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Nauja Kinijos komunistų partijos vadovybė. Kairėje stovi Kinijos premjeras ir 
komunistę partijos pirmininkas Hua. Kuofengas, užpakalyje stovi jo pavaduotojas 
Čiang činčiao, greta stovi partijos sekretorius Wan Hungwen, krašto apsaugos mini- 
sferis Yen čienjing, ir Mao Cetungo'našlė čiang Čing. ____
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AMERIKOS ŽVALGYBOS LĖKTUVAI
GREITESNI NEGU RUSŲ MIG 25
NEW YORKAS. — Pabėgus Sovietų lakūnui; Sovietų kariuo

menės leitenantui Belenkai, visas pasaulis nuskambėjo, kad rusai 
turi greičiausią ir geriausią karinį lėktuvą Mig-25, kuris gali pa
keisti net visą Nato strategiją. Bet Amerikos kariuomenės ma
jorai, — maj. Adolphus H. Bledso ir maj. John T. Fuller,— kuris 
skraido Lockheed bendrovės pastatytu lėktuvu SR-71, sako, kad 
minėtas Amerikos kariuomenėje vartojamas lėktuvas yra grei
tesnis už_rusų Mig-25. Sovietų minėtas lėktuvas išvysto greitį iki 
1,852 mylių per valandą, giAmerikos — 2,194, t. y., tris kartus 
su virš greičiau už (garsą.

Amerikos majorai, palyginda
mi, sako: “jei jūs iš 30-36 kali
bro šautuvo iššausite Į New Yor- 
ką, tai lėktuvas SR-71, tuo pat 
laiku įskridęs kaip, ir kulkai Niu
jorke atsiras 5 minutėms ankš
čiau už kulką”. ?

Lėktuvas, kaip ir Mig-25, gali 
pakilti Į 80,000 pėdų aukštį ir ga
li išvalgyti per vieną valandą 
60,000 kvadratinių mylių. Skir
tumas yra toks, kad lėktuvas 
SR-71 skirtas žvalgybai, pakei
čiant U-2,- ir neginkluotas, tuo 
tarpu rusų Mig-25 ginkluotas kė- 
turieanią .‘ .rąketdiitiš’ ir skirtas 
-naikintuvo pareigoms,—. 
' Amerikos karinė vyriausybė 
įsitikiiiusi, - kad Amerikos nai
kintuvai F-14 Tomcat ir „F-15‘ 
Eagle ord dvikovoje gali susily
ginti su rusų Mig-25.

Maj. Bledso juokiasi iš rusų
• -vyriausybės tvirtinimo, kad la

kūnas Belenko pabėgęs veikia
mas- narkotikų, palikdamas žmo
ną ir vaikus. ..■ _. ..... .i, ..

“Aš norėčiau matyti lakūną, 
—- sako majoras Bliedsoe, — val
dantį to tipo - lėktuvą orė. narko
tikams veikiant,”. . \

Kinai leido Mansfieldui 
pamatyti Sovietų pasienį

TOKIO.— JAV Senato dau
gumos vadas Mike Mansfield 
gavo Kinijos valdžios leidimą 

'vykti.Į Sinkiango provinciją Ki
nijos- šiaurės vakaruose ir pa
matyti kinų kariuomenės apsau
gos pasiruošimus prieš Sovie>- 
tų jėgą.,' Tai antras amerikie
tis, kuriam kinai leido, pamatyti

valstybėms 7
WASHINGTONAS. — Pir

mieji- Amerikos, kongreso rūmai 
patvirtino 5.1bil.dol. sumą, skir
tą atsilikusių valstybių pagal
bai. Minėta pinigų suma yra 
684 mik dol. mažesnė už prez. 
Fordo prašomą.

Afrikos valstybėms Angolai 
ir Mozambikui, kurios yra ko
munistinės ir santykiauja su 
-Maskvą, pagalba nebus duoda
ma. Bet, girdėti, kai pagalbos 
priimtoji sąmata bus atsiųsta į 
senatą persvarstyti ir patvirtin
ti, draudžiamasis sąmotoje įra-

viėtijos pasienyje.
vo James Schlesinger, buv. JAV 
gynybos sekretorius.

Tik 7 visame pasaulyje -
. - dar serga rauplėmis

' 'GENEVA'. —Septjmi ’ asme^ 
nys viename Etiopijos kaime yra 
vieninteliąi'rišamępasaųlyje,.ku- 
rie sergą rauplėmis, ir Pasau
lio Sveikatos-Organizacija tvir
tina, kad ta liga jau išnaikintai 
Dar. prieš. .9; mėtusiriuo: rauplių 
mirė 2 milijonai žmonių/

. Kosyginas, tebesąs “okei”

MASKVA;“— Vakarų- diplo
matų -pranešimu,-Kremlius juos 
painformavęs, kad sovietų mi- 
nisteris pirmininkas Aleksei Ko
sygin, kurio per daugiau kaip 
du mėnesius niekas daugiau ne
matė, serga ar atsistatydino, yra 
sveikas drūtas ir spalio 27 die
ną dalyvaus sovietų aukščiau
siojo sovieto susirinkime.
Mao mirus prasidės “valymai”

HONG KONG. — Kinų radijo 
prasitarė, kad po kompartijos 
galvos Mao Cetungo mirties jau
čiama prasidedant civilinė ne 
tvarka. Teisingai provincijos 
kom. partijos lyderis jau paskel
bęs sekantį perspėjimą: “P<-

šas, draudžiąs teikti pagalbą būtina yra nuslopinti
Angolai ir Mozambikui, bus pa
naikintas.

Sterlingas vėl f 
smunka

LONDONAS. — Anglijos pini
gas sterlingas arba svaras vėl 
pradėjo netekti vertės. Rugsėjo 
27 už svarą buvo mokoma 1.69 
dol.

Svaro vertė pradėjo smukti 
manant, kad Anglijos ekonomi
ja yra pavojingoje padėtyje ir 
kad ji nepataisoma.

ORAS
Šiltesnis’
Saulė teka 6:44, leidžiasi 6:38

Pabėgo kitas 
Sovietų pilotas
IERANAS. — Teherano

Kalifornija prieš
oficialūs’' Sruofa?niai.--ru'gsėjo 23 * 
pranešė, kad lengvu lėktuvu. pa
bėgo dar vienas rusų kariuome
nės lakūnas- - Itn. Valentino FJr*’ pas’rašė -Kalifornijos Įsta- 
Ivanovičius Zachimiov, 32 metų 
amžiaus.
4 vietų transportiniu lėktuvu,

.SACRAMENTO, Kai. — Ka
lifornijos gub, Edmund Brown

tymu leidėjų priimtą Įstatymą,

Japonai atiduos 
Mig rusams

'TOKIJO. — Oficialūs Japoni
jos sluogsniai pranešė, kad ru
sų karinis lėktuvas, kurį dabar 
tiria JAV specai, bus perduotas

Jis pabėgo į Traną draudžiant} Kalifornijos bendro- rusams spalio mėn. 5 d.
vėms dalyvauti arabų boikote Pasirodo, kaip tvirtina pabė•dt vietą oaioj/vji vi-inu • - e - -

k:ufs’'vęžįdjo'paštą:/Bedamas ųš|P^^® Izraelį......
u Įstatymas -įsigalios 1977 m. lėktuvas Mig-25 nėra jau-toks 

tobulas, kaip daugelis mano: lėk
tuvas neturi automatiško sėdy
nei išmesti įtaiso, reikalauja 
daug laiko skrendant iki išvysto 
didžiausią greitį ir didžiausias 
greitis- sunku išlaikyti.

sovietiško rojaus,’lakūnas Ząch- 
miov perskrido' Irano sieną' ir 
nusileido Azerbaidžane,’.' Irano 
provincijoje *

Pabėgęs Sovietų Tąkūnas-pra-. ’ 
šosi politinio, prieglobsčio Ame
rikoje. Rusų pasiuntinybė Ira
ne pripažino; kad vienas lakūnas 
yra pabėgęs,-bet. smulkesnių ži
nių neskelbia..

Patty liudijo
OAKLAND, Kai

kontrrevoliucionierius ir tuos, 
kurie muša, daužo ir plėšia..Rei
kalinga ryžtingai kelti aikštėn 
ir smogti tą mažą klasės priešų 
grupę, kuri skleidžia gandus; ke
lia sumišimą, ardo viešąją tvar
ką, kursto silpninti darbą ir 
produkciją ri kitokį sabotažą”. 
Ta provincija daugumoje yra į 
apgyventa ne kiniečių, bet tau
tinių mažumų, kaip tibetiečių, 
mongolų ir mahometonų Huis.

Maitina Vietnamo komunistus

ROMA. — Jungtinių Tautų 
Pasaulinė Maisto Programa pa
skyrė maisto $35.3 milijonų su
moje Vietnamo socialistinei res
publikai. Tas maistas siunčia
mas iš Kanados ir Skandinavi
jos — be kt. 96,725 tonų kvie- 
čiųmiRų, 4.S40 tonų augalų alie
jaus ir 2,720 tonų mėsos.

JUOS PUOLA “NEŽINOMI LĖKTUVAI
Krikščionys nori išvalvti Libano kalnus 

nuo įvairių ginkluotų grupių
BEIRUTAS, Libanas. — Palestiniečių karo vadovybė praneša, 

' kad antradienio rytą pradėjo pulti “nežinomi lėktuvai” visas stip- 
’esnes palestiniečių laikomas pozicijas Beirutą supančiuose kal
iuose. Kiekvienam aišku, kad šiandien Sirijos kariuomenė praT 

dėjo pulti palestiniečių laikomas pozicijas, bet iki šio meto ofi
cialus Sirijos karo vadovybės pranešimas dar nepaskelbtas.

Sirijos karo vadovybė nieko 
nesako, bet Libano krikščionių 

.karo jėgų vadas Bašir Gema j ei 
pareiškė, kad Libano krikščionys 
pradėjo puolimą kartu su Siri
jos karo jėgomis, nes jie nori 
išvalyti visus Beirutą supančius 
Libano kalnus nuo ginkluotų- 
gaujų. Antradienio rytą Sirijos 
lėktuvai apšaudė palestiniečių 
laikomas pozicijas rytinėje Li
bano kalni: dalyje. Vietomis jie 
numatė kelias bombas, bet ki
tur jie kulkosvaidžiais naikino 
stipresnius apkasus ir veikė tų 
pozicijų gynėjus.

Palestiniečiai, patyrę apie tri
jų sayoTnarių^pakorimą Damas
ko centre ir prezidento Asado 
pareiškimą, kad jis neįeisiąs sve
timo j e valstybėj e apmokyti agen
tams daryti Įtakos Į Sirijos gy
ventojus. ir karo jėgas, aiškiai 
mato, kad jų “dainelė jau sugie
dota”. Arafatas važinėjo, tele
gramas siuntė, bet’jis neįtikino 
prezidento Asado. Sirijos ka
riai, besilaikydami Arabų Lygos 
nutarimų, vengė pulti palesti
niečių apkasus. Jie-manė, kad 
bus galima susitarti ir pasiekti 
taikos Libane. Dabar aiškėja, 
kad jokia taika negalima. Pales
tiniečiai, maitinami Libijos gin
klais ir duoną manė kad jie pa
jėgs primesti savo valią Libanui. 
Jie tikėjosi šią valstybę padary
ti savo operacijų baze, iš ku
rios galės pulti Izraelį, Egiptą 
ir net Siriją, kuri atsisakė klau
syti svetimų valstybių patarėjų.

Iš Damasko ateinančios žinios 
sako, kad gyventojų pasipiktini
mas palestiniečiais, pasiryžusiais 
užimti Semiramio viešbutį, ten

I įsteigti savo operacijų štabą ir 
. Įsakinėti ne tik Sirijos gyven to- 
Įjams, bet pačiam prezidentui ir 
karo vadovybei. Vienos valan
dos bėgyje palestiniečiai prisi- 
vilko nepaprastai daug ginklų į 
Semiramį. Jie be jokio pagrin
do mėtė bombas nuo Semiramis 
stogo, tikėdamiesi šitokiu bū
du paveikti prezidentą Asadą ir 
karo vadovybę. Sirijos karo po
licija vienos valandos bėgyje ap
valė Semiramį nuo palestiniečių, 
o suimtiesiems suruošė karo teis
mą, nuteisė mirti ir pakorė. 
Toks greitas sprendimas sukrė
tė visą Arabų pasaulį. Jie pa
matė, kad prezidentas Asadas ne
leis sauvaliautojams žaisti ugni
mi. Nuginklavus palestiniečius, 
manoma, kad bus atstatyta tai
ka ne tik Libane, bet bus labai 
lengvai išspręstas ir Golano 
aukštumų klausimas. Jeigu Si
rija pasirašys taikos sutartį su 
Izraeliu tai Izraelis atšauks savo 
karius iš Golano aukštumų. -Pa
lestiniečių klausimas bus išspręs
tas pačiame Libane. Izraeli
tams nereikės jo spręsti, nes rei
kalą likviduos Sirijos kariuomenė

JAV ištrems
♦ -

nacius
WASHINGTONAS, —

gracijos “rinatūralizacijos Įstai- 
Iga pranešė rugsėjo 27, jog ji mė- 
1 gins ištremti antrojo pasauli- • 
nio karo metu buvusius nacių 
septynios kolaborantus. Jie kal
tinami žmonių žudymais ir ki
tais 'nusikaltimais.

Imigracijos įstaiga nutarė pra
dėti 7 asmenų deportacijos by- ‘ 
lą, kai ji Izraelyje pasikalbėjo 
su antrojo pasaulinio karo Įvy- 
kiųjittdfrpnkaisr, kurių, yra 30 įr 

’&ria7būs atkviesti Į JAV Ini- r 
dyti būsimose deportacijos by
lose.

Imigracijos Įstaiga INS tvir
tiną, kad visi 7 yra paskutiniojo į 
karo kriminalistai, nusikaltę La-t

gęs rusų lakūnais Itn. Belenka, vijoje ir Lietuvoje, ir Ameriko-

sausio 1 d. Pagal jį, bendrovės 
negalės pasirašinėti biznio kon- 

. raktų su arabais ar kitomis ben
drovėmis, kurios dalyvauja boi
kote. Neklaužados bendrovės ar 
paskiri asmenys galės būti bau- 

. džiami iki vieno milijono dole-1 
rių bauda ir pasodinti Į kalėjimą t 
iki 3 metų.

