
The Ftmi and Greatest 
Lithuanian Dadi/ in America

i

VOL. LXI Price 15c

TRUMPAI IS VISUR

ifif y 

piktinimu, jėzuitų rūmuose nebus t»» ;*• v* : j gai, jos. tėvo pasamdyti.

‘•vision 
D. C.

-jog“ “ekonomi
nės irtpolitinės jėgos daro šiokį 
tokį-mokesčių sumažinimą Įma
nomu’*. ; ’

mokesčių sumažinimas yra vie

nai ją, Beller, buvęs ir dviejų pir
mesnių prezidentų — Kennedy ir

pareikšti jėzuitams protestą už ruošiamą komunistinio filmos ro
dymą?' ■ .

Ketvirtadieni ir penktadieni - ----- ■

The LithiMWiaa Daiiy New*
PubMvheU by The Lithuanian Ncvs Cu, IoC»

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ui. 60608 
HAymarket 1-6100 

••••••«•••••••*•••• 
Over One Million Lithuanian 

!n The United States

eago, III. — šeštadienis, Gruodžio-fjecember 11, 1976 m.

. . WASHINGTONAS.Respublikonų partija, pralaimėjusi 
prežidėhtmus rinkimus ir užimanti kongrese tik 50% vietų, su
sirūpino savo tolimesniu likimu. Jau dabar pradėta žiūrėti į 
1980, m. prezidentinius rinkimus.

i - Partijos - lyderis prez. F ordas 
gruodžio 9‘ d. buvo pasišaukęs į 
Baltuosius Rūmus buvusį vals
tybės iždininką gub. Connally, 
buvusį Kalifornijos gubernato
rių Beaganą, viceprezidentą 

Rockefellerį ir tarėsi GOP par
tijos reikalais. Jie nutarė suor
ganizuoti komitetą, kurs tirtų 
ir vienkart rūpintųsi GOP par
tijos ateitimi.. 'f "

.Keturi GOP partijos didieji 
nutarė dar susirinkti sausio mėn. 
prieš prasidedant GOP komite
tų suvažiavimui, kuriame bus 
renkamas partijos pirmininkas.

Pataria nepasirašyti rusu pasiūlytos 
sutarties pirmiems nevartoti atomo

BRIUSELIS, Belgija. — Valstybės sekretorius Henry Kisin- 
, gėris šiaurės Atlanto’ Sąjungos valstybių atstovams pareiškė, kad 
į sovietų karo jėgos sudaro didžiausią pavojų Vakarų Europai šian

dien, jos sudarys tą pavojų ir tolimesnėje ateityje. Sekretorius 
kalbėjo 45 minutes, dėstydamas savo ir JAV poziciją apie tarp
tautinę paaėtį. IJau 31 milijonai įskiepyti

ATLANTA, Ga. — Ligų .Kon
trolės Centras pranešė ketvirta
dienį, kad jau beveik 31 milijo
nai amerikiečių įskiepyti nuo 
kiaulių slogos. Tai yra vienas 
ketvirtadalis amerikiečių, vyres-

Patar ė jas pataria malanti
/ į mokesčius

ATLANTA. — Walter Heller, 
naujai išrinktojo prezidento Jim
my Carterio ekonominis patarė?sukčiavimu

Didžiausia Čikagojei plariai į.e]jas pagerinti ekono-
vartojamų prekių paskirstymo , ..
bendrovė Spiegei ir 10 privačių
asmenų kaltinami sukčiavimu S;

’ ’ gel bendrovės pagalbą-nušukda- 
vo mokesčius.

Jie visi kaltinami padarius 
199 nusikaltimus. Jei teismas 
pripažins juos kaltais, už kiek
vieną nusikaltimą gali būti jų 
kiekvienas . nubaustas 100,0001 
bauda ir netekti prekiavimo ly
dimų. Iš pavardžių sprendžiant, 
kaltinamieji yra-žydų kilmės as- 

. menys. ; . .'

Statys Rusijoje 
fabriką

* ."'į te

~ Abbott Laboratories vaistų 
bendrovė pardavė rusams paten
tą vaikų maistui gaminti vardu 
Sinrilac. Amerikiečių vaistų 
bendrovė ir rusai pasirašė su
tartį, pagal kurią, amerikiečiai 
iki 1980 m. Rusijoje pastatys 
Similaco gamybai' įmonę už 25 
mil. dol.,. kurią sumą rusai pa
sižadėjo išmokėti per 4 metus.

Abbott Lab. bendrovė finan
suos visą įmonės statybą ir įren
gimus. Kita Amerikos firmą 
vardu FMC<Corp. bus Rusijoje 
statomos įmonės subkontrakto- 
riumi ir praves visų mašinų in
staliaciją. ,

Ispanijos dešinieji prieš 
reformas

MADRIDAS. — Civilinio ka
ro veteranų pusės milijono narių; 
konferencija išleido atsišauki
mą, agituojantį dešinsparnius 
balsuoti prieš demokratines re
formas, ■ siūlomas priimti artė-

Libano ministeriu kabinetas

BEIRUTAS. — Prezidento 
Eliąs Šarkis.; paskirtas ministe
riu pirmininku musulmonas. 

; (muslfmąsj Selim ėl Boss pa- 
įskelbė sąvojau sudarytą naują'; 
•ministeriu-kabinėtą,..kurio pir- 
maeilis uždavinys Į>ųs grąžinti 
taiką ir ramybę 19 mėnesių na- 
minio karo tarp.krikščionių ir 
rnosTemų nuskurdintoje ’’šalyje. 
Vfši‘8 ministerial priklauso įvai
rioms-religinėms grupėms, bet 
politiniai visi niekuo nepasireiš
kė. Pats Hoss, 46.metų, priklau
so Sunni moslemų sektai.

Atidėti ekonominės kooperacijos 
pasitarimai

U PARYŽIUS 
tingas-konferencija -tarptautinio 
ekonominio kooperavimo klausi
mais jokių žymesnių rezultatų 
nepasiekiant, nukelta į ateinan
čių 1977 metų vidurį. Konfe
rencija, dalyvaujant 19 tebesi- 
vystančioms (developing) aly
va turtingoms ir neturtingoms 
šalims ir 8 industrinėms valsty
bėms svarstė, kaip įvesti naują

- Ministeriu mi-

Kino, artistė Sonia Roberts vaidina Sheriok Holmes veikalo "Septynių nuošimčiu 
sprendimas" sukamame filme. Greta jos matome šunį "Strawbeny Hill", kuris labai 
atidžiai saugo artistę ir gerai vaidina filme esančio šunies vaidmenį

J. Tautų asamblėja
NEW YORK AS. — Jungtinių 

Tautų asamblėjoje balsavimo 
keliu buvo priimta Egipto pa
siūlyta rezoliucija, kurioje ra
ginama atnaujinti Ženevoje Iz- 
raelio-arabų taikos derybas. Iz
raelis ir JAV balsavo prieš Egip- 

4o rezoliuciją, kadangi rezoliu
cijoje pripažįstama tam tikros 
derybose teisės palestiniečių de-' 
legacijai.

JT asamblėja priėmė taipgi
antrą arabų rezoliuciją, reika- j karešte, nutarė pasiųsti vaka- 
laujančią, kad Izraelis pasitrauk-’rams pirmoms nevartoti atomi- 
tų ąš okupuotų arabų žemių 'ir nių ginklų. Rumunijoje buvo

Sekretorius /atsisveikino su 
šiaurės Atlanto valstybių atsto- s 
vais, pranešdamas, kad nuo atei
nančių metų sausio 20 dienos jis 
jau nebeisiąs JAV sekretoriaus 
pareigų. Bet jis čia . pat įspėjo 
visus, kad naujai parinktas Cyp
rus R. Vance yra gerai informuo
tas apie tarptautinę padėtį, ži
no galimus pavojus ir prašė už
sienio ministeriu su juo bendra
darbiauti tarptautinėje politiko
je.

Visi žino, kad Varšuvos Pak
to valstybės, posėdžiavusios Bu-

LaisvojL.Chicaga ruošėsi sekmadienio protestams. Organi
zacijos ir jų vadovybės negali pakęsti, kąd lietuviško Jaunimo 
Centre butų , vedama komunistinė propaganda.^ Organizacijų at-j. SAN PRANCISKO — Patri- 

rstovaiį'ap^j^^ė&afes,^išl^fa-atsišaukim^dat^Hėčia‘virii5 ___ .. r ..
cagos lietuvius, norinčius Lietuvai nepriklausomybės, sekmadienį Į977 m haiandžinĄ d, jos '^uo'-laikas. .antroje T^o- sutarties projektas ir pankai 

advokatui paprašius. Ji kaltina
ma plėšimu vienos sporto krau
tuvės San Franciske, šaudžius 
iš automato ir pagrobimu.

rodomi. Sophie Barčus, radijas 
šakb, kad pr a nešimą gavusi iš jė
zuitų vadovybės. Bet kai buvo 
paprašytas atsakingo jėzuito 
vaidas, tai tokio vardo nei vie
nas jėzuitas nenorėjo duoti. Vy
resnio amžiaus jėzuitus čikagie-

•j-’ KAIRAS.7-^- Nežiūrint ame
rikiečių įspėjimo, kad Velsicbl 
•Chemikai bendrovės pagaminti 
produktai insektams naikinti — 
Phosvel yra pavojingi žmogaus 

.rapo ąmaaus jauno, egiptiečiai ir Mian
paamo^bet. Jau®™, nea- teerikos

no "SetaMtamo ■«•!„» prM dveius mctu3 jspėjo
zmtus nuvykus, ddegaeua -su- nevartoti t chemikahj, 
s.dare Įspud, kad Chicago? EM tuj neklausant. faonės
zuitai yra be vadovybės. Iš pa-l_^„K„ 
sikalbėjimo buvo aiškiai matyti, 
kad tėvas Kezys nežino, ką jis 
daro. Bolševikų - propagandos 
metodai jam nežinomi. Jis hė-

♦ v« |gai, jos. tėvo pasamoyw.
-nuodija egiptiečius _ .. —-, .

6.3 mil. dol. žudynėms
WASHINGTON AS. — Kon

greso sudarytas’ komitetas, prez. 
Kenedžio ir dr. Luthefo trage
dijoms tyrinėti, pareikalavo 6.5 
niiL.'^olj -jnetinėms iomiteto iš
laidoms padengti. Didesnę išlai
dų dalį sudaro komiteto narių 
ir tarnautojų algos.

Komitete dirba 170 teisininkų, 
technikų ir raštininkų, kurių at

siekia 21,000 dol. į metus.

Visdėlto alyva

liucijoje reikalaujama įsileisti J pasiūlytas vakarams pasirašyti. 
Palestinos išlaisvinimo organi
zacijos atstovas į Ženevos tai
kos derybas. -

JT -■ asamblėją? taipgi priėmė 
dėmesin sudaryti 35 valstybių 
komitetą, kurs turėtų išdirbti 
nuostatus prieš žmonių' grobi- 
kus.i

skiria raudoną nuo juodo. Jis 
prisipažinti,* kad teisybės neži
nojęs apie ruošiamą filmą. ' -

Sophie Barčus radijas aiškiai 
sako, kad jėzuitų namuose pro
jektuotas filmas nebus rodomas. 
Bet to filmo jauni biznieriai, no
rėjusieji jėzuitus apgauti, pasa
koja, kad jis kitoje vietoje ro
dys-tą pat filmą, o jėzuitų na
muose bus rodomais kitas fil-

neteko nervų sistemos, įgijo 
kčhvulsijas, susilnėjo-protas ir 

rt. t.
\ • ;/T-- \ 

4’ . * / A- -.

Minėta Amerikos bendrovė 
chemikalus Phosvel nustojo ga
minti, kai jos pačios darbininkai 
Bayport, Teksabe, • pradėjo sirg
ti ir net mirti; Darbininkų su
sirgimai pasireikšdavo daliniu 
paraližiumi, mažėjančiu mato
mumu, svaiguliu ir atminties 
silpnėjimu.

gos

Ciceroje suėmė 
kokainiečius

CICERO. Policija susekė 
ir suėmė Ciceroje Marią Rodri- 
guez, 2247 S. 49, ir kitus asme
nis, kurios namuose policija ra
do 6.svarus kokaino ir heroino, 
kurių vertė siekia 1 mil. dol., ir 
49,900 dol. pinigais.

Narkotikai buvo gabenami 
slaptai iš Meksikos.

pasaulyje ekonominę santvarką, mas. Gaila, kad Cįicagos jė- 
kokios pageidauja “tebesivys- 
tančios” šalys. Konferencija pa
vadinta šiaurės ir PĮetų pasikal
bėjimais. • ' . ■ '

jančiamę referendume. Konfe-|^ JAV G'i'flfvC-llftcfii 
deracija skelbia, kad karaliaus <lžlf- DUllJO UvoLu
Juan Carlos valdžios siūloma par
lamentarinė sistema su visuo
tinais balsavimais “nuves Ispa- tiniaį Amerikos uostai Atlanto 
niją atgal į politinės nesantai- ’ pakraščiais negali sutalpinti aly- 
kos laikus”. | vą vežančių didžiulių tanklaivių.

Todėl numatoma Liuzijanoje ar
ba Teksase įrengti naują, didelį 
uostą ir ji pritaikyti alyvai iš 
tanklaivių priimti. Atvežta tank
laiviais alyva jau iš to uoste 
vamzdžiai! bus pumpuojama f

ORAS

WASHINGTONAS. — Dabar-

zuitai nepadarė aiškaus prane
šimo ir neišėjo nei' vienas atsa-. 
kingaš jų narys aiškiam pareiš
kimui padaryti. Lietuviai jėzui
tais nepasitiki, todėl ir nežino,į 
ar Sophia Barčus radijas gavo 
tikrą jėzuitų pranešimą. Tatai 
kelia nepašitikėjimą. žinant lie
tuvių, nusistatymą • jėzuitų at
žvilgiu, jie abejoja, ar kartais 
ir čia nebūtų kokia jėzuitiška ap-' 

(gaiilė. 0 gal kartais gudresnį' 
biznieriai nori apgauti jėzuitus 
ir lietuvius ? v ;

*'■ šaltM ____ ____ __________
Sėd* 7^06, kwGKbii 4-^) Ifotimemfas Arttrfkofr vieta*. ‘

Prez. Fordo' administradj oa 
susisfeknno ėekr. turte nuspręs
ti,kurioje ft minėtų valstijų

Amerikietė laimėjo 
4 antrą vietą .

