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Ciuricho universitete, dėstyda
mas fizinę chemiją.

NEW YORKAS. — šoferių

vojų. Esą, išorinis kiršinimas didelė palestiniečių dalis pabėgo 
sudarys tik pajuoką bei parodi- J L Jordaniją. Ten jie rado pne- 
ją iš sunkiomis grumtynėmis ^glaudą, bet jiertuo nesitenkino.
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LIBANE PALESTINIEČIU SAJUDIS PAKRIKO
STENGIASI IŠVAŽIUOTI ŽYMUS

FIZIKAS-CHEMIKAS
MASKVA. -— Prakiurus laivui, pirmiausia visos pelės pa

junta ir stengiasi iš jo pabėgti. Atrodo, kad Sovietinės imperijos 
laivas tikrai kiauras, kad jo bėga ne tik pelės, ne tik eiliniai 
piliečiai, bet ir karininkai, žymūs mokslo vyrai.

Žymiausias Sovietų moksli
ninkas fizikas ir chemijos žino
vas Veniamin Leyič ir jo šeima 
paprašė leidimo išvažiuoti iš So
vietų Rusijos. Jiems leidihias 
neduodamas. Vietoje jo, Mask
vos rėžimo pareigūnai pradėjo 
jį ir šeimą varžyti ir persekioti.

Praeitą birželio mėnesį fizikas 
Levičius atsiuntė prez. Fordui 
laišką, kuriame prašo preziden
to surūpinti žmoniškumo reika
lais ir žmogaus teisėmis. Laiške 
prikišama prezidentui neveiklu
mu, abejingumu, vykstant So
vietuose nužmoginimo veiks
mams.’ ’ J

Laiške rašoma: “Daug ilgų ir 
baimingų metų laukėm mums 
priklausančių teisių, žmonišku
mo. Deja, nesulaukėm y jokios

. moralinės paramėkišrūgų, ponas

Įvairiausiu balsu pamėgdžiotojas’Rich Little labai gerai vaidina. Jis gali kal
bėti, juoktis ir dainuoti įvariausiu žiponiu balsais. Jam sekasi pamėgdžioti šuny, 
kačiVz ančiy ir vyturiu balsus. Jis gali pamėgdžioti ir savo šunies balsą. Bet kai 
jis tai daro, tai šuniui nelabai patinka. Jis nusisuka ir pradeda staugti.

• riausybės nario”.

Šis kenčiančių Sovietų Rusi
joje vidurnakčio šauksmas pa
siekė Ambriką laike Gerald For
do’ ir Jimmy Carterio politinių 
debatų. Tolumoje debatus gir
dėję, galvojo: betgi mestos prez. 
Fordo ir Carterio mintys sukelia 
abejingo žmogaus Įspūdi, nesi
rūpinančiu kančiomis ir laisvės 
kovomis Sovietų Rusijos žmonių.

pilietybę, žymus chemijos profe
sorius,- Nobelio premijos laurea
tus dr. Leopoldas Ruzieka mirė 
Šveicarijoje rugsėjo 26. d. sulau
kęs 90 m. amžiaus.

Dr. Rūzicka . Nobelio premiją

ir 
ypač Meksikoje keliaujančius 
žmones mašina ar autobusais 
apiplėšia ir kartais nužudo, or
ganizuotos bandos. Tuo pasižy
mi Meksika, kadangi jos keliuo
se daugiau maišosi svetimšalių 
amerikiečeių. Devynių mėnesių 
laikotarpyje Meksikos policija 

• užregistravo net 300 apiplėši
mų tik viename Carrateras de 
Guerrero kelyje.

Taip netoli Guadalajaros bu
vo užpultas važiavęs džipu ka- 
lifornietis medicinos daktaras 
P. D. Kline. Iš jo atėmė džipą, 
1,000 dolerių ir čemodanus, ku
riuose tarp kitko buvo sudėti me
diciniški įrankiai.

ir kairioji “mediją” paleido gan
dus. kad prezidentas Fordas, kai 
jis buvo kongrese,- neteisėtai 
naudojo rinkiminiai kampanijai 
skirtus pinigus;' sąyo-. asmeniš- 
kięms .-rėBcaląms; kas „priešta- ........... ..
raūja įstatymams^ Prez: Fordas gavo už -cheminius darbus 1939. 
tai- nuginei  jo ir- paneigė, betvis- 
dėlto, dėl “šventos ramybės”, ši
tokį prezidento; “skandalą” tirs 
pats* vyriausias valstybės proku-’ 
noras E. H.-Levi ir kiti teisin
gumo departamento aukšti pa
reigūnai. ‘

Antrieji debatai
Prezidentinių kandidatų -Ford 

ir Carterio antrieji debatai įvyks 
Kalifornijoje spalio<76 užsienio 

. .politikos Ir ginkta-virnoĮldausi- 
Imais. ’ Pasak ^spaudos,karteris 
’jų prisibijo. Jis nesitiki jų lai
minėti- * - • ■ <,

■'Pirmiesiems debatams pasi
baigus, Carteris sakė; “Pralai
mėjau pirmuosius ; debatus, pe- 
sitifeu daim’ėti- ahtrųjų,--bet pa
skutinius-trečiuosius , užtikrin
tai laimėsiu,- o jie nulems rinki
mus". . a. . * • y

SIRIJOS IR LIBANO KARIAI
NAIKINA PALESTINIEČIUS
Buvome priversti palikti stipriausias 
pozicijas, — sako palestiniečiu vadai

| BEIRUTAS, Libanas. — Sirijos karo jėgos ir krikščionių va- 
idovaujama ginkluota grupė, susidedanti iš buvusių Libano karių, 
• baigia valyti Beirutą supančius Libano kalnus. Sirijiečiai ir patys 
libaniečiai jau paėmė pačias stipriausias kalnų pozicijas, dabar 
valo kalnuose dar nesilpstančius palestiniečių karo jėgų likučius. 
Palestiniečiams pavyko pagrobti Beirutą ir Libano sostine su

lpančius kalnus, bet jiems nepavyko baigti pilietinio karo ir įvesti 
, krašte taikos. Jie nenorėjo daryti jokio kompromiso su krikščio- 
(nimis, laužė .visus susitarimus ir nesilaikė paliaubų susitarimų.

Libane dar prieš pilietinį karą 
Ibuvo nedidelis skaičius palesti- 
Į niečių, bet jie negalėjo turėti Įta
kos į krašto valdymą arba jo 
užsienio politiką. Palestiniečių 
kilmė eina iš Izraelio. Kai žy
dai pasikeitė nepriklausomais, 
tai dalis palestiniečių kovojo 
prieš žydus. Jis norėjo nepri- 
klausomis ' Palestinos, bet jiems 
nevyko, jie nepajėgė nepriklau
somos valstybės suorganizuoti.

Kisingeris Įspėja 
Jungtines Tautas

NEW YORKAS. — Valstybės 
sekr. Kisingeris 31-je J Tautų 
sesijoje Įspėjo pasaulio, jėgas 
bereikalingai nesikišti Į Afri

kos reikalus ir nėkaitinti ir taip 
Įkaitusią Afrikos rasinę neapy
kantą ir iš tekylantį karo pa-| 
vojų. :

Jie pradėjo konspiruoti su opo- 
zicijos partijomis karaliui nu
versti. Karalius gavęs tikslių 
žinių apie palestiniečių planus, 
juos išvijo Į užsienį. Dauguma 
jų persikėlė į Siriją. Ten jiems 
buvo duodamas maistas ir apran
ga.

Prasidėjus nesantaikai Liba
ne, palestiniečiai sudarė sAvo ka
rišką dalinį ir pradėjo' kovoti 
greta mahometonų ir kairiųjų 
elementų. Vienu metu jie tikė
josi pagrobti Libano vyriausybę, 
bet jiems nevyko. Sirijoje bu
vusieji palestiniečiai veržėsi į 
Libaną ir-padėjo Jumblato karo 
jėgoms ardyti tvarką ir kelti 
“revoliuciją”. Kai Sirijos prezi
dentas nutarė siųsti karo jėgos į 
Libaną, ten jau buvo išsiųsti vi
si Sirijoje buvę palestiniečiai. 
Pradžioj manyta, kad jie ben
dradarbiaus su Sirijos karo va
dovybe. bet paaiškėjo, kad jiems 
arčiau prie širdies buvo Jumbla
to partizanai. Nauju savo glo
bėju jie pasirinko Libijos pre
zidentą Chadafi. Jų vadas Jaser 
Arafatas tikėjosi tapti "Libano 
valdovu, nepriklausomu nuo jį 
maitinusios Sirijos, bet jis apsi
riko.

Palestiniečių karo jėgom su
duotas nepaprastai smarkus smū
gis. Neatrodo, kad jie galėtų at
sigauti ir persiorganizuoti. — 
Mums suduotas skaužiausiass 
smūgis, mes netekome stipriau
sių pozicijų. — pareiškė palesti
niečių vadas. — Mes dar bandy
sime gintis, ko negalėsime ap
ginti...

Libane esantieji palestinie
čiai visiškai pakrikę. Juos pa
veikė Damasko miesto centre 
trijų palestiniečių pakorimas. 
Jie pagalbos iš Libijos negali 
gauti, o Sirijon grįžti nebega
li. Jie turės pasiduoti Sirijos 
ar Libano karių nelaisvėn. Dau
gelis eis teisman už Beirute ir 
kitur padarytus žiarumus, api
plėšimus ir vagystes.

Se£rJ Kisingeris Įvertindamas 
Sovietų elgesį pasaulyje, tvir
tai priminė susirinkusiems JT 
nariams Sovietų Rusijos pastan
gas ir pasiruošimus suardyti ki
tų daromus žygius Įgyvendinti 
pasaulyje taiką.

Sekr; Kisingeris pastabos J. 
Tautų, asamblėjoje buvo taiko
mos-Sovietų Rusijai, kurios už
sieniu- reikalu ministeris Gro- 
myka nesiteikė dalyvauti atida
rymo posėdyje, nenorėdamas iš
klausyti karčių žodžių, o gal tuo 
norėdamas parodyti, kad jis yra 
pranašesnis už Kisingerį.
‘ Prisiminęs Mažosios Azijos 
reikalus, sekretorius iškėlė rei
kalą derybomis išspręsti ginčus 
bei nesklandumus ir pranešė, 
kad JAV ruošiasi dalyvauti Že
nevos konferencijoj, sprendžiant 
Izraelio-arabų kivirčus. Kisinge
ris dar pabrėžė, kad JAV yra 
priešingos Libano padalijimui.

m? Jis pasižymėjo tyrinėdamas 
angliavandenius, esančius au
galų'riebaluose. /.

: Mokslus baigė, Vokietijoje, ■ Jau dabar amerikoniška spau- 
Karlsruhe universitete. - šveica- nurodo antrųjų debatų kiau
ri jos pilietybę įsigijo 1917 m. aimus, būtent; strateginiaigink- 
ir !929 m. pradėjo profesoriauti }aįf ginklų apribojimo derybos, 

Sovietų griaunamoji bei pogrin
džio veikla, klausimas Amerikos 
kariuomenės “stovinčios užsieny,- 
je, ginklų prekyba su užsieniu, 
sekr. KLsingerio slapta diploma
tija ir derybos bei nuolaidos ir 
Pentagono biudžetas. ■

. Patiems amerikiečiams, pa
sak spaudos, rūpi nė' užsienio 
politika, ne strateginiai ginklai, 
bet ekonominiai klausiniai; in
fliacija, recesija, darbai, uždar
bis, pragyvenimo brangumas ir 
panašiai.

Nicholas Kisburg nuomone, 
“kuklus atsigavimas” nuo re
cesijos pasireiškė dėka fakto, 
kad federalinė valdžia dešimti
mi nuošimčių padaugino viešųjų 
darbų. Kisburg sako, kad 766,- 
000 darbininkų trijų metų bė
gyje buvo pasamdyta privataus 
darbo sektoriui (čia neįskai
tant, farinųi namų ruošos darbi
ninkų ir savų verslų besiverčian
čių), o valdžios apmokamų tar
nautojų algų sąrašai per tą lai
ką esą padaugėjo 1,325,000 as
menimis. Darbų apskrityse pa
daugėjo 11.1 nuoš., darbų vals
tijose padaugėjo 13.3 nuoš., o fe- 
deralinių darbų padaugėjo 3.6 
nuošimčiais.. ;

Sirijoj sprogsta 
L teroristo bombos

NICOSLA, Kipras. — Atkelia
vusieji iš Sirijos pasakoja apie 
atnaujintą bombų sproginėjimą 
Sirijos’mieste Aleppo, kur buvo 
sunkiai sužeista ekspertas-iš- 

MADRIDAS. — Ispanijos vy-1 montuojant stiprią bombą, pa
dėtą prie Aleppo karinės žval- 
bus viršininko namų. Spėjama, 
kad bombardavimų atnaujini
mas. paskatins Sirijos valdžią

Žemės gaminių
kainos

WASHINGTONAS. — žemės 
ūkio departamento pranešimu, 
kaikurių žemės ūkio neapdirbtų 
gaminių kainos krito 0.5%, kaip 

• bulvėms, kviečiams, apelsinams 
ir mėsai.

Kadangi kainos krito “neap
dirbtiems ūkio gaminiams”, to
dėl nukentės ūkininkai, bet krau- 
vėse vartotojai kainų skirtumo 
nematys.

Administracijos ekonomistai 
pranašauja, kad šiais metais ir 
tiek pat ateinančiais maisto kai
nos ^Ridėsiančios.- Maistas gali 
pabrangti 4%

Kinijoj vėl sudrebėjo žemė
NEW DELHI. — Indijos seis- 

mogrąfijos institutas, paskelbė, 
kad Kinijoje vėl sudrebėjo že
mė. Drebėjimo centras buvęs 
Vidurinėjė Mongolijoje. Drebė
jimas.buvęs vidutinio smarku
me. L-

Prancūzai nemėgsta paveržti 
diržus

PARYŽIUS. — Prancūzų pre
zidentas' ’Valery Giseard d’Es- 
taing atsišaukime į tautą ragino 
visus piliečius taupumo sumeti
mais ir kovai su inflialija “pa
veržti” gerai diržus, ko pran- 
lūzai ypač nemėgsta, kaip paro
dė pravestą^* viešosios'nuomoj 
nės atsiklausimas. Kovai su in
fliacija programoje numatomi 
didesni mokesčiai ir algų bei 
kainų “įšaldymas”.