Kalifor
nijos laikraščio savininko duktė 
Patricia Hearst, kuris yra nu
bausta 7 metais kalėjimu, ir jos 
buvs sužadėtinis Steven Weed 
rugsėjo 27 pradėjo prisiekusių
jų teisme liuryti prieš pagrobė
jus William ir Emily Harrisus. 
Jis pakartotinai .liudija, kad abu 
Harrisai ją 1974 m. vasario mėn. 
pagrobė. Be jos ir buvusio jos 
sužadėtinio, į teismą valdžios ad
vokatų yra pakviesta dar 45 liu
dininkai.

Harrisų advokatas L. Wein- 
glas stengiasi įrodyti, kad Pa
tricia Hearst negali- būti liudi
ninkė, Jcadangi ji turinti proto 
sutrikimus ir ja negalima pasi
tikėti.

Narkotikai pakeičia i 
politiką

.' Grįžęs iš užsienio anksčiau bu
vęs juodųjų panterų lyderis E. 
Cleaver, pareiškė, kad juodžių 
jaunimo tarpe įsigalėjęs narkoti
kų vartojimas pakeičia politiką. 
Esą, jis grįžęs neberado savo 
draugų, kurie mirė apsinuodiję 
narkotikais. Jis įsitikinęs, kad 
narkotikai į juodųjų jaunimą 
pumpuojami sistematiškai ir be 
atodairos.

Cleaveris grįžo į .JAV pereitų 
metų lapkričio mėnesį. Jis bu
vo pabėgęs, kai 1968 m., susi- 
šaudžius su policija Kaliforni
joje, nušovė vieną policininką. 
Jo kriminalinė byla prasidės rug
sėjo 30.

į Socialinio draudimo suktesni 
nariai Įstengia nelegaliai pasi
naudoti draudimo lengvatomis, 
ypač gydymo srityje. Socialinio 
draudimo Įstaiga Illinojuje yra 
jau susekusi tokių sukčių, kurie 
naudodamiesi Medicaid teikia
mu nemokamu gydymu, sugebė
jo už Įvairius “gydymus” netei
sėtai išgauti 500,000 dol. Tai

je atsirado tuoj karui pasibai
gus. INS tuo tarpu atsisako 
skelbti jų pavardes, bet jiems 
deportacijos bylos bus pradėtos 
už kokių 60-ties dienų. Trys iš 
jų Amerikoj e gyvena kaipo sve
timšaliai, kiti keturi yra tapę 
JAV piliečiais.

Visi minėtų 7 asmenų išsiun
timo procesai turės praeiti per 
Amerikos teismus. Tik Ameri
kos teismui radus juos nusikal
tusiais, tegalima bus deportuoti.

Kaikurie iš tų 7 asmenų karo 
metu tarnavo nacių rėžimo poli
cijoje, o visi, bendrai paėmus, 
bendradarbiavo su naciais.

Paštas nulupa už
daugiausiai narkotikų vartoto- į D2.tRKTI3,Vimi]S 
jai ir šiaip gatvės smulkūs .nu-< * ' ' .
sikaltėliai. ' s:; .! ČIKAGA. — Už siunčis

Amerika prekiauja
• su nuostoliais

Loterija kaip gemblerių 
mokykla

MIAMI. — FBI direktorius 
Clarence M. Kelley pasakė, kad 
legalizuotas - gembleriavimas
(azartiškas lošimas) ir valsty
binės loterijos gali išauklėti nau
ją gemblerių klasę. Jei lošimai 
bus legalizuoti,’ KeHey pareiškė, 
“mažai tėra valdiškų organizaci
jų ar privačių korporacijų, ku
rios turėtų patirties ir pajėgtų 
efektingai kovoti su milijoninė
mis dolerių apyvartomis pogrinJ mik dol., rugpiūčio — 887,8 ir

WASHINGTONAS. — JAV 
prekybos departamento praneši
mu jau trečias mėnuo kaip Ame
rikos užsienio prekyba neša nuo
stolius. Nežiūrint, kad žemės 
alyvos Įvežimas į Ameriką Šie
met yra sumažėjęs 3.7%, Ame
rikos prekybinis nuostolis su už- 
■sieniu liepos mėn. siekė -827.1

Sekretoriu* Henry Ki*ing«ri», pė
dėj** pagrindu* Rodėcijo* ir įve-džių 
pasitarimams vyriaotybei -perleisti, 
džiaugiasi atlikta ilga, bat naudinga 
diplomatine, kgjįon*.,*,' -

— Už siunčiamus 
paštu siuntinius bei sunkesnius 
laiškuš. Čikagos ir apylinkės 
paštai paima 5'J didesnį mokes
tį, negu ištikrųjų turėtų imti. 
Esą, paštų svarstyklės rodo di
desnį svorĮ. Tuo būdu, siuntinių 
ir laiškų siuntėjai Į metus per
moka paštui 20 mil. dol.

Tokį paštams kaltinimą pareiš
kė Illihojaus gub. Walkerio Įs
taigoje dirbanti vartotojų ad
vokate Celia Maloney.

Burlaivis Raditch uoste

FALMOUTH, Anglija. — Nor
vegijos burinis laivas Christian 
Raditeh su 102 įgulos, didžiumo
je kadetais, pergyvenęs uragani
nes audras, vargais negalais pa
siekė Anglijos uostą Falmouth. 
Įgulos nariai pasakoja šiurpius 
pergyvenimus smarkiausiai au- 

‘drai laivą užklupus per 500 my- 
[lių nuo Anglijos krantų. Laivas 
buvo atplaukęs į Chicagą daly
vauti Jungtinių Valstybių 200 

sukaktuvėse.

j



vi. BAKCNAS

jx) 3 vai. 45 minu-

Kryžiuočių pilis Karaliaučiuje

įspūdžiai Vakarų Europoje
KAZYS KARUŽA

si i.-> 
praki. 
riose 
tose u 
park 
prip. . 
ja it.

čiusi
panaši audra nuteriojo šią 
liform oš dali. * v

pasirengęs skristi 
ka^o.. {au šeštadienio rvtą, 
del aui.ros pasėkų (mat aš pats 

siūbą’’ dykumų kuror-j 
r dar prieš audrą buvo’

rėjimo -
tčių sridimo O’Hare aerodrome 
iatsiduiiau geresnėse klimatinė 
se sąlygose Čikagoje, negu kad 
prieš, maždaug, 4 valandas pa

• likau ^amžinai saulėtą “Kali- 
j forniją.

Daug kartų esu buvęs Čika- 
kai ^ku- niekada nesu radęs to

Dar austrai pasiskundė, kad jie pergyveno sunkius 
laikus, kaip Gražų buvo okupavę Rusijos raudonoji ar
mija. Pridarė daug žalos ir sunaikino daug gyventojų. 
Dabar jie laimingi, ištrūkę iš šėtono nagų. Bet vis dar 
gyvena su ta baime, kad jeigu kiltų karas, gali vėl būti 
rusų okupuota ši Austrijos dalis. Ir ligi šiandien ;dar tų 
baisių laikų nepamiršo. ■ '4 ' " ■

Taip paviešėjęs ir gražiai laiką praleidęs tarp aus- 
! trų, po vie jų dienų išvykau, liepos 2 d. vai. po pietų trau
kiniu sienos link. ; .i.-.

Pravažiuodamas mačiau gražius < gamtos vaizdus : 
slėnius, pievas, javų laukus, gražias sodybas ir daugybę 

, miškų. Traukinys vis nešėsi, bei vietomis nėrė per kalnų 
į tunelius, kur, išniręs iš jų, net j “baranką” susisukdavo, 
kol aprėždavo aplinkui kalnus. Kai traukinys pakopia 
aukštyn, matai žemumoje žalius slėnius, rodos, išliptum 
,ir ten mielai pailsėtum, pavaikščiotum ir pasidžiaugtum 
gražiu gamtos reginiu. Bet ne. Tupėk traukinyje ir žiū- 

jrėk pro langą, o kai pabosta, tai snūduriuoji, parėmęs 
galvą prie minkštos kėdės. Aš nemėgstu keliaudamas 
skaityti romanų knygų, geriau pasidairyti į, apylinkes, 

’nes gal neteks daugiau ten,keliauti, o reikės senatvėje.tu-- 
, • pėti namuose ir su lazdutė kripinėti. ; ;

Į Taip priartėjo naktis. Tamsu; bet nelyja. , Galvoju 
bus gerai Vienoje. Ir netrukus traukinys jau neria Viė- 

’nos priemiesčiais, kurie pasipuošę jhilmojais įvairių 
spalvų žiburiaiš. Traukinys sustoja ir einu j geležinke
lio stotį. Stotis didelė ir didinga. Einu ir vaikštinėju po 
'peronu. ’. ■ ,'

. Nie-I do ta daugelio lietuviškų pikni lėpti. Gaila, kad Kalifornijošąajpto sav0 atvykimą iš ankšto apie ją nereikia sakyti, nes geJ ; . VIENA ;
' ' ' ' ’ -Polonia ypačiai Los Angeta, lietuviai nesakiau. Ieškau Gudelį W rai linbjatt kad te buvo did.; Tai buvo 11 vai. nakties. Daug žmonių. Visi skuba

klus iš “Naujienų" štabo tik ir l..i. ■..žsitarnav.Pi moteris, ypa savais kehats. O jaųmmo. pilna stotis.,r,Visi vaikštinėja, 
tepažįstu. . ? v .

Iriuosi per iriinią žmbriių - 
niekur nematau jų.nei vieno. 
Betgi, galvoju, juk jau kas — 

\ tūri. Būti čih. Bet 
nematau. Prašialkūniuoju prie . 

i didelio Baro, užsisakau ’. «... , . . , .. . - ...
ir — riiariail, rią įalriuksin kol sia paz?s-am^ ai: ^megzti^nau nš. Jis eina su lagaminu skersai gatvę; Rodo hotelib už- 
pastebėsiu publikoje vieną ar/

Pu: k i viešnagė Čikagoje 
"Naujienų’’ pikniko proga
Rugsėjo mėn. 12 d. (seknia- 

dieiij) rylą, išsikrisdanlas iš 
Los Angeles į Čikagą, Įdėtinę 

oiniją palikau nuniokotą 
;o.> audros, kuri atslinku- 

Meksikos Kalifornijoje 
ii'dė debesis ir __  .... ,
-kalnų ir dvkumu) vie.i U P^ų orą tame Amerikos vi 
živįnde kelius, namusjdurvakariy mieste: ryški sau- 
s. nrmeše tiltus - rieki !įs ŠViesa’ mėl-vnas “dangus”.

lietaus, kad Kaliforni-Indutinė dre^le' beveik be vė 
Dievo palaimos (nelai- ~ ?ast ideal” Piknikui ~ 
dietoje) nebuvo ma. į net Kalifornijoje. Bet aš atvy- 

;et nuo 1939 m., kai irgi!kau i “Naujienų” pikniką či 
Ka kagoje. Taigi.

Į Staigmena jau pačiame O’Ha- 
Aj_,re aerodrome: pasiliko mane 
het'čia Krištopaitienė (jūrų kapi

tono žmona) ir Burbulienė 
: (Krištopaitė), kuri šią vasarą su 
'vyru ir vaikais apkeliavo visą 

..asi žmona.) nutariau pa' Ameriką. Ta proga buvo sustoj 
jusi pas brolį dr. R. Krištopaitįj 
Los Angeles — Marina Del Rey, 

j kur teko susipažinti. Čikagoje, 
’mat kitokia tvarka: vyiai buvo’’ 
palikti daboti namus ir vaikus...
Iš aerodromo, tos malonios mo-į 

i terys mane nuvežė tiesiog į! 
“Naujienų” pikniką “Polonia 
Grove”.

čikagiečiai,

turiu 
te, a. < 
nuv. 
lauxvu koI audra praeis,
kai uadienio popietę gavau 
nuo žmonos telefoninį “rapor-l 
tą’\ aad mūsų stuba nukentėjo 
labui mažai — pats daviau sau 
"greta light” kelionei į Čikagą 
— sekmadienio ry tą. i

Kad buvo debesuota, dar lie j 
tinga, miglota — manęs tai ne-i 
baide, nes esu nevieną kartą- čikagiečiai, savaime aišku 
kelionę pradėjęs kur kas blo-Įvisi žino kur yra ir kaip atro- 
gesnese orinėse sąlygose, 
kur ir jokiomis aplinkybėmis-kų vieta —^sodas tc. 
nesi>aėiu geriau — kaip jau Grove”. Noriu čia kelis žo- nesuskubo tokį sodą —parką 
kar.ą apsisėdęs lėktuve, juo la-Į džius * apie jį pasakyti tiems J su panašiais pastatais-įsigyti, 
biau dabar, kai beveik išimti-i ypačiai: Kalifornijoje gyvenau-: nes tai būtų buvę tikrai gera 
nai skrendu tik DC 10 ar BOj trems, kurie niekada “Polonia vieta netik lietuvių piknikams, 
747. f Grove” nėra nei buvę nei ma-įbet ir iš višo geras ”bizniš”.

E:u iškilome į 9000 pėdų auitę. Aš pats čia dabar buvau pin i^a<.ek.es \rdun, .bxi au ste , 
kši- -- “o jergutėliau”, koks ma kart. Gera tai vieta dėlto,; bintas dalyviu gausumu, nfes; .,. , K \-v . , . j. > . tai truaensmato:--------- — — ------ ------- '* ’ ’ —
lenda

- “o jergutėliau”, koks mą kart. Gera tai vieta dėlto,' bintas dalyvių gausumu, 
ūmas: saulė per langą;kad iš visų krypčių lengvai pa-> atrodė kaip “bičių avilyje ' 
tiesiog į akis, viršuje mė, siekiama miesto autobusas. Au Maniau, kad būsiu aTėjės paš-: 
.-.i horizontai, kokius tikį tomobiliai pastatomi gatvėse kritinis, bet pasirodė kad ne: Į

Pacifike, keliaudamas, ir nieko dėlto nekainuoja. So- Per įėjimo duris dar ilgą laiką 
laivu, dažniau gali regėti. Jo- das aptvertas lentų tvora, nie-į alėjo daugiau 
kie rūpesčiai (jie liko žeinė-jko iš gatvės pusės per tvorą nių pavieniai, 
je, k .d mūsų lėktuvas kilo į j nematyti. Pačiame sode yra’ Maždaug, apie 
30/.. pėdų aukštį) nesunkina, dengtos patalpos, bet sienų, di-; tikrai “tiršta”, 
gah o s.