VAL DTsere, Prane. — Pasi
žymėjusi pašliūžų čiuožikė ame
rikietė Abbi Fisheraitė Europos 
čiuožimo rungtynėse laimėjo ant
rą vietą; Pirmą vietą laimėjo 
Šveicarijos mergina Lise-Marie 
Morerod ir trečią — austrijokė 
Artnemarie Moser-Proell.

Geresnė ateitis 
diplomuotiems

ČIKAGA. — 1977 m. perspek
tyvos darbą susirasti universi
tetus baigusiems yra geresnės 
už ' 1976 metus. -Ateinančiais 
toėtais didesnis pareikalavimas 
yrtt Inžinierių, buhalterių bei. lyginant su vyrais •

WASHINGTONAS.' — Gruo
džio 15 d. susirinkę alyvos išve- 
žančių kraštų trusto atstovai 
tikriausiai pabrangins alyvą. Ma
žiausias alyvos pabrangimas, sa
kysime 5%, amerikiečiams kaš
tuos per metus beveik du bil, 
dol., gi viso pasaulio alyvą per
kančioms šalims 5 bil. dol.

Carterio rinkimų išlaidos 
WASHINGTONAS. —' Praė

jusiu rinkimų iškaščių rekordai 
rodo, kad Jimmy Carter per pa
skutines dvi rinkiminės kampa
nijos savaites išleido dar apie 6 
milijonus dolerių, didžiąja da
limi devyniose kritiškose vals
tijose,-—California, Illinois, Mi
chigan, Virginia ir Oklahoma, 
kuriose Carteris pralošė, ir Te
xas, Pennsylvania, Ohio ir Mis
souri, kur jis laimėjo.

Sekretorius Kisingeris patarė 
vakarų valstybėms šios rusų siū
lomos sutarties nepasirašyti. At
lanto Sąjungos valstybėms tektų 
pertvarkyti risus savo gynybos 
planus, jeigu jos negalėtų ato- 

fmo ginklais gintis nuo sovie- 
! tų karo jėgų. Sovietų valdžia 
leidžia nepaprastai dideles su
mas pinigų naujiems ginklams, 
o vakariečiai pasitiki atomo ga
lia

is Briuselio sekretorius Kisin
geris išskrido į Londoną, kur 
tuojau susitiko su Didžiosios Bri
tanijos premjeru James Callag
han ir užsienio reikalų ministe
riu Anthony Crosland. Dabarti
niu metu Britams labiausiai rū
pi Rodezijos klausimo sprendi
mas. tai jie norėjo gauti iš sek
retoriaus Kisingerio daugiau pa
ramos šiam klausimui taikiai ir 
teigiamai išspręsti. Britai žino, 
kad sekretorius baigia savo ter
miną. bet jie taip pat žino, kad 
Kisingeris yra gana gerai in
formuotas apie padėtį Artimuo
se Rytuose ir jam lengviau ras
ti abiem pusėm priimtiną pasiū
lymą.

Be to, Kisingeris nori praleis
ti savaitgalj Londone, nueiti j vie
ną kitą teatrą ir kiek pailsėti. 
Jis žino, jog tai gali būti pasku
tinė kelionė, todėl nori aptvar
kyti vieną kitą reikalą Londo
ne.

nierius (master) pradžiai į mė
nesį galės uždirbti 1,430 dol.

Universitetą baigusios mote
rys visdėlto yra skriaudžiamos, 

joms.mb-

Connecticut s«n4torius Lowell Wri- 
clear balsu dauguma i»u
Hrinktaj antrę karta. Ji* gavo iy- 
miai daugiau balsu, nagu kiti parti
jos nariai raapublikonai. Manoma, 
kad jH bu* paskirta* į kali* atsakin
gu* sonata konftatu* svarbatnams 
problemom* spręsti. Respublikonę 
p0fH|pjo Jai Jba|ao« taip .pat bu* svar-

Kaip Belgijoj, taip Londone 
valstybių vyrai apgailestauja, 

kad vienas gabus diplomatas yra 
priverstas pasitraukti. Kisinge
ris kiekviename suvažiavime 
būdavo gerai informuotas ne tik 
apie rusus, bet ir apie Art. Rytų 
problemas. Faktus žinant, vals
tybių vyrams buvo lengviau da
ryti sprendimus. Be to, Kisin- 
geriui buvo žinomos diplomati
nės įvairių šalių poezijos. Jis 
turėjo gerą atmintį irt prisiminė 
svarbiausius faktus.
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.... .... . . ... 7 visų Lietuvos prez.dentų,laikais vėl ėjo viršaičio -
gas iki pas:traukimo į vakartis; J t 
'Vokiečių okupacijos la’taųs. iš-ta< 
gelbėja daug ūkininkų ir daug ” Lf. 
j.erus padėjo. Tuo savo pašiau- 
kojiniu ir kietu darbti' Lietuvai ’ Jėgonis ^aiu 
pasistatė sau paminklų lietuvių 
širdyse. Būdamas Amerikoje 
Juozas nenustojo dirbęs lietii-

F>RRXIDlUMa tfSUARUINfi KQI.EGIJA

4 r e .-..•» . U- J- Natonia A\c.<uc
-^ddtsan, KUuuis. 0.0101 ' vįknxety komumstų buvo pašą.-)

i'J.ii METAI ' N-H. 37 Hutas iš tų pareigų.HAS IK KUR? tuyoje. bifvo tik viršaičiu prie 
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* VLIKa be aie, Washingto- .parašyta. Keikiama spauda’-
ne, gruodžio 4—5 d.d. iš Chica-Hr antrasis šios istorijos tomas, 
gus iiaud ninku atstovų dalyvavo Istoriją le džia Dr. Kazio Gri- 
prof. Mečys Ma keviėius, kiti įmaus Fondas, 2523 West 6Sth 
du atstovai buvo iš artimesnių! St., €h cigo, Ill. 6062V. Pirma- 
vietov-ų. . |s s tomas bus apie 500 pusi, už vių organizacijose, ’vi^p'uf pri-

• Dėl mirties, LVLG-ga trvm- 12 dol. galima užsisakyti iš ank sidšdarrias'darbu, kitur ■' pini- 
p.i laiku neteko daug Įžymių sto. Vėliau knyga bus pardavi- ga:s. Išėjęs j pensiją iš savo ku- 
veikėjų: Juozo Mat jošaičio. Al- nėjama už 15 dol. Numatoma (kjjų pajamų daug aukojo ir ta-

'šios istorijos išleisti net tris to- po Lietuvių Radijo Valandėlės 
mus. Į Los Angelės mecenatas. Kiek-

* vienais metais gausus būrys liė 
tuvių pasveikindavo Juozą Ma- 
tijošaitj jo gimtadieno proga1.

Htjjaiit, ’ pasi
ete, o vėjiaji 
vis dar lan- 
ūvius ir su-

berto O šlapo, agr. Andriaus Va
ldoka ir prof- dr. Kosto Kanaų- 
kos. Jų netekimas mus turėtų 
dar daugiau suglaudinti ir su
kelt: d dėsni ryžtą, kovojant už 
L Otavos šia svinimą. šiame ir 
kituose “Akimirkų” • numeriuo
se ap e juos pateiksime plates-, 
nių nekrologų.

• Baigiama spausdinti Prano tinio LVLS-gos Prezidiumo ka-> 
Čepėno “Naujųjų la kų Lietu
vos :storija’-, pirmasis tomas, 
an’mąs nuo XIX amž aus pabai
gos iki XX amžiaus pradžios jau

kolas Sleževičius” knygą, 340
pusk. TERROS išleistą 1954 m., 
rašykite LVLS prezidiumo ar 
“Akimirkų11 adresu.

• Už pusmečio baigsis dabar- į 
. • ‘S- T X TT O T'l * J* 1

“ ““ |

dencija. Netrukus bus ' sudary
ta rinkimų komisija, kurios tik- well, New
slas kitų pietų pradžioje prave- sunkios operacijos, m-rė And

rius Valuckas. . Gimęs t9Q5 m-sti rinkimus.

SU JUOZU MATIJnSĄICIŲ; ATSISVEIKINANT
Š m. rugsėjo 12 d’eną, po. zys Karuža — Jucizo Daunian- 

truinmis ligos, sulaukęs 78 me- to šaulių kuopos vardu, Juozas
Mat joša’f s Mitkus

ramstydamas 
vosi t.k
kydava lietuvių P
•sirihkimus. Juozo Marijošaičio • 
asmenyje^ Long Beach ir Los 
Angeles lietuvių kolonijos netef 
ko pavyzdingo lietuvio.

IlsSėkįs ramybėje Juozai* gra
žiuose Fopęst Lawn kalneliuose, 
Kafifornijgjė, o mes Tavęs dar 
iigąi ilgėsojnės.

. Juozas V. Ruokis

Balz&ko Lietuviu Kultūros muziejui yra ne tik sutelkta istorinės vertybes, bet ir jame reiškiasi jaunimo bei su- 
augusiu kultūrnė veikla. Karėje — jaunimas domisi tautodaile, dešinėje — muziejaus savininkas Stanley Balzakas 
J r. žvelgia į riterio šarvus ir jo "modernųjį" ginklą.

v
LAWRENCE, MASS. į 

Vasario 16 sukakties šventė !

I ankrięių 2? dieną Lietuvių' 
tautinės parapijos salėje posė
džiavo ALTos skyriaus vadovy- į

Buyo perrinkta skyriaus va
dovybe: xpim. John A Stundza, žudymo bylą mums visiems reikia gerai pažinti ir 

M. Etonie, ižd. Ursula Penkus. susimąstyti, ypač dei to, kaip galėjo atsitikti, kad musų ■ .
. lietuviai, tokiosį doros, teisingos* net. ir religingos 'tau- i '

pąskeHmo8’ sukaktĮ^Zrt! tos žmonės galėjo, dalyvauti tame šiurpiame pagalvoti r- 
rengti sekmadieni vasario ‘20 nusikaltime’ žydų žudyme. Tuo ypač turėtųsusimąsty- 
dfehą lietuvių katalikų tautinės ti-susirūpintimūsų kunigai. < .,.
parapijos-^lėje, 156 Garden st. 1 Js . . T. , . .-.. r . J.. ' . Patarčiau visiems lietuviams, kurie moka vokiečių .

Kalbėto jais^pavesta pasirūpm- kalbą, susipažinti su knyga* kur pateiktį visi Ulmo teis-- ■ 
b MeSis troSSos reikalai mūsų žydų žudikų tylos, duomenys. V,:į

navesti /AmeliM Stundzaitei ir Tos knygos vokiškas pavadinimas yra šis:
* KZ-Verbrechen vor Deutschen Gerichten. Band II. Ein- 
satzkommando Tilsit. D,er Prozess zu. Uhn. Herąusgege-= 
ben vop Dr. H. G. van. Dam und Ralph.: Giordano, ši kny
ga apie Lietuvos Žydų žudymą yra II tomas dokumenti
nės knygos ,vKZ-Verbrechen”... Dėmesio vertas ir tos 
knygos I-mas tomas, kur duodama irgi daug dokumen
tinės medžiagos iš nacių bylų žmonių žudymo ir kitų 
nusikaltimų B.uchenwalde, Sahchsenhausėne (jų kacė- 
tuose), taipgi . įr čenstokavo ^gete, ‘kur -irgi randami Ji^ 
tuvių . (žydų' žudikų) •pėdsakąiį,’'^’‘
pių tomas skirtas tik Lietuvos žydų krauju mūšų tėvy
nės žemelėje nusikaltimų mozaikai pavaizduoti:; <

Šio antro tomo įvadas vertas, mūsų dėmesio dėl to,, 
kad jame visa atsakomybė už Lietuvos žydų žudymą pū
dė ta Hitleriui'su jo naciais. Toliau duodamas aprašy
mas visos Hitlerio policijos sistemos, parodant ir Tilžės * 
“Einsatzkommando” vietą joje. - - — . • •• ?.-\

Aprašyta ir lietuvių tauta, kaip labai dora, nemė- 
gusi komunizmo, labai Iplerąntiška, b.uvųsi geruose san- 
tykiųųsę £Ų žydąįs jos nępxiklausomyW metų. Taip ir 
ącie Lietuvos’ žydus _ atliepiama, kąip apie aūgšeiati- 
sios moralės, išskiriant tik jų jaunimą,diįrfe buvęs pa
krypęs į komunizmą, todėl jis turėjęs veikti pogrindyje'^ 
kuriame lietuviu buvę ląbai maža. Esą, žydų komunistų 
oogrmdyję irgi buvę maža bet, kadangi lietuvių jame 
buvę dar mažiau, tai tie žydų jaunuoliai ir-dominavo, ja
me. Lietuvą okupavus Sovietams (194Ū), tas sukomu- 
nistėjęs žydų jaunimas juos su savo raudonomis- vėlia-: 
vomis sveikinęs, lietuvių veikėjus jiems ^davinėjęs,; juos 
žiauriai tardęs, dėl ko lietuviai, vokiečiams, okupavus 
Lietuvą, išėję iš kalėjimo su kitais lietuviais juos 
tapąs panaudojęs žydams žudyti. ' . . . , ,

Knygoje gražiai užsimenama Lietuvos partizanai, 
kuriuos naciai norėję panaudoti žydų žudymui, bet jie- 
atsisakė jįems padėti Toliau, knygoje aprašomi Lietu-, 
vos žydų žudymai daugelyje vietų. Čia duodu jų sąrašą-

Apsašymaį pradedami žiaurių, žydų žudymu Gargž
duose. Toliau eina: Kretinga, Augustavas, vėl Kretin
ga, Palanga, Švėkšna, trečią kartą Kretinga, - Tauragė, 
Jurbarkas, vėl Tauragė, Naumiestis, ketvirtą kartą 
Kretinga, Smalininkai, Batakiai ir vėl Jųrbaękas, Vir-t 
balis ir Kybartai, penktą kartą Kretinga, Vieviržėnaį 
Vilkaviškis, antrą kartą Palanga, Suvalkų Kalvarija, 
(toliau aprašoma, kaip būva žudomos žydų moterys su 

į vaikais). Po to antrą kartą Jurbarkas, vėl Virbalis,, šeš- 
Pastaraisiais metais, tremie, kart? Kretinga, antrą kartą Gargždai, ketvirtą kartą 

buvo labai uždaras, daug skai- ’ Palanga, vėl Batakąi, septintą kartą Kretmgą, ąnl,rą 
tč ir rašč. Istoriniai savo įgimto kartą Vieviržėnai, po to Martampok, Pilviškiai, Skaud-. 
entuziazmo nerodė, bet įgimtas vile, Vainutas, Eržvilkas, Šilalė, 
darbštumas jį nepaleido iki mis 
ties.