Nepavyko pagrobti lėktuvą
HAGA. — Olandijos -teisingu

mo ministerijos pranešimu, 'su
imti! du?blandų- piliečiai, kurie 
planavo pagrobti Air France ke
leivinį lėktuvą skredant Pary
žiaus - TelAviv - Bombay linija. 
Grobikai suimti Bombay ir Tel 
Aviy aerodromuose. Patirta, kad 
grobikai buvo Palestinos Išlais
vinimo-Fronto tam-tikslui buvo 
apmokinti ir skrido to Fronto 
reikalais.

“Didžioji paslaptis” nebe 
paslaptis

TOKIO. — Japonija ir Sovie
tų a susitarė pradėti derybas dėl 
grąžinimo “slaptojo”, Mig-25 lėk
tuvo, kuriuo sovietų lakūnas pa
bėgo į laisvę. Tuo reikalu Jung
tinėse Tautose New Yorke tarsis 
Japonijos ir Sovietų 
reikalų ministerial,
“paslaptingiausias*” paslaptis 
nuodugniai ištyrė Japonijos - ir 
JAV ekspertai, kurie lėktuvą bu
vo visiškai išmontavę.

Kaltinami penki kroatai
... * ’ - jTS-

NEW YORKAS. — Apkaltin
ti antro laipsnio žmogžudyste 
penki kroatai, kurie norėdami 
savo žygiu dramatizuoti pastan
gas Kroatijai atgauti nepriklau- 
aomybę nuo Jugoslavijos rugsė
jo 10 d. New Yorke buvo pagro- 
iš New Yorko į Chicagą skren-| 
dantį lėktuvą. New Yorke žuvo 
vienas policininkas sprogus kro
atų bombai ją išmontuojant < 

ISPANIJOS PAŠTO STREIKAS

riausybei sutikus beveik su vi
sais paštininkų reikalavimais, 
pasibaigė paštininkų streikas. 
Grįžę Ispanijos paštininkai į dar
bą, rado kalnus neišsiųstų siun
tinių ir laiškų, kurie sutyarkyti 
ir išsiuntinėti reikės kelias die
nas išsijuosus dirbti.

„ . , , Yienamas remia(Teamsters),: unijos pareigūno* ..

- Panama
- Hanojus. — - šiaurės Vietna

mo laikraštis Nhan Dan rugsėjo 
26 pasiūlė pagalbą Panamos vals
tiečiams ir darbininkams kovo
je su imperialistine Amerika dėl 
ateities ir ekonominės nepriklau
somybės.

Pasak lakrąščio, vietnamiečiai 
mato, kaip Amerika, valdydama 
Panamos kanalą, išnaudoja Pa
namos gyventojus, iščiulpdama 
iš kanalo didelius pelnus.

Busimasis TV 
aparatas

M

viešai pakarti kai kuriuos iš pra- mu, tiesa?.. 
tą birželio mėnesį suimtų 33 te-

CANNES. — Cannes mieste, 
Prancūzijoje, rugsėjo 26 buvo 
atidaryta tarptautinė pramonės 
paroda. Tarp kitų įvairių didelių 
ir mažų naujovių buvo išstaty
tas ir busimasis TV aparatas, 
kurs pasižymi tuo, jog jame ga
lima norimas TV rodomas pro
gramas užregistruoti, užrašyti 
ir vėliau, reikalui esant, vėl jas 
matyti TV ekrane. Arba, jei 
norima, galima savo kalba bei 
vaidinimus regisruoti tame TV 
aparate ir vėliau jas matyti. Įdo-

Vokietijos krikščioniu demokratų 
partijos vadas Helmuth Kohl. Jeigu 
ateinantį sekmadienį socialdemokra-

Fordo kompromisas
WASHINGTONAS. — Prez. 

Fordas, norėdamas daugiau žy
dų privilioti už jį balsuoti, lap
kričio 2 d., pasiūlė kompromi
sinį įstatymo projektą, liečiantį 
arabų boikotą, nukreiptą prieš 
Izraelį. Prez. Fordas tokį įsta
tymo projektą pasiūlęs, kai sekr. 
Kisingeris ir iždo sekr. Simon 
įspėjo prezidentą, jog arabai 
rengia ekonominį suvaržymą 
prieš JAV.

Prez. Fordo toks kompromisi
nis įstatymas neranda pritarimo 
kongrese. Priešginos jėgos 
prezidento kompromisinį įstaty
mą pavadino juokingu ir mano 
ilgomis kongrese kalbomis truk
dyti įstatymo svarstymą ir ne
prileisti prie balsavimo.

Toks aparatas gali daug padė-
roristų, kuri uos. Siti jos autorite- ti moksleiviams ir studentams 
tai Įtaria esarrt-Irako agentais; ruo*J<ntfe egzaminams, --

tai negtufy pakankant© bakų skabi 
Čiatrs, tai Vokietijai vyriairiybe tek-| 
*T» sudaryti krikižionly damokraty Vė«ocni«

I v*duiz n«< kriktilonlv partija, jai na- 
skaityti seel»Wamdkratū,>yra pati atk ęSąulė teka 8:47, leidžiasi 6:33

NEW YORKAS. — Vertybės 
popierių rinkoje akcijų vertė ir 
toliau tebekrinta.
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JAV prezidento rinkimai ir saugumas 1
į pagal kitų žmonių įkalbėjimą. 
[Apie Sov. Sąjungos pasiruosi- 
‘miis karui papasakojo ir tik ką 
I atskridęs jos jaunas lakūnas 

gumos — demokratų partijos jViklor Balenka, nusileidęs Ja- 
kandidatas, bet ne mažumos — {ponijoje. Gal bent dabar ame- 
respublikonų. Nedera nė vie-, rikieciai patikės, kad Kremlius 
nam demokratui balsuoti už re • tikrai ruošiasi karui su Ameri- 
spublikonų partijos kandidatą. 
Respublikonas prez. Nixonas ir 
jo viceprezidentas Agnew susi
kompromitavo ir todėl atsista
tydino, o Fordui prezidentau
jant, užsienio politika ir Ame
rikos ginklavimasis, kaip minė 
jau ir žinovai konstatavo yra ne 
pakankami—šlubouja J.A. V-bių 
nenaudai.

Londone specialus Institutas 
manąs, kad tuo tarpu atominio 
karo nebus, kadangi J. A. V-bės 
ir Sov. Sąjunga yra taip suba
lansavusios savo atominio pasi
ruošimo arsenalą jog nei viena ‘ 
šalis negali pirma pradėti puo
limo. Šie žodžiai gražiai skam
ba tarp jų sudarytose sutarty
se, bet realybė yra visai kitokia 
— kvepia paraku.

Sov. Sąjunga, Hitleriui palai 
minus, sulaužė nepuolimo su
tartis su Lietuva, Latvija, Esti- 

. Pirmąsias tris 
o Suomijos

SKAITYTOJU BALSAI

• vmiivs*

Prez. Fordus, atrodo, tiki nu 
galėti joir Carterio anksčiau čia 
minėtuose televizijoje debatuo 
se savo tą konkurentą, geriau 
išlaikydamas “brandos” egza
minus Amerikai vadovauti žiū
rovų akyse. Prez. Fordas ir jo 
žmona savo kalbose vis pabrė
žia, kad jis gerai žino preziden
to pareigas ir turi gerus savo re 
kordus — veiklos įrodymus.

Ne tame yra prezidento kan
didato vertė, bet tame, kad jis 
savo asmeniškus reikalus sta
tytų neaukščiau už valstybi
nius teikalus, kad jis eitų kar
tu su gyvenimu, mokėtų ir no
rėtų pajusti ir sekti gv-venimo 
ir pasaulinių įvykių pulsą, kad 
būtų su iniciatyva ir teisingas 
bei kad, norėdamas vėl būti iš
rinktas prezidentu, negiedotų 
žmonėms apie taiką, nežiūrint, 
kad busimas karo priešas jau 
beveik lipa ant kulnų. Gal dau
guma Amerikos prezidentų pra 
dėjo prezidentauti “naujokais”, 
nebu ę viceprezidentais, be pa- ja jr suomįja 
tyrini > tame poste, bet kai ku- valstybe užgrobė, w 
rie ?š jų buvo net Amerikos pa- j teritorijos atplėšė didelį plotą.

ka, kuris praėjusio karo metu 
gavo iš jos milžiniškoje sumo
je įvairių karo reikmenų, bet 
nič nieko neatsilygino.

Linkiu išrinkti tokį preziden 
tą, kuris kaip švyturys šviestų 
Amerikos ir visų žmonių laimei! 
ir stiprybei.

Pabaigoje noriu čia išreikšti 
pageidavimą, kad ateityje J. A. 
V-se nepasikartotų minėta Schle 
singerio pašalinimo analogija. 
To išvengimui reikia įvesti tokį j 
nuostatą,kad aukščiausieji parei 
gūnai būtų atleidžiami, jiems 
neprašant, tokia tvarka, kokia 
jie paskiriami į savo postus (Se! 
natui pritarus).

(Pabaiga)

teris, ieškodama savo sūnaus 
.kapo.
Į žiaurūs pergyvenimai dali
nai sužalojo jos protavimą. Ji 
mato tik šautuvų vamzdžius ir 
durtuvus,supančius ją iš visų pu 
šių, o kitos budelio akys ją 
smaugia iki apalpimo. Ji ryžta
si didvyriškai būti auka tų šau
tuvų ir tų durtuvų, bet pasta
rieji nedrįsta atimti jai gyvy- 

j bes. Atsitiktina ji užtinka ap- 
1 leistą kapą ir, šventiškai susi-
j kaupusi nori atkalbėti už pas-1 Minėtas Hadser /vadovauja 
įtarųjį maldą. Tuokart u I)ass^ grupei asmenų, Jcurie'veda ke
lių paleisti šūviai nuskina jos iš- į

rių vardu buvo surinkta milijo
nai dolerių, priklausančių uni
joms.’! Hauseriui vertybės popie
rių ir keitimo komisijos SEC

mokėti. (Ji milvdoLjCiuricho 
banke padėti Šveicarijos bend
rovės Zeeveo AG vardu, kuri bu
vo suorganizuota keturioms die
noms praėjus po minėtų milijo
nų atsiradimo Šveicarijos ban
ke. Vertybės popierių ir keiti
mo komisija mano, kad minėta 
Zeeveo AG bendrovė yra fikty
vi, nes Hauser apie ją klausi
nėjamas neatsakinėjo, prisideng
damas penktuoju .konstitucijos 
priedu. X’ ;

lias draudimo., bepdr'ovesir ku-

S. B.,

PAULIUS AUGIUS

kankintą gyvybę.
Tą baisią ir sunkią rolę išpil

dė Nijolė Sparkytė. Ji kalbėjo 
ne tik veikalo autoriaus žodžius,
bet savo judėsiu išraiška ir jau yra iškeltos keturių valstijų.teis- 
smais perkėlė visus į baisias lie muose bylos, įskaitant ir čika- 
tuvių tautos išgyvenamas kan- gos, kuriose jis kaltinamas ap- 
čias. Nijolė Sparkytė neįprastu 
vaidybiniu talentu tai įvykdė.

i Net išgamos, kurie sako, jau 
turime pamiršti tautos kančias, 
laike vaidinimo, verkė.

Lieka tik sveikinti vaidinto-
Medžio raižinys >jus ir veikalo autorių.

Net mirtis neperskyrė
CITY, Fla. — George
77 metų amžiaus su Laisvė bąli padaryti

ST. PETERSBURG, FLA- i Antai giedra atbėgo — 
I Mergaitė skina tulne ir

Tauta gyva!

žibos (V» ashingtonas. Lincol-i Kremlius iš pat pradžių nesjlai- 
nas ir kiti). iko Helsinkio deklaracijos nuo-

Pre.idento kandidatai ruošė
si debatams,bet medžiaga jiems 
pilnai paruoštą davė įvairių sri 
čių žymūs žinovai; ją — me- 
džiagi prezidentų kandidatams 
teko savo; vardu patiekti tele
vizijos žiūrovams. Iš televizijoj 
per prez. kandidatų debatus iš 
esmės negalima bus nustatyti, 
kas iš jų. geriau tinka į preziden 
to postą.

De nekratu šiame krašte yra 
yra dnuguma; ir Kongrese jų 
nariai yra daugumoje.
mas prezidentas turėtų būti dau I ro .(atominio) katastrofa.

Beysel,
žmona Henny, 73, iš Chicagos bet tyronija yra tautos 
prieš 6 metus atsikėlė i Floridą tai Coltono mintis, 
nusipirko namelį per 30 mylių 
Į pietus nuo Tampa, ramiai lei-

klaidų, 
mirtis,

Lietuvių klubas — sveikatos 
(to'savo ’amžiauS”rudens'diėna’S, veiklos lietuvių centras St. Pe- 
bet daktaras jam pasakė, kad. tersburge laikinai. uždarė pa

Apie tu sutarčių turi vėži ir tik kelet^ dienii be' 
' į gyvens.

Beysel paprašė ligoninės leisti 
jam grįžti namo pas žmoną. Pa
sikvietė iš Chicagos savo dukte
rį Ingeborg Martinek, kurią pa- 

■■ siuntė į krautuvę. Po pusvalan-

statų, jū nepildo ir sutarčių 
(karinių), sudarytų su Ameri
ka, užmaskuotai milžiniškai gin 
kluodamasis.
sudarymą plačiai ‘paskelbiama 
spaudoje sudarusių valstybių 
žmonių žiniai, žmonės džiau
giasi, kad jų-šalies valdovas rū
pinasi jų ramybe, ilga taika, 
bet gal po neilgo laiko žmonės
skaudžiai nusivils tomis sutar-'džio duktė grįžusi rado, savo tė-
timis ir jų išrinktu preziden- vus miegamajame pasiklojusius
tu ir Soy. Sąjungos diktatorių, matracą ir ant jo sugulusius ne- bas jau yra jpusėjęs.