.i to Šūšiviehijftiio Lietuvių gražiai ir tvarkingai apsirengę. Kalbasi būriais ir, kiti
J Antorikbjfe br^aidžacijoje, da. traukia alutį, stotyje prie bufeto. Pagalvojau, kad kultu- 

- - bžr nėstehai perrinkta svari ringas jaunimas kaip Madride.
irioms pareigoms — Mikužiu- įv -...uto
te Emu pro duns j aikštę; Pribėga barzdbtaš senyvo am-

Skubėfo Gtideliš, skubėjau žiius žnipguš. Tveria manė lagaminą.; Sako angliškai: 
ir aš — pamatyti kuodaugiaū- “Mister, I take you to tlie Hotel”. Pagalvojau —- Šofe-

. jų pažinčių-ir dėlto. Gudelis, Tuomet supratau, kad jis uždarbiauja. Aš tuojau 
kjį^, u priminiau jam, kad toriu jau rezerVubtą.hotelį. Jis su-

Prorišku. Senokai šį “rie’turali- Šaukia soferb 3S W^U0]He#Wi lagaminų

reifces prilaukti ’ ?^k?’ bd^ “tietovos. Kėlei-- Labai puošnus, lempos tį žėri palubiuos/ kaip' zVai^- 
kbl jam “oridėri” p£ibš, Si iri??®” ir “YakaiT . redaktorių, dynas žiemos metu Lietuvoje. Salė puiki ir šalia gražus 
paklausiau — ;ar geFbiritoašai. v*?*bel dakar žiūria’,restoranas. Galvoju^ kad pakliuvau, bet reikia jtaklaiiš-

ir daugiau žmo . ,, , ,. .
net .grupėxnis.jantni: Gudel> W^nsku. Nė-

4 vai. pasidarė

VU ” 
žiau

ra. Nematyti. S^^Ateislojo^e ~ P^4’6

Tat pastįucš^/^&lš dlenU,-^1, ’ir’aė'paK)' kia/ir .am vienas skersai gaivęe Einu-j pirmąjį viešbutį
, ,. . . , . . . > . telmenas, užsakė riet 10 “VO . - • ’ ■ -s- - - - - - - l—--- - < -juo labiau — kai laideliam barui, virtuvei ir pne Pirmiausia, žinoma, nialliauĮpaūaĮyojaU

negali padėti. Ir taip, po. jos. užkandinei, didelė “salė” reikėjo prisistatyti “Naujienų”5
nisryčių (netik “karališ-Į—platforma šokiams, prie įėji bosams, pasirodyti kad pikni-
maisto ir tauriųjų “aly- nio taip pat daug vietos po sto ke esu, nes tai. spėjau, būsią
patiekalais), bet ir ma-'gu, taip kad karščio metu nuo šiokiu tokiu siurpryzu — sve-

ia dešimties pačios nau-'saulės, o blogam orui užpuo- čias, gi, net iš Kalifornijos. Mat
05 laidos žurnalų pėržiū-’ltis nuo lietaus yra kur pasis- — nieko “Naujienų” bosams

atsakė. Pasakiau tik kad ėšu 
iš Kalifornijos atvykęs ir ho- 

Iriu jį matyti, to liLužteko r

iz -i.

4111

Once you bring me home, 
Pm yours forever.

Even if I’m burned. Or 
lost. Or stolen.

If you look for me and _ 
can’t find me, just report it. 
And you’ll get me back, aa 
good as new.

And remember. TH never 
break your heart Or 
leave you stranded in the 
tight spots. , .

I’ll always be there when 
you need me. .

And that ought to make 
you feel pretty secure.

X VonAi S< wKji WlS i» 
mubr-ity c£ S year* (4^% the first year). .. 
Rends are tptIao*! if stolen or deals
When needed, thny car he cashed al 4

įėjimo esantin pavėsiu, kur, 
kaip tas riežinoriiasis ‘(neklau
siau jo pavardės nei vardo) 
šakė “tik jprieš 15 iriinūčių rifei- 
damas Gū’dėlį ihaciŠaū čia ’šė-

Į Sintį”. Ir likrūi —Aaip briko: 
kiek nuošaliau nuo įėjimo, ra
mesnėje (jei tokia būtų galima, 
pavadinti gaustoje -minioje) 
vietoje Gudelis šnekučiavosi 
su moteriškė, kuri, kaip vėliau; 
paaiškėjo; biiVri riteha iš nau
jai kylančių bertdruom’enrnių 
horizontuose asmenybių — * 
Bi<usokienė.

Su Gudeliu “apšheKc|pihė” 
visą eilę klausimų, nežiūrint,

, kad ant jo pečių (daugiausia) 
“gulėjo” (tikriau —- Šokinėjo) 
svarbūs reikalai ir jis, kaip 
čia sakoma “darbo turėjo pil
nas rankas”.

Nežiūrint to, jis vis dėlto ra
do geroką pusvalandį mudvie
jų pašnekesiui. Žirioiria, — 
šiaip ar taip — svečias, dargi 
bendradarbis, iš Kaliibmijbš,’ 
rytmečio kavą (tos -pūčlos 'die
nos rytą) gėdęs Los Angeles, bef

i veik .'1000 mylių nuotolyje, da-j 
bar “ready’’ lietuviškoms deš-- 
roriis ir Rugeliui “^farijTerių”__
pikinike... Kalifornijos lietuvis tikras klai^lcfiškiš — fotogra- 
kų pinikų rėhi(ėji) ‘ debesiui: 
pietūs be kugelio (lietuviškos 
dešros, kopūstai, bulvės; duo
na, geras pyragas) — 2.50,dol., 
su kugeliu — .50 doL

čia pat, bekalbant su Gude
liu, Atsirado grupė svečių; ku
rių pirmajai mane ' pristatė 
(kaip sVėčią iš Kalifornijos) 
klausdamas ar nepažįstu? Ttk- 

'iai be — klahsiu vrešhioš jriį-j

I.ku° Pasikei^s- /1S’ ti kambario kainos. Stovi du tariiautojai, Mažiai apsi
lpo mudviejų ilgesnio pasipa- ,, . . . , . . . . .. . .
Išakdįimo” pirmiausia supažin ren^’ P™?” P™ stdo ir klausiu, kiek kamuoja 
..Trio sū vienu seniausių nauji&'kambarys vienai nakčiai? Labai mandagiai atsako: — 
nieciu Juozu šmoteliu, daug'250 šilingų ($25). Pakarpiau ausis. Kaina pakenčiama. 
ŠTrriusiu ir fasiušiu “i<ą'ujieno; Dėt, šakaū, kad pefbraiigus.
se”, kai kuriais istoriniais klau u. .. ’ ■ ■ "
■šihialš gerokai ištiėšūšiu netl išdrožiau /sapinti toliau. Einu iki gatvės sankry- 
riiušų ja'unošbš kirtbs istbH-’žos. žiūriu dviėjiį Viešbūčilį užrašai. Einu į vieną. Nak- 
kus. Stėbėjšuši': Širioteliš jau tis rami, tylų jau 12 vai. nakties, žengiu pro duris į

Kesris, rie- 'viešbuti. Vidurinės klasės, bet ^rąžiai ir švariai Atrodo, 
ziunnt aukšto ūgio, gerai išsi- ^pįs turį restoraną ir kt. čia gaunu kambarį su 
stėbSo'L aL'SS’MiedS visais ^patogumais už 125 šilingus. Pi® ’kas
ir šviešfos gaivošteri-os abba pa-j^^. Plrmam*- Apsistbju. Viską pasidedu. Ąpšiprausiu 
gal Vydūną ‘hnin’tyjimo”. pa-V“. Kreiito į lovą, kbr bžsiklojū storais.plunksnų pata- 
šik aibėj imas šn š'rirofeliu buvo lais, kaip gyvendamas pas mamą Vokiškėiių kaime, 
tikrai riihlo'rihš, nežiūrint kb'd' Gerai ir ramiai numigęs atsikelhi. Apsipraušiū. Ei- 
jis man padbre vueriį frašlhbą, nu į viešbučio restoraną. EiriU at]gM į kainbaim pėsiimik 
kodėl, esą, taip mažai rašau...| 1io^oU; - Užl&r l-L.
Pažadėjau pasitaisyti.

Tarpe daugelio kilų, kurių

se”, kai kuriais istoriniais klau

Gerai ir ramiai numigęs atsikeliu. Apsipraušiu. Ei-

lietpaltį ir drožiu prie geležihkėlid stoties. Žiūriu jau 
autobusai, kurie vežioja turistus 'po miestą. Nū- 

nespėjau fs'idėmčti £rivar<Sy/| siPerku bilietą, sumoku 125 šilingus ir sėdu į autobusą, 
■ -- - kuris gražiai įrengtas, puikūs minkšti suolai; rodos, sė-

o J dėtum Vienos operos salės kėdėse. Pirmiausia vadovė 
se pasveikino turistus, pristato Save ir Šofetį: Miss Erica

sutikau dar kita pažįstamą, iš 
Klaipėdos laikų — pedagogą. 
Joną Valaitį, kurio, namuose 
Klaipėdoje, Sembrickio g. Nn.’ 
11, nuomojau butą, kuriame 
gyvenau vos tik vedęs (tai bu-

ir Mr. Walter. Autobusas Bėda gatvėmis. Palydovė aiš
kina anglų kalba miesto įsikūrimo ir karalių valdymo

vvudu vvo uis. vcuęb yicil DU- . , . - • , . « . ' -r •«

vo gerokai virš prieš 40 metų.) lston.^’ karalių ir valstybes valdovų kilmę, jų. gyvena- 
J. Valaitis, nors jau irgi Artėja 
į 90-tuosius metus, pasirodė 
Tėrp pat dar drūtas ir fiziniai; 
fr plotiniai. Ųžsiėmęš raŠynru, 
lilėralūra, ‘mėginąs beletristiką;
(kaip pedagogas buvo materijai 
tikas), čia pat .“netūralizuotų” 
ktaipČdiškių ;Vtsimd6 ir rierias

fas M. Nagis (buvęs Klaipėdos; 
pašlo valdininkas), kuris ma- 
ne iš karto atpažino. Padarė 
grupinę nuotrauką. Linksmas 
judrus, paslaugus vyras.

t^us daugiau)

• įtaikė Amėrikds revoliuci- 
jrts Vienai iš kfelurių kolonistų 
buVo tojalus ahgtarris. j

jVaftfet — tails Į ----- -
spaimdAlriW A^ffcrngrrs draugas yra go
jau kad daugiau nieko man re^nis už gerą draugą.

mus rūmus. Parodo parlamėhto rūmus, savivaldybę, 
ant Dunojaus kranto ir vėliau sustoja prie operos rū
mų, kur plačiai aiškino rūmų statybą, jos-architektus, 
menininkus ir daugiausia apie Štrauso niūžikoš kūry
bą. Didelis būrys turistų apėjome, kur operos rūmai 
aplinkui apsupti gražiu parku, baseinū ir dar kitais sta
tybas istoriniais paminklais. Išėjome iš kiėihb,* Sėdome 
į toinetūs aūtobūkūš, kurie hūVežė ^Ar&dyti gaišių 
garsiausią muziejų Vienoje. Cii ji Vedžioji pb višuš* kam
barius, bet aiškino muziejaus istoriją vielos tarnauto
jas: rūmai labai surišti su Austrijos istorija. Nuo pui
kaus baroko laikotarpio iki rokoko arhžiaus perėjo ~į 
“imperijos” stilių. ~;

— MAUJHNO4. CHICAGO t, «U- — Wednesday, September 29, 1976
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Gražiai paminėtas Tragiškas Birželis
* . - , t

. ARGENTINA. — Nuo Lietu
vos pavergimo, Tragiškasis Bir
želis buvo ir yra minimas Ar
gentinos liet, kolonijos — lietu
vių parapijoje — Mendoza 2280 
Avellaneda — Bs. Aires. Tą mū
šų Tautos tragediją su liūdesiu 
atjaučia lietuviai Argentinoje, 
ir tarne minėjime visada daly
vaują gražus lietuvių patriotų 
skaičius.

Šiais metais tas minėjimas įvy
ko birželio 13 dieną, kaip visa
da liet, parapijoje, ALOS Tary
bos iniciatyva. Buvo gan gau
sus, su-geru jausmu nužudy
tiems ir į Sibiro kančias išvež
tiems mūsų broliams. Didingas 
skaičius lietuvių užpildė liet, pa
rapijos bažnyčią išklausyti šv. 
mišių ir pasimelsti už žuvusius 
mūsų brolius, ir dar tebesančius 
Sibiro šalčiuose. Ir šiandien dar 
daug mūsų brolių ir sesių yra 
kalėjimuose, tik už tai, kad jie 

. buvo savo, krašto, tėvynės mylė
tojai, ir ją garbingai gynė nuo 
užpuolikų — pavergėjų.

