkui už 
dėmesį ir už paramą. Visi skai
tytojai prašomi remti Naujie
nas ir jas platinti. Visi lietuviai 
kviečiami su joms gerai susipa
žinti ir pareikšti savo asmeniš
ką nuomonę jas užsisakant.

— A. Pleškys iš Marquette 
Parko apylinkės pratęsė be ra
ginimo prenumeratą, o savo ge .meilės pareigą atlikti dar ir 
rus linkėjimus atlydėjo $5 do
vana Naujienų parautai. Tos 
apylinkės tautietis užsisakė Nau 
jienas 3 mėn. tinkamesniam su
sipažinimui. Klemas Žukaus
kas iš Hickory Hills atsiuntė 
$4. Dėkui už dėmesį ir už para
mą, taip pat už taupymą laiko 
ir mažinimą išlaidų pratęsiant 
iš anksto be raginimo prenume 
ratas.

— LB East Chicago apylinkė 
paskyrė $30 Naujienų paramai 
ir juos atsiuntė per R. Nemic- 
ką. Dėkui valdybai ir visiems 
tos apylinkės bei skyriaus na
riams.

— Frank Zapolis, lietuvių tau
todailės bei papročių žinovas ir veltui rodomas filnlas apie ban 
jų propaguotojas, režisavo gen. ginius — Living Among Wha-

— Cicero Batfo skyriaus šie
metinis vajus, geraširdžių au
kotojų ir ištvermingųjų aukų 
rinkėjų dėka buvo sėkminges-L

Roy Wilkens, jis buvo National* Asso
ciation for theAdva n cement of colored 
people, bet ateityje šiai organizacijai 
vadovaus paveiksle matomas 5T metų 
amžiaus advokatas Benjamin Hooks.

nis už pernykštį. Aukas rinko: 
Česlava Bačinskiehė, Vanda 
Bičhnevičienė, Jonas Dekeris, 
Stasė Didžiulienė, Rozalija Me- 
mėnienė, dr. Bronė Motušienė, 
Linas Lauraitis, Agnietė Prač- 
kailienė, Irena Pronskevičienė, 
Antanas Zailskas ir Pranas Za- 
ilskas. Ona Zailskienė ir dr. 
Pranas Budininkas kontaktavo 
bičiulius laiškais. Rinkliavai 
talkino: Algirdas Didžiulis, Vik 
toras Motušis, Julius Paulė- 
nas ir Juozas Arštikys. Kas ne 
turėjo progos Balfui paaukoti 
vajaus /metu, gali tą artimo

Iki šio meto juodžių teisės gynė

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina SL
(Town ©f Lake) „

Dažo namus ft lauko Ir B aldaus. 
Darbas garantuotai.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

ANTHONY CONTRACTING 
COMPANY7

■ 200 W; 87th St.
block west Dan Ryan)

WATCHMAN 
5 ,day»r- 40 hour week. 

$3 per hour to start.
MUST SPEAK SOME ENGLISH.
. .1432 West 21st SC -

Call Don Edwards 
-■> 2284800.
RENTING IN GENERAL

A
IŠNUOMOJAMAS 5 kambarių bu- 

tasr 3400 West ir 6500 South.
Tel. 925-9347.

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IS.S1MORIJIMAIS '

DEL VISŲ INFORMACUV, KREIPKITĖS I ■*

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai
2212 W. Cermak Roa« Chicapc U Virginia 1-11^1

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

1% AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
, savininkui ir dar geros pajamos. Ar-

59 ir Talman.
PELNINGAS-investavimas tri

jų apartum med. ir biznio patalpa.

kalėdiniu laikotarpiu.
— Chicagos Miesto Kolegijos 

pradės pavasario, semestrą sau
sio 13 d., o sausio 10-12 d. regi
struojami nauji studentai. Ge
riausiai lietuvių reikalus žino 
yra Southwest kolegija, 7500 S. 
Pulaski Road., Tel. 735-3000. 
Daugelis kolegijų turi specia
lias studijas pensininkams visi
škai veltui. Be to, kolegijose vei 
kia suaugusiems vakariniai kur 
sai. Artimiausios kolegijos ir 
studijų bei kursų reikalais tei
rautis tel. 878-1700.