Ir būsi-l Bet bus per vėlai, kai įvyks ka- begyvus, persišovusius per gal
vas.

Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful \

COLORTVSETS
WHILE YOU EARN 6Vt % to 7% % 

\ : _ ■ - ;• , . ______________________ __________ -_____________ OUR SPECIAL ACCOUNT į

17” Diagonal COLOR

wth $1,500
You can have this 17** RCA XL-100 
COLOR TV.. .and your money grows to 
$1,897 in 72 months.

°"m” $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 $1 0,000
And your money grows to $10,691.09 in 
114 years.

L Or With $20,000
And your money grows to 
$21,024.81 in 1 year.

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

wrth$1,500
You can have this 19” RCA XL-100 
COLOR TV. . .with Remote Control. . 
.and your money grows to $1,695.54 In 72 
months.

Or With $2,000
And your money grows to $2,112.23 In 4 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,408.95 in 
214 years.

Or With $10,000 i 
And your money grows to $10,551.99 J 
in 134 years. J£

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

&

MES KALBAME LIETUVIŠKAI
Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST
tn •cernuM for of cJkT«*«c*** From your (1*00*1, w* d-doct the co«t of bvf etr-est you

foe h. ph/* you an of fo 7* on your fu" d-oovt. Fedrui mptjlMnrn requ»or htorwt p^ffy for

• Mergaitė skina tulpę ir jurginą, 
Liepsnoja derlium obelų žiedai 
Ir, lyg jaunatvė, pergalė 

[svaigina!
Gyvybė plazda mariom, 
Gyvybės nerimo pilna padangė! 
Ar girdit balsą? Aš gyva, gyva! 
Gyvį kurie dėl. laisvės mirti 

žengė!

kad

Unijų pinigai 
Šveicarijoje

ČIKAGA. — Paaiškėjo,
I Čikagos vežikų ir kitoms darbi
ninkų unijoms priklausančių pi
nigų, mažiausiai 1.1 mil. dol.f 
buvo rugpiūčio 26 neteisėtai 
pervesta į Šveicarijos bąnką 
Ciuriche. Pagaliau bent 400,000 
dol. nėra pravesta pro knygas 
ir yra dingę.

Vyriausias šio timsterių pini
gais “biznio direktorius” yra 

J. Krs. Joseph Hauser, pasak Vertybės 
popierių ir keitimo komisija.

Surinkti ir neaiškiai pervesti 
400,000 dolerių į Havajus buvo 

Pirmomis sovietų okupacijos surinkti iš unijoms priklausan-. 
i dienomis Į>uvo atneštas -’Lietu- gĮų darbininkų draudimams ap-

talpos duris; patalpos, kur kas 
sekmadienį taip gausiai rinkėsi j Salė nuskambėjo gausiu rankų 
vietos lietuviai ir geriausios vei- ) plojimu ir tuo programa pasi
klos pajėgos, kur po sveikai pa- baigė. Prasidėjo linksmoji sam- 
gamintų pietų kas sveikas ga- būrio dalis su polkute ir valsu. 
Įėjo praleisti dieną bei paįvai
rinti monotoniškai nuoteiktą ------------ ,
liuoslaikį. Viltis, kad tos durys j LIAUDIES PRIEŠAS 
atsidarys už trijų Ūr keturių sa- ■ 
vaičių; yra, nes remonto dar-'

gaulingu būdu draudimo bend
rovių vardu, bet savo asmeniš
kiems reikalams, išviliojęs riš 
unijų milijonus dolerių. ’

Čikagos byloje Hauser kaltina
mas 3 mil. dol. sumoje, kuriuos 
jis gavęs iš unijų darbininkų 
premijoms apmokėti,- bet to. ne
padaręs. - -r - *

Hauser savo "biznio” reika
lams naudojosi sekretorės ir ki
tų asmenų bei agentų pagalba, 
tarp kurių yra įmaišytas ir . bu
vęs prez. Niksono laikais vyr. 
prokuroras R. G. Kleindienst. 
SEC komisijos klausinėjamas, 
Kieindiengt prisipažinęs gavęs 
250,000 dol. komiso iš Hauserio 
draudimų biznio. Kleindienst pri- 
.dūręs, kad tuos komiso pinigus 
pasidalinęs su vienu Vašingtone 
dirbančiu advokatui •

Sekmadienį, rugsėjo 26 d. įvy
ko kaip ir vasaros sezono baig
tuves. Romo Kabintos Saulių 

kuopos broliai-seserys pagamino 
puikius, gardžius pietus it patei
kė šaulių išeivijoje tikslų api
budinimo programą.

ivon komunistinis kaltinimas: 
“Liaudies priešas”. Jei kam jis 
buvo primestas, tai reiškė kan
čią, tremtį ir mirtį. Tokią dova 
na bolševikai su malonumu pri 
metė ir primeta kiekvienam pa 
doriam Lietuvos piliečiui.

* Kas pajėgė pasprukti nuo to-

Žydu Nauji Metai
ši šeštadienį prasideda., žydų 

šventė Rosh Hasanąh.,- tai. yra 
pagal žydų kalendorių Naujieji 
5737 metai.

Padėka jr'garbė tenka sekan- įj0 likimo, gal dėl per gero gy
venimo nubluko jiems pergy
ventos skriaudos. Yra ir tokių, 
kurie nori dirbtinai užmiršti 
bolševikų darytus ir daromus 
nusižengimus prieš žmoniją.

Tautos Dienos minėjime, ku
rį suruošė JAV LB (R) 1976 m. 
rugsėjo mėu. 12, Ciceroje, skel
bė, kad meninėje dalyje bus su
vaidintas Kv. Runimo“Liaudies 
Priešas”.

To ^trumpučio vaidinimo pir
mame paveiksle yra trumpas 
dviejų kareivių pasikalbėjimas 
apie jiems užkrautas nemalo
nias pareigas, žiauri bolševikų 
aplinka verčia juos tai daryti.

Kareivius vaidino Jonas Pla- 
lakis ir Rolandas Zumaras- Jie
du perdavė pilną vaizdą kokio
se aplinkybėse gyvena Raudo
nosios imperijos vergai. Jų po
kalbis perkėlė žiūrovus į 1941 
metus.

Antramė paveiksle pasirodo 
jau veik pamišusio 40 metų mo

tiems šauliams, Šaulėms: Pranui 
ir Emilijai Kraujaliams, Stasiui 
ir Emilijai Grušams, Juozui ir 
Elenai Babriams ir Šeimininkei 
Anicetai -Miliauskienei. P.-, Mi
liauskienė yra ir.kuopos. vicepir
mininkė, kuri- , eina ir pirminin
ko pareigas, pirmininkui dail. 
Antanui Rūgstelei-'išvykus. į Či
kagą dailės parodos tvarkyti.

Po pietų p. Galdikienė vaiz
džiai apibūdinus: Škulio tikslus 
išeivijoje ir padeklamavo porą 
didžiojo šaulio Vlado Putvins
kio— Putvio poemų:.Tauta gyva- 
— tarė ji. - -
Gyvybė plazda mariom, 
Gyvybės nerimo pilna padangė! 
Kovon sudundo Nemuno krantai 
Ir laisvė protėvių pastogėn

[žengė!

Tegu praskrieja amžiai, Tegu 
žmogaus dalia kasdien klaikėja— 
Širdžių kančiom sukruvinta valia 
[veiksim amžių viesulingą vėją!

SIUNTINIAI | LIETUVA 
t'osmnš Parcels Express Corp. 

marouette gift parcels service 
Z501 W. 69th St., Chicago, III. S0629. — Tel. WA 5-2737 

J333 Se. Htltferf *♦., Chicago, 111. 60608. — Tai. 2544320 
V VALANTINAS

AALJU SKAITYTOJU VA.ILS
Aieiuei suėjo GOxmetų. Minint tą sukakti, gerbiant ^piftnojn 

Amerikos lietu viii aienrakčio steigėjus bei lietuvlSkos spaudos pirmu
mus ir Atliekant bdunas pareigas amžinam lietuvybės lAliklmul skei- 
oiamaa fMaujienų platinimo - vajus. ' ■» ?

<\UJil£NUfc tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos lt aesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jįj Įgalio 
■imtLAS. ' i •

* - . * 
»aUJLENU& palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu

cijas ir remia nsų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus. j
<AL'J1ENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą Mals pasimetimo, reto

rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems. įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti. * ' f : j 

Cudėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
belodama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti-lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrakio, bet ir visos išeivijos, 
iaip pat pavergtos Lietu* os ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
aiviškų reikalų renesu^.

‘ ' 1 

KAINUOJA: Chieagofe Ir Kansdo|e matams — $30.00, puse* matų — S1&00, 
trims mėn. —, S8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose matams 
— S26.00, pusei metų — $147X1, vienam mėn. — $2.50. Uisieniuo- 
m — $31.00 matams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai 

tašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

\AUJlENOb.
39 So. Halsted St.
.hicago, 111. 60608

i b?”.

J Siunčiu .......... ...... dol. Naujienų prenumeratai. Jubiliejinio
■■hjaus pro^a paremdamas lietuvišką spaudą. į

i proRa prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimu nemokamai tr be jokių Įsipareigojimų.

WAHDF IR VARDAS _____ ;___ '.'"'C š

<li ETINIAI I LIETUVA
WOIIA - VVTAUTAC ŽUKAUSKAS,

run'j w saih .Chicago, ill. *>0629 • Tel. WA 5-27)17 ,
Oid«|t« p«*mnkhn«i g*r®« |v«lr1v pr»lrlv. '

MAISTAS M EUROPOS SANDELIŲ. I

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
'‘ic-w- (r AaHrtlnrnM patarnavimaA. Naujaosi krsuMyrno * 

įrankiai. Tlgų metų palytima*.

\l V A |'..I O K A I T I S
n-Z? W K9 ST (’HICAGO. IMi> 6M36. Tel. W A 5-9209

2 — NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL.— 5»tur»d«yr October 2, 1976



;PAUK$TELIAI JAU SKUBA PIETŲ LINKME . . .i

pra

' Suvalkų sutarties sulaužymo dokumentas
. Šiomis dienomis — rugsėjo Kapsukas - Mickevičius ir 
pabaigoje ir spalio pradžioje su- agentai kalbėdavo į būrius 

‘eina jau 56 metai nuo vienos gė- ėivių, kurių tarpe buvo ir musų 
'dingiausios istorijoje niekšystės, jauni kareiviai. Lietuvos karei- 

. kaip lenkai viena ranka Su vai- viai, daugumoj savanoriai, fo
kuose rašėsi lietuviais taikos ir kioms agitacijoms nepasiduoda- 
geros kaimynystės sutartį, ant- vo ir tik juokdavosi iš agitato- 

,‘ra ranka tuo pačiu metu slaptai rių kalbų.
ruošėsi tą sutartį sulaužyti. Apie | pagariau Jenkai pradėjo ves
tas Suvalkų derybas ir jų gė-(ti derybas su I ietuva. Mūsų vy- 
dingą sulaužymą vienas Suval-. j-jausybė paskyrė delegaciją, į 
kų Sutarties lietuvių delegacijos kurią |ėjO; generoias Katche, n. 
dalyvis pulk. Šumskis rašė “Mū-’ BalutiSj Čarneckis, prof. M. Bir- 
rsų Vilniaus” 1936 metų lapkr. 1 ^iška ir aš. Derybų vietas buvo 
id. nr. antrašte “Prieš 16 metų” • • • - - ' ■ ■ — - -
i (Iš St.. Juškėno archyvo)

■ ' J r l
E F Z

se. Pirmutiniu automobiliu te- ju palankumai buvo didelis pa- 
i j va iuoti man su vienu lenkų skutinę derybų diena — spalio 

prisiartinome Į1. Pagaliau, sutartie* tekstaskarininku.
prie Seinų miesto, tai vėl norėjo 1 buvo paruoštas dviejuose eg- 
mus sutrukdyti būrys žmonių, zemplioriuose.

•. parinkta Suvalkų miestas,. Prieš 
f 16 metų buvęs nedidelis guber- 

'. Suvalkų Sutarties dalyvis miestas Suvalkai išgarsėjo
pulk, šumskis pasakoja I Pačioj pasaulio spaudoj, nes ten

r . , turėjo prasidėti Lietuvos-Len-
1920 metais vasarą lenkai, Jojos derybos, dalyvaujant di- 

spaudžiami. bolševikų .kariuome- džiųjų valstybių atstovams. At
neš, traukėsi per visą Vilniaus vykę į Suvalkus, susitikome su 
"kraštą Gardino ir Varšuvos link. jenkų delegacija, į kurią buvo 
Tada lenkams buvo pasiūlyta, paskirtas: pulk. Mackevičius, 
kad jie sugrąžintų mums Vilnių. Lukoševičius, karininkas Pšes-

Ketvirtadienį, 
3palio mėn. 7 d. susirinkome pa
širs-v'i tos istorinės sutarties, 
"aval kurią Vilnius, Seinai, Šven
čionys ir kitos lietuvi-kos že
mės grąžinamos tikriesiems šei
mininkams. Pasirašant sutartį 
dalyvavo ir didžiųjų valstybių 
atstovai.

kalba, omes nenorėjome geriausiame Suvalkų miesto

sikalbėjimas eis rusų kalba, nes lūs “Europos"' viešbutis. ! 
tą kalbą mokėjo visi delegaci- bendro stalo dažnai būdavo link- 
jos nariai. Tiesa, visi dokunien-, sma huotąįka^ Kartais ir lenkų 

_ _____________ - t ___ tąj pagal, susitarimą buvo rašo- pulk. Mackevičius ar kapitonas
‘lankai ilgai svyravo, gal tikė-f niekis ir Roemeris. Pastarasis ma prancūzu kalba. Hurčinas ieną kitą žodį tar-

į Suvalkus atvyko bene pasku- Jau iš pradžių derybų lenkai davo lietuviškai ar net papasako-•damiesi atmušti bolševikų ar-' 
:miją. Pagaliau, kai lenkai su
prato, kad rusų sulaikyti nepa
jėgs, sutiko Lietuvai sugrąžinti 
Vilnių. Kiek atmenu, tai rodos, 
kad tuo laiku, kai bolševikų ka
riuomenė buvo prie pat Vilniaus 
miesto vartų, lenkai sutiko su
grąžinti mums sostinę. Bene tuo 
reikalu buvo atvykę į Kauną net 
du jų karininkai.