( Šv. mišias atlaikė kun. Augus
tinas Stęigvila: laike mišių pa
sakė tai dienai pritaikytą pa
mokslą, primindamas žuvusius 
mūsų brolius, ir žiauriai kankin
tus" rusų pavergime. Laike mi- 
šių gįedojo .šv. Cecilijos ir Auš
ros Bš. Aires chorai, vadovau
jant A. Mikučioniui. Vargonais 
lydėjo Leonora Mikučionienė.
. Po pamaldų skaitlingoji publi
ka, apie 250 dalyvių, suėjo į liet, 
parapijos sodelį prie lietuviško 
kryžiaus ir ten ALOS Tarybos 
pirm.. A. Mičiudas ■ ir jaunuolė 
Ą. M. Ėųrbaitė padėjo didelę gė
liųpuokštę. ALOST sekr. Leo
nardas Sruoga paskelbė gan' 
jautrią "kalbą, primindamas mū
sų Įbrolių turėtas kančias, trėmi
mas Sibiran, sušaudytus brolius 
be jokių kalčių ir t. t. Jausmin- 

. gai pabaigoje tarė: “Mes lietu
viai negalime ir negalėsime už
miršti.- niekados tos didelės 
skriaudos, kurią padarė bolševi
kai mūsų tautai”. Pabaigoje kun.
A: Steigvila pasimeldė drauge 

" šų " visais dhlyviais' už' mirusius 
mūšų brolius kankinius ir buvo 

' sugiedota “Viešpaties Angelas”.
. „lięi..pąia^Hjps lietuviai ir Su- 
sivienijimo • Liet. Argentinoje 
nariai ir prijaučiantieji skaitlin
ei dalyvavo su meile ir tikru 
širdies '■atjautimu. * - ■ ,
pBaigusišį reikšmingą. minėji- 

ihą-viši buvo pakviesti į liet, pa
rapijos šalę, -kur J turėjo dainuo- 
ti:'?Mastienė iš ■ Čikagos. Daly
viai užpildė salę, bet buvo pra
neštą;-kad mūsų-dainininkė ne
galidalyvauti, yra paveikta nu
šalimo ; gripo ligos. Koncer-
tas'- -atidėtas kitam sekmadie
niui?' Daiirihiiikei' pagerbti lie
tuvių parapijoje buvo suruošta 
vakarienę. Nors ji negalėjo da
lyvauti, bet vakarienė įvyko da
lyvaujant gražiam skaičiui lie

tuvių. Laike vakarienės skam
bėjo lietuviškos dainos, vadovau
jant SLA jaunuolėms “Žibu
tėms palydint akordeonu inž. C. 
Kliaugai. Baigus buvo sudaryta 
komisija, kuri išvyko aplankyti 
sergančią dainininkę Mastienę, 
ir ją pasveikino, atjausdami tą 
nemalonų įvykį. t

Atidėtas koncertas įvyko bir
želio 20 d., tai yra kitą sekma
dienį. Apie 18 valandą lietuviai 
rinkosi į liet, parapijos salę iš
klausyti koncerto. Atvyko ir 
Mastienė, bet buvo pasakyta, 
kad ji nėra pajėgi dainuoti, yra 
suvarginta ligos. Koncertas vy
ko kita programa, kurią labai 
gražiai atliko mūsų jaunos jė
gos, — tai SLA “žibutės” mer
gaičių oktetas. Programai la
bai nuotaikingai ir jausmingai 
vadovavo; Vladė Survilienė. f 
Mūsų “Žibutės” padainavo ke
letą dainelių, akordeonu paly
dint inž. G. Kliaugai.

P-lė M. Metrikaitė kai kada 
pavadavo inž; G. Kliaugą, akom- 
-ponuodama gitara ir daina. 
Nors “žibutės” sudainavo ga
na daug dainelių, bet publika 
vis dėkojo plojimais ir prašė pa-

“Kompozicija”Dalia Kolbaitė

Šaunus Marquette Parko Lietuvių 
Bendruomenės balius

Rugsėjo 26 dienos vakarą šau- tine Austin, respublikonų kau
lių salėje įvyko seniai lauktas didatas- rekorderio pareigoms' 

kartojimo. Garbė joms ir So- registruotos JAV L>etuviu Ben- pulk. Kazys Oksas, Naujiena re- 
sivienijimui Lietuvių Argenti
noje, kad tifri gražų mergaičių 
oktetą. Tikimės ateityje susi

druomenės balius, kurį pradėjo daktorius'M. Gudelis, iš Lemon- 
pirmininkas J. Bagdžius; Pade- to atvažiavęs Dr. J. Briedis ir 
kojęs ponioms ir-panelėms, pa-‘daugelis kitų.

laukti dar gražesnio pasirody- deJ,uslems sumorti, su-! Visus nustebino darnus apy-
mo; o gal bus galimybė atsily
ginti š. Amerikos lietuviams, 
nors dalele už dainavimą mums 
daug sykių Argentinoje.

Didelė padėka. priklauso Dr. 
Jonui Simanauskui, kuris suge
bėjo įkurti “žibučių” oktetą ir 
jam vadovauti. P. Simanaus- 
kienė ir Zabarauskaitė - Casas,, 
garbingai vadovauja SLA “An
sambliui” jaunųjų lietuvių tau
tiniuose šokiuose.

Baigus “žibutėms” savo dai
navimą, scenoje pasirodė Dr. Al
bertas Dominas, kuris paskam
bino dvi mazurkas ir kitą mu
ziką, pabaigoje, lietuviams my
limą suktinį; Baigas " koncerti
nę dalį, Į sceną buvo pakviesta. 
Mastienė; kuri sujaudintai atsi
prašė, kad netikėtai dėl ligos ne
galėjo dainuoti. ALOS Tarybos 
valdyba įteikė p. Mastienei pa
gyrimą su ALOS Tarybos ir 
kitų organizacijų parašais, ir 
paskiau kitą dovaną. Taip pat 
buvo įteikta dovana Dr. Sima
nauskui už jo pasiaukojimą, va
dovavimą “žibutėms”. O vi
siems kitiems programos daly
viams —p o rožę. Solistė Alas-1 
tienė padovanojo “žibutėms” gė- • 
lių. puokštę.

■ ALOS Tarybos pirm. A. Mičiu- 
das išreiškė padėką solistei Mas
tienei, Dr. Simanauskui, “žibu
tėms”, Dr. A. Dominui, inž. G. 
Kliaugai ir visiems kitiems dar
buotojams bei scenos dalyviams.

rinkusioms loterijai gautas do-.linkės valdybos pasiskirstymas 
vanas ir pririnkusioms pilną sa-; pareigoms. Ateinančius svečius 
lę narių ir svečių. registravo J. Kreivėnas, su šyps-

Bagdžius pasidžiaugė, kad at-iniu svečįs pasitiko malonios po- 
ėjo Registruotos JAV Lietuviu'nios A- Tnčienė ir Hofmanienė. 
Bendruomenės centro valdybos Jos nurodė staIus atvykusias 
narė Ona Repšienė, Chicagos Lie- į i banketą. Stefa Kaulėnienė 

. tuvių Tarybos pirmininkė Chris-! loterijos reikalus. K. Šid-

registravo J. Kreivėnas, su šyps-

lauskas su pirmininku pakaito
mis pranešinėjo naujienas ir ži-

Buvo pareikšta visai skaitlinga-, „jas prįe mikrofono. Kitos po- 
jai publikai, kur abiem kartais mos, viešnių talkinamos, platino 
noriai ir . prijaučiančiai dalyva- loterijos' bilietus, raudonas ro-
vo. Priminė padėkos žodžiuose, 
kad Mastienė nesijaudintų dėl! Stalai buvo skoningai pareng- 
nepasisekimo, nes ne jos kaltė Į fį su labai’ įvairiais šaltais už- 
ir kad jnepamirštų. mus aplan- kandžiais, - kaip didžiuose resto- 

.kyti ir vėl kuomet bus galimy- fanuose; Mėsos patiekalai buvo 
bė. ’ . . .. " - i " Ipridengti p?Astika.; Jie buvo Ska

nūs, paįvairinti daržovėmis. Prie 
įprastinių lietuviškų dešrų, ant
ras patiekalas buvo malta 
paukštiena ?su ryžiais. Tik val
gyk ir norėk, užgerdamas haibo- 

' . L " .
Kazys Oksas papasakojo su- 

sirinkuriėms savo pareigas, jei-

Pabaigai buvo paruošta drau
giška vakarienė, dalyvaujant 
scenos dalyviams, darbuotojams 
ir kitiems. Tuo pačiu laiku ir 
vyko atsisveikinimas su soliste 
Mastiene. Ji vyko į Urugvajų, 
iš ten Į Brasiliją. .

Juozas šiušis

žes valsui.

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto.politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

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

1739 So. Halsted St, Chicago, Rl. 80608

Atmestus Smitho 
taikos sąlygos

Amnesty Internatio

LONDONAS. — Tarptautinė 
organizacija Amnesty Interna- 
tmn ii, t irin'i centm Londone,

gindam ka inf ix »ia"ux geleži
nės uždangos. Ji tvirtina, kad 

ų kalinių sąlygos kalė^

I L S ANKA. Zambia. — Rode- 
j zijos ministeris pirmininkas 
; - mith ir jo sudaryta baltųjų vy- 
j riausybė principe’.priėmė sekr. laiks nuo laiko pakelia balsą, 
Kisingerio pasiūlytus taikos pla- 

. nt’s su kažkuriomis išimtimis:
I oer 2 metus lygiomis pasidaliju- politi
įsi Rodezijos vyriausybė turės I jimcose ir jų tardymai pasun- 
perleisti Rodezijos valdymą juo-|kėjo 1975-76 metų laikotarpyje, 
dujų daugumai, garantuojant Į ypatngai 
baltiesiems nuosavybę ir saugų • “ 
gyvenimą. I

Afrikos 5 juodųjų valstybių!
gaivus tokį Smitho vyriausybės Į turių minėtų valstybių kalėji- 

Į planą atmetė, bet principe su-lmuose sądj apįe 30,000 politinių 
‘tiko su laikina baltųjų-juoduju1 kajinjų arba 90fJ visos Pietų 
vyriausybe, kurioje turėtų būti Amerikos kalinių skaičiaus, 
juodųjų persvara.

Zambijos, Tanzanijos, Mozam-

čilėje, Argentnoje, 
Brazilijoje ir Uragvajuje.

Minėtos organizacijos metinia
me pranešime nurodoma, jog ke-

Pranešime sakoma, kad tos 4 
biko, Angolos ir Botswannos ly- • P- Amerikos min etos valstybės 
deriai kreipėsi su savo kontra/ra išvysčiusios aukščiausią ku-1 
pasiūlvmais į Britanija, kuri su- tūrinį ir socialiniai ekonominį 
tiko su juodžių reikalavimais,: gyvenimą palyginant su kitomis 
būtent: pereinamoje vyriausy- J -P. Amerikos valstybėmis, bet

----- - bėję negali dalyvauti dabartį- jos taipgi turi ir didžiausią po- 
gu būtų išrinktas. Jis pridėjo, nis ministeris pirmininkas Smi- litinių kalinių skaičių. 
m ----- « « « • i-----------w . a « . f . - • T n IznAC A rvn 'nĮdomu, kada Amnesty Inter-kad galėtų į darbą įtraukti ir thas, vyriausybė turi sudaryta
daugiau lietuvių. Be to, jis ma-Įiš juodžių daugumos ir turi būti j national paskelbs pasauliui Ku- 

parašyta nauja Rodezijos kons-1 boję, ir Sovietų Rusijoje esan* 
titucija. 1

Anglijos ministeris pirminin
kas, sutikęs su juodžių reikala
vimais, pasiuntė į Afriką Ang-

limesnioms deryboms. Amerikos Į 
valstybės departamentas mano, 
kad kelias taikos būdu išspręsti 
Afrikos ginčus yra atviras.

Mozambiko ir Angolos mark
sistinių vyriausybių galvos yra 
vis dėlto priešingos sekr. Ki- 
singerio paruošoms diplomati
nėms pastangoms. Jie remia 
Maskvos pakištą priešingą nuo- vo ig metų, kol Nikita Chruščio- 
monę ir ruošiamus Mozambike ■ vas jį paleido, 
partizanus, kurių būk tai yra' 
10,000.

no, kad jis būdamas siekiamo
se pareigose, galės daryti įta
kos į politikus, kad neapleistų 
Lietuvos laisvės klausimo ir pa
dėtų pavergtai lietuvių tautai. 
Jis prašė, kad lapkričio 2 dieną 
visi lietuviai už jį atiduotų sa
vo balsą.

Chicagos Lietuvių 
pirmininkė tarė šiuos

Gerbiamas pirmininke 
malonūs svečiai,

Man malonu sveikinti regis
truotos Amerikos Lietuvių Ben
druomenės Marquette Parko apy
linkės narius, susirinkusius į šį 
puikų banketą. Man, Amerikoje 
gimusiai lietuvaitei, malonu, kad 
Jūs tvarkingai persioganizavo- 
te, Illinois valstybės sekreto
riaus įstaigoje užsiregistravote 
ir prisilaikote Illinois valstijos 
įstatymų.

Amerikoje piliečiai turi dide
les laisves, bet šiame krašte yra 
ir tvarka. Mes visi naudojamės 
laisvėmis, bet mes prisilaikome 
ir tvarkos. Džiaugiuosi, kad jūs 
susitvarkėte ir glaudžiai bendar- 
biaujate su Chicagos Lietuvių 
Taryba. Kai Taryba suruošė 
Pavergtu Tautų savaitės eiseną,

jčių kalėjimų bei kacetų politi
nių kalinių skaičių ir jų užlai
kymo sąlygas?

Vlllldloy jJdOltllILC J I • • ♦ •
lijos vyriausybės" delegatus to- Kardinolas Slipy| Chicagoj

Tarybos 
žodžius:

ir

• Nuo 1820 iki 1971 m. į A- 
meriką įvažiavo 45,533,116 imi 
grantų.

Ukrainiečių katalikų bažny
čios patriarchas kardinolas Ja- 
sef Slipyj, 84 metų amžiaus, sek
madienį atvažiavo šešioms die
noms į Chicagą lankyti šio mies
to ukrainiečių bendruomenę. Po 
II Pasaulinio Karo sovietai jį 
areštavo ir ištrėmė į vergų dar
bo lagerius Sibire, kur jis išbu-

Juodžiu seimu rekordai
Afrikos - Amerikos Istorijos 

DuSable muziejus Chicagoje at
sišaukė į juodžių šeimas, skatin
damas registruoti tame muzieju
je negrų šeimų dokumetus ir to-

tai man buvo malonu, kad toJe Į ]qus kaip laiškai, diplomai, vaiz- 
eisenoje dalyvavo didokas šios’dai, paveikslai ir t.t. Registra-
apylinkės narių skaičius. Mums 
teks dirbti ir ateityje. Linkiu 
Jums sėkmės.