' f

— Gamtos muziejaus Simp
son teatre šj sekmadieni, gruo
džio 5 d., 2:30 vai. popiet bus

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Parmrj, senus jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

1739 So. Halsted St., Chicago, HL 60608

HTCILIEHNIl’ METŲ 
•IT xKUTYW VA.HTS

les. Įėjimas pro šiaurės ii- vaka
ru duris. Aiškins dr. Payne, ku
ris stebėjo banginius Patagoni- 
jos pakrantėse, Argentinoje. 
Kiekvieną žiemą ten atplaukia 
banginiai poruotis ir veisti vai
kus. Gruodžio 19 d. 2 vai. po
piet muziejaus Field salėje bus 
vienas iš žinomiausių Anglijoje 
Seaford kolegijos choras ir at
liks kalėdinius choralus bei him 
nūs. ’

— Aleksas Smilga perrinktas 
Dainavos ansamblio - valdybos 
pirmininku, valdybą sudaro: 
AI. Atutis ir Jonas Raštukas — 
vięępirm., Danguolė Ilginytė— 
sekr., Vytas Radys .— ižd., Pet
rė Seniunienė— fin. sekr., Ne
lė Paulauskaitė — ypatingiems 
reikalams. Ansamblis ruošiasi 
naujo, orignalaus veikalo pasta
tymui. ; ' -

— Filmai iš nepriklausomos 
ir pavergtos Lietuvos gyvenimo 
bus rodomi šiandien, gruodžio 
4 d., 7 vai. vak. Jaunimo centro 
kavinėje. Seansą globoja Lięt 
žurn. S-gos Chicagos skyriaus 
valdyba. Įėjimas — auka.

— Lietuvos Vyčių organizaci
jos Naujosios Anglijos apygar
da seimo metu turėjo 666 na
rius, Atlanto pakraščio 565, Vi
durio centro 467, Illinois-India- 
nos 350 ir Kaliforftijos apygar
da 50 narių. Organizacijoje yra 
45 kuopos. Lietuvos Vyčiai įei
na Į Amerikos Lietuvių Tarybą 
ir savo laiškais valdžios parei
gūnams bei, komunikacij oms, 
institucijoms daug pasidarbavo 
Lietuvos ir lietuvių reikalams 
bei palankios opinijos formavi
me. Gruodžio 6 d. Martinique 
restorane bus tradicinis Lietu
vos prisiminimų banketas, 
šiamas Illinois — Indianos 
čiū.

ruo

MENKA GALIMYBĖ

Marquette Parke išnuomojamas 5 Insurance. Income Tax
T p ~ • /

951 W. 63rd St Tel. 436-7876

MISCELLANEOUS ' ' ‘
'fvairfis DalyfcT '

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI

— Kiekvienas lietuvis gali ap- 
udrausti gyvybę nuo $100 iki kambarių butas. 2 jmegamt,’ antrame 
510,000 Susivienijimo Lietu- aukšte, su šilima ir šiltu vandeniu, 
vių Amerikoje (SLA) organic suaugusiems be gyvulių. Tel. 434-8966 
nacijoj. Vaikams ir jaunuo- = 
iams pigi TERM ąpdrauda: 

41,000 tik už 3 dol. metams.: _
liems yra ir Taupomoji — En JANITORIAL SERVICE 
lowment apdrauda aukštajam g rooms washed by hand $75. Stoves 
nokslui arba studijoms. Klaus reconditioned $20. Floors-washed & 
<iie apie grupinę Akcidentalę waxed — shampooing. Insured, 
tpdraudą organizacijų na- handy MAN SPECIAL 

nams. — tik $2 uz $1,000 ap- §20.00 kitchens washed, stoves 
.iraudą. Dėl šių ir kitokių in- cleaned, sofas shampooed. S50.00 
formacijų skambinkite Kristi- stoped roof oi- basement leak, . 
.tai Austin’ -% Naujienoj Call after 8:OO P.M. 784;1046^^ 
r el. 421-6100: iPrf.

4330 NEWCASTLE
(6800 West)

2 miegamųjų Ranch stiliaus-namas, 
apkaltas aluminijaus plokštėmis La
bai gera vieta ir apylinkė, didelis 
sklypas, gera transportacija, žemi 
mokesčiai. Skambinti TONI angliš
kai. ,•

DEMOON REALTY. Inc.
. TEL. 775-9880.