’ Mūsų kariuomenės dalys į se- 
nąj’ą Gedimino sostinę įžengė 
beveik kartu subolševikų armi
ja, kuri tada vijosi lenkus. Su 
rusais tuomet jau buvo pasira
šyta taikos-sutartis Maskvoje, 
bet vis dėlto jie užėmę Vilnių 
iš pradžių menkai tesiskaitė su 
Lietuvos komendantūra. Dešim
tys tūkstančių bolševikų kariuo
menės stovėjo Vilniuje, ir kas
dien vis atvykdavo naujų dalių, 
kurios traukė j pietusL žinomas 
•lietuvis — bolševikas Kapsukas- 
Mickeyičius, anuomet užėmęs 
aukštą komisaro vietą, stengėsi 
mūsų kariuomenę . .^agituoti, 
skleisdamas joje 4 komunistines 
idėjas. Prie istorinės Vilniaus |Taip buvo iki derybų pabaigos, 
katedros^? nedidelėje aikštėje Lėi^ąi nenorėjo derėtis lietuvių

/

Mūsų delegacija pro Kalvari
ją atvyko j Simną, čia gavome 
tikrų žinių, kad lenkų kariuome
nės dalys j’au žygiuoja i Vilnių. 
Tuomet mums paaiškėjo, kam 
lenkai Varėnos geležinkelių sto
tyje jau spalio mėn. 6 d. laikė 
sukoncentravę žymias kariuo
menės jėgas. Nebuvo jokios abe
jonės, kad tos kariuomenės da
lys žygiavo Vilniaus kryptimi. 
Anas lenkų divizijos vadas, ku
ri teko matyti Varėnos geležin
kelių stotyje, tur būt žygiavo 
Vilniaus kryptimi dar mums ne
išvažiavus iš Suvalkų miesto.

Toliau Įvykių eiga jau daugu
mui yra žinoma. Ketvirtadienį 
spalio 7 d., lenkai pasirašė Su
valkų sutartį, tą pačią dieną ją 
sulaužė, o šeštadienį spalio mėn. 
9 d., jau pagrobė mūsų tį Lie
tuvos: teritorijos su senąja Ge
dimino sostine Vilniumi.

daugiausia davatkų. Kai mūsų 
lirmutinis automobilis sustojo 
ie nenori Seinų krašte matyti 

lietuvių vyriausybės. Susirinku
sieji buvo įsitikinę, kad jie kal
basi su didžiųjų valstybių atsto
vais. Mat, lietuvių kariška uni
forma, kuri anais laikais buvo 
labai panaši į prancūzų karinin
kų uniformą, suklaidino lenkų 
gimnazijos direktorių ir aną bū
rį davatkų. Bet vėliau ir pats 
gimnazijos direktorius įsitikino 
kalbėjęs su litvinu. Taip aniems

I susirinkusiems lenkams ir nepa
vyko pasiskųsti "svetimų vals
tybių atstovams, nes automobi
liai skubiai nuvažiavo Varėnos 
link ir važiavusiam prancūzų 
pulk, šardiny lenkai taip ir ne
pasiskundė. Pagaliau pasiekėme 
Varėnos geležinkelių stotį — įvy
kio vietą. Ant greitųjų sunku 
buvo nustatyti dėl kokių prie
žasčių įvyko susišaudymas. Len
kai teigė, kad tai esąs įvykis 
vietinio pobūdžio, į kurį neverta 
perdaug kreipti dėmesio. Varė
nos geležinkelio stotyje vienas 
iš atvykusių didžiųjų valstybių 
atstovas — prancūzų pulkinin
kas šardiny gana ilgai kalbėjo
si su vienu lenkų divizijos vadu. 
Ką jie ten tarėsi, mums kitiems 
tos tyrimo komisijos nariams 
nebuvo žinoma. Taip slinko ilgos 
lūkuriavimo valandos. Aš, kaip 
vyriausiojo štabo karininkas — 
operacinės dalies viršininkas, 
turėjau progos stebėti aną isto
rinį pulkininko šardiny pasikal
bėjimą su lenkų generolu. Ma
nau, kad pulk, šardiny su lenkų 
generolu tarėsi gana svarbiais 
reikalais, tačiau pulk šardiny 
mums, kitiems tos tyrimo komi
sijos nariams, smukaus pasikal
bėjimo turinio nesakė. Tą pat va
karą Varėnos geležinkelio sto
ties apylinkės mačiau daug len
kų kareivių ir karininkų. Reikia 
manyti, kad toje vietoje tuomet 
tūkstančių lenkų karių. Kam tas 
buvo padaryta, mums paaiškė
jo tik vėliau, jau Suvalkų su
tartį sulaužius. Vis dėlto ne'tik- 4us, o 24 nuošimčiai tik per vie
ni ūsų delegacija, o ir didžiųjų 
valstybių atstovai nieko blogo 
nemanė, nes lenkai visa laika ro- 
dė didelį palankumą einančioms

renku, geriausiame Suvalkų miesto Pulkininkas Mackevičius ne 
Tuomet buvo sutarta, kad pa- viešbutyje^ Tai buvo gana kuk-j kartą su mumis kalbėdamas mė- 

Prie gindavo įrodinėti, kad jis esąs 
daug didesnis lietuvis patriotas 
už visus Lietuvos delegacijos 
narius. Esą, jis norįs matyti 
Lietuvą didelę ir galingą su Vil
niaus, Baltstogės, Volkovisko ir 
kitais miestais, tik, žinoma, prie 
kitų aplinkybių, negu kad dabar 
yra. Iš pulk. Mackevičiaus aiš
kinimų nesunku buvo padaryti 
išvadą, kad jis geidė Lietuvos- 
Lenkijos unijos atstatymo. Spa
lių mėn. pirmomis dienomis de
rybos artėjo prie galo. Tik štai 
vienas nedidelis įvykis sutruk
dė gerą nuotaiką. Mat, buvo gau
ta žinių, kad Varėnos apylinkė
je susidūrė lietuvių ir lenkų ka
riuomenės dalys. Mūsų delega
cijos pirmininkas generolas Kat
che, pasitaręs su prof. M. Biržiš
ka, Balučiu ir kitais delegacijos 
nariais, buvo už tai, kad įvykis 
reikia ištirti smulkiau. Prancū
zų pulkininkas 'šardiny, paty
ręs lietuvių delegacijos nusista
tymą, sutiko, kad reikalas būtų 
ištirtas. Buvo nutarta važiuo
ti į vietą, kur turėjo paaiškėti 
visas dalykas. Netrūkus išva
žiavome keliais automobiliais į 
Varėnos apylinkę. Tik štai vie
nas netikėtumas. Pervažiuojant 
kelią pamatėme, kad skersai jį 
yrą jiuleį^tas ^ęįegraf o stulpas. 
Greičiausiai tai buvo padaryta 
todėl, kad mums sutrukdžius lai
ką. Kiek atmenu, tai, rodos, 
kad spalio mėn. 5 ar 6 d. vaka
re jau buvome Seinų apylinkė- deryboms Suvalkuose. Ypač tas

tinėmis derybų dienomis. Be to, ‘dėl Vilniaus perdaug nė nesigin- davo anekdotų, žodžiu, visą lai- 
kaip palydovas, prie mūsų de- čijo, nes Vilnių tuomet jau vai-(ką derybų metu buvo gera nuo- 
legacijos buvo komandiruotas

lenkų kapitonas. Hurčinas. Len
kai, skirdami savo delegaciją, nų, kad lenkai ir smarkiai gin- riais. Ypač linksmumą rodė len- 
pasirūpino, kad joje būtų savo

de tikrieji to miesto šeiminin
kai — lietuviai. Bet būdavo die-

čydavosi. Dėl kai kurių vietų

taika. Laisvu laiku susitikda
vome su lenkų delegacijos na-

kų kapitonas Hurčinas. Jis, kaip
žmonės, moką lietuviškai. Ir ti- tekdavo rašyti net ilgas notas, ir pulkininkas Mackevičius, ge- 
krai, net pats lenkų delegacijos Kai kuriems mūsų delegacijos-rai kalbėjo lietuviškai ir ne kar- 
pirmininkas pulk. Mackevičius, nariams tekdavo važinėti F Vii- tą pats akomponuodamas piani- 
kilimo iš Punsko apylinkių, iki nių ir kitur, pasitarti su vyriau-j nu paskambindavo lietuviškų 
kaulo atsidavęs lenkams, puikiai sybe dėl kai kurių iškeltų klau- (liaudies dainų. Kai vieną kartą 
tiko toms pareigoms. Esąs jo simų Suvalkų derybose: Būdavo' ’ • ? • - - 
dvaras Punsko' -apylinkėse jau nekartą tokių, vakarų, kada de- 
vertė jį derėtis, kad lietuviški legacija dirbdavo iki 12-os — 
kraštai būtų palikti Lenkijos pu- 2-os valandos nakties, nes Tei
sėje. Lenkų kapitonas Hurčinas, j kėjo ruošti medžiagą deryboms, 
kilimo iš Šiaulių apskrities, taip atsakyti į lenkų notas ir rašyti 
pat puikiai mokėjo lietuviškai, naujas notas. Iš ryte/buvo nio-

1920 metais paskutinėmis rug- Jokios notos, o popiet 
. j. . o , jas įteikdavo bendram posėdžiui, sėjo menesio dienomis Suval- -, . . . . . , . i Mat, posėdžiai eidavo du kartu:kų teismo saleje susirinko pir- .v- ’. . . .

tno posėdžio Lietuvos ir Lenki-,13 ry^° lr pie '

r • 'užsiminėme anam kapitonui, kad 
jam būtų geriau tarnauti Lie
tuvoje, tai jisai mums atsakė, 
kad ten jam esą per maža van
dens karjerai padaryti, todėl jis 
pasirinkęs Lenkiją. Suvalkų 
miesto gyventojai labai domė
josi derybomis ir dažnai rinkda
vosi •prie teismo rūmų, kur vy
ko derybos. Bendrai, miesto gy-

. - , . .. _ . , Po posėdžiu abi delegacijos ventojai. Eėtuviams buvo labai
jos delegacijos. Pne atskiro sta- . , , . . . . ...ik Alantu ™io+vhi„ n+J rinkdavosi pietų ir vakarienei palankus. _ . ... ;lo sėdėjo didžiųjų valstybių at
stovai. Vieną posėdį pirminin
kaudavo lenkų delegacijos pir
mininkas pulk. Mackevičius, o 
kitą Lietuvos — gener. Katche.

Jl'į?
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Senuoliy globa namuose 
pigiau ir praktiškiau

Senų žmonių ir paliegėlių glo
ba (health care) namie būtų iš
mintingesnė pakaita vieton in
stitucinės globos ir dažnai galė
tų sumažinti medicinos išlaidas, 
pareiškė federaliniams (HEW) • 
pareigūnams Metropolinės Chi- 
cagos Visuomeninio Aptarnavi
mo Tarybos narys Thomas Nu- 
nan, planavimų direktorius, už
tikrindamas, kad sveikatos glo
ba namuose ne tik nepakels iš
laidų, bet dar sumažins.

Išbandymui per 12 mėnesių 
parodę, kad tik 12 nuošimčių se
nu žmonių kuriems sveikatos 
globa buvo teikiama namie, bu
vo jos reikalingi per ištisus me-

Nauja lietuviška radijo programa

1. JEIGU TURITE GIMINIŲ AR DRAUGŲ LIETUVOJE ir norite
atsiminti juos pasiųsdami siuntini žiemos sezonui ir ateinan
čioms Kalėdoms. . . ■’. •
2. MŪSŲ BENDROVĖ veikia jau nuo 1947 metų. Kiekvienais metais

mes persiunčiame i Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siun
tinių. - .
3. MŪSŲ BENDROVĖJE Jūs visuomet rasite didelį pasirinkimą 
prekių,, kurios labai vertinamos Lietuvoje.
4. JEIGU JŪS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parū
pinsime reikalingus dokumentus.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC
220 SOUTH STATE ST., CHICAGO, ILL. 60604

TEL. WA 2-9354

prašidėjb birželio 4 d. ir yra kiekvieną penktadienio vakarą 
nuo lO iki 11-tos val. iš W0PA stoties 1490 AM banga.

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St., 
Chicago, III. 60629 Tel. 778-5374.

Knygoje aprašyta pirmas Cbicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
Siasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
os. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistin/ų, laisvamaniškų ir 

kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

173b So Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

1789 S. Halsted SL, Chicago, UL 60608. — TeL HA 1-6100

Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbas 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Cbicagon atvažiavęs

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
(1869-1959) metų 

664 psl. Kaina

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

. - - - -F v - . - . -
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ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
401 dideli puslapiai, -daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas (remtieji vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA !
N*v|l«hoM galima gauti puikiu knygv, kurta papuol bet koklg 

knygų spinta ar tattyna.
Alaksandras Pakalnllkis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs Jaunu dienų 

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

A. Pakalnllkis, METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

Dr. Kasys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas. Gra
žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00

Prof. VaeL Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŽKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; n dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
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. Kariūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kairia $3.

Janina Narūn*, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ
170 5»L_________________________________________ W-00

M. Godelis, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 232 
puslapiai------------------------------ ------------------------- $3-00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto Išlaidoms.

Taupykite dabar
pas mus

na mėnesį. Taigi, prisibijoji- 
mai, kad namie globą teikiant 
teks ją daugumoje atvejų teik
ti per visą paciento amžių, nie
kuo nepagrįsti.