Klausytojai- šiltai paplojo 
trumpai ir turiningai kalbai.

(Bus daugiau)

vimo mokestis $25.

• Politikierius galvoja apie 
sekančius rinkimus, o valstybi
ninkas — apie sekančią genera
ciją.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUT! NEPAPRASTA! {DOMIUS GYDYTO* 

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

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
' ■, rūpinimą. ____________________ -____________  $8.00
Dr. A- J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik__________ S3.00
Minkštais viršeliais tik ;__________ $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
. Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik. $2.00 

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

NAUJIENOS.
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

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

Įdomi <<<»vga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntiniu^ į Vokietiją ir ki
tas tremlies vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NA U J I E N 0 S
1732 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

l ■ 11 111MM

LIETUVOS -VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, be. 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILM£. Minkšti viršebai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmin.*, A KISS IN THE PARK. Pikantišku ir tatvmiu nuotykiu 

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

Dr. Juoms B. Končiui, 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
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šiiį knygų yra tinkamos dovanos (vairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą. ' ,

NAUJIENOS

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

prteigta 1923 metai*. TEL. 421-3070

Įrtalgot pietų ošė kiema« automobiliams pastatyti.

FSL1CTaupyRite dabar 
pas mus

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

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. ~

Investavimo knygelės sąskaitos neša

51/4%

V— MAUJIIMOt, CHICAGO t, Il_u — S«pt»*r>l>*r 29, 197€

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608. 1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608



15 cents per copy,

STEPAS VARANKA

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

IŠKABOS TEORIJA

$7.50
$2.50

$26.00
$14.00

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

rikon rusišką delegaciją, bet ten buvo rusų pasus turin
tieji lietuviai. Neseniai Maskva atsiuntė j Ameriką tris 
fizikos studentus. Pasirodo, kad jie visi yra lietuviai, bai
gę sovietinius universitetus. Maskva ne rusus siunčia, bet 
lietuvius, šiomis dienomis atsiuntė Amerikon naują “di
plomatą”, niekad diplominėje tarnyboje netarnavusį so
vietų generolą. Pasirodo, kad ir tas naujai iškeptas “di
plomatas” yra lietuvis, desperatiškai bandantis užmegz
ti ryšius su buvusiais savo kolegomis.

nepajėgė atlikti tokių didelių darbų, kokius atliko Altas. 
Kol kiti niekus plepėjo apie prezidentą Fordą ir sekreto
rių Kisingerį lygino Rasputinui, tai Amerikos Lietuvių 
Taryba JAV senate ir atstovų rūmuose pravedė rezoliu
cijas, draudžiančias pripažinti sovietų karo jėgų paskelb
tą Pabaltijo valstybių aneksiją.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago 
Qi. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Visos Amerikos lietuvių didžiosios organizacijos, su
darančios Amerikos Lietuvių Tarybą, nesiblaško, viena 
kitos be pagrindo nekaltina, savo veikėjų neŠmeižia, bet 
ryžtingai siekia tų pačių tikslų, kuriuos užsibrėžė sovietų 
karo jėgų įsiveržimo į Lietuvą dieną. Kol sovietų karo jė
gos, jų pastatyti Lietuvos komunistų partijos nariai, 
klausantieji tiktai Brežnevo įsakymų, bus Lietuvoje, tai 
didelė Amerikos lietuvių dauguma ir toliau sieks tų pa
čių tikslų. , ‘ •

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

gorukoviškai galvojančių žurnalistų turi ir “Naujie
nos” ir kiti lietuviški. laikraščiai.

vienos 
Rusija 
“dvie- 

klausi-

Vasaros pabaigos laikotarpis visuomet būna neaiš
kus. Atostogų metu organizaciniai ryšiai kiek atsipalai
duoja. žmonės išvažiuoja į paežeres, pajūrius, džiaugiasi 
gamta, šildosi saulėje, pliuškenasi vandenyje, o kiti žu
vauja ir žiovauja.

Iškabos < teorija yra laikoma priešingybė banditų 
gaujos teorijai. Dr. Maceina rašo: “Iškabos teorija Vi
sa suverčia rusų tautai, laikydama komunizmų tik 
iškaba, kurios priedangoje vykdomas rusiškasis impe
rializmas, svetimų tautų rusifikacija ir rusiškosios įta
kos plėtimas pasaulyje. Banditų gaujos teorija tvirti
na, esą “norint suprasti sovietinę Rusiją, reikia tik pa
studijuoti istorinį materializmų” (B. F. Jungs). Tuo 
tarpu iškabos teorija skelbia, esu “istorinis materializ
mas yra tik iškaba, po kuria slypi rusiškosios jėgos” 
(N. V. Bubnov).

Po to, pats netekau pagrin
do, kų nors kviesti, nes kiek
vienas lengvai tau pasakys, ko 
dėl gi jūsų Ramutė ar Valytė 
nedalyvauja ten ir ten. Taip 
šis mūsų užmojis nepavyko' 
įgyvendinti. Reikia su širdgė
la prisipažinti. O , gal cv kaltė 
yra tik tame, kad netinkamų 
narį parinko šioms pareigoms.

Paskutiniaisiais metais man 
darbo padaugėjo, kada buvo

dirbo iki šio meto, tiktai dabar geriau viską atlieka, nes 
turi daugiau patirties ir randa vis daugiau pavergtų tau
tų draugų. Nei vienas Amerikos Lietuvių Tarybos pa
reigūnas nesirengia daryti jokių kompromisų su okupan
tu ir neieško ryšių su jo vis dažniau Amerikon siunčia
mais agentais. Lietuviams nuvažiuoti į pavergtą Lietuvą 
ir išsikalbėti su krašto gyventojais neleidžia, bet Ameri
kon jie vis dažniau siunčia Maskvai spėjusius parsiduoti 
lietuvius. Sovietų valdžia yra pasirašiusi susitarimą mok-

Iškabos teorijos autorium yra laikomas buvęs is
panų sociologas ir filosofas J. Ortega y Gaset, kuris 
bolševizmą vadina kamufliažu. Kamufliažas yra vie
nas iš maskavimo būdu

$31.00
$18.00
$4.00

$30.00
$16.00
$3.00

jingumu dėl Vilniaus ateities 
problemų, jo likimu ir mažu 
dėmėjimiisl.

Taip pat buvo išreikštas Su
sirūpinimas dėl Suvalkų tri
kampio lietuvių likimo ir jų 
lietuviškos veiklos. Prašyta, iš 
reikštas pageidavimas sueiti 
visiems išeivijos lietuviams į 
glaudesnį bendradarbiavimų su 
Lenkijos lietuviais. Pabaigoje 
išreikšta gili padėka spaudai, 
kuri nevengia ir atvirai kelia 
aikštėn buvusios Lenkijos vy 
riausybės darytas okupuotam 
Vilniaus krašto lietuviams 
skriaudas. Pageidauta, kad mū 
sų išeivijos organizacijos ne
vengtų prisiminti netik lietu
vių dieną, bet taip pat, nors 
kukliai paminėti spalio liūdnų 
jų, Vilniaus netekimo dieną. 
Spalio minėjimo pagrindinis 
tikslas, įspėjimas, kad toji ne
laimė ateityje nepasikartotų.

Vilniečių VLIKo atstovas 
ir BATUNp centro v-bbs pir
mininkas Kęstutis K. Miklas 
padarė trumpų pranešimų, 
kaip vyksta bendradarbiavi
mas su VLIKu ir BATUNu 
veiksniais. Dėl daromų >VLI- 
Kui priekaištų iš vilniečių pii- 
sės, pareiškė, kad VLIKas ne
atsisako padėti išleisti ir pa
remti Lietuvos etnografinių 
sienij studijos. Pagrindinė 
priežastis stoka laiko. Be to, 
VLIKas pageidauja,'kad štu-

dėti savo pavergtai tžvynei at 
gauti nepriklausomybę ir laisvę 
neturėtų būti baimė savo tė
viškei aplankyti. Lengva būti 
didvyriu kada nėra pavojų ir 
rizikos. Tai l^į>ai žalingas reiš 
kinys.

Iš Čikagos pranešimo aiskė 
ja, kad skyrius visada rengė 
iškilmingas Vilniaus dienos mi 
nėjimuš su koncertais, taūti 
niais šokiais, lietuvių meniniu 

pavesta vesti susirašinėjimų su kų ir aktorių pasirodymais. 
VLIKu dėl etnografinių sienų'Prieš kiek laiko Čikagos sky- 
studijos leidimo ir su dr. Kos 
tu Jurgėla dėl studijos redaga
vimo.

Dariau, kų galėjau, kaip su
gebėjau ir kiek sąlygos leido. 
Nesibijau kritikos, nes kaip se 
nas. posakis sako, tas neklysta, 
kuris nieko nedirba.. Ačiū.

Po tų pranešimų sekė iždiniu

Tomis atsipalaidavimo nuotaikomis dažnai pasinau
doja visokį lietuvių tautos laisvės ir vienybės priešai. Jie 
pradeda drumsti vandenį, skleidžia įvairiausius gandus ir 
bando sukelti abejones, nusiminimą ir paraližuoti lietu
vių ryžtą toliau vesti vieningą kovą. Vienur skleidžia 
gandus apie organizacijas, o kitur juos skleidžia apie pa
skirus asmenis, pasiryžusius kovotojus. Pasakoja, kad jie 
jau yra susenę, kad yra pasimetę, nesiorientuoja ir nuo
lat kalba apie tą patį dalyką. Dažnai prisikabina prie 
korektūros klaidos ar ant greitųjų netiksliai parinkto 
žodžio, kad galėtų priskaldyti kalną nebūtų dalykų. Nuo 
šitokių ilgaliežuvių neapsaugotas nei vienos organizaci
jos pirmininkas, įtakingesnis valdybos narys, redakto
rius, iždininkas ar bet kuris veiklesnis visuomenės vei
kėjas.

į šias Dolgorukovo mintis labai taikliai atsako dn. 
Maceina: “Bet štai, čia kaip tik ir kyla pagrindinis 
klausimas: jeigu komunizmas yra europietiški nuo
dai (L. Karsavinas), europietiška epidemija (G, Flo- 
rovskis), Rusijos navikas (N. Arsenevas), vadinasi, ki
lęs iš Vakarų ir todėl rusų tautai svetimas, tai iŠ kur 
buvo kilusi ana caristinė kamarifc; ana godi, gašli, pa
perkama, išlaidi, tinginė gauja? Kas ją tokią išugdė? 
Iš kur ji gavo žmonių, kad galėtų, kaip Dolgorukovas 
sako,“savo tinklu apmegzti visą šalį?*’ Arba kaip to-

Kanadoje:
metams _____
pusei metu __
vienam mėnesiui

riaus nariai Irena ir Pranas 
Sekmokai buvo paskyrę $960.- 
00 stipdehdiją nepasiturinčiam 
lietuviui studentui,. kuris norė 
tų mokytis Vokietijoje, Vasa
rio 16 gimnazijoje. Tam pa
čiam tikslui p.- p. Zaj austai 
paskyrė $250. (Nesu tikras 
ar pavardę teisingai išgirdau). 
Be to, Čikagos skyrius duos- 
niai, pagal savo finansinę pa
dėtį remia visas lietuviškas 
organizacijas. Rašo protestus, 
peticijas ir laiškus senatoriams 
ir įvairiom organizacijom, ten 
kur liečia Lietuvos ar lietuvių 
reikalai.

Po JAV, sekė Kabados kraš
to v-bos pirm. J. Dilio išsamus 
pranešimas, kuris lietė daugiau 
politinę veiklą ir problemas. 
Jame reiškėsi tam tikras šub- 
telus pesimizmas lietuvių vi
suomenės ir mūsų dvasiškuos 
atžvilgiu. Buvo išreikštas ne
pasitenkinimas rodama abe-

tūros fondo narės E. Bulotienės 
finansinė apyskaita. Po to, ėjo 
Čikagos, Klevelando, Detroito 
ir Kanados skyrių pranešimai. 
Iš jų jautėsi, kad vilniečių veik 
Joje buvo atsirads prisnūdimo 
periodas. Vienur kitur narių 
skaičius nubyrėjo, ne dėl mir
ties, bet dėl abejingumo ir ki
tų priežasčių. Girdėti jau ir to 
kių pasakymu. “Aš nenoriu da 
bar reikštis. Noriu aplankyti 
Lietuvą ir gimines. Galiu jiems 
pakenkti. “Toks galvojimas 
yra labai klaidingas. Veikimas 
ir daromas darbas, kad prisi-

Užsieniuose: 
metams ___

pusei metu ___
vienam mėnesiui

vos sienas, bet ir vakarų, kad 
studija būtų paruošta kompe- 
te tingų tos srities žinovų. Pa
baigoje pridėjo, kad vilniečių 
svoris VLIKo organe neturi 

-didėlio svorio. Jis nėra lygus 
kitų narių balsui. ' . '

Ta pačia proga Miklas pa
pasakojo apie savo veiklų BA- 
TUNė. šiemet tai organizaci
jai suėjo 10 metų veiklos. Ta 
proga yra išleistas 10-meČiui 
paminėti leidinys pavadintas 
“BATUN” 1966 - 1976. Leidi- 
nyj’e yra išdėstyta organizaci
jos veikla, -siekiai Ir kas pa
siekta. Jame yra daug nuo
traukų iš baltiečių veiklos 
prie Jungtinių Tautų. Leidi
nys išleistas anglų kalba;

Prie Jungtinių Tautų yra 
geriausia dirva kelti Baltijos 
valstybių neteisėtą pavergi
mą. Tai mūsų planetos arena 
ir kartu didelis tarptautinis 
cirkas, kurį retkarčiais galima 
panaudoti savo politiniams 
siekiams siekti. Aišku, ten rei
kia mokėti ir “vaidinti”: Bal- 
jos valstybės ten susilaukia 
nemažai simpatijos ir užuo
jautos iš pietų Amerikos vai* 
stybių in arabų kraštų.