P. STRAVINSKAS . - \

Vytauto didžiojo asmenybė
NETEKOME AGRONOMO ■ RAŠYTOJO’ - 

ANDRIAUS V A LUCKO <
S. m. lapkričio 11 d., Rose- turi, dvi seserys ir du bdoliai. 

Mexico, miestely, polis nędidėlip ūkio mokytis kjetų- 
riems rieEuyo lengvą ir tik dide- 

i įū. tėvųį.^ęi namuose likusių se 
spalio 24 d., Stulgių kin.i Plok ^erų pasiaukojimu 'teką intfnjs. 

(aimė..siekti,mokslo šivešos^Tai 
’ buvo. įskurdūs^ vargingas ' mok- 

štv; smulkiai aprašė šeimos ir sjoĮ daugio, kitų■

jaunystės' Sgyvmmus. nOr^ OR
‘Mūsų Šėiiriafė biilb dvv h. ir ^>taS

' a mas .leido , žymiai palengvinti 
Tokiame liūdname dmnas.^ĄtosLogų metų mes 

A,u> v mvurei ® įsijungdavome į -ze
retkar- 

mas leido išvengti mūsų; tautoš čiąisi pasidžiaugti
išnykimo, galMfir yįeniųUė ^:aIS vaizdais, nuo 'musų pi
ta meto priemonė, kovoti sū rų 
sa’s kolonistais ir kaimynais 
lenkais ekspansioništaiŠ.:1”' Tš 
•aiasų'šeimos išėjo mokšlus ker’

ščių vis., šakių aps,.. I "
Savo atsiminimuose (rankra-

savo
— Kalifornijos Lietuvių Rašotu$, mirė Juozas

Rugsėjo 16 dieną buvo palcid '- Rad jo
tas Forest Lawn kabinose. Pa- vardu. Taip pat^kalbėjb Long vaikystėje, 
siutini patarnavimą prie
ati ko Rom >s Katalikų kuri. A. fonsas Kontv-s- ir teis
Olšauskas. Teis ninka's, Stasys Paltus Lietuvių Fondo ir drau- 
Paltus pravedė ats:sve:kirt;ma. gų vardu. Užbaigdamas Stasys 
Valstiečių Lieudminkų sąjun- Raitus brolio Nikodemo vardų 
gos vardu kalbėjo Alena lie ve- padėkojo visiems susirinku- 
nienė, Povilas Petraitis kaibėm sienas ir pakvietė v s.is i Lietu- 
SLĄ -7-tos kuopos vardu. Ka- v.ų Tautinius NamtK pįetųnis.

Valandėlės vadovybės iika vaikų, kuriu ,pgsė num. rė 

kapo Beach Lietuvių klubo p’rm. Al- stovyje buvc^tubidėt' ąp$augėis' 
Stasys medi.na.

•m

Chicago Savings Offers You-AjChoice Of These Beautiful

WHILE YOU-EARN.6Vi% to 7%%X« -
. '' ./ . OCR SPECIAL ACCOUNT

17” Diagonal COLOR

$1,500.
Y&u can hąve this 17" XL-100
COLOR TV. . .and your money grows to
$1,897 in 72 months.

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

Or With $5,000
And your money grows to $5.558.48 in 
214 years.

Or With 310,000
And your money grows to $10,691^09 in 
1% years.

OrWHt, $20,000
And your money grows to 
$21,024.81 in 1 year.

19” Diagonal CQtQR 
Remote-Control

with $1,500
You can have this 19° RCA XVHX) 
COLOR TV. . .with Remote Controls . 
.and your money grows to $1,695.54 in72 
months. - _ r-

Or With: S2.000
And your money grows to $2,112.^3 in 4 
years. u > .P

. o< with $5,000
And your mopey grows to $5,408,95 in 
2Vi years. ' -

OtryVith $10,000
And your money grows to $10,651.99 
in years.

Or With $20,000
And your money grows,to 
$20,890.22 in 1 year.

Enjoy Your TV NOW PLUS •

EARN INTEREST

; rytuęąę . vįnguįjąntj 
kitoje Nemuno. pu- 

^ėjfe.,e?ąųčią kryžūiočių liekana 
j^ąiįdonėsj :pilim>x Kartaią apsį. 
ąnkydąypmei Gelgudo pilyje, ar 

i^arkūnų piĮįąkatiiyįę. Toji.au i 
n^jus viliojo VęHiĮpnos piliakal 

i^ęuąs.ggįįw^,ą^ųoias, kų- 
.4 ris primanė’ pagoniškos,; ’’LieluA 

tvos, laikus: ’ . .■

. Ta nuolatinė ir gyva istorinė 
Aplinka; sužadino, manyje 'dide- 

. į norą s.usi iažįnti su L’etuvos 
jėgose.. Iš to kilo neapykanta 
cryžiuočiams" ir’ t ems; T kūriė 
ūės siuntė Lietuvoj.? Man ta' 

rigus pienkias gimnazijos, klases 
iekm pagaivoti. kaip'geęsčišū at 
AĮsJ jti ant- nuosavų-kojų, pagal-, 
iį?t i apife' prof esiją,'' nes baigti 
trimaaz ją ir universitetą- mums 
Aiaems buvo' neimaEioųia. -' Abi 
Userys pasiliko baigti gimnazL 

Įšą iri vėHau baigė unhersitetą. 
ųy Oš jšvažiavau toliaus mokytis
Doindvon**;:.-;'’ .
;X Dotnuvos Technikume besiū
ti jupdamas priklausė -šaulių bū 
rhii, taip pat*buvo aktyvus koo- 
icralyvo ‘‘Laiinė”' valdybos, na- 
t'j'S.r, . g';.

Tėliąų rašo: “Kląipėdoš -§uki-- 
jm >r iiAetu, kariu su kitųis bu
rtu fš.ąujp nariais. be tevų at-’ 
rtk I a usirnb,- - išyĄ'k a u Ej-aYgnml u 
Tlai|>ėdos krašto rtftįtiotL Tai 
Inįivj ,4d0mtrsr A perį^venihrts, 
^.ų^uolio entuziazūias' ir be^a- 
.ni įvnših”. ■' '-;\-

. Ė| t uziazmūs ir r. c rami dva
sia Andrių lydėjo yrŠQ gj’ 
veniiną, su laimijimb. džiaugs
mu ir kaųė a... ...c rtri

1926 th. baigė DotmjV0s Tčch 
idkųbi Į. 19.32 m. prie ŽįrtęTuio 
ml misterijos išlaikė eg^amnhis 
tfipkytr^p^ardųi igy4l, .1926-3,6 
m. tnokytojavo ZĄ'ptių žemės

Po 'orakalbų bus kavutė’ su 
skaniais užkandžiais.

Minėjimų rengime pilnai da- 
’yvaųra v abi ' parapijos 'švento 
Prafeiškaus parapija ir Lietu
viu tautinė parapija.

Parengimai vykstą Ylenųis me- 
' vtms vienai,' kitais metais antroj 

, rjė’e. Sale5? parengimams ,pa- 
- 'apijus suteikia^.veltui. ■ .

M.Stonis

Kek’vs žodžius k;rfečiąi 
vartoja prieš Čiang Cino 

‘HQNG. >KONG. -- Neseniai 
mirusio kiniečių komunistų “tė- 

- ■■’€>' i- mokytoja? Mao Cetungo 
'sšiė čiang čing spaudoje vadi- 
-ama “vampyru, kurs čiulpia 
'iau/ies kraują ir prakaitą”. Ji 
> trys ?es. artimiaurieji bend- 
--ai sunkali'inirikai išmesti iš 
komnartijes ir ą^štuoti spalio 
-neneši, vafiiami “gegu"iniaįs

■ Aabaia’S*\ kurie esą persisteng
dami nori suėsti savo, apsės)- 
sveiką’ medi“.. Ke.ik^inąms, kį-- 
ie’iai vartoja įvairiausius gy- 

=»<ru, žvėrių ir- vabalų vardus^ 
'—j-' ‘•‘šaka’ai”, “vikšrai”,, “ler- 
vcs”. kirmėlės, “n.Hpdiųgos gy-. 
-atės”.. Buvęs vicepremjeTas 
Čang čunvčiro vadinamas “šta
bo narys su šuns ga.lva”, o pati 
čiang čing “vilkas, avies kaily-.

I

•^od. aceounl t<r temt ot vox Oo^ we «>M *•*'- &'rt ** '*'«« vox ««»pre V V'
'« « <*.» (zves tom tn .MWrf (hm o< « H % to 7M % on rour tuf Fedrai r«9ul»«x» r»qv^e wtewwl imanti om** «ar

;mth$,.ryšlum sp suvalkiečių ūkį 
draiką byla, ir buvo .-.nuteistas

‘Spėtuvos Žinių” re<fii&i.P>s na

tarėjuje”, ‘Lietuvos Ūkininke’. 
Politikais ir visuomeniniais 
-kĮausmųls rašė “Lietuvos žinio
se?’,' “Varpe”, “Naujienose”, 
‘Keleivyje”, “Sėjoje”.

1931 m. paraše ramaną “Ne
tikėtas Šūvis”, 1943 m. knygą 

apie komunizmą ir pirmąją bot 
ševkų okupaciją ^Kolektyvinė 
tironija”, 1955 m. parašė ir iš- 
eiklu (savo lėšom s! dvieju tb- 
pnų romaną “Nemuno sūnūs”. 
Rankrašty, be savo bendru at
siminimų. paliko “Liaudinin
kų Sąjungos istoriją” ir “1926 
rų/peryersmas”. Į

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
•06*> OAKSTRfCT
0£<ą c*ai»4€S MtNOlS 60016 
TElE^O**€ 297-0720

lUIN OffICL 6245SOUTH WESTERN iVEWOE. CTfCRCO. ILLINOIS 60636 IELEPHOKErt76 7575

S3H

ALUIAA OFHCE!
XCU VUFST MOWTM AVFNUE 
CHICAGO. n.U*O»S 6OM7 
TELEPMONt: 4®-3»13 ’

(Tęsinys) Y . , .

O man atrodė ir dabar manau, kad tą Lietuvos žy~

susimąstyti, ypač dėl to, kaip gąlęjo,atsitikti,kadmusą. .

VLSI UETUVHr BIZNIERIAI

J HFrt’es bausme. ISw^O , ^i. 
‘^Lietuvos Žinių” redSKĖfrP'S’’na-

1940-41 nr. kalift|a» K>uno 
slinkių jų darbu kalėjime už an- 
tikoriiunistinę vęįkį|; ĮfįlO-44 
m. kooperatyvų sąjungos “Li- 
rtg” ęeųtro tarnautojas.- 
tu. S-.goi generali
nis sįpkcetęriuĄ. Tremty. Voki©

Uaudininkų igar^atsto kų S-gos ir>ą\o šeimos vardu 
vflš.yuke, Akiu gUie užuojautą jo žmo
4$emės Ūkia klaųsiuOtil -'rašėjnai y visom* giminėms, ąrtimie GARSĮNKITS»$ NAUJIENOSE

-sto“* M* Mackevičius ..

(Bus daugiau)

M. Mackevičius
' — 2 — NAUJIENOS, CHICAGO », ILL— Siturdiy, Dec»mb«r~lL J^7«rr- 1

Toji.au


MENO ŽINIOS
Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

LEONARDO DA VINČI
Kk

renesanso ge-

John Fabion

MIAMI, FLA.

Kūčios

pas musrantas padėkojo visai vaidybai

***^

Pietų bilietą?’buvo platinami 
iš anksto,, ir prie įėjimo parda-

Hgsmečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

mo priemones, Įrengti apsaugas 
ir kanuclėms vietas. Kai Sforzos 
norai buvo patenkinti, tada jis 
paruošė naują projektą didin
gam Storzbs paminklui ir pada
rė skulptūrą20 pėdų aukščio,kur

ROCKFORD, III.
Iš Balt o veiklos

Florencijoj Leonardo da Vin- 
či, kaip vyresnis, su Michelan
gelo ■ nedraugavo. RafaeHs, dar 
jaunas, dirbo popiežiui Romoje, 
Kai šie trys klasikinio-fenesan- 
so pradininkai išsiskyrė, Leonar
do, būdamas 30 metų amžiaus, 
tris metus nebuvo produktingas. 
.Visą laiką skyrė Įvairiems pro
jektams, studijavo kūno anato
miją, gamtą, augalijos struktū
rą, inžineriją ir 1.1. Milane Lo
do viko Sforza užsakė paruošti

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

nujos 1913—1919 metai* Ame
rikoje -xirgo ir mirė labai daug 
žmonių. Y - jpr

za. Bet dėl nepaprasto pamink
lo didumo, niekas negalėjo jo 
atlieti Į bronzą.

Kai prąncūžai okupavo Mila
ną, kareiviai kūjais sudaužė tą 
statulą. Tada Leonardo da Vin- 
či grįžo j Florenciją, bet jo pra
dėti darbai dar nebuvo užbaig
ti. Milane sukūrė pasaulio dė
mesio šedevrą “Paskutine Va-

Daktaras Brown Įsakmiai pa
taria padėti ir tą naują grėsmę 
žmonių, ypač vaikų ir. senųjų 
sveikatai neleisti išsiplatinti, o 
tam yra tik vienas tikras kelias 
— Įskiepyti. Kada ir kur pa
rankiau skiepytis, informacijos 
klausti minėtu telefonu 744— 
7900.

Dr. Brown primena, kad nuo 
tos pačios kiaulių slogos epide-

Taupykite dabar.

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

esą jis tik filosofuoja, daro kaž
kokius; braižinius,/ spektogra 
mas, kalba ąpie geologiją,'išra
dimus.