SU SAVAIS APLINKUI*

ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 
.11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
Sd2,700l * *

VIENINTELf: 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 °3rke. $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 Nauju Metų kitur. Reikia pirkėjo 
sir $5,000 savo pinigų.
- PLATUS LOTAS arti §v. Kryžiaus

(ligoninės Pigus.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
{vairūs Pardavimai —

— R. VILIAUS Poezijos kny- ..PARDUODAMAS:RESTORANAS 
(to VAKARTI VkTAI 110 nd ™ mašinomis statyti aikšte ir 5oxJL37ga vAKAriŲ VgJAl, 110 (psL pėdų namu. % beismanto, 5 ir 7 kam- 
dar galima gauti Naujienose, barių, butai, visi restorano įrengimai, 
prisiunčiant 5 dolerius., ■ ' S'g’įS“’ ”

(Sk.) Teirautis angliškai tel, 778-8484

1% AUKŠTO CAPE GOD-STILIAUS 
MŪRAS. 6 kambariai. 3 miegamieji, 
2% vonios. Formalus valgomasis, iren- 
gtas beismantas, 2% masinu garažas, 
ūėhtralinis oro vėsinimas. Tuojau ga
lima užimti. Gera 71-mos ir Pulaski 
apylinkė. Teirautis savininko angliš
kai. Tel. 585-6851 arba 395-1518;

4 BUTU MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš geru rankų priešais parką. 
Naujas gazo sildymas-hsnauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-720G, arba 737-8534

arba ,778^032.

GINTARINJAt. IŠDIRBINIAI 
gintariniai žiedai, apyrankės, karo- - -------r -
liai ir it, Didelis pasirinkimas impor- SAVO TESTA NTFNTA? 
tuoto iš V. Vokietijos, Švedijos ir kt. , . . ' . m
kraštu įv. tikro kristalo išdirbinių, Tuo reikalu Jums gali daug 
medžo drožinių, porcelamnių figūrų,. dėti teisininko Prano Šulo pa 
muzikiniu staliuku, dezuciu ir kt. f , , t—
Taip pat didelis pasirinkimas lietu- ruošta, telsėjd Alphonse Welk 

peržiūrėta, išleista
knyga — ' v . s

KAIP SUDAROMI

viską pašto ženklą dr lietuvišku mo
netų nuo Jogailos; laiką iki 1939 
metu. *

Iki Kalėdų atdara nuo 9 iki.9 vai: 
vak. ir sekm. iki 5 vaLvak, "i

PATRIA STAMP & COIN CO.
4207 S. Sacramento Ąve.

Corner Bldg. Archer & Sacr. Ave. 
Chicago,IL. 60632, teL . 247-5081

AR JAU PASIDARĖTE

|• ELEKTROS ĮRENGIMAI. 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS -
— 4358 So. Washtenaw Ave, 

Tel.: 927-3559

BUILDERS AND CGHTRACTORf 
Nimy Statyba ir. Remontas

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas
778^155

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina $3.. Su legališko-

Call Frank Zapolis 
32081/2 W.9Strh SI.

HEATING AND AIR - 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTEKN AVĖ. 

nicago. Hl. 60609 TeeL VI 7-344?

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Aveį Hot Springs, Ark. 
Savininkai Albertas ir Kastutė Rožė- 
nai. Spalvota TV, šildomas maudymo-

mo aikštelė. Galima rezervuoti tel.

• Kalėdų, Naujųjų Metų, šei
mos ar asmeniškų švenčių ir mis formomis — §3.50.

progoniis | Naujienos Užsakymus šu Money nMe- į.^ telrfollaS| vaifcms
yra gerausia dovana, išreiškiau- nu siusti: “NaujienosX'A739(S.
ti daug norinčius sakyti jaus- Halsted St., Chicago Ill. 60608. soi-g^su. ‘

kitomis

DĖMESIO
2—80 M. AMŽ’AUS VAIRUOTOJA 
Tiktai $74 pusmečiui automeblllo 
lability apdraudimas pensininkams

Kreiptis: .
A. L AMR A ! ris 

4645 So. ASHLAND AVI. 
5234&/S

mus. Jų ttaip neišreikš atvirutė, 
laiškas ar blizgantis daiktas. 
Nauj ienos sveikins mylima .as
menį ne tik šventėse; bet ir kas
dien. Užsakykite jas- .Užsaky
mui rašyti: Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, Hl. 60608 
arba skambinti ^telefonu 421- 
6100. (Pr.)