S3 * a

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. J as minas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotykiu 

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

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 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija- 
211 psL Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

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
druomene ir parūpina fondus namams įsi-

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

sumos Ir

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

Norintieji šių knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi - - ' ’ !

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti: , M '

1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 60608

neša

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

Įsteigta 1923 metais. ; TEL. 421*3070

įstaigom pietuose kiemas automobiliams pastatytL
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trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ___ —
pusei metų ___
vienam mėnesiui

$7 JO 
$2J0

$30.00
$16.00
$3-00

Užsieniuose:

Dionrasčio kainom:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams-------------- ---------
pusei metu____________
trims mėnesiams ------------
vienam menesiui

Kitose JAV vietose: 
metams _____

pusei metu---------------------

$30.00
$16.00

$8.00
$3.00

$26.00
$14.00

$18.00
$4-00

puksei metų ___
vienam mėnesini

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St. Chicago 
UI K)608- Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siuati pasta Mcmey 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ rastinė atdara, kasdien, išskyrus sekmadieniui, nuo

Sveikiname Laisvąją Lietuvą
Sveikiname dvisavaitinę Laisvąją Lietuvą, šiandien 

mininčią savo 30 metų sukaktį. Trečiame laikraščio pus
lapyje įrašyta, kad laikraštį leidžia Lietuvos atsteigimo 
sąjūdis, bet visi žinome, kad veik visas laikraščio sąskai
tas čikagiečiams pažįstamas Valerijonas Šimkus apmo
ka. Laikraštyje išvardinti visi dvisavaitinio laikraščio re
dakcinės kolegijos nariai, bet veiklesnė Čikaga žino, kad 
patį sunkiausią redakcijos darbą atlieka Ona Šimkuvie
nė. Šimkus yra oficialus leidėjas ir redakcinės kolegijos 
pirmininkas, o apie. Šimkuvienę nieko nepasakyta. Gy
vename moterų teisių laikotarpiu. Manome, kad minėji
mo metu visiems vertėtų jai smarkiai paploti ir padėko
ti už patį sunkiausią darbą.

Daugelis nustebs, kad Amerikos socialdemokratų įs
teigtos Naujienos sveikina labai jau nacionalistinę Lais
vąją Lietuvą. O sveikinti, reikia, nes 30 metų sukaktis 
yra geras laikotarpis vedamiems darbams vertinti ir 
ateities planams aptarti. Kiekvienas lietuvis, kuris savo 
trigrašį yra pridėjęs prie laisvajame pasaulyje leidžia
mos spaudos, žino, jog tai yra nepaprastai sunkus ir ne
dėkingas darbas. Leidėjai ir redaktoriai gali stengtis 
geriausiai savo pareigas atlikti, bet visuomet atsiras žmo
nių, kurie ras pagrindo juos pakritikuoti. Jeigu kritika 
yra teisinga, tai tenka ^padėkoti ir netikslumus taisyti, 
bet jeigu kritikuoja reikalo nežinantis tautietis ar par
tietis, tai ta kritika yra skaudi. Sunkus yra ir abiejų Šim
kų vedamas darbas.

Darbas sunkus, bet jis visiems lietuviams naudingas, 
Laisvoji Lietuva sugrupavo apie save didelę daugybę ge
rų ir gero norinčių mūsų tautiečių. Ne visiems Laisvoje 
Lietuvoje spausdinami rašiniai gali patikti, bet Atgimi
mo Sąjūdžio nariai laikraštį skaito, jame keliamas min
tis svarsto, jas vertina ir mokosi. Dalis užsikirtusių liko 
toki, koki buvo nepriklausomoje Lietuvoje, bet didelė jų 
dauguma padarė didelę pažangą. Visi žinome, kad dalis 
Atgimimo Sąjūdžio narių buvo nusiteikę prieš Lietuvo
je buvusią demokratinę santvarką. Ta santvarka jiems 
atrodė tokia'bloga, kad būtinai ją reikėjo nuversti Jeigu 
demokratija nebūtų nuversta, tai Lietuva jau 1926, o 
1927 metais tikriausiai būtų nugarmėjusi į dugną . ..

f, Lietuvos giliausian dugnan buvo padėti lietuviai so
cialdemokratai, kairesnieji liberalai, kai kurie liaudinin
kai, bet jie ir tamsybėje atsilaikė. Į tą pati Lietuvos dug
ną už kelių metų buvo mėtomi tie patys atkakliausieji 
demokratijos priešai, tuometiniai Lietuvos gelbėtojai... 
Tamsiame dugne teko aiškintis ir tartis. Teka pripažinti, 
kad reikia vesti kovą dėl principų, o ne dėl paskirų vadų. 
Reikia pasirinkti pačius geriausius principus, reikia būti 
tolerantais, ne tik kitus, bet ir patiems mokytis. Vadais 
tikėjusieji Atgimimo Sąjūdžio geri vyrai ir moterys įsi
tikino, kad geriausiai lietuvų tautos praeitį pažįstantieji 
vadai visos išminties neturėjo. Jie tikėjosi rasti bendrą 
kalbą su didžiausiu lietuvių tautos priešu, bet apsiriko. 
Priešas ne tik lietuvių tautą pavergė, bet sunaikino ir tai
kos šakelę iškėlusį vadą.

Laisvoji Lietuva, visus organizacijos ir paskirų as
menų reikalus aptardama savo skiltyse, privertė ir pa
čius atkakliausius vadus ar stovėjusius labai netoli vadų 
apšlifuoti savo kraštus. Sąjūdyje dar ir šiandien yra už
silikęs vado principas, bet jis jau gerokai apkapotas. Į 
patį sąjūdį jau koją įkėlė demokratiniai principai, kurie 
veda visą sąjūdį į didelį tremtyje gyvenančios lietuvių 
tautos demokratinį judėjimą. Be laikraščio tie nuoširdūs 
demokratijos priešai jokiu būdu būtų neleidę savo orga
nizacijai slinkti demokratijos kryptimi. Laisvoji Lietuva, 
bandydama derinti įvairiais klausmais skirtingas nuo
mones, per 30 metų atliko didelį darbą. Ji pačius smar
kiausius iš aukštybių nukėlė ant žemės ir parodė jiems, 
cad reikia rasti bendra kalba ir su kitais. Didelė gerų 
vyrų dauguma šiandien jau priėjo nuomonės, kad nau
dingiau yra įtikinti, negu įsakinėti.

Lietuvos atgimimo sąjūdžio vyrai buvo įsitikinę, kad 
kitaip galvojančius lietuvius reikia išvaikyti ir su jų nuo
monėmis nesiskaityti, o šiandien tie patys vyrai, Laisvo
sios Lietuvos mokomi, ne tik glaudžiai bendradarbiauja 
su kitomis lietuvių politinėmis grupėmis, bet reikalauja, 
<ad ir grupių tarpe būtų tolerancija ir nuoširdžiai dir
bamas bendras darbas. Atgimimo Sąjūdis bendradar
biauja su Amerikos Lietuvių Taryba ir Vyriausiu Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetu. Reikia džiaugtis, kad per 30 
metų padarytas didelis demokratėjimo kelias.

Visi taip pat žinome, kad veik visas lietuvių politines 
grupes skaldo bendradarbiavimo su okupanto agentais 
klausimais, šis klausimas palietė visas grupes, pradedant 
pačiais kairiaisiais ir baigiant dešiniaisiais. Reikia ma
nyti, kad jis palietė ir vieną kitą ir. Atgimimo Sąjūdžio 
narį. Bet turime pripažinti, kad didelė šio sąjūdžio vyrų 
dauguma užima šiuo atveju teisingą, poziciją, būtent, 
nebendradarbiauti su okupantu. Laisvoji Lietuva savo 
nariams aiškina, kad bendras darbas su okupanto atsiųs
tais agentais yra naudingas tiktai okupantui; kad reikia 
vesti griežtą kovą su okupantu, kaupti visų lietuvių jėgas 
ir bandyti įtikinti galimai didesnį skaičių amerikiečių, 
.kad padėtų lietuviams' atgauti laisvę. Panašiai galvoja 
didelė Amerikos lietuvių dauguma.

Šios sukakties proga linkime Laisvajai Lietuvai tęsti 
iki šio meto vestą demokratėjimo darbą, o kur sąlygos ir 
protas leis — ji dar labiau pagilinti.
tiueųlzj uoįa

VISI BIZNIERIAI

SKELBKITĖS NAUJIENOSE

ant laisvų kojų, parodė gobšu
mą. Jie ignoravo tos deklara
cijos 13 punktą, kuriame buvo 
sakoma: Kad Lenkija turi tei
sę apimti tik tuos plotus, kur 
neginčijamai (indisputably) 
gyvena lenkų tautybės žmo
nės. Vėliau, Anglijos premje
ras Lloyd George, išsireiškė 
Lenkijos premjerui: Jūs dar 
patys nespėjote atgauti laisvės 
ir jau pradedate smurtu savin
tis kitų tautų žemes.

Lenkija, tapusi nepriklauso
ma valstybe, nesitenkino tuo- 
mi, kas jai buvo pripažinta 
Taikos Konferencijoje. Ji 
smurtu atplėšė dalį Lietuvos 
teritorijos su sena sostine Vil
niumi. Dar vėliau, 1938 metais 
jėga užgrobė dalį Čekoslovaki
jos.

Lenkijos egzilinė vyriau
sybė savo deklaracijoje paskel
bė, kad ji nepripažįsta 1945. 6. 
25 dienos Jaltos nutarimų ir 
laiko šių dienų dabartinės 
Lenkijos sienas neteisingas. 
Toji egzilinė lenkų vyriausybė 
reikalauja 1939 metų sienų.

Kaip mes išeivijoje ir tėvy- 
dirbame, veikiame ir 

jai ir mokslininkai. Tarpe jų,I laukiame, kad būtų atstatyta, 
WL Studnicki, J. Mackiewicz, laisva nepriklausoma Lietuva 
J. Niedzialkowski, W. Gu- su sostine Vilniumi, taip ir 
enther, B. Toporski, J. Wezyk, lenkai veikia, dirba, ir kovoja, 
M. K. Pawlikowski, St Sopic-' kad būtu atstatyta laisva ne- 
ki, Jozef Godlewski ir kiti. ] priklausoma Lenkija su prieš-

Kai po pirmojo pasaulio ka- karinėmis sienomis, tai yrą, su 
gen. Sosnowskis telegramo- ro, buvo paskelbta Wilsono Vilniaus kraštu.
je. įsako lenkams manifestuo- laisvės deklaracija pavergtom Pasikeitus pasaulyje potiti- 
ti savo teises į Vilnių. Tadeus tautom, Lietuva kaip ir kitos nėms sąlygoms, Lietuvai gal 
Lopalewski knygoje, antroje tautos jų tarpe ir Lenkija, savų būt vėl reikės dėl Vilniaus ko
lai do j e, “Tarp Nemuno ir Dvi- pasiaukojusių veikėjų pastan- voti ir derėtis. Budėkime, kad 
nos”, išleistoje m. Londo- gomis atgavo teisę būti laisvo- praeities tamsi Spalio 9-ji Pe
ne, Anglijoje, psl. 252 prie Vii- mis. Lenkai vos Spėjo atsistoti pasikartotų ateityje.
nians raktų nuotraukos aiškiai 
parašyta: Vilniaus raktai pa
dovanoti maršalui Pilsudskiui, 
laukia naujo išlaisvintojo ir 
gynėjo. Pirmoje laidoje tokio 
sakinio dėl. Vilniaus nebuvo.

Lenkų pulk. Leon Mitkie- 
wicz - Žoltek, buvęs Lenkijos 
karinis attache Lietuvoje, savo 
atsiminimuose rašo: 1938 m. 
“Oboz Wielkiej Polski” — Di- 
delios Lenkijos Stovyklą — or
ganizacija, reikalavo, kad Lie
tuva būtų įjungta į Lenkijos 
teritoriją. Vėliau po priversti., 
nų diplomatinių santykių už
mezgimo, Lenkijos pasiuntinys 
Franciszek Charwat, vos koją 

: įkėlęs į Lietuvą, viename dip
lomatų priėmime Kaune, pa
kėlęs taurę šampano išsireiš
kė, kad Lietuva taptų Kauno 
vaivadija Lenkijoje.

Vilniaus krašto lenkų jvai-’ 
rių organizacijų tęsiniai, kurie 
įsikūrė užsienyje, nuo 1941 me
tų leidžia įvairius periodinius 
leidinius, kaip “Lwow i Wil- 

I no” — Lvovas ir Vilnius. Jų 
leidimą remia ir su Jais bend-

Stepas Varanka

SPALIO TAMSI
Švenčiant 23-ąją Kanados radarbiauja mokslinės ir poli-1 

Lietuvrq Dieną turėtume taip tinęs organizacijos, kaip *Re-

dieną. > - Kviečiami rašyti visi, kuriems
Spalio 9-oji, tai mūsų senos rūpi surasti ketins atgauti Vil- 

sostinės netekimo diena. Tas nių ir Lvovą. “Wilno i Lwow” 
įvykis buvo 1920 m. Tai liūnos leidinio redaktoriumi buvo ži- 
praeities įspėjimas ateičiai, nomas lenkų žurnalistas, bu- 
Tiems, kurie laiko ateities Vii- vęs Vilniaus “SIowo” dienraš- 
niaus problemą išspręstai bū- čio vyr. redaktorius Stanislaw 
simos laisvos Lietuvos naudai, Mackiewicz-Cat, 1896 m. gimęs 
čia pateikiu keletą pavyzdžių Rusijoje, baigęs teisę Vilniaus 
iš lenkiškų šaltinių, kurie aiš- universitete. Žurnalisto darbą 
kiai sako, kad Lenkija nuo pradėjęs 1916 m. Vilniuje, tęsė 
Vilniaus neatsisako: jį iki 1939 m. Lenkų konserva-

Žlungant Lenkijos valstybei, torių partijos veikėjas, seimo 
1939 metais užsienyje Prancū- narys, Lenkijai žlugus atsidū- 
zijoje buvo sudarytas Lenkijos- rė Prancūzijoje, vėliau Angli- 
egzilrnė vyriausybė, kuri ir da- joje. . • 
bar dar egzistuoja Anglijoje, 1954-1955 lenkų egzilinė vy- 
Londone. Toji vyriausybė dar rrausybės premjeras. 1956 m. 
ir šiandiena laikosi prie 1939 grįžo Lenkijon ir ten prisitai- 
metų turėtų sienų. Ji dabartį- kęs prie sąlygų, parašė keletą 
nes Lenkijos sudarytų sienų knygų.' Mirė 1966 m. Varšu- 
sutarčių nepripažįsta. voje. Būdamas premjeru ne-

Westminsferio katedroje, atsisakė nuo Vilniaus.
Londone, 1944 metais lenkų Tame “Wilno i Lwow” ,s- 
aviacijos pastangomis, Vii- avaitraštyje bendradarbiavo 
niaus žvalgybinė eskadrilė į- žinomi lenkų veikėjai rašyto- nėję, 
rengė virš vienų didelių durų 
Aušros Vartų Marijos barelje
fą. Jame yra įrašytas įrašas,

] kad Vilnius būtų sugrąžintas 
Lenkijai

1944 metais liepos 7 dieną 
Lenkijos vyr. pogrindžio vadas

m Association

Tel. LAfayette 3-1083 
AUTOMOBILIAMS '61 / Mokama 1 mėty 

/ 2 /D Certįfikatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau;

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS

Taupmenos padėtos į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos duoda- pelno dividendą už visą mėnesį . -

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

VALANDOS:, Pirmad, ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak; 
IftWfr) Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta- 

dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už-

B. R. PIETKIEWICZ, Pre^

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

Mokama 4 
/į) Cerfrfikafams.