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

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-

Virtinukai (kaldūnai) buvo

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Aferose knyga aprašanti paskutiniu 90 (1889-1959) metu 

Chicagos lietuviu gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 psl. Kaina 
110. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chieagon atvadavęs lletuvia pirmos 
dėtuvių kolonijos, jų suorganiiuotos šalpos draugijos, statytos bai- 
nyHos, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos? Duoti dokumentai katalikišku, socailistiniu, laisvamaniškų ir 
kitu orvanizadjų atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt . / * ’

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį * . ! lt$l

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1759 So. HaJated St, Chicago. IR. 60*08

skyriaus iždininkui VI. šapėnui 
.7829 NE Bay Shore Dr. Miami, 
Fla. 33138.'

Miami Balfo Skyrius

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką 102 psl. Kaina 81.50. 

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

ro. Visi malonia,! prašomi pra
dėti rinktis bent nuo 5 vai. vak. I

Norintieji -sėdėti prie vieno 
stalo (10 asm.) turi užsisakyti
nė vėliau gruodžio 22 d. tek 864- tauto bruožai, paliečiant to'laiko. Lietuvos.valstybės ir jos kaimynų istoriją-, 
1329 ir 866-3044. ; ^ .'2? "

Kūčių auka huo:6^12mefų S3, 
vyresniems $6. • ■ :.-ū

Visos aukos likusios nuo Kū
čių išlaidų,-bus pravestos Balfo 
šąlfos-reikalams..-Jei kas ne
galėtų- Kūčiose dalyvauti prašo
ma sayo auką - Įteikti: — 'pasiųsti

Dėl vieno žydo sovietai 
sutrukdė visą ekskursiją’
WASHINGTONAS. — Sovie

tų valdžia nukėlė iki sausio mė
nesio leidimą 8 mokslininkų ame
rikiečių ekskursijai, kurių tarpe 
buvo vienas žydiško Yeshiva uni
versiteto New oYrke profesorius 
lingvistas Jošua Fišma. Sovietų 
versiteto New Yorke profesorius 
siškai -atsisakiusi duoti vizas, 
bet sutiko leisti sausio mėnesi 
po to, kai protestuodami dėl vie
no nario neįleidimo, visi ekskur
sijos nariai atsisakė į Sovietiją 
vykti. i

401 dideli ptrtlapiaL daug nuotraukų. 
. < Kieti viršeliai 14.00, minkšti — S8.00.
Įdomi hnygs kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniuL Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją Ir ki
tas tremties vietas. Knygų pasiųsime adresatui, jd prisiu

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Dail. A. -Cooper biustas

dėkojo visiems pri.sąlėjusū*m.s 
į Urbu - aukomis bei atsilanky
mu j šį Balfo parengimą. Nes 
tūomi buvo visų prisidėta prie 
jeauro šalpos darbo. Laimėji
mų paruošė ja p. K. Jamąikienė 
iko labai patenkinta ir dėkinga 
visiems, nes į kuriuos kreipėsi, 
nė vienas neatsisakė, aukavo 
kiek kas galėjo.

Negaliu praleisti per pirštus 
nepastebėjęs, kad visai atsira
do ir tokių, kurie ignoravo šį 
Balfo parengimą, — į jį neat
vyko ir jokios paramos nesutei-

jų amžiaus ir toliau”. Dėka 
imunizacijos programos, kiek- 
vientais metais įskiepijama tarp 
750,060 ir milijono priešmokyk
linio ir mokyklinio amžiaus vai
kų ir rezultate tokios pavojin
gos ligos kaip polio, difteritas

DĖMESIO!
Gyvenate šiaurinėje miesto dalyje ir ieškote skoningu kalėdi
nių dovanų Jūsų artimiesiems ir pažįstamiesiems? Mes turime

'Padėka ir garbė Jums Balfo 
darbuotojai Ne vienam varguo
liui nušluostysite ašarėlę, ir dė
kos Jums šimtais kartų. .

Balfo vajus tęsiamas dar iki daktarai ir slaugės (nursės) pa- 
gruodžio mėn. 18 d. Kas savo au- deda joms apsaugoti jų vaikų, 
jįps neįteikėte, paskubėkite sveikatą per pirmuosius metus 
Įteikti. Aukas priima visi. val
dybos nariai. Iki šiam laikui 
aukų jau surinkta apie 373 dol. 
Balfo valdyba susirinkusi š. m. 
gruodžio mėn. 2 d. savo posėdy
je sudarė apyskaitą, ir vienbal
siai nutarė iš gauto pelno ir au
kų tuojaus pasiųsti Į Balfo Cen- įj. tymai beveik.išnyko 
trą 700 dol. ir- 80 dol. nario mo
kesčio, Taipogi. paskirta ir pa
siųsta auka 50 dol. p. Bražins
kams. ’ -

Argi negražus ir sektinas pa
vyzdys ir kitiems, kad iš tokios 
mažos ir nykstančios kolonijos 
tiek daug padaroma šalpai. Tai
pogi, didelė garbė ir'padėka, se
niesiems lietuviams, kurie su
organizavo Balfą ir visiems vei
kėjams

Kinai nejuokauja
Kaip atsargūs su politiniais 

juokais pasi.'arė kinai, pasakoja 
vienas Daily News koresponden
tas grįžę» ii Pekino.

Dabartinėje “liaudies” Kini- 
Carnas vienas Ka

nados politikierius svečiuoda
masis žymaus kinų pareigūno 
šeimoje besišnekučiuojant kram
tydamas žemės riešutus (“pi- 
nacus” — peanuts) juokauda
mas pastebėjo: “Dabar kai Ame 
rika išsirinko prezidentu “pina- 
cų” farmerį ir jūs turite lyderį 
žymų agrikultūros ekspertą, ar 
nebūtų gražu, kad tas nužemin
tas žemės riešutukas suartintų 
jūsų šalis?”

šeimininkas nė žodžio neatsa
kydamas ilgai skersai į savo sve
čią pažiūrėjo ir tik vėliau kana
dietį pasivedęs į šalį perspėjo 
“tokiu rimtu dalyku taip nerim
tai nekalbėti”.

. Norint ką nors padaryti1 •—pa
ruošti, reikalinga daug rūpesčio 
ir darbo Įdėti.

štai, vietos Balfo pirmininko 
Stasio Šuranto, iniciatyva ir su
manumu, visa valdyba griebėsi 
sunkaus darbo, kuri sėkmingai 
suorganizavo ir įvykdė.

Buvo rašyta, kad ruošiami vir- 
tinukų (kaldūnų) pietūs, lote
rija ir piniginė rinkliava. Be 
darbo virtinukai iš Daugaus ne
krenta. Reikia juos padaryti, 
ir juos padarė savo tvirtu pa
sišventimu ir energija, savo na
muose, p. Br. Morfenė su sekan
čiomis padėjėjomis: p. p. K. Ja- už įdėtą darbą ir vargą. Taipogi

karienę” ir Mona Lizą, kurią mei!kienė, P. Rutkauskienė, I. 
grįždamas į Prancūziją išsive- Petnitienė ir M. Salučkienė. Šių 
žė. Karalius Charlis bandė Mo- ponių dėka buvo padaryta 1800 
na Lizą iš jo išvilioti, bet su ja virtunukų (kaldūnų), kad jie 
jis nesiskyrė visą savo gyve- nesugestų, buvo' gerai sutvarky- 
nimą. . ti ir (sušaldyti. ,J

Karalius Leonardo mėgo ir Parengimo dieną, t. y. lapkri- 
gerbė, kaip didelį talentą, kokio čio 21 d. buvo atšildyti ir virtu- 
neturėjo kiti, taip šakoto, kaip vės šeimininkė p. L šernienė sū 
Leonardo. Kai Leonardo sirgo, padėjėjomis p* p. V. Kiznienė ir 
karalius atėjo aplankyti savo D.. Bubelienė, skaniai paruošė, 
maestro. Italų istorikas, meno o į stalus padavinėjo p. C. Pe- 
kritikas Vasari tarp kita ko ra-; trutienė ir D. Šautelienė. 
šė: Karalius apkabino mirštantį 
genijų ir la'ikė glėbyje...

Mūsų laikais tūli profanai išnie- vinėjo p. L Petrutiėnė. 
kiną Leonardo šedevrą “Lizą 
piešia su cigarete dantyse arba labai' gerai ir skoningai parųoš- 
vartoja komerciniams dalykams, ti, be priekaištų. Patarnavimas 

. > v , M. Šileikis prie ' stalų irgi buvo geras. rNu- 
/ ----------- l siskundimų, kad kas būtų, buvę

negerai ar.-netvarkingai, neteko 
išgirsti. ..<) •• • ■ -■ > 
' - . ... v. . 'Laimėjimus suruose ir pra
vedė p. K.' Jąin£įkįenė; jai pa
dėjo p. p. E/iSioriene,. L Petru- 
tiene ir M. Salučkienė. Taipogi 
buvo Įdėta daug.darbo ir rūpes
čio, už tai ir . gerai’, ponioms pasi
sekė^-. ' • .
■ Yra sakomą nesėsi nepiausi. 
Tą patį. galima- pasakyti -ir de 
šio parengimo.' .Jai nedirbsi, o 
sėdėsi, tai ir uždarbio-neturėsi. 
O kai: sumaniai-:irū vieningai vi- 
šam. kam ruošėsi ;'ir dirbo, tai 
ir, rekordinį - uždarbį • • gavo.—■- 
441.82 dolerių!--;.. - i

"KIAULIŲ SLOGOS"
Pataria tėvams iri motinoms 

apsaugoti vaikų sveikatą
Chicagos sveikatos komisio- 

nierius Dr. Marray C. Brown at
sišaukime į visas motinas ir tė
vus, gyvenančius Ckicagos mies
te, skatina apsaugoti savo šei
mas nedelsiant įsiskiepijant nuo 
“kiaulių slogos” (influenzos), 
bet kurioje Sveikatos Departa-ĮJ°je be.'ilanky 
mento klinikoje. Norint infor
macijų, skambinti telefonu 744- 
7900. s

Dr. Brown sako; “Būdamas 
7 metus Sveikatos komisionie- 
riumi, mačiau tūkstančius mies
te gyvenančių moterų atvyks
tant Į mūsų klinikas, kur mūsų

Reikalingi Jums batai, batukai ar šilti batai žiemai, jūs rasite 
juos taip pat pas mus, net, galbūt Jums iš anksčiau žinomų 
fabrikatų: BALLY, ^MERCEDES, GMLlTS, WESSELS ir t.t 
Norite ką nors vertingo pirkdami dar galimai daugiau pinigų 
sutaupyti - (ir kas to nenori?), mes esame pasiruošę Jums ir 
šiuo atveju padėti: su mūsų nauja “10% DISCOUNT CARD”, 
nuo visų mūsų krautuvėje reguliariomis kainomis parduoda- 
mų prekių, j ei. kada nors pirksite, parodę šią kortelęauto- 
matiškai gausite 10% nuolaidą. ■ 1
Jei dar daugiau sutaupyti norite, pasinaudokite mūsų specia- 

Jja, užsilikusių pavienių porų batų ir batukų išpardavimo pa
siūla. Batai, batukai ir žieminiai odiniai ilgais aulais batai, kai
navę nuo $19 iki $65, dabar tik $10.

NORDEN’S IMPORTS
‘Apsilankykite pas mus, pasiimkite nuolaidos kortelę, be jo
kių įsipareigojimų pirkimui 1 Prašome įsidėmėti ir mūsų nau- 
j|.-adresą! / / •

NORDEN’S IMPORT
3059 N. Lincoln Ave., 
Chicago, HL, 60657 
Tel. (312) 248-2646

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

Milžinų laikotarpis pakeitė skundė berezija, stoka religinę 
pasaulį; Leonardo da- Vinpib 
(1452—1519) 
nijus —: buvo visko meistras 
— menininkas, inžinierius, išra
dėjas mokslininkas. Da Vinči gy
venimas buvo'kartui. Jis' gimė 
Tuskanijos provincijoje, Vinči 
kaimelyje, iš jaunos Katarinos 
pavainikis. Tūlas Alghiero apsi
vedė ir Leonardo- įsisūnino, bet 
patėvio žmona jo nemėgo, pra
vardžiavo jį “benkartu”. Jau
ną Leonard ūką išvežė į Floren
ciją mokytis. Įstojo į Andrea del 
Verrocchio, meno mokyklą.

Mediečių dvare jis buvo visų 
mėgiamas ir gerbiamas, kur tel
kėsi menininkai, poetai, muzi- Į kurines strategijas ir apsigyni 
kai ir aktoriai, nes vietos-buvo 
visiems talentams. Tai buvo re
nesanso gimimo metai — aukscr 
ir meno lopšys. Roma buvo at
silikusi nuo Florencijos. Popie
žiai -viliojo menininkus jiems- 
dirbti. Michelangelo ir Rafaelis Į ant žirgo sėdi kunigaikštis Sfor- 
ten išvyko, o Leonardo da 'Vin
či— į Milaną. Lorenzo Mediči 
nenorėjo Leonardo išleisti- iš 
Florencijos, bet Milano kunigaik
ščio Ludoviko Sforzos kviečia
mas, išvyko į Milaną 1482 me
tais.' . ' , >A

Florencija liko kaip praeitis, 
p Milanas — ateitis. Bet dvasi
ninkai Leonardo da Vinči ap-

RIMTA KNYGA— GERIAUSIA DOVANA
NauHenote galima gauti pulkly knygy, kuri or papuoi bet kokią 

knygų solnta ar lentyna.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaumj dienri 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5. _ '

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų jvyldų prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, smskirs- 

i tyti J 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.
Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMA! IR MINTYS. U tomas, Gra

žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Mnkftaia viri. STM 
“"Prof. VacL Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psL, irišta — r ~ ...................
Sėliais — $2.00; U dalis. 225 psL. įrišta 
tais viršeliais_____________________ ____ ______ ____ _ $2.00

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos - apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6.

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

Janina Narūnė, TRYS IR VIENA, jaunystės stsiminimaJ 
170 psL ----------------------------------------------—-------

M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 232 
puslapiai ----------------------------——------------------

Knygas užsakant reikia pridėti et pašto išlaidom*.