(Bus daugiau)

Kada atslūgs gerai organizuotos ir brangios propa
gandos laikotarpis, kada paaiškės okupanto tikslai ir nie
kais nuėjusios jų viltys, tai lietuviai vėl įsitrauks į nuola
tinį savo darbą, kuris dar nebaigtas. Lietuviai pąsitemps, 
aiškins vasaros meto šiaudadūšiams, kad iki šio meto nei 
viena tauta nelaimėjo laisvės, bendradarbiaudama su 
su okupantu arba jam parsidavusiais savo tautiečiais. 
Jie stengsis paveikti galimai didesnį amerikiečių skaičių, 
kad galėtų Įtraukti juos į laisvės pavergtiesiems siekian
čių eiles. Laisvė turi būti sugrąžinta ne tiktai pavergtai 
Lietuvių tautai. Jeigu norime taikos pasaulyje; tai pri
valo būti išlaisvintos ir kitos rusų pavergtos tautos.

$30.00
$16.00

$8.00
$3.00

Rusai ne tik šį kartą, bet kiekvieno režimo atveju 
savo vyriausybę apšaukdavo “banditų gauja” ir rei
kalaudavo, kad ji būtų skiriama nuo rusų tautos, štai 
kaip sako dr. Maceina: “Skirtumas tarp vyriausybės 
ir tautos rusų yra daromas ne tik mongolų ir balševi- 
kų atžvilgiu, bet jis buvo daromas jau daugiau prieš 
100 metų ir caristinio režimo atžvilgiu. “Jis cituoja iš
traukas iš 1869 metais išėjusios kunigaikščio P. Dol
gorukovo knygos, kur ėaristinis režimas yra siūlomas 
atskirti nuo rusų tautos. “Rusų tauta, pasak Dolgoru
kovo, esanti turtinga didžiomis proto bei širdies sa
vybėmis; ji turirtti aiškių, gyvą, švelnią sielą, tai esan
ti gera, pareiginga, gailestinga, garbinga tauta, užjau
čianti nelaiminguosius, gerbianti senuosius ir nusilen
kianti vyresniem. Bet ši tauta yra valdoma tam tikros 
gaujos (camarilla), kuri Rusiją lygiai taip išnaudojanti 
kaip mongolų bandos 13 šimt ši gauja esanti “supuvusi, 
godi, plėšikiška, pilna blogiausių bei žemiausių aistru.” 
Kaip matome ir caristinę valdžą rusai vadino “bandi
tų gauja” ją (net prieš 110 metų) charakterizavo visai 
taip pat, kaip šiandien rusų emigrantai charakteri
zuoja savo dabartinę, komunistinę valdžių. Reiškia, 
rusų tauta visados buvo gera, tik iš tos pačios tautos 
kilusi valdžia, visados baisi ir netikus...

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six montas. $7.00 per 
three months. Canada ^30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

Gandų ir visokių tuščių pagyrų skleidėjams reikia pa
sakyti, kad pati didžiausioji ir stipriausioji yra Amerikos 
Lietuvių Taryba. Iki šio meto ji atliko pačius didžiausius 
darbus lietuvių kovoje už gimtinio savo krašto laisvę ir 
nepriklausomybę. Nei viena kita lietuvių organizacija

Kitose JAV vietose:
metams ______
pusei metu___

Tėvas John Arms išsinešė 8 mėnesip dukrelę Mol
ly i Kalifornijos Pacifiko pakraštį. Pasitaikė šaltas vė
jas, gerokai paveikęs .mažą kūdikį. Geras tėvas nusivil
ko savo kailiniukus, įsupo mažą kūdikį. Molly truputį 
apšilusi, tuojau užmarkė akis ir saldžiai pajūryje pa
miegojo.
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Ar iš tikrųjų tarp Rusijos ir Sovietų Sąjungos yra 
toks griežtas skirtumas, kokio reikalauja dabartiniai 
rusų emigrantai? Rusija yra rusų tėvynė, jų 
tautos kraštas, o “Sovietų Sąjunga” vadinama 
kartu su okupuotais kraštais. Ieškant tarp šių 
jų” Rusijų esminio skirtumo, reikėtų pastatyti 
mą: Kada Rusija buvo tiktai Rusija? Maskvos kuni
gaikštis Jonas IV jau 1558 metais buvo rytuose pa
grobęs didelius svetimų žemių plotus. Jau 1768 m. 
Lietuva nešė rusų baudžiavų.

Be to. Lietuva buvo okupuota, pradedant caru Alek 
siejum ir baigiant Mikalojum Il-ju — daugiau negu 
100 metų. Nors tada nebuvo komunizmo, bet lietuviai 
pergyveno tokius pat žiaurumus: kankinimą, kalini
mus. j Sibirą trėmimus, rusinimą... ir tada buvo griau
namos bažnyčios ir persekiojami tikintieji (Krųžių 
Skerdynės), ir tada lietuviai masiniai bėgo — į Ameri 
kų. Tik patiems rusams carų laikais buvo geriau, 
dėl lo tada neatsirado Solženicynų — rusų, kurie ak
centuodami krikščioniškos artimo meilės principą bū 
tų išėję kovoti už Rusijos pavergtųjų tautų teises... Tai 
kurgi tas griežtas skirtumas tarp imperialistinės Ru
sijos su caristiniu režimu ir tarp imperialistinės Rusi
jos su komunistiniu režimu? Esmėje nėra jokio skirtu 
n»o. Skirtumas yra tiktai varde. Komunistinė Rusija, 
norėdama savo agresyvumų nuslėpti nuo Vakarų pa
saulio akių, skelbė melų, kad jos užgriobti kraštai pa
tys savo noru prisijungė prie “Sovietų Sąjungos”.

liau jis sako: “Kaip gi tokia gera, pareiginga, gailes
tinga, garbinga tauta” galėjo išugdyti “supuvusią, go
bšių, plėšikišką, blogiausių bei žemiausių aistrų pilnų” 
valdančiąją kamarilę? Juk ši kamarilė (politinių .in
trigantų grupė-klika) nebuvo 16-20 žmonių. Jos tink
las apėmė visą kraštų, vadinasi, ji buvo bibliškai kal
bant, legijonas! Ji nebuvo atėjusi iš Azijos gilumų kaip 
rusiškosios žemės augintiniai, šių klausimų akivaizdo
je skirtumas tarp režimo ir tautos Rusijos atveju daro
si labai įtartinas. Tai greičiau tik tuščias posakis, ku
riuo norima pridengti rusų tautos atsakingumą tiek 
už senojo carizmo režimo klaidas, tiek už dabartinio 
režimo iškrypimus bei priespaudą. Nes jeigu tiesa, kad 
tiek senasis caristinis, tiek dabartinis komunistinis 
režimas yra banditų gauja, tai lygai taip pat tiesa, kad 
ši gauja kiekvienu atveju yra kilusi iš rusų tautos.”

Dr. Maceina labai teisingai sako, kad ‘IBandifų gau 
jos” akcentavimas yra tik priedanga, noras nišų tau
tą apginti nuo atsakingumo už caristinio ir komunis
tinio režimo klaidas bei iškrypmus. Jeigu dr. Maceina 
sako, kad komunistai yra rusiškos žemės augintiniai, 
kad jie buvo tie palys rusai, vadinas, glaudžiai vienas 
su kitu susiję, tai kodėl lietuvių pasitraukimų aps 
prendžia pabėgimu vien nuo komunizmo ir akcentuo
ja kovą tik prieš komunizmų?! Reikia pripažinti, kad 
išeivių tarpe mes turime nemažai banditų gaujos teo
rijos atstovų, galvojančių kaip Dolgorukovas, kad ru
sai yra geri, gailestingi ir. L L, tik juos pagrobusi ko
munistų gauja dėl visko yra kalta. Štai vienas pavyz
dys. kurį pakartotinai cittiaju. Kun. Pr. Garšva rašo; 
“Ta kova nesibaigs, kol bėnt vienas žmogus pasaulyje 
bus pavergtas komunistų partijos ir diktatūros val
džios klikos”. Juk th “klika” nėra niekas kita, o tik 
rusų emigrantų įsivaizduojama “banditų gauja”. Dol-

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose; 

metams____________
pusei metu___________
trims mėnesiams ______
vienam mėnesiui______

SKAITYKITE JR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAVJIEMA^

Panašius nepagrįstus gandus skleidžia ir apie kai ku
rias organizacijas. Apie vienai pasakoja, kad jos jau kei
čia savo poziciją, kad jos parinks kitus atstovus į valdy- 
dybas, kad iki šio meto Amerikos lietuvių daugumos po
zicija jau susvyravusi, nes kai kurie valdybos nariai abe
joja iki šio meto vartotais metodais. Visa tai yra Lietu
vos laisvės priešų gerai organizuotas gandų skleidimo 
darbas. Didelė lietuvių dauguma žino, ką iki šio meto 
jie darė; jie žino, ko jiems ir šiandien reikia siekti. Vieną 
kitą mirtis išskyrė, bet jo vieton atėjęs jaunesnis tęsia tą 
darbą, nes jis supranta kiekvieną tautietį užgulusią pa
reigą.

daiktai įvairiai ršterliojami 
dažais, kurie pakeičia jų kontūrus ir padaro sunkiai 
pastebimus. Jh sako, kad tas kamnflažas (komuniz
mas) yra dvlšluoksnls: pirmasis sluoksnis riislškuiftaš, 
o antrasis marksižtnas. Tačiau tas rtiatkkižtaas tik 
“plonytė odelė'’ ir Rusijos nenugalėjęs, nėš jos stiprybė 
glūdi “jos rusiškume, o ne komunistiškume”.

(Bus daugiau)

Okupantas, pradėjo lietuvius vilioti gražiais sirenų 
balsais, mikliakojomis .šokėjomis, bet nieko iš to neišėjo. 
Bandė padaryti Įtakos “mokslinėmis” savo..knygomis, bet 
Amerikos lietuviai įsitikino, jog tai ne mokslas, bet gry
niausia sovietinio imperializmo propagandą. Amerikoje 
buvo atsidarusi ir kunigų grupė, kuriai lietuviai kungai 
turėjo drąsos pasakyti kelis karčius teisybės .žodžius ir 
užčiaupti Balčiams. Vėl atvyko naujai iškeptas “diplo
matas”, Amerikos lietuviams žinomas t- degtinės 
mėgėjas, nepajėgęs-okupantui pasakyti ne.- Jfe^rusam's 
nepajėgė pasakyti, bet Amerikos lietuviai jam jau pasa
kė — Ne! Jis turės grįžti Lietuvon nieko nepešęs, kaip'ko Vyt Gurkos, spaudos ir kul 
grįžo patys garsiausieji lietuviai dainininkai.



DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES, 
IR GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Sfreęf

Valandos pagal susitarimą

VisuOtneniiikij R

AKUŠERURA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BuBEnlS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PEl’ER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st. STKEtr 
_ Ofisas: HEmlock 4-5o49 

Kezid. 3SS-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais n Keįvirtau. 1—7 
anirad.. penktaiem nuo 1—o.

Valatkų pagerbimas
Detroite veikiančių organiza- Įima gauti arba užsisakyti stalą 

ei jų yra, sudarytas Komitetas 
Rapolą ir Oną Valatkus pagerbti. 
Rapolas Valatka gimęs gegužės 
9 d. 1916 m. JAV Penslyvanoje. 
Valatkos tėvai Vladas ir Marce
lė Motokuniutė, kilę iš Alytaus. 
R. Valatka lankė Gass Techni
cal High School Detroite 1935 
m. Baigė ir muzikos kursą. 194t> 
m. vedė Oną Semrejutę.

Dirbo prekyboje ir valdžios 
įstaigose, rastinės darbus. 1943 
m. įstojo į JAV laiyyno tarny- ■ muo (urj fo(o aparatą!” —Taip

sake Rapolas Skipitis lankyda- 
mas Ameriką.... Mat, “reikėjo” 
(perdėtai!) Amerikos lietuvius 
apie Lietuvos didelį gerbūbį ap 
šviesti... (O juk pripažinti ir 
vargą nėra joks hepatriotišku- 
mas!).

pas A. Zaparacką, tel. 549-1982 
arba pas A. Misiūną, tel 841-3026 
ir pas visus kitus komiteto na
rius. Komitetas maloniai kvie- 
čia visus detroitiečius ir apylin
kių lietuvius į pagerbimą atsi- ’ 
lankyti ir pagerbti daug pasi
darbavusius lietuvybei.

A. Bukauskas

FOTOGRAFIJA . .

Lietuvoje kiekvienas pic-

vai., 
tree.

ir šėsraa. tiKtai susitarus.’

D±t rA’uL V. dakGiS

gi.
UUNUVOi O---- & (laiuO CUCuvxuaS

kas ahuą sesuuLvui o—& vai.

iccx.: Gi o-vt/o

nybos dirbo Wayne County Wel
fare įstaigoje ligi pensijos. Tris 
metus nuo 1946-49 programos 
vedėju ALB Radijo Klubo, ra
dijo programos iš WJLB sto
ties. Vienus metus buvo Radijo 
choro vedėjas. Veikė LRKSA, 
Kataliku Veteranų kp. steigėjas, 
Liet. Vyčių 79 kp. atnaujinto
jas, ALFKF skyriaus pirm., bu
vęs LRKSA C. V-bos vicepirm. 
Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centro ilgametis pirm., Pabal- 
tiečių Komiteto valdybos narys, 
nuo 1950 m. Liet. Melodijų ra
dijo valandos WPAG Ann Arbor 
ir Detroito WJLB stočių vedė
jas. Užaugino ir išmokslino vie
ną sūnų Ralph Jr.

Ona Valatkienė gimusi sausio 
11 d. 1920 m. Witherbee New 
York, baigė šv. Jurgio Liet, pa- 
rap. mokyklą 1933 m. Taip pat 
baigė Copernicus gimnaziją, šv.

Artistė Pola Tendžiiilytė (vie
na iš “moderniškiausių” mote
rų mano sutiktų gyvenime!) pa 
dėjo mane ir Editą (mūsų ve
dybų proga) Čikagoj nufotog
rafuoti. Prigimtas Tendžiulytės 
grakštumas ir nedirbtina šypse
na buvo tos foto studijos puoš
mena! lik su tokiu charakte
riu žmonės turėtų eiti į “foto 
biznį”!.

lylt.Yv . S1- r, i m ii A ?S i Jurgio ir Dievo apvaizdos parap.- 
_ . ■ , veikėja,--priklausė chorui. Liet.