Mažiausia $5,000 
ar daugiau.

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

RUSIŠKASIS KOMUNIZMAS
IR IŠEIVIU VEIKLA

Nėra nė vienos srities, — sako 
D. Friede, — kurioje komunistai nebūtų caro pavel
dėtojai ir netęstų tradicinės rusiškosios politikos’’. Juk 
čia nėra vien tik palyginimas, bet ir apkaltinimas.

Tačiau dr. Maceina neprieštarauja vakariečių įro
dymams. nes neabejoja ti] įrodymų tikrumu. Jis tiktai 
nenori sutikti su tuo. ką tie vakariečiai įrodo — su jų 
daroma išvada, nes. kaip ryškus rusų emigrantų (ban
ditų gaujos teorijos) šalininkas, nenori priimti, kad 
šių dienų komunizmas (kaip vakariečiai teigia) yra 
bolševikinis. Kad tai yra tas pats nuo Rusijos social
demokratų partijos atskilęs ir tuo vardu pasivadinęs 
kairysis partijos sparnas, kuris 1917 m. per Spalio per
versmą paėmė valdžią. Tokiu būdu jis yra, kaip D. 
P'riede sako: “Kūnas iš rusiško kūno rr kraujas iš ru
siško kraujo".

Todėl, matyli, pritardamas rusų emigrantui N. 
Aleksejevui. kurio nuomone “Marksizmas yra dabar 
vienas rusiškosios kultūros laipsnis; laipsnis, pasisa
vinant europietiškąją apšvietę," dr. Maceina rašo: 
“Proletarinė sąmonė, kurią pats Marksas laikė sprog
dinančia. sykiu l>etgj ir kuriančia, susijungė Sovietų 
Sąjungoje su rusiškąja sąmone, ir komunizmas iš tik
ro virto rusiškumą žadinančiu veiksniu." Tai štai kaip 
dr. Maceina išreiškia santykį tarp komunizmo ir ru
siškumo. Reiškia komunizmas buvo mišinys bolševiz
mo su marksizmu, anot ruso Karsavino “europietiški

nuodą?’ ir ruso Florovskio “europietiška epidemija”. 
Vokiečio Markso, kuris gyveno ir rašė Anglijoje, kny
gose palikta nuomonė, nereiškia visos Europos nuo
monę. Markso idėjomis nesidomėjo net jo tėvynė Vo
kietija. Tik rusai (Leninas) jomis susižavėjo ir tai
kydami prie savojo bolševizmo taip iškreipė, taip su- 
bolševikino, kad iš to marksizmo tik dėmė liko... Tai
gi, ji į Rusiją atėjo ne epidemijos keliu, ne nuodų pa- 
videle. Ji buvo pritaikyta prie to, ką rusiškoji sąmonė 
iš prigimties savyje turėjo... Tad ir šiuo atveju D. 
Friede būtų teisus-.

Dr. Maceina siūlo atkreipti dėmesio j iškabos teo
rijos naivumą, primesdamas jos šalininkams, kad jie 
komunistinę ideologiją laiko tik teorija, “esą rusiška
sis žmogus nevirtęs komunistu”. Vakariečiai tik rusų 
emigrantų teigimą, kad dėl visa, kas šiandien vyksta 
okupuotuose kraštuose ir pačioje Rusijoje yra kaltas 
tik komunizmas, kuris nesisieja su rusų tauta, kad tie 
komunistai yra tik banditų gauja, laiko teorija įro
dinėdami, kad praktikoje yra visai kitaip. Argi dar 
galima- stipriau rusiškąjį žmogų pavadinti komunistu, 
negu jo komunistiškumą pabrėžia šitoks sakinys: 
“Bolševizmas yra kūnas iš rusiško kūno ir kraujas iš 
rusiško kraujo”? Juk iškabos teorijos šalininkai kaip 
tik komunizmą susieja su rusiškumu, bet neskiria ko 
reikalauja rusų emigrantai (banditų gaujos teorijos 
šalininkai). Kadangi dr. Maceina, kaip ir rusų emi
grantai, dėl visko kaltina tik komunizmą, jį laikyda
mas pasauliui didžiausia problema, todėl, savaime 
aišku, negali sutikti su Dietrich Friede priešingu tei
gimu, kad “pasauliui Rusija sudaro ne komunistinę 
problemą, l>et Rusija yra ir liks rusiškoji problema”. 
Ir, man atrodo, ne todėl, kad vašką siekių .suversti ru-

I sams, bet todėl, kad Rusiją, jis laiko nesikeičiančiu 
1 veiksniu (Rusija visados liks Rusija), o komunistinis 
režimas, laikui bėgant, gali būti pakeistas (ne svetim
taučių, bet pačių rusų) nauju režimu...

MŪSŲ TREMTINIŲ ELGSENA
Dr. Maceina lietuviams pastato du klausimus: 

kaip mes pergyvename Rusiją, kurios galion yra pa
tekęs mūsų kraštas ir kaip mes pergyvename Lietuvą, 
virtusią “Tarybų Lietuva”? Kitaip sakant: kokiais 
jausmais mes žiūrime į Rusiją kaip okupantą ir ko
kiais jausmais žiūrime į okupuotą Lietuvą? Rusiją 
kaip okupantą dr. Maceina išreiškia prof. Šalkauskio 
jausmais sakydamas, kad “šaukauskis pergyveno atei
nančius į Lietuvą rusus tik kaip rusus; kad jie perma- 
ža teikė reikšmės faktui, kad šie rusai yra komunis
tai”. > . • *'

Aš nemanau, kad prof. Šalkauskis, nemenkesūis 
intelektualas.kaip ir dr. Maceina, būtų- buvęs toksai 
naivuš bei aklas, ir į okupantą žvelgęs tik kaip į rusą* 
atėjusį Lietuvon paatostogauti. įdomu, ką pate prof. 
Šalkauskis į tai dr Maceinai atsakytų, jeigu būtų gy
vas!? Gaila, kad tada Lietuvoje dr. Maceina nesistengė 
su pačiu prof. Šalkauskiu susitikti ir išsikalbėti; iš jo 
paties sužinoti jo įsitiknmą okupaejos atžvilgiu, kad 
šiandien nereikėtų vadovautis tik kitų (gal net iškrai
pytais) pasakymais, nes pasilikęs Lietuvoje, prof. 
Šalkauskis turėjo progos geniau pažinti tą komunizmą 
ir tusūs, negu dr. Mact-ma, per visą pirmąją rusų oku
paciją išbuvęs užsienyje. Laikydamas prof. Šalkaus
kio nuomonę klaida, *jis sako: “Man atrodo, kad tos 
klaidos- mes tremtiniai ilgą laiką nedarėme: nei bėgo- 
me nuo rusų, nei kovojome prieš rusus kaip rusus.”

Tas žodis “mes”, kuris eina su kiekvienos dr. Ma-. 
ceinos minties išreiškimu (kalbėjimas per mūsų pro-, 
tus) rodo, kad jis siekia visus išeivius apspręsti prieš 
jų pačių valią. Reiškia, ne vieno čia dr. Macenos nuo
monė, bet atseit mes visi taip galvojame, mes visi tuo- 
keliu einame, tokiu kokiu jis norėtų, kad mes eitume. 
Toliau jis vėl akcentuodamas “mes” rašo: “Mes bėgo- 
me nuo komunistų ir kovojome su komunizmu. Kitaip 
tariant, Rusijos atžvilgiu mes nebuvome šalininkai 
nei banditų teorijos, kurią skelbė rusu emigrantai, nei 
iškabos teorijos, kurią piršo vakariečiai sociologai. 
Mums buvo aišku, kad komunizmas Rusijoje yra dau
giau negu tik gauja ir daugiau negu tik iškaba; kad 
jis ten yra virtęs viso rusiškojo gyvenimo veiksniu ir 
kad šis veiksnys yra atėjęs su sovietine okupacija ir į 
Lietuva.” t

(Bus daužau)
TAISOME KLAIDAS

šių metų rugsėjo 27 d. atkarpoje, 3 skiltyje, atspaus
dinta: “...kai rusų dėl lietuvybės kalintas Sibiro kan
kinys J. Kreivėnas ruošėsi atvykti Chicagon, tai nuo 
broliškų sutiktuvių vysk. V. Brizgys a įkalbėjo 
turėjo būti “kai».. J. Kreivėnas atvyko Cbicagon, 
Draugo žmonėms nerūpėjo- jį sutikti kaip bra^ ir 
telį ,. r

Vysk. Brizgį ir skaitytojus atsiprašome.
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8-3229

DR. ANNA BALIUNAS
-AKIŲ, AUSŲ, NOSIES, 

IR GERKLES LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠER1JRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

ATVIHAS LAIŠKAS
KĘSTUČIUI MIKLUI
Miami saulėtą š.m. rugpjūčio 

popietę, gavus iš Tamstos leidi- 
(apie 30 pust žodinio tek- 
Batum veiklos dešimtme- 
paminėti, prasidėjo pokal-

SOTERO NARBUTO
* ĮPĖDINIAMS

lygi hfttų apsaugoti Didžiųjų 
Ežerų krantai nuo irimo.

Chicagofi srities atstovai sa
ko, kad ta priemonė padaugin
tų geriamo vandens gavimą 
siauriniuose priemiesčiuose ir 
asinizacijos reikalams - visoje 
Chicagoa metropolinėje srityje.
- Kanada 8r kongresmanai iš

SOSHUNKiMU
t-Vgį-W1 a minu hjbimw

ŠVENTO RASTO pamokymai ir paaiškinimai 
kiekviena diena sotini krikščioniui

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
į Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid. 338-2233 
OFISO VALANDOS; 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 
antrad., penktaienį nuo 1—5. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

val.3 
tree.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S^Aanheim Rd.,Westchester, Iii.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
i et: 5ox-Z/2/ arba 5oz-x7z&

REZ.: GI 8-0873

DK. W .L1SHN -L1SINĄS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIHURGlJA
6132 So. Kedzie Ave./WA 5-2o/U 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Mi 3-Ou0I.

Telef. BE 3-5893

DR. A. B. GlEVELKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYbĖ AKIŲ LIGOS

3907 West 103rd ,Srreet
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. V. JUCASt
į 489-4441 1 561-4605-

fc, -- z~-
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA

1002 N. WESTERN AVh. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso teL: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IK CrtlKUKUAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET

BALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir pensta- 
Oieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
ilk susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

nėlį 
sto) 
čiui 
bis.

Tamsta, pabrėždamas, kad 
už šį leidinėlį iš Batun’o kasos 
neišleista nei cento, pareiškei, 
kad Altą nesirūpina, svetimo
mis kalbomis, informacinių 
rinitų leidinių išleisti- Altos 
1976 m. išleistą leidinėlį “Lithu
ania”- esą net nepatogu kam 
nors pasiūlyti. Tačiau Altą išlei 
džiauti net ir visai nenaudingų 
leidinių lietuvių kalba, kaip va 
savo veiklos trisdešimt metų is
torija. Leidinys kainavęs dvi- 
dešim (20) tūkstančių dolerių, 
kurie išleisti iš Altos kasos—at
seit aukomis sutelktų lėšų Lie
tuvos siekimui.

Tarp kito, šis leidinys esąs 
užsigulėjęs ir juo tebesą užgroz 
dinta Altos centro patalpa.Toks 
tvirtinimas sukėlė manyje neri
mą. Todėl ir pasiteiravau Altos 
centre kaip tikrumoje yrą, su 
manim u leidiniu.

Gavau atsakymą raštu, kuria 
me parašyta, kad trys tūkstan
čiai (3,000) egzemp.“Amerikos 
Lietuvių Taryba” išleidimas 
kainavo $11.545. Iš garbės pre
numeratorių ir leidinio pirkėjų 
gauta apie $8,000. Taigi iš ka
sos padarytų išlaidų Lieka tik 
$3,545. Sandelyje yra dar liku
sių nepilnai 200 (du šimtai) 
egz.

Sužinojus šią tikrovę, manyje 
Įtampa atsileido. Bet p,.K. Mik- 
lai, kiek plačiai Tamsta esi pas
kleidęs šią (Tamstos sukurtą,’ 
ar kad ir tik naiviai prisiimtą 
iš kilų) paskalą?! Kiek lengvai 
patikinčių esi suklaidinęs? 1

Kaip matosi, ši paskala yra 
netiesos skleidimas. Tat. ne tik 
nealesiribojus nuo skelbiamos 
netiesos, bet ir paveikliai neat- 
aukus' paskleistą jmie!ą—iF nesu
gėdinus šio mėlo kūrėjų, kyla 
abejonė, ar Tamstos užima
mom pozicijom (Balun pirmi
ninkas ir L.B- Tarybos narys) 
belieka pakankamo iškilumo?