'/NAUJIENOS,

šiais metais Miami Balfo sky- ' _____________ ______________ _______________ ________-
riaus ruošiamos Kūčios bus gruo- \__
džio 24 d. Miami Lietuvių A. _ 21 .
P. Klubo patalpose (3655 NW 34 KNYGOS ANGLŲ KALBA
Str. Miami, Fla. 33142, tel. 635- x J.$mmas, -A KISS IM THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $250.
' Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 

santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy-

211 psL Kaina $3.00.' Kietais viršeliais $4.00. - .
Dauguma šių knygių yra, tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 

kitas knygas garima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidu i / k

, N A U J I ENGS J
1739 Sonth Halsted Street, Chicago, IIL 60608
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trims mėnesiams ___
vienam mėnesiui ___

-------- $7.50
-------- SL50

Kanadoje:
metams _ --------  330.00
pusei metu _____-------- $16-00
vienam mėnesiui ------ _____ 33.00

Diear^š&o kaine*:
Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams$30.00
pusei metu $16.00 
trims mėnesiams  $8.00 
vienam mėnesiui  $3.00

Kitose JAV vietose:
metams ...
pusei metu 

$26.00
$14J0

metams ■, _____________ $31.00
pusei metu ------------—
vienam mėnesiai ...................... $4.00

Naujienos eina kasdien, išakiriant 
sekmadienius. įleidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Related St. Chicago 
Ui. 60606. Telef. HAymaitet 1-5W0

Pinigu reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kreivos vizijos lietuviams netinka

V, KAROSAS

TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
kati? Prasidėjo užmetimai Bendruomenei, burbėji

mas, ar mes čia susirinkome tik įtrinktieji, kurie 
vieni tik galime išlaisvinti kraštą. Kodėl Dr. J. Meš
kausko mintys, kalbančios apie meilę, turėjo tiek 
kartelio iššaukti mūsų širdyse? Nejaugi šiandien 
suvažiavę iš įvairių Amerikos pakraščių galime 
laisvai pareikšti savo nuomonę? Kodėl viena išskir
tinė grupė pasirenka ALTOS suvažiavimą kaip dir- ________ „ ______
vą savo veiklos siekius primesti kitiems? 0 iš tik- netiesioginiu būdo, pajungti vytimas, kuris sudarydavo pro tėvynę, bet Lietuvos ateitį 
rųjų mūsų visų pagrindinis tikslas turėtų būti —I ALTą savo kontrolėn, tai žiu- gą iškilti demagogams. Dėl lems isterinės jėgos, į kurias 

ieškoti būtų darnesnei ir vieningesnei veikiat Veiki- g*®“ organizacijos tap- pavadžio pacituosime M. Sto neturi ir netūrė5 mafį^ps

(Tęsinys)
mę, išvaduoti Simą Kudirką, 

. išgelbėti Bražinskus nuo 4e. 
prieš save tik ašaras ir pamo- uos subyrėjusios veiksnių iliu portacjjos ar praplėsti - gali- 
kslavimus, pasisektų, kad ir rijos lietuvius apimdavo misi- laisviau lankyti savo

tų neišvengiamu. Tad kyla nj, kuris Tėv, Žib. meta tokį 
klausimas, ar 36-sis ALTo su kaltinimų ALTui: 
važiavimas įkvėpė naujai iš-

įtakos.
Dr. Bobelis savo kalbėję pa 

kariotipai nurodė, kad ALTai 
savo laisvinimo siekiams vi
suomet rasdavo pritarimą Kon 
grėsė, dalinai pas prezidentą, 
bet visuomet sutikdavo priešin važiavime. , oesmo aiciyvumo laemvos rei- r

i kalu, naujieji ateiwai ėmė «““« Slate ypač
Alto lauvlni^o politika M JorgaaiMcijjls, su. vadovaujant dr. Kumgerim.

Patiekta dr. Bobelio penkiaj darinėti komitetas, komisijas
etapinė Lietuvos laisvinimo iv palys eiti į politinę areną... . &&
programa prieštarauja jo pa-1 Nusivylimas ALTa buvo ir te kels pol,‘lką E““- 
ties pogrindiniam tvirtinimui, bėra didelis” (TŽ. 1976. XI- 4) P°^. a , ®1U*r.

Fe k ut, z ( Tuo tarpu Drauge tilpo edi-
panei^isi g usumą paveju į [ prisimename kaip mūsų vei torialinis straipsnis, kuriame 

, " j l Į , J S , , . a . ksnių vadovai, pradedant preL red. Br. Kviklys taip dėsto su-
ją e vos aisvimmo Krupavičium, min. V. Si- sidariušią padėtį; “Kisingeriš- 

_ . ... ( ° a eu* .džjkausku ar red. L. šimučiu, ka” politika atsirado tuojau
”, po J. B. Dūles mirties, taigi

me sutelktomis jėgomis ir be:
gas, 1976 m. lapkr. 29 d., 4 psl ___________
Pati didžiausioji jaunos Bublienės klaida''buvo ta, rinktai vadovybei moralines p«jėgi įtaigoti JAV vyriansy- 

kad ji, sėdėdama ALTO konferencijoje, “galvojo”, Jo-(jėgas ir ryžtą stoti kieton ko- 
sios mintys ją nuvedė prie labai kreivos vizijos. Jai tuo-lvon >Prie^ visus griovėjus? Tai 
jau kirto mintis, kad ji patekusi ne į tą suvažiavimą, ku-' sekančiame ALTo su

Naujieji 
ateiviai manė, kad ALT a yra

rį turėjo patekti, ir kad ji susitikusi ne su tais lietuviais, 
su kuriais norėjusi sutitikti. Jos pačios mintys ją nu-

veiklos siekius, kada niekas jai negali to padaryti. Kita 
mintis sukėlė jai gana daug kartelio, kada iš tikrųjų tu
rėjo tiktai džiaugtis kalbomis apie meilę ir darnų lietu
viu veikimą. . . -J

Jeigu Bublienė būtų ne “galvojusi”, kai kiti- kalbėjo 
ir nepasitenkinimą reiškė, bet atidžiai klausiusi, ką kal-

Klevelandietė Ingrida Bublienė, visur važinėjanti ir 
ir ieškanti kelio lietuviškos veiklos darnai atstatyti, priė
jo išvados, kad lietuviams reikalinga veiklos vizija. Jeigu 
lietuviai turėtų gerą viziją, tai ir jų veikla bus gera. Bet 
jeigu ta vizija bus kreiva, tai lietuvių veikla bus dar 
kreivesnė.

Ji atvyksta iš Klevelando Į Chicagoje vystančias 
Amerikos Lietuvių ‘Tarybos metines konferencijas, pada
ro pranešimus, o vėliau dar pakomentuoja- Praeitais me- ( 
tais ji padarė, jos pačios vizija nustatytą pranešimą apie 
Klevelando lietuvius, kuris sukėlė protestų. 7" 
lietuviai, dalyvavusieji tame pačiame susirinkime, kuria 
me yra buvusi ir ponia Bublienė, turėjo visai kitokią vizi
ją. Klevelandiečiai, paskaitę Naujienose -atspausdintą 
Bublienės pranešimą, priėjo išvados, kad ji savo viziją 
parėmė netiksliais faktais. Lietuviško visuomeninio gy
venimo dalyviai pranešė tikrus faktus., gerokai skirtin
gus negu Klevelando ALTo atstovė dėstė.

Kita moteris į ALTO konferenciją vargu būtų va
žiavusi, bet Bublienė yra drąsi Jeigu ji padaro klaidą, 
tai ji visuomet yra pasiryžusi ją atitaisyti. Šioje AI
TO konferencijoje ji jau nepranešinėjo, bet ji dalyvavo ir 
labai atidžiai viską sekė. Grįžusi į Klevenlandą ji parašė 
savo įspūdžius apie paskutinį Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavimą-ir-papasakojo apie savo-viziją, kuri tu
rėtų šviesti visiems lietuviams, kurie nori padėti paverg
tai Lietuvai išsilaisvinti iš žiauraus okupanto ir galėtų, 
sujungti visus lietuvius našesniai lietuvių visuomeninei 
veiklai. Pasiklausiusi ALTo pirmininko Dr. K. Bobelio 
pranešimo, pasidžiaugusi, kad ALTAS tiek, daug ir tokių 
svarbių dalykų praeitais metais pajėgė padaryti, ji nu
siminė, pradėjo ALTĄ, sudarančių organizacijų pir
mininkai sakyti kalbas ir dėstyti savo planus geresnei 
ALTOs veiklai. Ją labai sujaudino, kai pradėjo kalbėti-___  _
Dr. J. Meškauskas, o per salę persirito nepasitenkinimo] 0 įaį Dr. Meškauskas dar kartą drįso nepamatuo-: 
jausmas. Ji jautė, kad kažkas negero įvyko, bet ji nesusi- į kaltainimą leptelti suvažiavime, tai jam pačiam buvo . 
vokė to nepasitenkinimo šaknų. Savo mintis ir jausmus ji, jabaį nesmagu, o Bublienę tai nuvedė prie kreivos vizi- 
šitaip aprašinėja: ljos. ąlto'•konferencijoje ji visas mintis koneeatrvo j .j

“Tad nors vienas suvažiavime išdrįso priminti meilę, bet nepastebėjo, kaip Dr. Meškauskas nuo mei-. 
mums meilę vieni kitiems, kas salėje sukėlė tiek lės pašuko į labai jau nieko bendro su meile neturintį ir 
daug nepasitenkinimo. Sėdėdama galvojau, kas at- neparemtą kaltinimą. r

Lietuvos atstatymu. Metams 
bėgant ir TLTai nerodant di- 

(dėsnio aktyvumo Lietuvos rei- 
i kalu, naujieji ateiviai ėmė 
steigti savo organizacijas, su-

bėtojas pareiškė ir kada salėje prasidėjo burbėjimas, 1 visų'mSų pelitinių veiSų^į^ ^alėi “tikėjimą ,
tai ji būtų teisingai supratusi ne tik kalbėtojąr bet ir Atėjo aukščiausias laikas išsi-j^ ^vyos vie- gerokai prieš Kismgeno ateji-

- ____. .rl . tt__- -rx nT.r . .. . „ Imagu darbu ar pasiaukojimu ma. Kisingens vvkdo tiktaivisoje salėje pasireiškusį nepasitenkinimą. Kai Dr. Meš
kauskas kalbėjo o Bublienė galvojo ir jo kalbos nesi
klausė, tai gavosi nesusipratimas, kurį jauna moteris ir

1 į savo vizijas įterpė.

Niekas nepalaido nei vieno murmesio, kai Dr, Meš-
Klevelando kauskas kalbėjo apie lietuvių nosis, apie skirtingai 

susiklosčiusius protus, apie žmogių unikumą, su kuriuo 
gydytojui kiekvieną kartą tenka: susitikti-.Salėje buvo- 
tyla,, kai jis kalbėjo apie skirtingas nosis, o kai prabilo

vaduos H Stos nelemtos tradi-^  ̂ ^Yėgos,
C1J OS, Susidariusi lietuviuose savo- dančios Ameriką jam diktno-

kietijoje, taip tvirtai buvo įsi bė racionalų protavimą, kas sudarymas sąlygų jų galybei 
tikinęs greitu Lietuvos išlaisvi prisidėjo prie susidariusios migdyti, nėra Kisingerio išradi 
nimu, kad net buvo sudar0 -painiavos, pasmietinio, ;.nusi- irias. Vadinasi, dėl užsienio da 
Lietuvos akio atstatymui pla^jyylimo ir demagogų iškilimo, bartinės politikos netenka per 

j daug kaltinti nei dr: Ktsinge- 
; ' rio, nei prez. G. Fordo:; jiedu 

tokią politikų paveldėjo' tokią 
ir dabar veda. Amerikos poli
tika eina "“tradicijos keliu”. 
Ji yra ‘viršpartinė’ ir todęl net 
ir įdtes partijos laimėjimas į 
ją lemiamos įtakos neturi” 
(Draugas, 19976. Jį. 8)

Vienoje ir antroje pažiūroje 
yra išdėstyta dalina tiesa. Nuo 
prez. Trumano laikų, Ameri-

apie meilę, tai salėje būtume girdėję ir skrendančią mu-j įr josios vizija išėjo kreiva, 
sę, jeigu tokia būtų drįsusi ten pasirodyti. Dr. Meškaus-'._____ \___ *_______ ___
ko žodžius visi labai rimtai ir atidžiai išklausė, kai jis /■»— 
kalbėjo apie meilę. Bet kai jis, užuominą.padaręs apie. 
Kristaus skelbtą meilę žmonių tarpe, tuojau pokštelė
jo, kad negalima smergti jų, kurie kitaip :galvoja ir-sa
vo aukas skiria kitiems veiksniams, tai prasidėjo ne tik
tai šnabždesys, bet per visą salę nuaidėjo garsus Būl Sa- i 
lė buvo nepatenkinta, kai Dr. Meškauskas nuo minčių' 
apie meilę nusuko tuojau apie nesamą smerkimą. Dr- 
.Meškauskas pasakė neteisybę. Niekas nesmerkia lietu-, 
vių, jeigu jie aukoja kitiems veiksniams.' ALTO konfe
rencija buvo nepatenkinta šitokiu neteisingu tvirtinimu 
ir savo nepasitenkinimą pareiškė murmėjimu ir burbė-1 
jimu. ALTAS nepatenkintas, kaį tas aukas renka AL-( 
TO konferencijose ir susirinkimuose.. Kiekvienas turi1 
teisę skirti savo aukas tiems, kuriems nork Bet kai aiš- j 
kius tikslus turinčios lietuvių organizacijos,' susi jungu- į 

I sios į ALTĄ renka aukas laisvinimo darbams, tai nede- 
:'ra kenkti jų darbui Lietuviai pasmerkė panašų truk-

SMK!
saulinė, politika xėi»ėsį.pa-

’ • • .-3 V. ‘ 'L-' .
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51/1 0/ ON INVESTMENT
J® ACCOUNTS. . \

Taupmenos padėtos | reguliarias tappyrpo sąskaitas iki mėnesio ... 
TO-tos dienos duoda pelno dividendą už Visą mėnesi.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. 4r penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais nž-

^'Katalikai marksistai"
KANSAS OTY. —'-čia Iri- 

džiamas kataliku laikraštis ^Na
tional Oattrolič Reporter” rašo, 
kad didėjantis katalikų ir kitų 
krikščionių skaičius Amerikoj e 
virsta marksistais.