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIAAA GAUTI NEPAPRASTAI jDOMIUS GYDYTO

JO, visuomenės, veikėjo; IR rašytojo ATSIMINIMUS 
Dr. A* J. Gussen - MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. _ ________________ ____ :_______ —.............. $8.00

- < <iCuiet <50 metą Minim ta nukakti xerDlani pirmu.
*uneriko8 Lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos <paudos ptrmt 
aus tr atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimu! ike' 
Mamai Naujiem? platinimo vajus.

xUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja ai Lietuvos ir pavergtų dėtuvių laisvu 
□eidamos Ir nesi d ėdamos ! sandėrius su okupantais tr ju [galio 
Iniais.

<AUJTENOS palaiko visas lietuvių demokratinei grupes, jų bendrai tnrtto 
djas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąja lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto 
rikos poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose gird Naujie 
□as yra mada Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
delbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietu* os ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino liė 
aivišku reikalų renes^-M^
KAINUOJA: Chicago!# Ir Kanadoj metams — 530.00, pute’ matp — SU.00, 

rrlmt mėn. — $350, vienam mėn. $3.00. KHota JAV vietose metama 
— $26.00, pusei metų — $14-00, vienam mėn. — $250. Užsieniu*, 
se — $31.00 metama. Susipažinimu! siunčiama savaltf nemokamai

PraScma naudoti žemiau esančią atkarpą.

VAŠINGTONAS. — Išeinan
čio į pensiją daugumos lyderio 
sen. M. Mansfieldo galimybė, 
būti paskirtu į Pekiną JAV pa
siuntiniu, paskutiniu laiku la
bai sumažėjo, jam primygtinai į šalį Taivaną.

peršant pripažinti raudonąją 
Kiniją ir užmegsti su ja diplo
matinius santykius, nustumiant

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave,

(Prie 47-tos)

Drl A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik--------- i—

. Minkštais viršeliais tik ______ ;------------
Dr. Ai J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik   .2—1—

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas Ir Taiiymac 

U46 WEST 6*h STREET 
Talefj iltpuMla 7-1«41 

____________ _ __________ *
$3.00 
$2.00'

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

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6C6C8

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W; 69th St, Chicago, III. 60629. — Tol. WA 5-2737 
3333 So. Halrtod -«t, Chicago, lit 60608-----ToL 254-3320

M. S I M K U S
Notary Public ' 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
I’tup pat daromi vsrMmsl, glminlp 
ikvierunal, pildomi piktybes pra

šymai, ir kitom blankai.

Siuntiniai į. Lietuvą į 
' ir kitus kraštus Į 

P. NEDZINSKAS. 4065 Arcbsr Av« j 
Chlcsgo, III. COCSL TuL YA 7J9M Į

NAUJIENOS,
39 So. Halsted St,

Chicago. Hl. 60608

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

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

□

PAVARDĖ IR VARDAS

ORES AS

MEMBER , 'MES TAIP PAT
RELO SUS ’ CHICAGOS
y 7,000 MIESTŲ JAV-SE PER RELO

PARDUODAME VI-
PRIEMIESČIUS IR

SIUNTINIAI I LIETUVA- 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Dldella pasirinkimai geros rOilea įvairių prekių 

MAISTAS B EUROPOS SANDtLIŲ.

i;im

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vlenlntelj 
f f Uetavį kailininką

Chicago)*

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

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušoyienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga t

GULF ASSOC. REAL ESTA-fE
6705 Gulf Blvd., St Petersburg Beach, FL. 33706

TeL 8J3—367-1791 dienų arba 813—360-0744 vakare.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningu patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų motų patyrimas.

al Naujokaitis
2022 W? 69 ST, CHICAGO. HL 60636. TeL WA 5-02M

263-5826 
(įstaigos) ir 
677-848$ 

<■ (boto)

North Wabash Arenu* 
2nd Floor Chicago, DL 60601

id—»»— i i h BIZNIERIAI KURIE GARSINASI
, ----------------------------------------- -e— "NAUJIENOSE" — TŪRI GER1AU6U

NAUJUMO!, CMfCAM S, HA, — Saturday, DeaamUr 4 WS PABWB8JMA OBiTSK