Dažnai spaudoje šūktelėjama 
apie įsibrovėlių (komunistų ar 
jų pataikūnų) kurie mus skal
do iš vidaus. Neprileidžiu, kad 
K. Miklas būtų vienu ar kitu. 
Bet nurodytas melo skleidimas 
yra aiški mūsų skaldymosi prie 
monė. v -

DR. FRANK MUKAS 
k OPTOMETRIŠTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
26rt W. 71*f St. — TeL 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir

< “contact lenses”, 
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEI8UTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IK 

i PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST t>3rd STREET

Vai.: anwad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. -

Ofise telef.: 776-2880 
Naujes raz. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

TeU PR 8-1223
OFISO V AR: pirm., an trad., trečiad.
Ir penkt. 2-4 ir 6-3 val^ vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban 
- dažai. Speciali pagalba Kojom.

(Arch Support*) ir L t.

2450 Wosf 63rd St.. Chicogo III. 60629 
T«Uf4 PRotooct 6-5084

Linksmumo arba liūdesio valandom 
jgražiauaies gites k 

ptu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R, PETRO (PUT***J t AS) 

DAUBARŲ SONUS

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

REM KITE TUOS BiZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE“

Neseniai Amerikoje mirė So- 
teras Narbutas, gimęs apie 1890 
metais, Daubaraičių kaime, Pa 
nevėžio apskr., palikdamas ne
didelį turtą. Nuo atvykimo iki 
mirties gyveno Hartford, Con
necticut valstijoje. Yra žinoma,,
kad jis turėjo dėdę ir gal kitų. distriktų prie Illinois ir Missi- 
giininių New Jersey valstijoje-' ssippl UP1Ų YTR priešingi suma-

Giminės arba apie juos ži
nantieji malonėkite rašyti Lie
tuvos Generaliniam Konsului 
New Yorke
Consulate General of Lithuania

41 West 82nd Street,
New York, N.Y. 1002L

Del vandens lygio
Michigano ežere

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmų komitetas pasiūlė Mi
chigan© ežero vandenį prie Chi- 
cagos penkių metų išbandymo 
laikotarpiui nuleisti tris kartus 
daugiau kaip ligšiol.

Atstovų Rūmų Viešųjų Darbų 
Komitetas teigia( kad padidinus 
nuleidimą iš 3,2000 kūbmių pėdų 
vandens per sekundę iki 10,000 
tuo būdu nužeminant vandens

nymams “skalauti” daugiau Mi- 
chigano ežero vandens Uline j aus 
vandens keliais. Kanada prisi
bijo, kad vandens lygio numažė- 
jimaa pakenktų navigacijai, re
kreacijai Ir hidroelektrinėms jė
gainėm Siaurinėje St. Lawrence 
upės Jūros Kelio pusėje, o Dli- 
nojaus atstovai bijosi,, kad pa
didintas vandens nuleidimas ap- 
tvindytų jų farmų laukus.

Tačiau Kongresui šį šeštadie
nį išsiskirstant tas klausimas 
nebūtų įmanomas suspėti svars
tyti.

Schorr pasitraukia
NEW YORKAS. — CBS žur

nalistas Schorr, labai pa
garsėjęs paskelbdamas slaptus 
dokumentus, pasitraukia iš CBS 
korespondento pareigų. Jis pa
skutinius 7 mėnesius skaitėsi

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros 
klubas turės poatostoginj susirinki
mą trečiadieni, spalio 6 d. Vyčių sa
lėje. 2455 W. 47th Street. Pradžią 1 
vai. po pietų. Nariai prašomi įsidė
mėti kad susirinkimas bus trečia
dienį. o ne antradieni kaip visuomet

Visi nariai ir norintieji būti na
riai kviečiami atsilankyti. Bus daug 
svarbių pasitarimų ateities reikalais. 
Po susirinkimo vaišės A Kalys

CBS tarnautoju be teisės dirbti. 
Bet jam alga buvo mokama.

Schorr už neteisėtai gautus 
ir paskelbtus dokumentus buvo 
po priesaika apklausinėjamas se
nato etikos komiteto, norint su
žinoti, kas, būtent, išvogė tuos 
dokumentus.. Jam atsisakius iš
duoti dokumentų vagies pavar
dę, etikos komitetas nedrįso jo 
pasmerkti, nenorėdamas įsivelti 
i konstitucinės teisės ilgą krizę. 
Scjiorr save gindamas rėmėsi' 
konstitucijos pirmuoju priedu.

• Meksikos įlankoje didžiau
sią problemą sudarė plėšrioji 
žuvis — shark. Juos labai sun
ku išnaikinti nes kiekvieną die
ną atsiranda apie milijoną nau
jų-

Watch your money 
put on weight.

" *»

Your money is different 
than you. The more weight it 
puts on the better. The fatter 
it gets, the healthier it is. To 

help your money gain the 
most, give your money the

Bendrai panašių priemonių 
galima būtų išvardyti ir iš kitų 
šaltinių.

Tokie šmeižtai kyla iš savęs 
pervertinimo — taigi pasipūti
mo išdava. O tai ir yra tikroji 
mūsų nelaimė.

Petras šilas.

NUSIŽUDĖ DETROITO 
POLICININKĄ -

DETROITAS. — Detroito poli
cijos trečiojo laipsnio leitenan
tas pasižymėjęs karo veteranas 
Reginanld C. Harvel spėjama 
pats nusižudė, paleisdamas du 
šūvius į krūtinę rugsėjo 29.

Jis buvo tardomas, kaltinant 
jį turėjus reikalų su narkotikų 
platintojais.

a t Standard 
Federal Savings.

O.lf

7.90%
7.08% sr
0.0 1%

6.002%^
E QQo/

r Come under our wing 
We care what happens to you.

Certificate Accounts’ 
mint mu m terms: 
St.OOO-6 years

^T-4/ 0/ Certificate Accounts’
■ /O TO minimum terms:
1 > C. $1.000 -4 years

/ Q7 Certificate Accounts' 
minimum terms: .

V /v months

/Raį a. Certificate Accounts' 
mintmum terms:

V /Z /V $1.000-1 year

I* *>/ Q/ Certifteete Accounts 
minimum terms:/4 /O $1.000—90 days

/ ft/ Passbook Sevrngs
*/A TH ‘fiterast paid to

W /H /V dato of ^thdrawal

Yield based on interest (compounded daily) 
accumulated for one year. >

•A substantial interest penalty ts redutred for 
early withdrawal of certificate accounts

ST/WD/IRD FEDEtyM. S/^INGS
Office 4192 Archer Avenue, Chicago. Illmois 60632 phone: 847-1140

Deweers Grove Office: 5100 Forest Avenue, Downers Grove, Illinois 60515 phone: 963-1140
Lomberd Office: (1st Federal Savings of Lombard), 23 North Main, Lombard, Illinois 60148 phone: 627-1140

TeL WA 54063

PER ANNUM
PASSBOOK 
ACCOUNTS

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA

BRIGHTON

PER ANNUM

$5000 or more 
minimum 

30 month*

Apdrausta* perkraustymas 
II Įvairi y atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRonttar 6-1882

GėLftS VISOMS PROOuMS

Beverly Hills

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0633 Ir PR 8-0834

✓

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT P5RANNUM 

certificates 
$5000 or more 4 year min.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER-A YENUE 

CHICAGO.' ILLINOIS 60832

TEL.: IA 3-8248

(West of California ave.)

"Vakare ir ryte Ir vidudieny ai dejuoju Ir laukiu, o jis iigirde ma- 
bris#" M Pxlma 55:17.

Nėra abejonės, kad geriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie, 
kurie reguliariskai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Danielis. (Dau. 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 
nepalyginamai daug palaimų. Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pasisventusia žmogaus gyve
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmogui malda darosi dar svar
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėją arba Gynėją pas’Tėvą, 
Jėzų Kristų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis į 
dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? { klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F, ZAVIFT, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. L1TUANTCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50lh Ave., Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

PER ANNUM 

$1000 or more 
1 year miru

SB!#

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpuhlic 7-1213
2.314 WEST 23rd PLACE ' Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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ELEKTROS ĮRENGIMAI. 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel.: 927-3559
-

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENY3tS 

Pardavimas Ir Taiaymaa 
2444 WEST STREET 

TeJefj REpublIc 7-1941
. r

m i m i i ■ , ■ iaii i —

r M- ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
<259 S. Maplawcod. Tele 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
likvlaflmal, pildomi platybės pr* 

tymai Ir kitoiti blankai.

SKAITYK Hl K1JLAM rATARK
SKAITYTI ’NAUJTKNAS*

254-7287.

Tek 434-6977, 2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

Banke saskaita Bražinskams

TURI NUOLATINIŲ DARBŲ PATYRUSIEMS VYRAMS IR MOTERIMS

2625 WEST 71 STREET
Tel 737-7200; arba 737-8534

GAGE- PARK išnuomojamas švarus 
kambarys dirbančiam arba pensinin-

72-TROS ir Artesian. 2 butu mūri
nis. Naujas garažas. 2 židiniai. Pilnas 
rūsys. $26.500. ’’’ . x

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

Šį'parengimą remia patrioti
nės organizacijos, ;. /

Call Frank Zapolis 

320814 W.95trh St. 
GA 4-8654

Walter F. Mondale, demokratei par
tijos kandidatas viceprezidento parei- 
gomsA Minnesotos senatorius Mondale

Erdvus 4 miegamųjų Georgian.
vonios. Centrinis^ šaldymas. Prie 72- 
tros ir Whipple. Tik įmokėti $3,750.'

STASE’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avenue 

Tel. 436-4184 
Sav. Stasė Bacevičienė

Tiktai stipri Amerika gali at
silaikyti prieš komunizmą ir. pa 
dėti atgauti laisvę Lietuvai ir 
pavergtoms tautoms. , 'A:

American Security Council 
(privati pa trofinė organizacija} 
yra pagaminusi garsinę filmą>

-‘ONLY THE STRONG”
(TIKTAI STIPRIEJI),

2 ACRES ESTATE. 8 room residence 
with 2 baths.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

HEATING and air 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

— Genutės Spaustuvė labai 
prieinamomis kainomis spaus
dina lietuviškas ir angliškas 
knygas. Kropštus ir skubus pa-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

3059 Lincoln Ave., Chicago UI. 60657
Tel. (312) 248-2646

RENTING IN GENERAL 
M u o tn o į

Siuntiniai į Lietuvą 
: ; ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r Avė 

{Chicago, IH. 6063X Tai. YA 7-5980

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ffi ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

— R. VILIAUS Poezijos kny
ga VAKARŲ VĖJAI, Z110 psl. 
dar galima- gauti5 Naujienose, 
prisiunčiant 5 doleriui. — - -

— Bražinskai dalyvaus Lais
vosios Lietuvos sukaktuvinia
me minėjime. Laisvosios Lietu
vos 30 metų sukakties vakaras 
Įvyks šeštadieni, spalio 2 dieną, 
šaulių Namuose. Pradžia 7 v. 
vakaro. Bilietus galima užsisa
kyti skambinant šiuo telefonu: 
476-3371. (Pr.)

Ltotuvly kalba: Yasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 

” - ’-00 v. popiet. — šeštadieni ir 
: sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.
ryto. - •
Telef.: HEmlock 4-2413

- AR JAU PASIDARĖTE ' 
SAVO TESTAMENTĄ?

.Tuo reikalų Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, .teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” Jšleista 
knyga/-- -

nai Austin
Tel. 421-6100.

AL. IR IGNAS
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO

58-tos Ip Western Avenue kempes

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-8165ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA

Jeigu Įdoma.ujatės Įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur
to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės 
vadovaujama lietuviška Įstaiga

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

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

DĖMESIO
80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas penrlnlnkamz 

Kreiptis
A. L A U R A f T • 5 

4645 So. ASHLAND A VE. 
523-87

ti 59 ir Talman.
PELNINGAS investavimas — tri

jų apartm. med. ir biznio patalpa 
Žemi taksai. Brighton Parke.

SOPHIE BARČUS
- RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490A. M.

NAMU REMONTAS
DIRBU VISOKIUS DARBUS:
DURIS. LANGUS LAIPTUS

PORČIUS IR PAKELIU,. JEIGU 
REIKALINGA.

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

PRIEŠSEZONINJS IŠPARDAVIMAS

europietiškų rudeninių ir žieminių (šiltų) batų už J4 kainos! 
Paskubėkite, laikas ir kiekis ribotas-
Krautuvė atdara ir sekmadeniais nuo 12 iki 5 vai. yak.

NORDEN IMPORTS

Stalo sidabras ir stalo stain
less steel Terroj 3235-37 West 
63rd Street, Chicago, BL, 60629, 
telefonas— (312) 434-4660, da
bar ir visada išpardavimo kai
nomis, t. y. su. 30—40% nuo
laida nuo pilnų setu kainų rin
koje. Wallace sterling (pilno 
sidabro) dirbiniams nupigini- 
mai laikomi ne tik setams, bet 
ir jų dalims. (sk)

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

tarnavimas. Rašvti: 236 Court 
St.,. Hot /Springs; ■ Arkansas 
71901. TeL (501) 623-6798.

(Pr.)

— Kiprui Bieliniui paminklas 
irgi numatytas tos pačios for
mos, kaip ir prof. Kairiui. Šie 
paminklai bus pastatyti greta 
vienas kito tame pačiame Lie- 
tuvių Tautinių kapinių, Chica
go)e, sklype. Nors komitetas 
K. Bielinio paminklui aukų la
pų dar neišleido, bet jau dau
gelis iš anksto yra Įteikę aukų 
kai kuriėms komiteto nariams.

REAL E5TAT€ «g SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

LIETUVIS z/
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St 
(Town of Lako)

Dažo namvr H ladko Ir H vidaus. 
Darbs^ga rantuotas.