“Krikščionių marksistų daugė
jimas Jungtinėse Vaistytose”,

tis, “yra dalis tarptautinio sąjū
džio, kurio nariai yra jąitikinę, 
kad žmogus gali būti ir krikš- 
žionis ir marksistas... faktiškai 
gali argumentuoti, kad kapita-

šingas krikščioniškoms verty-

dievaičio Ragučio kunige puotininkr (puotūna). V. me ištisą eilę sudvasintų būtybių, kurias senovės lie-pašvęstu gyvuliu, nes-ant jo jodavę jų .dievai, kaip ir 
~ , .. .. _ . v . j Alanta (3-231) rašo: “Linksmybės dievaitis Ragutis”. 0 tuviai sudievąitino visuokius dievų bei sudėvino ir lietuvių laisvės deivė Lietuva jodavusj ant hallo žirgo,benoves lietuvių tikybos bruožai pats žodis “ragutis”, tur būt, kilęs nuo žodžio “raguti'’, ‘ kurios senovės lietu-vitų gyvenime vaidino didelį vaid- Į Be to, senovės lietuviai labili gerbė savo didvyriu 

“ arba nuo žodžio “ragas”,, nes senovės lietuviai gerda- ! menį. Minima ir daugiau dievybių bei ‘ dvasių, bet (Vytelis, Algis, Mildutis, Margiris ir jo žmona Laimu-

J. VENCLOVA
’. 0 tuviai sudievąitino visuokius dievą bei sudėvino ir lietuvių laisvės deivė Lietuva jodavusi ant hallo žirgo. 

” t Be to, senovės lietuviai labili gerbė savo didvyriu

vę ir iš ragų. ■ dėl trūkumo šaltinių bei duomenų nieko realesnio ne- tė, Gintautas, Kęstutis etč) ir juos su kanklėmis vaidi-
.Tad visa susumavus, galima manyti, kad Ragutis galima pasakyti, išskyrus mirusiųjų deivę Vėlioną ir los apdainuodavo iškilmingesnėmis progomis.

buvęs vaišių dievaičiu, J. Lasicio pavadintas Name- pragaro dievaitį Pykolį, apie kuriuos bus vėliau kal-
ir net apie ištisus pašvęstus ąžuolynus bei ftuliepynus. ju, o prof. WrotnowskLViešais, kadangi lietuviai nuo bama, minint mirusiųjų valdovystę.

Jau 13 auiž. tusų Volynijos kronika sumini lietu
vių deivę Medeinę. Kitos kronikos kalba apie pašvęs 
tą dievaičiui Perknui medį ąžuolą, deivei laimai liepą Šventovės

Kadangi lietuviai buvo labai religingi, tai turėjo 
ir .savo šventoves. Paprastai jos būdavo prie labai di-

bama* minint mirusiųjų valdovystę.

Apie pašvęstus medžius, girias,, gyvulius ir vietas
Svetimtaučiai, daugumoj senos lietuvių religijos1 delio ąžuolo ant kalvos pašvęstose giraitėse, vadina--

priešai, rašė, kad senovės lietuviai garbino medžius, Į momis alkais. Jose degė amžinoji ugnis buvo aukoja-
girfas, gyvulius ir vietovės Į tai S. Daukantas, kuris vi- ( mos aukos ir kitos tikybinės apeigos atliekamos. Prof,
są savo ilgoką amželį tyrinėjo savo tautos praeitį, sa-j Ji Voigt ( 114-24) lūpomis tariant, amžinoji ugnis bu-

M. Praeterius (Deliciae Prussicae) mini lietuvių1 vo raštuose paaiškina kad tai negarbino, bet dėl nau-; vo kūrenama pašvęstomis ąžuolinėmis malkomis, ir

seniausių laikų pasižymėję vaišingumu, be to, jis bu
vęs ir gėralų dievaičiu, nes lietuviai mokėję gerai ga
minti lietuvišką nektarą midų, o taip pat iš vaisių 
įvairias sunkas.

Sveikatos dievaitis Aušatis

Istorijos tėvas Herodotus (VIII. 138) rašė: “Silenas 
graikų miško dievaitis”. Ir senovės lotynai turėję miš
ko dievaitį. Silenis (Plačiau J. Venclovos “Lotynai ir ger 
manai ir jų artimumas su lietuviais”, 1976 m.)

J. Lasicius ne tik mini miško deivę Medeinę, bet ir' 
šilininką. Dr. O. Norem (72-254) konstatavo: “Medety 
ne was the goddess of the forest”. Gi P. Tarasenka 
(99-159) mano, kad esančiame ties Kražiais Medžio- sveikatos dievaitį Aušatį. Taip pat dr. J. Basanis (4- dos juos brangino. Ąžuolo gilėmis nupenėdavo paršus jei ugnis užgeso, tai tas, dėl kurio priežasties amžinoji 
kalnyj buvusi deivės Medeinės šventovė.

Anot E. Davies (19-250), deivė Medeinė mėgusi, 
miškuose dainuoti, ir jos balsas buvęs toks malonus,' 
kaip lakštingalos. V. Alantas (3-605) rašo: “Audrai 
nurimus, girių deivė Medeinė išėjo pasivaikšuioti me
džių viršūnėmis, kokių nuostoliu padarė Akmeninis 
kirvis (Perkūnas)”.

Prie miško deivės Medeinės, sulig T. Narbutt, dr.
J. Basaniu etc. buvęs dar miškininkystės dievaitis Gi- 
raitis (šilenis). Tą pat tvirtina ir dr. M. Gimbutas 
C2X-10X); “A male god of forest Giraitis”.

Dievaitis Ragutis

1 ; Hi'-v ’ilis. apie kurį įvairiai kalbama. Daktaras 
i šliupai (b-406) Ragutį laiko valgių ir gėrymų 
u!"!' ui. T AH butt (71-15) pažymi Ragutį, kaip 
pasisvečiavimo dievaitį. J. Laukis (52-8) kalba apie

582): “Sveikatos dievaitis Anšatis”. Ir senovės lotynai skaniems lašiniams. Iš liepos žiedų bitės sunešdavo ugnis užgeso, buvo baudžiamas mirtimi
turėję -gydymo deivę, kaip etnologas prof B. Redfield gerą medų ir vašką. Klevus ir beržus brangino dėl toj Kryžiuočių faronftmtirifcas P. Dusburg savo kronl- 
(82-36) konstatavo:“Angilia, senovėsLatiumio dievybė'jog Vasaros laiku ne vien sulą kaipo skanų gėrimą.koj paminėjo, jog Sos Šventovės buvo vadinamos ro- 
g>dimo deivė, kuri gj'de savo burtais ir žolėmis”. Gi sau tarėjo, bet pačią medžiagą ir namų padarynę iš movėmis ir prie jų fcunigai-kriviais. Dr. Mierzynski 
senovės lietuviai taip pat pasižymėjo savo gydymu jų sau tiekė. ip prof. J. Jablonskis “ramovės” pavadinimą išvedė iŠ

Girios buvo jų pilimis ir mūrais, kurios gynė nuo žodžio “ramus”. Tai papildė P. Tarasenka (98-117): 
visokių smarkiausių neprietelių. Paukščiai juos iinks-^ “Tiek romuva (ramovė), tiek raguva senovėj rmikė- 
mioi ir pranešdavo apie ateinanti pavojų, be to, jų ramuno vietą”.

Legendos kalba apie jūrų deivę Jūratę, kuri bu- taukus nuvalydavo nuo gyvačių ir kitų biaurybių. Upė
se, ežeruose ir šaltiniuose jie mazgoję ir prausęsis, kas J. Dlugosz (Dzieje Polakicli ksiąg dawaosoi, IĘ,. 
Tam tikrose vietose buvo jų šventovės ir jų artimųjų. 440), kuris rašė, jog Jogaila jsaikis užgesinti Vilniuj 
mirusių amžino poilsio vietos. Iš žiedų ir žolių jie i esančią amžiną ugnį, sugriauti šventyklą w aukurais, 
darydavę ^duoleę. m. g’ ~ j ant kurių buvo deginamos aukas, ir iškirsti efkc

Pagal fi. Wilke (kulturbezichungcn z»'iscfien Jn-’ džius. Yra žinoma, jog rantovių buvo Uetavoji kitą
dien, Orient and Europa, 1913) visos indeurbpiečių | se vietose.
tautos brangino žirgą ir jį laikė savo geriauiu draugu, f

Anksčiau, be aukščiausio tikro Dievo, paminėjo Balta* žirgas pas indoeuropiečius buvo taikomas
~ — MAUJI6NOS, CHICAGO «, lLL.^~Šaturd*y, December ’fl,

ir prof. J. Jablonskis “ramovės” pavadinimą išvedė iŠ
vaislažolčmis ir pan.

Apie Jūratę ir Gintarį

vo pamilusi paprastą kveją Kastytį, ir apie jūrų dievai 
tj Gintarį, kuris dažnai lankydavęsis prie Klaipėdos 
pakrančių, o taip pat sako, jog žiloj senovėj Kuršių 
marios vadinosi .Gintaro įūęa. Bet ir čįa suųku ką nors 
aiškesnio pasakyti, nes trkksfa duomenų.

Apie kitas dievybes bei dvasia

Apie ramovių buvimą Lietuvoj byloja lenkų &(pri-

<Bus daugiau)

A

i
i
i 
I

I



Tekt Pt 8-32V f

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ AUSŲ, NOSIES, 

IR Gw.. U.RS LIGOS
2858 W. Or4 Strw*

Valandos pagal susitarimą

>

, kalbėdama* apie Vlflčą primi-įį L Dambriūną prisiminus
Spauda pranešė, kad mirė šalį Ameriką. Aptūgyvenau či-dy jrattL perskaitė raštą, 

Dambritmas. Bėgdami nuo kagoje. . kad prof. Brazaitis priklausąs
tam tikroms Afiięrikos iąsUtu- 
cijmns. Profesorius nusižudęs.

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERURA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

'ei neatsiliepia, skambinti

DR. C. K. BOBELIS 
INKŠTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
/ CHIRURGIJA 

Tele#. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

- 859 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

L Dainbriūuas. Bėgdami nuo kagoje.
raudonojo maro, buvome per Gyvenom su L Saku Mar- 
125 asmenų nublokšti į A natri ųuete Parke. Atvyko L Dani
ją, 95 kilometrų kryptimi duo briūuas pas savo švogerį Dr. Pareikalavo atšaukti, nes aš, 

, Vienos, pielyčių fabriką prie K. Šidlauską. Ta proga atėjo; girdv Kybartų negalė-
Alpių kalnų. Ten buvo dau- aplankyti ir mudviejų. Girdi, siu nuvaiweB*, Vlikas neat.
šiaušia lenkų, šie tarp prancū- jaučiu tau dėkingumo, kad iš- šaukė. Frautininkai išstojo iš
zų, čekų ir kitų tautybių grupių gelbėjai mane nuo to žaizdro' Vliža Paklajoję, gi

• turėjo nešioti, kaip ir žydai, pielyčių fabrike. [ jie (kaimiečiai
lopus ant skvernų. Stovykla t«^užkandžiaudamP^ b eko' ka M ** toncUuN 

•aptverta tvoromis. Nuolatiniai ... ’ rąžą nėjai to) kelia n<
f -"n .pradėjome politikuoti. Vieną, , TW ..! aliarmai. Bėgom i mišką. , , , drumsčia visuomeneiv i- J u ■ • 1 antrą špilką paleidome from , "T”“1 ^7 . ’Buvom paskirstyti įvairiems F *.L Jis atkirto.' kaba erelį kainoj 

darbams. P. Maldeikis, S. {.“ * ' ALTttį primesti nori savo va-
. r Mums nepakehui su komu- *

LIETUVIŲ moterų Draugijos “Ap- 
švieta” priešmetinis nariu susirinki
mas i vyks šeštadieni, gruodžio 11 d, 
1:30 vaL popiet 2549 W. 71 St. Narės 
kviečiamos atsilankyti, nes yra daug 
svarbiu reikalų aptarti ir valdybos 
rinkimas 1977 metams.Taip^ bus Ka
lėdų dovanos, vaišės ir kiti margu-

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN .AND SURGEON 

L 2434 WcS» 71st STREET 
, Ofisas: HEmiock 45849 .

Rezid. 388-2233
,, OFISO VĄLĄNDOS: 

iHnnkdieniais ir ketvirtad. 1—» vaL. 
antrad.. penktaienj nuo 1—5. treč 
'-į ir šeštad. tiktai susitarus.

DiL PAUL V. DARG1S 
_ gydytojas ir chirurgas 
Westchester Community klinikos 

Medicinos di rektorius. " .
19^8 ^-Mąoheim Rd.zWestchester, III. 
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
5ox-2727 arba 562-2/28 ...

RE2L: Gi 8-0873

DRAV'.KlSliN -E1S1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHlHURGlJA
6132 So, Kedzie Ave, WA 5-2620

Valandos pagal susitarimą. Jei- neat- 
sniegįĄ skambinti MI 3-0001,

. Telef. BE 3-5893 ?

DR. A. B. GLĖVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'• SPtClALYBĖ AKIŲ LIGOS
3907 West 103rd Street 

,xyr^«ips susitarimą

0S. K. Aj i JUČAS 
48SM442

JOOS ŪGpS— CHIRURGMA . 
«U92 iį, WESTERN AVfc.
5214 WBSTBRN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai/

DR. FRANK FLECKAS
OPTOMETRISTAS 

... KALBA LIETUVIŠKAI 
261S W. 71st St. — Tai. 737-5149 
Tj trina akis. Pritaiko Akinin« ir 

“contact lenses”.
'’«L pagal susitanrna. Uždaryta tree

DR. LEONAS SEIBUTIS 
/ .-INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
; r 2^56 W€ST 83rd STREET 

V^L; nuo 1—4 po pietų,
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak. 