Dukterų Dr-jos pirm.,* Moterų 
S-gos 54 kp. vald. narė ir dabar
tinė Michigan Valstybės Direk
torė, Vyčių kp.. steigėja, Liet, 
šeštadieninės mokyklos steigėja 
ir Auksinio amžiaus grupės stei
gėja. ■.

Rapolo ir Onos Valatkų pa
gerbimas su menine programa 
Įvyks kultūriniame centre spa
lio 10 d. 12:30 vai. Bilietus^ga-

Olw« KcQZie wyi

VaiaBubo pagal La-mUd.
inicpia, i>TsaiLiOiiiLi mi o-vwi,

uci Ucdl-

1 cluG

I AMIjJ

3*u7 VikzSr iwra i.icU 
Valandos pagai susitarimą

DR. K. A« V. JU.CaS/
<189-4441 ūūi-<o»; ' ' * PERKRAUSTYMAi'

ODOS LIGOS — CrtlRUKGJJA 
iUU2 N. WtSTEKN Avc. 
52)4 to. ReSTfekN avė. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

Qtiso teL: HE 4-B$15
Kttziaėnci|os; Pk o-y&Gl

DKi J. AikSAAiiSKAS 
-^ruYVOJAj vniNUKuAO 
VIDAUS LIGŲ brEViADoiao 

1454 West Zist siKtar
VALANDOS: Piriuaaiemau. aliiradie- 

mais, Jketvixumieuiaifc - ir penKia- 
oiemais nuo <5 iki i vai. popiet 
hm susitarus.

lYečiadieniais uždAiftū.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA . 

R.ŠERČNAS 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.; FRontier 6-1882

DR. FRANK HttKAS 
OPTOMeVRiSIaS 

KALBA imsiū V ISKAi 
»li #. 71& 3h — Hl. 737-5149 
lixrina akis. Pritaiko Whins Ik 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES ik 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 

Vat; aD^zad. nuo 1—4 po piety, 
ketvirtad. nuo o—7 vai. vak 

Ofiso teUf.: 776-2bo0 
Naujas rtz. teteik 44^5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

denarą praktika, spec. MUThkŲ ligok 
Ofisas; 2652 WhoY 5Yth Si Keti 

TeU PR 8-1223
OFISO VAJU: pirm., anuaa.. ireciad. 
ir penkt. 2-4 ir b-a va<. vak. Šeštame 
niaia 2-4 vai. po pietų ir Kilu laixu 

pagal susitarima.

P. ŠILEIKIS, 0. P
ORTHOPEDAS-PROTEZISTA5 
Aparatai - riviezai. mcu, tsau 
.dažai. Spėčiau pasalo* xo|om> 
(Arch Suppvrtt) ir.L I,

2850 West 63 rd Sf., Cfticagb Iii. 6062* 
tiilef-: PRospvct 6-5084

Kai, man būnant savanoriu 
Lietuvos kariuomenėj, atėjo 
amerikietiška kareivių apran
ga, ir aš apsivyniojau, kojas su 
tais ‘"bintais” ir apsiaviau di
dokus batus t— kojos atrodė lai 
bos “kaip šiaudai”. Kai po to 
nusifotografavęs nusiunčiau į 
Šiaulius, gimnazijos draugei, 
hukirpau fotografijos apatinę 
dalį — kad nesimatytų “didv- 
vyrio” plonos kaip virbalai ko
jos....

>

Demokratų partijos kandidatas prezidento parei
goms Jimmy Carter kalbasi su Alabamos gubernatorium 
George Wallace. Gubernatorius sukvietė Alabamos biz
nierius, kad išklausytu kandidato Carterio kalbos. Car- 
lėriš tikisi laimėti Alamaboje.

kraščiuosė — dauguma foto pa 
veikslų buvo iš tarptautinių 
agentūrų-, kurios atsiųsdavo 
spaudai paruostas matricas. Ju 
stas Paleckis savo žurnalui (Ry 
goj) “Naujas Žodis” turėjo pa
lankias iliustravimo sąlygas, 
nes galėjo naudotis latvių spau
dos nuotraukomis, (gi latvių 
spauda biivo gerokai pažengus 
techniškai!). “Mūsų Vilnius”, 
Kauno žurnalas, spausdindavo 
daug nuotraukų, padarytų jo 
redaktoriaus-' Uždavinio — jo 
būta foto “tibbby’ninko”; tur
būt “Mūsų.Vilnius'’ ir mokėda
vo už nuotraukas redaktoriui.

n .. .. dūli Klimo nariais^ prašome gausmiŽinoma^ buvo ir įkyrėjusių • dalyvauti. Turėsime svarbiu pasitari- 
fotografijų — . .tu, kurias Kau-! mu ateities reikalais. Po susirinkimo

~ j.' k j , ... ; ivyks draugiškas pobūvis ir vaišės,no policija įsakydavo tani tik-i * J s h Kalyš..

romis dienomis išstatyti krau
tuvių languose...

Arėjas Vitkauskas

• Duonos tešlą pradėjo raugiu 
ti egiptiečiai prieš apie 6,000 
metų.

susikiNiOMU

Upytės Draugiško klubo eilinis su
sirinkimas įvyks penktadienį, spalio 
1 d. Bataan salėje. 4046 So. Western 
Ave. Pradžia 12 vai. popiet...

Visus narius ir sveėus. norinčius 
būti klubo nariais, prašome gausiai

| ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI K PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

mylimi* uite ji, patys Save statydami ant jūsy švenčiausio ti
kėjimo, melsdamies šventoje dvasioje*'. — Judo 20.
Kai kuriems maldos yra apsunkinimas, nuoboda, bet tikram krikščio

niui malda yra didžiausiu palaiminimu. Tai yra brangiausia jo privilegija 
: artintis prie dangiškos malonės sosto ir gauti sau pasigailėjimo, nuodėmių 
Į atleidimo ir visokios reikalingas pagalbos, šita palaiminta maldų privile- 
’ gija priklauso Dievo žmonėms, kuriems yra leista artintis pas dangiškąjį 
Tėvą, visos malonės ir paguodos Dievą, visų gerų dovanų Davėją. Pas tą 
visų begalinių erdvių Tvėrėją, gyvenantį aukščiausiame danguje, jie gali 
visuomet ateiti vardan mūsų didžiojo Užtarėjo ir Atpirkėjo, kuris yra per- 

’ maldavimas už mūsų nuodėmes.
Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 

rusTeji? | t< klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'4, kurią gausite 
t nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST; 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŽV. RAITO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKšTfi TUTOMOBILLYMS PASTATYTI

Laidota viq Direktoriai

Mano Edita, prieš nusilauži- 
mą kojos lipant laiptais iš lai
vo, kuriame spaudos atstovai 
su fotografais buvo pakviesti
New,.Yorko uoste apžiūrėti naaj-įį 
ją “container ship”, visuomet 
buvo mano World-Wide News 
Bureau fotografė. Po kelis kar 
tus Editai teko fotografuoti R. 
Nixoną, D. Eisenhowerį (ir ki
tus), kai jie buvo New Yorko 
Waldorf -Astoria ir panašiuose 
viešbučiuose kaip dalyviai pra
monės arba visuomenės suva
žiavimuose. Kadangi Edita pa
prastai buvo vienintelė moteris 
tarpe spaudos' fotografų, tai D. 
Eisenhoweris kiekvieną kartą 
nuo garbės, paaukštinto, stalo, 
ją pasveikino nusišypso^ 
mu...

Lietuvos spaudoje ilgai buvo 
savų fotografijų trūkumas, 
(perbrangu!). Tik žymesnių 
asmenų veidai paširodydavo lai

EUDEIKIS
Keturiu Metu Mirties Sukaktis DAIMID

MODERNIŠKUS AIR-COND1TTONED KOPLYČIŲ*

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAKIA

1505-07 -So. HERMITAGE AVENUE
TėL: YArdš 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0 410

JOHN ŠEŠTOKAS
Gyveno Waukanda, Illinois

u iaikju.ivykių

>5.oc
Anything less than a 20-pound turkey would be an tnsult to 

your mother’s holiday feast. With two favorite couples eomtog 
for dinner this weekend, be grateful for her gift package of left
over turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a ring 
mold and creamy turkey a la king surrounds it Birds Bye 5* 
minute sweet green peas and a bottle of chilled wine are all you

virbeliais
v-d. SfHltka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, i dalis ZOft psL. jnsla — LUiiiK*u»is ♦ u
^liaia«— >2,00. Li (1&11&. zz5 pat., trtsis - aifoK>
tais vilteliais

Henrikas ‘Tortas

Mirė 1972 metų rugsėjo mėn. 29 dieną, sulaukęs 85 metų amžiaūš. 
Gimęs Lietuvoje, Panevėžio aps.y Raguvos valse.. Vadoklių parapijoje, 
Alančių kaime.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: mylinti žmona Barbora, gimusi Pocius; sūnus Al

bert ir Thomaąt jo žmona Charlotte, duktė Helen Reeves, jos vyras 
Edward; anūkai — Howard Reeves, jo žmona Mary, gyv. Mississippi; 
Bonnie Reeves Zimmerman, jos vyras Randy; David šeštokas, Jill šeš
tokas ir Albert šeštokas bei kiti giminės, draugai bei pažįstami..

Mes Tavęą. Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas • 
mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime, 
Tebūnie Tau lengva ši žemelė.

A
Nuliūdę lieka:

Žmona ir vaikai

KnvQv. P4QWO1

Mnrgv »p»nt$ lentyną. ,
Aleksandras "Pskafrnškh, MES GRJŽTAME. Įdomus jaunų dienų 

a (si m i minai ir įvykių bei vielų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 357 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis, METAI PRAEITYJE. Netolimu pykių pmimtni- 
i j Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs

tyti į 12 dalių. 296 psL. kaina $5.
KaiyŠ WriHivk, AI Širvuik MlMTyS. 11 totuaA 

ddO pM. Ndifta sO’Aj. Minkštais Vilš

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiau«e« fėlėe ranukal xzLtx 

piu papuošimai i? sezonines 
kapams gėlės.

ROY R. PETR6 i* AS)

DAUBARŲ SŪNUS
5^5 U Kiriom Avi. — 586-1226

WITH SKHTXG RING 
3 eups diced cooked turkey 
1 can (K>5£ ox) condensed 

cream of mushroom aoup 
X tablespoons phnfento strips

or waler

TURKEY A LA KING
IpaclUMpe (Sox) chicken 

flAvor stuffing mix 
11% eups »ter 
x Ž packages (10 oat. each) % 
\ 5-mlmrte cook frozen 

<weet rteeh prihs V

Prepare staffing mix kt directed on package, lit ecp® 
water. Gently press into a greased 4-cup ring moftt; keep warm. 
Meanwhile, prepare peas m directed on package; keep warm. 

; Combine tmSsev, soup, pimiento, wine, and cup of the peas in 
a saucepan. Conk and stir until mixture Just comet to a boCL

S2.oę 
Tamaiabtkas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 pst^ kaina $6. 

p. Ktsiūnii, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina NaruiM, IK* S IR VIENA, jaunystes fcliimrhMbaJ
4 m >L _ a ____ ..... .—

a\. Gudelis, POVILAS MILERIS Diugraflju* bYOdiai 
puslapiai .——   .

KnykMs užsakant reik»a pndet) 25 et. pašto L<lMidomA

E N O 8;

Z3<
13.00

$3.00

f

remrite tuos Biznierius.
KURIE GARSINASI 

W AU JUKOS r

' 1739 S. HaMW ŠL, ChlcAgd, 
į!.............. .- .-^.-•-2 . ............. ..

iii mok — ret ha i-6iw

MARIA I
Chicagos
Lietu
Laidotuvių
tirektoriq

ASSOCUicijus

S TURIME
7 KOPLYČIASj Visose miesto

DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

ANTANAS M. PHILLIPS
toXlAS ik LAUKIMAS LABAN A UbKAS

33)) 7 So. L1TUAN1UA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS ■ VASALUS
. 1446 §6. 50th Ave., Cicero, Hl. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE E. RUDMINAS
3319 So. LITUAMCA AVĖ. Tel.: YArds 7-113S-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAXVlCZ)

2424 WESt 69lh STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET 

’ . ■—....  ‘ -- ---- —---- -- ----- - -- --- ---- -
Phone: Y Arda 7-1911

aBagĮjBSTjjBBj

5
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kbiveikla
pradžioje Našliukų'

« ■ i . j. pr’hu<-3u jomis latrai piuvnllh-
T R L? fA P A i j' lūs. .Matote, mano akys jau aii- 
_ _________  ją*.' tarnavo ir aš tegaliu; vargiai iš- 

3 —- 'skaityti didžiąsias antraštes. 
—Bruno Andriušis, Welland, Man taip pat labai gaila, kad ne 

Ont., Canada, pratęsdamas pre galėjau surasti Naujienoms 
. numeratą savo sveikinimus ir i J 
gerus linkėjimus

Rugrėjo 
klubas turėto poatostoginį susi
rinkimą Vyčių salėje. 2455 VV. 
47 gat., kuri pravedė pirminin
kas Leonas Vaicekauskas. • n 1A-gerus linkėjimus atlydėjo £1U

Per susirinkimą buvo pagerb- dovana Naujienų paramai. To- 
ti mirusieji klubo nariai: Rokas Ironto tautietis užsisakė Nauj?e- 
Šniu&as, Mikas Povilionis, Jo-jnas 3 mėn. tinkamesniam susi
nąs Kasputis, Juozas Zujus. Vi-i pažinimui todėl pavardės prašė 
siems įnirusiems nariams buvo ‘ neminėti. Dėkui už auką ir už 
nupirktos gėlės. Taip pat buvo dėmesį. Platinimo vajaus pro- 
apdovanoti sergantys klubo na- ga Naujienos siunčiamos 
riai. Į klubą priimti nauji na- pažinimui 
riai: Stasys Barauskas, Mary mai pagal gautus pageidavimus 
Tisonka ir Juzė Vencius. Į arba platintoj ų atsiųstus gali-

Tradiciniam našlių banketui 'btų prenumeratorių adresus.- _ 
išrinkti pagelbininkai darbinin-] . VI. Jocas, . Vv ėstoji,... .Ont., 
kai. Banketo komisijon Įeina vi- (Canada, pratęsė Iš anksto be ra
sa valdyba. Banketas Įvyks sek--’ginimo savo prenumeratą.ir at- 
madienį, spalio (Oktober) 17 die- siuntė penkinę Mašinų fondui, 
ną Polonia Ballroom, 4604 So. Savo laiške jis gėrisi lietuviškų 
Archer av. Rezervacijai arba bi-(organjzacijų jr Naujienų pas- 
lietams skambinti šiais telefono .(angomis atgauti Lietuvai lais- 

,,v. Daugumos lietuvių nuotaL 
Norintieji da- Įkas jis išreiškė eilėraščiu savą 

laiško pabaigoje: . “į '
Kol švies ir šildys saulė žemę. 
Kol žvaigždės iš rytų „tekės, 
Nerims lietuviai, o pasauli, 5 
Jeigu jie laisvės neregės. ‘;

— >M. šeštokas, Palatina, III., 
padiktavo savo sūnui' Albertui 
tokį Naujienoms skirtą laišką: 
“Gerbiami Naujieniėčiai! Man 
labai gaila įr skaudu jums pra
nešti, kad man suėjo 88 m. am
žiaus ir aš jau negalėsiu atnau-

numeriais 434-7174 arba 927- 
8660 ir 927-2953. i
lyvauti bankete, turėtų bilietus 
įsigyti iš anksto, kadangi asme
nų skaičius turi būti žinomas 
iki spalio (Oktober) 10 dienos. 
Bilietų kaina asmeniui §6 su va
kariene. 1

susi-
2 savaites nemoka-

Šokiams gros J. Joniko orkest
ras. Amerikos ir Lietuvių him
nus sugiedos solistė Stella Ba
džius. Salės durys bus adaros 
nuo 2:30 popiet, vakarienė 4 vai.