Skambinti YA 7-9107

CLEANING WOMAN 'h 
Experienced Woman needed. Full 

time for home and office cleaning in 
Flossmoor. .

CALL MARGARET
. 754-1317

Po paskaitos — .diskusijos.
Įėjimas neapmokamas, .

Rangia , laikraštis . Laisvoji
Lietuva. >

' PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vv. Cermal Roa*" Chicago I? Virginie 7-7747

tė sveikinimą. Povilas ir Gertru 
da Dargiai, kaip Pittsburgho 
Sandaros 36 kuopos delegatai, 
dalyvaus Sandaros seime, kuris 
Įvyks lapkričio 14 d. tame pa
čiame viešbutyje, kur bus ir 
ALTo metinė konferencija.

— St Petersburg© lietuviai 
— Monika Jonynienė, Mont-! ruošia pagerbimo banketą dail. 

realio lituanistinės mokyklos Antanui Rūkštelei 70 m. am- 
vedėja, pakvietė baigusius šią žiaus sukakties proga. Rengi-

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.

PLATUS LOTAS arti §v. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

— J. šiaučiulis, KLB Mont- 
realio apyl. pirmininkas ir- ži
nomas visuomenės veikėjas, 
yra retas medžio puošmenų spe 
cialistas, 1953 m. įsteigęs Baltic 
Woodwork b-vę dirbti, puoš
nius baldus bei medines įren
gimų detales. Jo darbą bei Įmo
nę, pradėtą su $a00- kapitalu, 
aprašė Motreal Star dienraš
čio rugpiūčio "21 ir 27 d? šešta
dienio priede' /‘Scene”.

REIKALINGAS PRIEVAIZDA —
“ < MAINTENANCE MAN - 

patyręs prie mašinų ir bendrų fabri 
ko darbų. Reikia mokėti kalbėti ang 
liškai.

BURDEN AUTO M ATI V E
“ 4914 So. Paulina

R- L. Bendruomenės Centro 
Valdyba savo posėdyje 1976 m. 
rugsėjo mėn. 29 d. nutarė pa
remti daug iškentėjusius Pra
ną ir Algirdą Bražinskus. Jų 
paramai atidaryta sąskaita — 
Nr. 1681, Midland Savings and 
Loan association, 2557 West 
69th St., Chicago, Ill. Posėdžio 
metu buvo surinkta graži pra
dinė suma.

Visuomenė prašoma savo au
komis paremti Praną ir Algir
dą Bražinskus. (Pr-)

zidentas ir Sandaros centro vai 
dybos vicepirminįnkas, Sanda

le, ryšium

organizacijų 
tik -?2 už $1,000 ap

draudę. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi- 

Naujiėnoa
(Pr)

mokyklą būti pamokose stebė- ino koinįlt tau jtyna ĮL CmL'Y* 
tojųią ir tuo am^įją/JįsftAytojų^dĮcnėi V.- Kieivienė,- A. Aliliatts- 
darbuį. Mokykloje juoko S, Alijicenė; <). 1*etrikiėnė;: l:; Valaus- 
šauskienė, J. Adamonievė, J. kienė. S, Tamuhiitis/ A. Pocius, 
Baltutinienė, scs. M.-Paula, R.'A. Plepy 
Lukošcvičiutė, M. Malcienė, E 
Na.vikėnienė, knit. <ir. F. Juce
vičius ir R. to. Mokytojos 
darbą praliejo S- Mikalajūnaitė, 

praktikantės'-J. Adainony-

— Užtikrinsite sau. ateitį, in
vestuodami santaupas Į žemę 
šiltame krašte. Dviejų akru- 
sklypai tik 6 mylios nuo Hot 
Springs, Ark. Pirkusiems kelias' 
apmokamas. Skambinti Chica- 
goje 448-1456, o Hot Springs 
telefonas 502 — 624-4000. Sli- 
vinskas. (Pr-)

(Pn« H»l«tad Ir Expressway, patogi vieta visokiam susisiekimui 
ATDARA NUO PIRMADIENIO IKI PENKTADIENIO « VAL RYTO — 4:30 VAL. POPIET.

HART SCHAFFNER AND MARX
Didžiausias Amerikoje specialiai siūtos aprangos gamintojas. (Visiems lygių galimybių darbdavys).

kuriame matysite amerikiečių 
ir rusų apsiginklavimo palygi
nimą ir susidarysite vaizdą, j 
ką veda' pastangos nugikluoti 
Ameriką ir :ką tai gali reikšti 
Lietuvos bylai) / . j

Filmas Only The Strong bus 
rodomos š- m. spalio 8 d. 7 yaž. 
vak. Marquette Parko salėje 
(Kedzie. ir Marquette Rd. san- 
kryžoje).

Po filmos kalbės žurnalistas 
VILIUS BRAŽĖNAS iš - Fort 
Myers, Floridqg, knygos Sąrriok 
slaš Prieš Žinapiją autorius*, te? 
ma: Lietuvos - Laisvės Byla ir 
JAV Užsienio Politika.

Tašakyti tiėsąjsiaisj laikais 
yrapatssvarhiaUsiaš.reikalasir 
būtiniausias’ uždavinys. Dėl tiė- 

teisybės Naujienos nie- 
kuomet nėbijojo ir nebijo kąn- 
fronjąęjjbįsį jįors dabar daug 
kas-kad ben- 
dradarbiavimaš su sovietais yra 
patriotinis* aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją ' pavergtie- 
siems . lv ' •

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos --negali ’ toleruoti Lietuvos 
Okupacijos' -itbleraottriii' palikti 
Įvairių tipų bendradarliiautojus 
visiškoje laisvėj ė.

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

MES JUS IŠMOKYSIME DIRBTI ŠIUOS DARBUS. . -•> r

PO APMOKYMO, PATYRĖ OPERATORIAI UŽDIRBA VIDUTINIŠKAI 
VIRŠ SI PER VALANDĄ. .VI JA

Daug mūsų tarnautoj^ visuose skyriuose yra lietuviai ir kalba gimtąja kalba. v

JUMS NEREIKIA KALBĖTI ANGLIŠKU! !
AAes turime labai liberalę priedu programa, i kurią jeitu:-
SVEIKATOS APDRAUDA VISAI ŠEIMAI, VELTUI DANTŲ APŽIŪRA, VELTUI AKINIAI, NEMOKAMAS VAIKŲ PRIEŽIŪROS CENT
RAS, PENSIJOS PLANAS, APMOKAMOS ŠVENTtS IR TRYS SAVAITĖS ATOSTOGŲ PO PIRMŲJŲ TARNYBOS METŲ. TAIP PAT 
YRA VELTUI 2 ANGLŲ KALBOS PAMOKOS KIEKVIENOS SAVAITĖS VAKARAIS NUO 4:30 IKI 6 VAL. V. JAS GALITE LANKYTI 
TUOJAU PO DARBO.
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI: PERSONNEL OFFICE ~ * T

728 WEST JA CKSON BLVD.

— 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 — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudą organizacijų na
riams

TESTAMENTAI
Su legališįomis formomis
Knyga su formomis -gauna

ma /Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina S3.. Su legališko- 
mis formomis —- $3.50.
/ Užsakymus su Money.orde- 
rin siusti: .“Naujienos”, 1739 Sr 
Halstęd S t., Chicago III. 60608.

hurst. III., ilgametis Naujienų 
skaitytojas, gyvenęs Waukega- 
ne, atsiuntė tokį laišką: “Su di
deliu gailesčiu t tiriu...pranešti, 
kad prenumeratos nepratęsiu: 
Aš esu jau 89 metų—ir mano 
akys jau skaitymui netarnau
ja. Man tikrai labai gaila su 
Naujienomis skirtis,- -jas1'' skai
čiau nuo 1942 m. Aš iš visos 
širdies linkiu Naujienoms ilgai 
ir gerai gyvuoti”. Dėkodami L 
Motėjaičiui už laišką ir gerus 
linkėjimus, pranešame, kad pla 
tinimo vajaus proga. Naujienos 
yra siunčiamos susipažinimui 
2 savaites nemokamai.Visi skai 
tytojai prašomi remti-. Naujie
nas ir jas platinti, visi lietuviai 
kviečiami i jas atkreipti dė
mesį, susipažinti ir tapti prenu
meratoriais. •

ELMHURST 
312 Hagens 

Open. Sunday 1 to 5 
' New brick, 3 bedroom bi-Ievel. At

tached 2 car garage.
1 ful and 2 — % baths. Finished 

rec.-room.
Completely plastered. Cent. air. 

cond. Mid. 7O’s’_ ’
BUILDER — 386-2951 .

Didžiausias kailių 
pasirinkimai

vieninteli
flietuvi ka1i1nfrnkY

ChlatgojB ——UMg

^jLNORMANĄ 
®®ūk>URŠTEINĄ

263-5826 
(Utaigoa) ir 
6774489 t :

(bato) -

...-71-MOS ir Rockwell. 2 butų medi
nis. Pilnas rūsys. Garažas. $18,000.

BUDRAITIS RALTY CO.

4243 W. 63 Street 
Tel.: 767-0600.

135-TA IR ARCHER AVĖ.
LEMONT.. ILL 
TeL 257-5861.

— Anna ir Juozas J. Bimba 
NcwimhI Kichey, Fl., pratę
sdami prenumeratų, atsiuntė 
Mašinų fondui *10. Ikmia An
na ta proga taip rašo: “Juozas 
buvo sunkiai susirgęs ir būva ° 
dvi savaites ligoninėje, o dabar j te 
yra slaugymo namuose kol vi
siškai sustiprės. Aš jam ten nu- 
vežu Naujienas. Priimkite nuo 
mūsų sveikinimus ir auką Ma
šinų fondui”. Linkėdami grei
tai sveikti ir tvirtėti, dėkojame 
už dovaną.

— Vladas Dantas, Willough
by Hills, Ohio, platinimo va
jaus proga tapo ne tik Naujienų 
skaitytoju, bet ir rėmėju, užsi
sakydamas jas vieneriems me
tams ir įteikdamas $4 auką per 
mūsų bendradarbi Kazimierą 
Karalį, gjrv. Klevelando mieste. 
Naujasis mūsų skaitytojas p. 
Dantas yra demokratinio nusi
statymo, dosnus tautinių bei 
bendrųjų darbų, taip pat lietu
viškos patriotinės spaudos rė
mėjas. Dėkojant jam už dėmė
si ir už auką, o p. K. Karaliui 
už patarnavimą, malonu prane
šti gerą žinią visiems skaityto
jams.

«— Olga Rypkevičiūtė, Uni
versal Taupymo ir Skolinimo 
B-vės vedėja, įteikė $25 U. S. 
Taupymo lakštą Naujienų va
jaus reikalams. Jos dovana, 
kartu su kitais vertingais daik
tais bus paskirstyti Naujienų 
banketo metu spalio 24 d- Per
sonality Lodge salėje, 6649 Ar
cher Avė. Bus suteikta galimy
bė laimėjimuose dalyvauti vi
siems skaitytojams. Banketo 
rengėjų komitetas maloniai 
kviečia visus į banketą ir vietas x
grupėmis arba pavieniai rezer-(ros centrui Chicagoj 
vuoti galimai anksčiau sėkmin su Sandaros veiklos 62 metų i ... •» * tgesniam banketo planavimui I paminėjimu ir pobūvių, prisun 
bei tinkamesniam viešnių ir 
svečių priėmimui.

— Zigmo Lapino vadovauja
mas Montrealio lietuvių ansam 
blis “Gintaras” atžymėjo savo 
veiklos dešimtmetį nuotaikin
ga iškyla prie Dainavos ežero 
Laurentidu kalnuose.

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

1% AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
TSNTTQMFXTAMAS 4 kambarin nau-^ savininkui ir dar geros pajamos. Ar- 

jai dekoruotas butas angliškam beis- 
ne visuomet sutinka su Jimmy Carte- mante Brigton Parko apylinkėje! TeL 
riu, bet jiedu abu važinėja po kraštą 
ir sako kalbas, kviesdami žmones bal
suoti už demokratu kandidatus.

K. Kleiva, J. Juodis 
. ir A. Bacevičius. Komitetas jau 
-Į rezervuoja vietas, nors banketo 
; laikas dar nėra nustatytas dėl 
, Lietuvių klubo patalpose vyk

domo remonto. Dail- A. Rukš
lelės kūrybos sukaktuvinė pa
roda dabar yra IJetuyių Tauti
niuose namuose Chicagoj ir tę
sis iki spalio 10 d.Tikimąsi, kad 
parodą aplankys daug meno^mė 
gėjų ir A. Rykštelės bei jo kū
rybos gerbėjų.;

— Sandaros piknikas - pobū 
vis įvyks šj sekmadienį, spalio 
3 d- Lietuvos Vyčių salėje ir 
darže, 47 St. ir Cambell Ave. 
Gros Joniko orkestras, bus do- 

j vanų paskristynias, kugelio 
kontestas ir kt. Pobūvis pyks 

Ignas Motejaitis iš Linden nors ir blogam orui esant. Ren
gimo komitete yra Jonas Evans, 
Algirdas Brazis* y. Uznis ir kt.

— Naujo “Technikos žodžio”, 
numerio vyiršelyjė- yrar • įdėtas 
prof. Stepono Kairio paminklo 
perspektyvinis vaizdas. Sekant 
projekto brėžinius .( inž. B'. Ma 
sioko ir arch. A. Kerelio) % šį 
perspektyvinį piešinį atliko Pet 
ras Aleksa, savo darbais pasižy
mėjęs kaip dailininkas įvairiose 
meno srityse.

BESI THINGS IN UFE

State Farm Life Insurance Company

— S.--L—A. 134-tos Moterų 
Kuopos kortų ir bunco žaidi
mas įvyks š. m. sekmadienį, 
spalio 3 d. Dariaus-Girėno salėj. 
4416 S. Wstern Ave., 2:00 vai. 
p. p. Įėjimas $1.25. Bus išdalin
ta daug puikių dovanų ir vai
šės. Valdyba kviečia visus gau
siai dalyvauti. (Pr.)