/Ofise tekf.: 776-2880 
Naujai roz. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
u.TuYTOJaS <R Chikuk^mS 

di.idrA praktika, spec. MOTERŲ ligo 
Ofisas; 2652 WEST 59tb STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.:'pirnn anirad.. trečiaę 
j pciiKt, 4-t ir o~b vai. vąk. Šešta dir 
liais '2r4 vai. po pietų ir kitu iaiki 

: < iv pagal susitarimą, *

PI 5ILHKIS, 0. P.
uk I nurtl»A>rRQl EZiSTAt 

T /kpoiaiai - fT^iezai. Med. Ban 
J oaz4ii. Speciali pagalba kojoms 
X < Arch Supports) ir t L

IfcSO^West 63rd Sb, Chicago Hl. oO62 
‘ ‘ Tehf.: PRospect 6-5084

e j , —■ ■■■■■■
Gėlės yisoms progoms 

BEVERLY HILLS GELINYČIA 
. r444^ wtSl odfd SI RE EI 

Telefonai: PR 841333 ir PR 8-0834
Taip pat naujoji Barbaros ir 

Gene Drishiy krautuvė
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy, Qoak Lawn,
\s - TaL 4*9-1318

> !*■ w

PERKRAUSTYMAI

Vėkfimci — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

. T«t WA 5-80*3

Our Economy

BUY U. L MVMS BCUM

"Broth ižduos broli mirti". — Mato 10:21.
Nėra malonu skaityti tokią grasinančią mūsų Viešpaties pranašystę, 

bet žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai
kas, kad Dievo meilė taip atšals kai kurių širdyse, kad jie Įpilė* lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžiausįjj priešą, šėtoną- Pasau- 

rižO bei »y^- Visos' dalyvaukite.’ - ’ i ,nTifn ,fatttuvaiK.ir 7^ *'piktos kai-
rašt t bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už jo gerada- 

ytų: ne Un | — įvykti trumpai pim savo karalystės įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to,
, nei priel ' rystes. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž-
esantaika, i MARQUETTE Parko Lietuviu Na-

rarnv- Savininkų Draugijos nariu susi-f Vl»l žino, kad nūrth yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
odžio 17 d., peak- rusiellF I tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
min. vakaro para- nemokamai. Rąžykite;

F, ZAYIST, 3TI$ WEST 6«th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŠV. RAŠTO TYRINRTOJAI

pijos salėje.
Visi nariai prašomi dalyvauti, nes, . . . , € ' . r Mums nepaKenui SU Komu- „ v. / v. « V1M wrai prašomi aaiyvąuu, ne*1 reigys ir, berods, porą ponių . . < . - .... . ,, hą šimtams tūkstančių lietu? bus renkama nauja ateinantiems, me-

dirbo nr~ n^i- IUStalS’ * J Mas ’ t2„rJnV. tams valdyba. Jonas Stankus: dirbo otise,^lei kas prįe į,v^ Į,eĮ ]ygįaį nepakeliui su 
ny kas gruduumo skvrjuje ir.kala - kadan/trauUa j 
kitur. A& prie masinu dirbau o „ .v .

°1? pasa ?U a Vieną tis, U Dambriūnas ir kiti. Ko- į sirinkimasi ivyks šeštadieni, griiodžio 
gražią dieną vadovaus mums \ . y.- 11 ch. Chicago Savings ir Loan patai-
liberalai. “Visai galimas daik- »unistmto pavojaus akivaiz- 6245 s. Westen Ave 1:00 vai. 
. „r1 .. Y?* e => joje meskite ambicijas, nieku P p. Maloneiūte dalyvauti, nes bus
tas , — jis man atkirto. Tas h •_____________j,, "kūėnj vaišes.
gi vidurnakčio pašnekesys -įvy
ko prieš, berods, 18 metų.

Irias atsitiko? Mūs Leonar Dievo balsas!
das važinėjo su savo atžalynu P. s.: Viename posėdy: a. a. L. 
okūpuotoj Lietuvoj, Akiračiuo šimutis mums pranešė, kad dė 
$e aprašė savo kelionės įspū- ka intervencijos prof. J. Bra-

vianis klastotos būdu tesurinkę 
vos 7.000 balsų.

Po velėną guM prof. Brazai-kitur. Aš prie mašiną dirbau 
pielyčias, jas parengiant toli

’ mesnei apdirbimo eigai. Prie 
vienos mašinos buvo Ig. -Kaz
lauskas. Prie kitos rusas bu
vęs mokytojas. L. Dambriūnas 
dirbo prie pielyčių, smailini- 
mo, prie žaizdro. Girdėjau, 
kad jau Lietuvoj skundės plau 
čiais. Kiek padirbus, kilo tem 
perafūra. Daktarai,;'5" nežiūrint 
jo maldavimo atleisti nuo tos į džius. Išėjo daug su kitais fron zaįcio, Amerikos vyriausybė 
aukštos temperatūros, neat
leido. - : . ■./' < ’ <

x’ • ' -< ‘ ■ - ■■ I

J. Kralikauskas iš Lager’Fiu 
rerio dukters draugės nugir
do, kad 16 lietuvių ateinantį 
pirmadienį būsimę išvežti prie -■ v •* -
Vengrijos sienos apkąsų kas-' 
ti (Buvo išvežtij,' Tąi’ buvo 

. 1 lJ44 m., berods, spalių 20 d. 
J. K. paprašė^ patikrinti ar aš 
esu tame sąraše. Patikrino , ir 
pasakė kad esu. Tariamės ką 
daryti. -

Siūlau bėgti. Pagaus, beabe 
jo gestapas sušaudys. Mažesnė 
rizika žūti, negu apkasus ka- 
sanL ; Gaišti įebuvo' kada. Ket 
virtadienį aptarėm, o penkta
dienį-bėgom. .

Aš pasakiau, kad nepaliksiu 
savo, gero draugo A, Pauliuko 
nio. ir sergančio L, Dambriūno. 
Aš tos pasląplies-negalėjau- pa 
sakyti, nė savo ,broliui Andriai 
grįžusiam' iš kaeeto lagerio.
Jiš _įais< Wdu^ifeyWavo- f 
Vięną. Išėjus iš' kino, areštą- - 
vo. Išbuvo visą mėnesį kącete. 
Grįžo su? žilais plaukais, išblyš 
kęs.

. Laimingai visi keturi pasie
kėm Vieną, nors drebėjom iš 
baimės ir rūpesčių. Tiesiog 
Dievo apvaizda- mus saugojo. 
Nuvykom į lietuvių sąjungąJ 
Vienoj. Sužinojom, kad už 
miesto vienam lageriuky yra 
J. Sakas. Jis leido pernakvoti. 
Mudu su J. Kralikausku vy
kom į Berlyną per čekoslova- I 
kiją- i' . u J '

Dresdene sutikom lietuvių.
Mes anksti įsėdom į traukinį. 
Geštapas patikrino mūs leidi- j 
mus ir paliko ramybėje. Pasie 
kėm Berlyną. Baisiai išgriau
tas, kiekvieną naktį aliarmas, 
bombarduoja.

Po savaitės su kun. J. Stepo 
na vi či u m išvažiavom į Visma- 
rą. Ten gyveno mano, diedu
kas J. Barsčiauskaš su šeima. 
Po dideliu ir rii-kingų bėgimų 

•ir kančių sulaukėm anglų prie 
Soltau. Pagaliau dėka ALTo 
ir Balfo pasiekėm išsvajotą

SJL.A. 134-tos MOTERŲ kuopos su- 
___1, Z ?

111 di. Chicago Savings ir Loan patai- | onAC c a\rA t.ao

nepagrįstas pretehijas vado-
I vauti ir pakluskit kenčiančios 
; tautos balsai Tautos balsas —

K. Paulius
mimo. Mat, ji FB agentams ne 
si teikė aiškintis. Paulius

r
i

tininkų rabinais į lankas... Vi leido E!' Prapuoleniui aplan- 
siškai pasimetė! Tebūna ge- kjii Skandinavijoje iš ekskur- 
Tasis Dievulis jam .gailestin- sijos pabėgusią geografijos 
gas: ' ■ profesorę. Tai vienintelis lie-

• Dr. P. Karveliui, dar vienuo tuvis ją aplankė ir tai labai 
se jėzuitų namuose krikščio- greitai. Faktiškai ALTas sa- 
nių demokratų susirinkime, so tarpininkavimu ir atsako 
kuriame buvo per 40 asmenų, mybe ją išgelbėjo nuo ištre-

Šnipas Muske štabe s
LOS ANGELES. — Buvęs » 

prez. Niksono rinkiminės kam
panijos štabo narys Kėnneth 
Rietz pareiškė, kad jis, X S. Ma- 
gruderio prašomas, parūpinęs ir V 
įmaišęs į Muskie rinkiminės ~ 
kampanijos štabą asmenį žiniom 
rinkti, t. y., šnipo pareigoms.

riVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
11/ .2533 W. 71st Street
•į > Telef.: GRovehill 6-2345-6
& ’* 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
, AIKŠTĖ TUTOMOBLLIAMS PASTATYTI

>>

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINI - DOVANI I IR USSR DALIS
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
■ • - ■ • .. - ■

(LICENSED BY VN EŠPOSYLTORG) 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA _

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — TeL; 581-6590—581-7729 .
‘ r <- l . • ■ ’ 2 / .’ \ '7'

J' Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu lai
ku. Siiintn^r^ristatyTnas garantuotas. -VršF^iuitai apmokami mūsų įstaigose, -gavė
jas NIEKO NEMOKA^ Ų ■ '

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis, kainomis pasirinkimui, 
įvairiausiu audinių, taip pat maišto produk tų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sek- 
“ madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.
. - ’ | . . .. z | MŪSŲ SKYRIAI:

ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghnpan Street — 
BALTIMORE 31, Mb. — 1828 Fleet Street  ----------—-
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue 
BUFFALO, K,. N.. Y. — 701 Fillmore Avenue — 
CHICAGO-22, HL 1241 No. Ashjand Avenue ._ 
CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 Street, 

L CHICAGO, ILL. 60609 — 1855 West 47 Street _ 
CLEVELAND Į.3, Oh’u> —. 1028 Kenilworth Avenue— 
DETROIT 12, Mich, — 116Q1 Jo$ Campau Avenue— 
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 Campau Aventue — 
H-4RTFORD 6, Cpnn. -m 122-126 Hillside Avenue — 
LAKEWOOD, N. 4, MZ0J —, 254 Second St  ------
LOS ANGELĖS 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue. 
HERKIMER, N. Y. McKENNAN RD. —...---------------
MIAMI BEACH, Fla. 33139 1201-17 St. ----------------
N.E.W. YORK 3, N. Y- 78 Second Avenue-------
HEW YORK 3, H. Y. 324 E. 9 St. 
PHILADELPHIA 22, Pa. — 631 W. Girard Ave.nue 
PHOENIX, Aril. 85027 — 22047 N. Black Canyon Hwy . 
RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue _—„. 
SOUTH RIVER. N. J. — 41 Whitehead Avenue 
SILVER SPRING, Md. — 1002 Kennebec Ave. ___
SYRACUSE, N- Y.’ 13204 — 515 Marcellus Str—t 
WOODHAVEN, Queens, N. Y^ 11421 — 80-14 Jamaica Ave

Į
4

4

\ UODfiSIO VALANDOJ 
leskite MAŽEIKA* EVANS 

LAIDOTUVIŲ DIR£KTORIAt t
6845 So. Western Ave. Air Conditioned Chapel and

REpublic 7-8600-8601 parking Facilities.
ItaM. knri« cr»'en> Uto«e. alerx daine eanetee koplyfia arflan jaw

- ■ - " -

EUDEIKISGAIDAS - DAIMIDj
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

I PER ANNUM 

certificates 
$5000 or more 

4 year min.

51% highIB PAID QL
PASSBOOK
ACCOUNTS BRIGHTON

(WEST OF CALIFORNIA AVĘ,)

Apdraustas perkraustymas 
H įvairi y atstumų^ 

ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

PER ANNUM

$5000 or mora 
minim vm 

30 months

SOPHIE BARČUS
RAOUO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos H WOPA, 

1490 kil.-A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popeL — šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 
vai ryto. ’

Taki* HEmtock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, KL. 60629

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
V-:.. . - .yv,- ? > - ’A

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, II.UNOIS 60632

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

435-1654 
342-4240 
6334)090 
895-0700 
486-2818 
925-2787 
376-6755 
771-0696 
365-6780 
305-6740' 

24^-2348 
363-0494--

- 385-6558 
315-866-3939 
305-673^220
- 674-1540
- - 475-7430
- 769-4507 
602-942-8770

381-8800 
257-6320 
589-4464 
475-9746 
296-5250

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

PER ANNUM 

$1000 or more 
I ye«r min.

Chicagos
Lietuvių 
7 .aidotuvių 
<hrefctoriij 
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LKTUAMCA AVENUE. Phene: YArds 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. L1TŲANĮCA ĄVE. 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. Palos Hills, Ilk 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-H11
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— Petras Balčiūnas, Phoenix, 
Arizona, gavo ankstyva ir labai 
pageidaujamą kalėdinę dovaną 
— metine Naujienų prenuine-Į 
ratą, nuo savo geros dukters i 
l'rmices. Naujasis mūsų skaily 
tojas P. Balchiūnas anksčiau gy 
veno Chicagoje irzilgą laiką dir
bo Continental Can bendrovėje. 
Sekančių metų sausio 3 d. jis 
švęs 89 m. amžiaus sukaktį. Ne 
žiūrint metų naštos jis yra tvir
tas ir sąjnoningas, domisi lietu
viško gyvenimo ir jxisauliniais 
įvykiais. Dėkodami p. Frances 
už tokį dovanos parinkimą, mie 
liausiam visame pasaulyje asme 
niui, kartu su ja siunčiame svei 
kinimus ir gerus linkėjimus.

—JAV LB East Chicago Apy
linkės valdyba paskyrė Naujie
nų Mašinų fondui ^<35 ir juos 
įteikė per dr. Bronių GKiineiau- 
ską. Dėkui valdybai ir visiems 
tos apylinkės nariams. Ta pat 
apylinkė paskyrė Pranui ir Al
girdui Bražinskams $10 per 
Naujienas. Duodame jų adresą:

P. Bražinskas, 54 Carol !>L, neti. Dėkui už paramą iv už 
Worcester, Ma OltjfM.

— Dr. Juozas, Tautvilu, gyv. 
Gary. Ind., ir p. Ginčauskas Sr. 
lankėsi Naujienose. Dėkui už 
vizitą ii naudingus pokalbius, 
dėkui dr. Tautvilai už dešimkę 

i Mašinų fondui.
j — Pranas Būdvytis iš Gage-freint* 
Parko ; 
nose ir 
ginimo savo prenumeratą. Dė- asmenys: pirmininkas — Algir 
kui už vizitą ir $10 Naujienų das Brazis, vcepirmninkąi — 
paramai. Jis yra susirūpinęs mū Pranas Zapolis, Sabina Klatt ir 
sų jaunimo ir dabartinių jų glo Juozas Laurinaitis, sekretorės 
bėjų nenuoseklumu, kitus ragi-' — Irena Sankutė ir Adeline Ja- 
nant kreiptis j Jungtines Tau- saitienė, riždininkė<—■. Emilija 
tas, patiems tuo reikalu neuž-J’etraitienė, iždo globėjai — Vin 
baigiant pradėto dabaro: ( vis centas Samoška ir Haris Petrai ( .___
dar neįteikiant peticijas su su-.tis, vėliavos tarnyba — Jeroni- d,nes nuotaika*, 
rinktais parašais Jungtinių Tau-mas Jankus, Napoleonas Sap-j

kai Kalėtių ir Naujų Melų šven
čių proga sveikina savo gimi
nes, draugus ir artimuosius. 
Mėtoj kalėdinių sveikinimų 
kortelių aukoja Naujienoms pa

apylinkės lankėsi Naujie-f — Illinois — Indiana apygar- 
pratęsė iš anksto be ra- dos valdybą dabar sudaro šie

Anksti puošiama eglutė kelia kaiė-

HjtL> —>EMALE
Darbinink.y rvįkia

MACHINE 
OPERATORS

Full Time.
Excellent Benefits.