Battan Hali salė išnuomota šo
kių vakarui lapkričio (Novem
ber) m. 6 dienai. Gros J. Jo- ’ jinti Naujienų, kurias tiek daug 
niko orkestras. V. Cinką metų su pasigėrėjimu skaičiau

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. — Tel. WA 5-2737 !
3333 So. Halsted -ct., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

r

i surasti 
naujo prenumeratoriaus vielo
je savęs. Vienok aš tikiu ir lin
kiu, kad Naujienas eitų ir bu
jotų visados. Priimkite nuo ma 
nęs šiuos linkėjimus”.

— Bronius Matulaitis, Oak
lawn, Ill., išvyko į Central Qom | 
munity ligoninę, gydosi 421 
kambaryje, lankymo laikas nuo 
2 popiet iki 8 vai. vak. į

— Muz. P. Vacbergo vado
vaujamas Chicagos šaulių cho
ras praktikuojasi pirmadieniais 
7 v. vak. šaulių namuose. Taip 
pat Šaulių .namuose ruošiama 
statyti Juozo Nemunėlio 3 veik 
smų drama “Sibiro vergai”. Re 
fflsuoja p. Olšauskienė.

— Dail.’Mikas Šileikis pado
vanojo iš savo kūrybos rinki-' 
nio vieną gražiausių paveiksiu! 
Naujienų vajaus reikalanis.Tas, 
paveikslas ir daugelis kitų labai r ' 
vertingų daiktų teks vienam iš gyventojas. 
Naujienų rėmėjų. Dovanų pas
kirstymas bus Naujienų banke
to metu spalio 24 d. Personali
ty Lodge, 6649 Archer Ave. Vi
si maloniai kviečiami dalyvau
ti vietas grupėmis ar pavieniai 
užsakyti iš anksto Naujienų ad 
ninistraeijoje. Stalai :po 10 as
menų, bilietų kainos £12.50 as-, 
imeniųi. .

— Už Tauragės klubo miru
sius narius pamaldos bus š. m. 
"spalio 2 d. (šeštadienį) 9 vai. 
ryto ir spalio 9 d. (šeštadienį) 
9 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koply
čioje, o už mirusius evangeli
kus liuteronus-nes pamaldos 
įvyks ši m. spalio mėn. 10 d. 11 
vai- rvto Ziono liuteronu lietu
vių bažnyčioje, 9000 So. Ma- 
nard Avė. ‘ (Pr.)
-— Solistė Praurinė Ragienė ir 
muž. M. Moteraitis atliks kon
certinę programą dail. A. Rūk-

* -.T. ■■

REIR1N0 IN GENERAL

< s

2 t

■r*

IŠNUOMODAMAS 5 kambarių bū
tas pirmame aukšte, 2 miegamieji, šil
dymas gazu ir karštas vanduo, užda-

■ n porčiai, Telefonuoti 476-4435.

rių nuostoliai- nebuvo paskelbti. 
Gvatemaloj vasario 4 dieną žu
vo 23,000; gegužės 6 dieną Ita
lijos šiaurėje ;r Bali saloj 6000.
, Filipinuose iki ^ioį priskaičiuo
ta -rij-Š.'8,000,/Naujojoj Gvinė
joje 9,OOQl Daugiausiai žmonių 
žuvo 1970 metais (nepranešta 
kur) būtent žuvo 67,!000 žmo
nių.

Pagal Richterio lentelę šiemet 
registruoti £7- drėbėjįrnai virš 
6.5'laipsnių, iš jų 10 drebėjimų 
siekė 7.9 laipsnius, p trys dre
bėjimai daugiau kaip 8 laipsnius.

REAL ESTATE CO8 SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS .MĖNESINIAIS LŠS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 Vv. Cermak Road Chicago IP Virginie 7-7747

MARIA NOREIKIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS' 
2608 West 69th St, Chicago, JH 60629 • Teh WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ. ’ -

y,K*

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiaL Ugn metų patyrimas.

Wisconsin^ valstijos, Sturgeon Bay 
; ; Gary Soule apsirengė 

f amerikoniškais drabužiais^ kad gaie
ty būti 10 pėdy aukštesnis užkilus 
savo miestelio gyveuntojus. Jis .mar
šuos 200 metu riepriklausomybės mi

nėjimo parade. . t

— 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. 
Jiems yra ir Taupomoji— 
dowment apdrauda aukštajam 
'mokslui arba studijoms. Kląiis 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdrauda organizacijų na-

stelės amžiaus sukaktuvinės 
parodos atidaryme, kuri įvyks 
šį penktadienį^ spalio mėn. 1- 
mą d., 7 v. v. Tautiniuose na
muose, 6422 So- Kedzie Avė. g;

— Dail. A. Rūkštelės amžiaus 
sukaktuvinė meno kūrinių pa
roda įvyks š. m. spalio mėn. 1; 
—10 dienomis, Tautiniuose na
muose, 6422 So. Kedzie Aye.
Parodoje bus išstatyta 30 nau

jausių dailininko kūrinių, ga
na įvairios tematikos.

Iškilmingas parodos atidary
mas - akademija įvyks šį penk
tadienį, spalioj.-mėn. 1-mą d. 7 
vai. vak.

Parodos lankymo valandos; 
šiokiadieniais nuo 5 v. v. iki, 8 
v. v.; savaitgalyje nuo 10 v. ry
tą iki 8 v. v.

Visi besidomintieji; meno pa
sauliu yra kviečiami atslanky- 
ti į parodą, į jos atidarymą.

Parodą rengia LŽS-gos Chi- 
cagos skyr. žurnalistai. (Pr.)_

Šiemet žiema bus lengva
• 7 > . . i

į FILADELFI JA. -- Filadelfi
jos 82 metų" senis Herbert 
Kk-one pranašauja, jog šiemet 
žiema pradėsianti viešpatauti la
bai švelniai, vėliau- kiek sustiprė- 
siafitl, bet. neilgam:- Po to, vėl 
•sušvelnėsianti rikV ateis 'pavasa
ris-; ' ■" ; D-;---

Ponas Krone pranašystes apie 
žiemas pradėjo 1920 ml, kai jis 
rado 10 metų senumo dienoraš
tį, ' kur sakoma,, kad . norint ži- 
hdli kokia bus būsima žiema.— 
Šilta ar šalta — reikia rudenį 
stebėti miške gyvenančių lokių 
kailius? Jfe'i lokių kailių vilnos 
tamsios — būs šalta žiema, o jei 
jų-vilnos balkšvos arba net ir 
baltai pilkos — šilta, žiema.

Šį rudenį'Jokių vilnos yra prie
šakyje .ir pabaigoje šviesios, 
ties viduriu tamsesnės. ■ ■

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

Budraitis Realty Co. .
eiKKsrr — eakduoSIT — 

xsUOMOSIT.
IV AIK OS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 

rei. 204-0551
135-TA IR ARCHER AVĖ.

Tel. 257-5881-

*2 ACRES ESTATE. 8 room residence 
with 2 baths.

Lemont area. $125,000.
Tel. 257-7950. . .

Didžiausias kailių 
pasirinkimas ft 

psM vleninteĘ 
lietuvi kailininką 7^ 

Chicago}#

NORMANĄ 
į^BURŠTEINĄ

O

185 North Wabash Avenue

(įataigo*) ir 
677-8488

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

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

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

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

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

2 BUTU moderniai įrengtas namas 
už Kedzie. žaliame parke. Viri $4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000.
4 BUTŲ mūras prie Maria High, Nau

jas gazu šildymas. Nauja elektra. 3 
auto mūro garažas. $44,900.

PLATŪS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

Žemės drebėjimuose 
šiemet žuvo 25,000

;' WASHINGTON  AS. Eede-
rąlinio ,Geologinipi Biuro. sūrink- 
tomis žiniomis, šiemet žemės

riams — tik £2 už £1,000 ap- drebėjimuose visame pasaulyje 
draudą. Dėl šių ir kitokių' ih- žuvo daugiau kmp.25,000.'žmp- 
formacijų skambinkite Kristi- nių. Tas skaičius, neapima dre
nai Austin % . Naujienos bėjimuose žuvusiųjų Kinijoj, So- 
Tel. 421-6100. fPr). vietų Busijoj ir Ėilipinuose. ku-

$75,000 už kempinę

Pri eš. 5 metus Annie Schrim- 
sher Skokie Gomunity Valley li
goninėje:buvo .-padarytą operaci- 
ja, . po kurios, visą laiką ji kentė 
didelius skausmus nugaroje ir 
galvoje, nuovargį, svaiguliavi- 
mą, pakilusią temperatūrą ir kt. 
bet daktarai jokios ligos priežas
ties negalėjo rasti.? Tik kai. Mrs. 
Schrimsher 1973. nu ^automobilio 
nelaimėje buvo sužeista, padarius 

■ naujaš^4J&y ;nuotraukas -paga
liau - buVo . pastebėta’ 'per 1968 
■metais darytą- operaciją nugaro
je; palikta kempinė,- kuri buvo 
išimtai vištai':sutręšusi. Ieški
nys buvo iškeltas 2 milijonų do
lerių' sumai j .nukentėjusiai pri- 
i teistai £75,000. '

< ♦•Plaukai auga apie colį per 
mėnesį.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
• ’ 1490 K. A. M.

Lietuvių kalba: Yasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1‘00 v. popiet. — Šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.i HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

BUILDERS AND CONTRACTOR? 
Namų Sfityte ir Remontas

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
X 778-8165

HEATING AND AIR
CONDITIONING _■

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

NAUJŲ SK4ITYT0JŲ VA.IUS
lTKUJiENOMS šiemet suėjo 50 metTĮ. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujieną platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja už Lietuvos Ir pavergti; lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar Ju įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Ju bendru Institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaiu kreipiasi i Visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdfcais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
ęrandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renesaMB.
KAINUOJA: Ir Kanadoj# matam# — S30.0G, putai moty — $15.00,

trims mėn. — $350, vienam mėn. $3.00. Kitos# JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14-00, vienam men. ~ $2-50. Užsieniu©, 
te — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaFtf nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA ■
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (18(8-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. r _

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų . suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija,* 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistnuų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų attikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt ‘t?

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį ■ 'i $' 1M

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS J | 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60*508

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE > K g 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS į

f

Siuntmiai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4045 Archer Av« 
Chicago, |J|. 80631 TaL YA 7-5980

TVERY TREE
IS A EAMILY TRI1

AR JAU PASIDARĖTE ' - 
, ,-SAVCf-fEŠtAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
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 HI. 60608.

NAŠIU REMONTAS
DIRBU VISOKIUS DARBUS:
DURIS.’LANGUS LAIPTUS.

PORČIUS IR PAKELIU,. JEIGU 
REIKALINGA.

KAINA NEBRANGI.
TEL. RE 7-3687. CHICAGO. IL.
ŠAUKTI VAKARAIS MIKAS M.

DĖMESIO 
$2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreipti*:

4M5 So. ASHLAND AVI. 
52347/3

BEST THINGS IN UFE

Call Frank Zapolis

GA 4-8654

z1—-” 
STATt FARM

IMSVRANCf

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . . i

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali’ toleruoti Lietuvos 
okupacijos , toleruotu ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

State Farm Life Insurance Company

LAIKRODŽIAI IR BRANGENY38S 
Pardavimas ir Taisymai 

Ž444 WEST 69! h STREET 
TMj R E public 7-1941

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

SKAITYK IR KITAM riATARJ 
SKAITYTI "NAUJIKKAS

NAUJIENOS, 
D 39 So. Halsted St, 
Chicago, Hl. 60608

Q Siunčiu_________  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojinuj.

Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte, n dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: "Jei liūdnas lietuviu tautos tikimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės Ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms".

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: 'Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai".

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose. i

čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu: 
NAUJIENOS 4

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinifua, tuojau kum pariqrinw.

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glmlnly 
likvlenmai, pildomi pilietybė* pre- 

žymal ir klioki blankai.

NAUJIENOS. CW^.AGO 1. ILL — W»<<n«M<»y, S*ot»mb*r 29, J976

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miaito (aidima. 
Dirbu ir uimiasžiuo** greit, ga
rantuotai ir sąžiningai.

KLAUDIJUS PUMPUTIS „ 
4358 So. Washtenaw Ava, 

Tai.: 927-3559