Call For Appointment:

583-8800.

of America
3900 N. Claremont

REAL ESTATE
' REAL ESTATE FOR SALE 
'--Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE coa SALE 4 
Namai, Žeme — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1MOKEJ1MAIS

DEL VISŲ INFORM ACL-V. KR2PK1TES Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
KAZANAUSKAS, Prezidentai

Roac Chicago E. Virginie 7-7747

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti šv. SU SAVAIS APLINKUI 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa- . \ . * • • /
j amų. Palikimas — nupirkite.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
CampbelL Virš $500 pajamų mėne
siui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- 
nijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

. Insurance, Income-Tax

2951 W. 63rd ŠL Tel. 436-7878

LABAI GRAŽI 2 aukštų rezidenci
ja. 1% vonios, virtuvės pečius, dtarpe- 
tai ir daug priedų. Sausu pušų beis-' 
mantas. Įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 
11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas Jigonis parduoda už 
$52,700.

VIENINTELE STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 _ 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette P~ke. $29,750.

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

17 M. DIDELIS 2 aukšti? mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette ^arke. $38,000.

AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto ga
ražas. Originalr 25 m. statyba.

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

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

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

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

tų Gen? sekretoriui. Vien P. Bud kus, Eduardas Krivickas ir An
tanas Sereika. Zapolis, Klatt, Sa 
moška,Jankus ir Sapkus priklau 
So 36-tai kuopai, visi kiti 112- 
tai. :,. -
— Gruodžio 13-tą bus Ulinois- 

apygardos suvažiavimas ir ka
lėdinis pobūvis Vyčių salėje. 
Prasidės pusę, devynių - vaka
re. , , ■ ■ ■ • ■ •’

;— Cbicagos vyčiai rengia Lie 
tavos Atsiminimų banketą va
sario 6-tą Martinique salėj. Ren 
gimo komiteto pirmininku yra 
lietuvių visuomenei žinomas Jo 
nas Evans. Banketo metu bus 
pagerbta Lietuvos generalinė 
konsule Juzė Daužvardienė. Da 
lyvaus daug aukštų svečių. Lie
tuvių visuomenė bus taip pat 
kviečiama dalyvauti. Salė talpi
na 700 žmonių. Chicagos -vyčių 
prmininkų, visos jų veiklos 
judintoju, dabar yra solistas AI 
girdas Brazis.

— Kristijono Donelaičio li
tuanistinių mokyklų tradicinis 

■žiemos balius įvyko š.m. gruo
džio mėn. 4 d. Dalyvavo 300 sve 
čių'. Grojo mums gerai žinomas- 
Neo-lituanų orkestras, diriguo
jamas p. Algio Modesto. Orkes
tro nariai pravedė linksmą pro
gramą. Veikė loterija. Balius 
praėjo gerai ir nuotaikingai. 
Tėvų komitetas dėkoja visiems 
už gausų baliuje dalyvavimą ir 

: tuo būdu prisidėjimą prie Kr. 
Donelaičio lituanistiniu mokvklu 
išlaikymo. Tėvų komiteto pir- 

! mininkas vra Jonas Variako- i..Jis.
— Gruodžio 10 d. 112-tos vy- ? 

čių kuopos kalėdinis pasilinks
minimas bus Ford City milijon- 
klube. Bus vakarienė, gėrimai, 
šokiai. Rezervacijas priima G. 
Mockuvienė. tel. 636-6864.

vytis tų parašų yra surinkęs 
virš 16,000 ir juos įteikęs įga
liotam asmeniui.

—Pranas Ramonaitės iš Brigh
ton Parko apylinkės, 'lankyda
masis Naujienose pratęsti pre
numeratą, įteikė Naujienų pa
ramai penkinę. Tos apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas 6 
mėn., bet pavardės prašė nemi-

HOME OF THE BEAUTIFUL'
HAND EMBRODERED HUNGAR
IAN & ROMANIAN BLOUSES.

ALSO
WE HAVE HAND PAINTED

CERAMICS *HEREND POftCEI 
IAN & MANY UNIQUE’ITEMS.

YOU are cordially invited to 
browse at your heart’s contest, 
NEW for that Xmas Gift — Later 
for your own fine wardrobe.

VAN A...Avėnčių proga šeimai 
ir artimiesieins — K. Bielinio 
fondo premijuota knyga: ’‘PĖ
DOS MIRTIES ZONOJE”. Jos 
autorė Elena; Juciūtė, septyne
rius metus iškalėjus Sibiro tun
drose ir vergų ■ darbo stovyklo
se, aprašo, savo pergyvenimus, 

šios knygos-jau net tris lai
das išleido L.Š.S.T. Simo Kudir
kos kuopa New Yorke. Gauna
ma visuose knygynuose, pas 
platintojus ir tiesiog pas. leidė
jus, rašant adresu: K. Baraus
kas, 84-55 86th Ave., Woodha
ven, N. Y. 11421. Knygos kaina 
S10. (Pr.)

• TERROS DOVANŲ PRE
KYBA, 3237 W. 63 St., telefonas 
434-4660,, iki Kalėdų atdara 
pirm.-penkt. nuo 10 iki 8 v. v.s 
šeštadieniais nuo 10, iki 6 V. v., 
sekmadieniais nuo 10 iki 4 v. v.-

(Pr-)

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

BRICrHTON PARKE išnuomojamas
4 kambariu butas.. Tel. 247-1457 po
5 vai. vak. < /

IŠNUOMOJAMAS 5 kambžrių bu
tas, 3400 West ir 6500 South.

Tel. 925-9347.

AL. IR I G F A. S <
TAI S O, M E - 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS :
Greitas'ir sąžiningas darbas,

— • kaina nebrangi.
Telefonui 737-3988 — TEXACO

58-tos ir Western Avenue kampas

STASE’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avenue 

Tel. 4364184
Į . Say. Stasė Bacevičiene

ELEKTROS ĮRENGIMAI. 
PATAISYMAI

Toriu Cbicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai.

KLAUDIJUS PUMPUTIS r 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL: 927-3559

BEST THINGS IN UFE

WHWK1
FOR THE VERY BEST IN CHRISTMAS

FOOD A NATURALY WE GO TO

(Formerly Schott’s) and
A - Skandinavian American Catering

6247 N. Clark St, Chicago, Hl.
60640 275-6100

During Christmas we are open until 9 P.M. 
We have imported and home made delicacies 

for the Christmas table:

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Tiems yra ir Taupomo ji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
nokslui arba studijoms. Klaus 

kite apie grupinę Akcfdentalę 
apdraudą organizacijų -na
riams — tik $2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl šių-ir kitokių:in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % -Naujienos 
TeU 421-6100. y ' ?;" ' (Pr).

LIETUVIS '
DAŽYTOJAS

-4612 S. Paulina St
(Town of Likt)

Dažo namus Ii lauko Ir Ii vidaus. 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

. ____ •______________ — ___ ___________ ._________________________________ ____ ____ .

GINTARINIAI IŠDIRBINIAI 
gintariniai žiedai, .apyrankes, karo
liai ir kt. Didėlis pasirinkimas impor
tuoto iš V. Vokietijos, Švedijos ir kt.

Call Frank Zapclis 
3208’/a W.95trh St. 

GA 4-8654

STATE FAIM

INSUBANCI L -J
State jFarm Life inšorahce ęč>mpan$

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 
Savininkai Albertas ir Kastutė Rožė- 
nai Spalvota TV, šildomas maudymo-1 
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi-j 
mo aikštelė. Galima-rezervuoti tel.' 
501-623.9814.

REAL ESTATE
2625 ,WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTOR: 
Namų Statyba-'tr Remontas

Lutsish, Island herring, Pickled hering, imported herring 
tidbits. The finest assortments of cheese and sausage. — 
Home made potato sausage, X-mas ham, meat balls, head 
cheese. Swedish beets. Limpa, hard tack and more. Leg of 
lamb, goose, turkey breast. — All smoked (order only). 
Complete catering, Smorgasboard, Hors d’ouvres.

JUBILIEJINIŲ KIETU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

* AUJiEMuMs šiemet KuCjo 50 metų Minint tą rokziti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajua

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuviu laisvę, 
neiriamos ir nesi d ėdamos 1 sandėrius su okupantais ir ju Įgali o- 
tintais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas Ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

Vudėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
fkėlbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems larbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietui os ir Jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalu renes^M. v
KAINUOJA: Chlc«go|» Ir K«n>do|o nwfimt — $30.00, puse’ motu — |H.OO, 

frirm mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose mefemt 
— $26.00, pusei metų — $14-00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

— Sekmadienio popietė, te
ma — “Lituanistinių mokyklų 
keliai ir rūpesčiai”, rengiama 
1976 m. gruodžio 12 d. 3:30 vai. 
p. p. Liet. taut, namuose, 6422 
S. Kedzie Avė., Chicagoje. Po
pietės programos dalyviai: ra
šytoja mokytoja D. Bindokie- 
nė, mokyt. R. Černius, V. Da
rnusis ir kt. Po programos paš
nekesiai prie kavos. Popietėje 
dalyvauti kviečiami visi, besi-
domį mūsų jaunimo tautiniu j Cbicagos klubas ir Lietuvių 
auklėjimu. Kviečia rengėjai:— Tau tinimai Narnai.^ (Pr.) i4

• Kalėdų, Naujųjų Metų, šei
mos ar asmeniškų; švenčių ir 
kitomis progomis Naujienos 
yra gerausia dovana, išreiškian
ti daug norinčius sakyti jaus
mus. Jų ttaip neišreikš atvirutė, 
laiškas ar blizgantis „ daiktas. 
Naujienos sveikins mylimą as
menį ne tik šventėse, bet’ir kas
dien. Užsakykite jas- Užsaky
mui rašyti: Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III. 60608 
arba skambinti telefbnu 421- 
6100. (Pr.)

muzikiniu staliuku, dėžučių ir kt. 
Taip pat'“didėlis pasirinkimas lietu
viškų pašto ženklu ir lietuviškų mo
netų nuo .Jogailos- laikų iki 1939 
metų.' • ' i - ■ f i '
< Iki Kalėdų atdara nuo 9 iki 9 vai. 
vak. ir. sekim iki-5 vai. vak.

v PATRIA-STAMP & COIN -CO.
• -4207 S. Sacramento. Ave. ' 

Corner Bldg.-. Archer & Sacr. Ave. 
-Chicago, IL. ,'50632.-- tet -247-5081

. —R. "VILIAUS Poezijos kny
ga VAKARŲ VĖJAI, 110 psl. 
dar galima gauti Naujienose, 
prisiunčiant5 dolerius.

: - ‘ ’C (Sk.)

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa- 
'•uošta, teisėjo Alphonse Wells 
įeržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —■ > ■.■■' ■.

: KAIP SUDAROMI
: TESTAMENTAI .

Su legališkomis formomis i
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis — $3.50.

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

FETTING CONSTRUCTION
• 7152 South Kedzie Avenue
Nauji namai ir remonto darbai 

atliekami sulig užsakymu.
JULIUS FETINGIS. savininkas 

7784165

g HEATING AND AIR
CONDTTIONTNG

DOMAS ŽUKAUSKAS.
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609- Teel. VI 7-3447

D t M E S T O
JW M 4MTIAUS VAIRUOTOJA’ 

’ Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability epdreurfimas pensininkams 

.gneltJtię
4. L A U V i * T • < 

U45 So ASHLAND AVI 
5234779

Lietuvių Moterų Federacijos

SKAMBINKITE DABAR 
.ĮVERTINTI 

JŪSŲ NAMA
ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Avė.

(Prie 47-tos)

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

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

mėtę įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. .------- - ----------- ----- -e------------- ---- $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
7; {}- Kietais viršeliais', vietoje $4.00 dabar tik  53.00

Minkštais viršeliais tik ___ į________1- ________$2.00
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik _______ — $2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba money orderi, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

' NA U J TEN O S,
- 1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 6C6C8

A. TVER A S Į 
AIKRODŽIAl IR BRANGENYB85 ' 

Pardavimas ir Taisymas
U4 WEST 6FJ» STREET 

Talafj REpubfic 7-1941

M.' Š I M K U S
Notary Rubik 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi piiktybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai f Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINFKAS. 4065 Archer Avė 
Chicago, IIL 40Č31 TeL YA 7-5H0 

■_________________________________

NAUJIENOS,
1 39 So. Halsted SL, 
Chicago, UI. 60608

254-8500
PARDUODAME VI- 
PRIEMDESČIUS IR 

' J TTiSTL7’000 miestų jav-se per r e l oater-Ctty Reloeatieo S«-ne< *■

MEMBER MES TAIP PATRELO SUS CHICAGOS

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Haltfod etv Chicago, III. 60608. — Tai. 254-3320

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vieninteU 
lietuvį kailininką

Chicagoje

NORMANĄrj. Siunčiu  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajau* proga paremdamas lietuvišką spaudą.

f"j Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS

\DKESAS

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

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

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

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

artiMARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 W*«t 69th SL, Chicago, IIL 60629 • TeL WA 5-2787 

Dldallt paalrloklmat garo* rOHea (vairią praMp.
MAUTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ.

263^828 
(ištaigos) ir 
677-8489

185 North Wabaah Atmm

< — NAUJUMO*, CHICAGO t, ILL, — Saturday, Daeamber 11, 19*4




