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kar paskyrimai jau padaryti ir

Tuoj po šio prezidento Fordo

laukti kol HEW7 žodis stosis kū

e Montana, Ohio, West Virginia, 
Kentucky, New Jersey, Califor

nia, Connecticut, Kansas, Ma
ryland, Georgia, Oregon, North 
Carolina, South Carolina ir Ha
waii pranešė, kad jos skiepijimo 
programą tęs bė' pertraukos.

Tik Pittsburge trys 
įskiepyti mirė .

Komputerio sistema yra įtai
syta Illinojaus finansų departa
mente Springfielde. šalpos .če
kius vėliau gaus koks 50-70,000 
Illinojaus bedarbių. ^ -•

šiltas
Saulė tek* 7:00, leidžiasi 6:1$

Amerikos Lietuvių 
Tarybos rinkimai

ir tvarkai”. Naujuoju įstatymu 
federalinių nusikaltimų skaito- 
mi pasikėsinimai Nužudyti, pa
grobtu Žmogų rr visa eile pikta- 
darysČfy', kirr piktadariai išsi
sukdavo nuo’pelnytos bausmės.

sė’-įvyko 'spaudos-' konferencija, 
kur dalyvavo .daugybė laikrašti-- 
ninku, radijo ir televizijos atsto
vų. Delegacijų-pariai padarė sa
vo pareiškimus. Dr. K. Bobelis 
pažymėjo, - kad. -jis patenkintas 
prez. Fordo.pareiškimu, bet tu
ri rezervacijų dėl Kisingerio ve
damos politikos: Paklaustas, 
kokios tos rezervacijos,. dr. K. 
Bobelis iškėlė, kad Kisingeris 
savo užsienio politinėje veiklo
je daug kalba ir dirba dėl žmo
nių teisių Afrikoje, bet tyli dė 
Rytų Europos.

x ALT Informacija

NEW DELHI. — Indijos Air
lines Caravelle keleivinis spraūs- 
minis lėktuvas pakilęs ii Bom
bay aerodromo skristi j Madras, 
vos pakilęs užsidegė ir nukrito, 
užmušdamas visus 89 keleivius 
ir 6 įgulos narius.

Gelbėjimo komandos rado patį 
lėktuvą ir daugumą keleivių ne- 

I be pilį štamai apdegusius. .. >

20544 Chicago, Ill. Ketvirtudienis...bpalio-()ciolx-r 14, 1976

* WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Fordas pasirašė įstaty
mą, pripažintą bene svarbiausiu 
Kongreso darbu, kuriuo Aplin
kos Apsaugos Įstaigai (EPĄ) 
suteikiama galia kenksmingus 
chemikalus patikrinti ir ištirti 
prieš juos paleidžiant j rinką, 
o ne jau paleidus, su teise ras
tus kenksmingais visiškai už
drausti, arba leisti ribotai ir su 
atsarbumo nurodymais.

tų, jei jie atsiguls į-ligoninę ant
rą kartą laike 59 dienų. Anksčiau 
tokio mokėjimo nebuvo.
■' Senato komitetas yra ištyręs, 
kad . Medicaid kiekvienais metais 
sumoka išeikvotojams ir. suk
čiams 3-5 bil. dol., bet esą, ad
ministracija nekreipianti' dėme
sio. .. . ■. : .

Amerikos Lietuvių Taryba 
lapkričio 13 d. Sheraton Tower 
viešbuty, 9333 So. Cicero Ave., 
Oak Lawn, Ill., šaukia savo 36-tą 
suvažiavimą. Jame bus Ameri
kos'Lietuvių Tarybos, valdybos 
ir iždo globėjų rinkimai, toli
mesnių veiklos gairių nustaty
mas, metinis valdybos, Altos at
stovo Washingtone, iždo globė
jų pranešimas. Altą sudarančių 
organiacijų pirmininkų pasisa
kymai, skyrių atstovų praneši
mai.

Afrikos vaikų kova prieš alkoholį

CAPE TOWN, Pietų Afrika. 
— Mokyklų mokiniai antradienį 
krėtė visus važiuojančius į juo
džių ir mišrių rasių apgyventus 
Cape Town priemiesčius ir daužė 
vežimuose raštas bonkas su al
koholiu. Prieš tai mokyklų mo
kiniai buvo užpuolę keturias li
kerių parduotuves, kuriose*su
naikino visas alkoholio atsargas. 
Juodžių ir mišrių rasių jauni
mas’pradėjo kovą prieš spalvo
tų rasių girtuoklius, skaitydami 
alkoholizmą “dekadencijos” žen
klu ir baltųjų viešpatavimo įrsn-

Bedarbių pašalpos 
čekiai pavėluos

Illinojaus bedarbių draudos 
įstaiga praneša, kad šį mėnesį 
bedarbių pašalpos čekiai bus iš
siųsti žymiai vėliau, kadangi spa
lio 5 d. sugedo' 4.1 mil.'dol. ver
tės kompiuterių sistema, kuri 
skirsto šalpos čekius ir kuri 
negalės būti pataisyta iki spa
lio 12 d.

Federalinės vyriausybės 3135 
milijonų, programa įskiepyti vi
sus amerikiečius nuo galimos 
kiaulių influenzos epidemijos at
sidūrė pavojuje, kai trys senes
nio amžiaus asmenys Pittsburge 
mirė 
Bet Ligų Kontrolės' Centras At-diktatūros metais ir nuteisti ka- 
lantojepaaiškino, kad jie mirė 
nuo širdies atakos; neturinčios 
nieko bendro su įskiepsimu.

Pittsburge mirė Jūlią Bucčį, 75 
metų. Ella Michael 74 ir Charles 
Gabig 71 metų amžiaus. Visi jie 
sargaliavo širdies, ar plaučių li
gomis ir medikų buvo nustatyta, 
kad jie mite tomis ligomis.

Pranešama, kad du asmenys 
Okląhpmoje ir vienas. Floridoje

SALISBURY. — Rodezijos vy- 
riausybės pranešimu, Rodezijo- 
je teroristiniai veiksmai plečia
si. Spalio 11 buvo užpulta viena 
Rodezijoje stovykla ir nužudy
ta 14 asmenų.

Susišaudžius su Mozambike 
paruoštais teroristais Rodezijos 
pasienyje, žuvo 32 asmenys.

Rodezijos apsaugos daliniai 
jau dažnai turi kariauti su užsie
nyje paruoštais teroristais, va
dinamais juodųjų nationalistų 

partizanais. Nuo 1972 m. gruo
džio mėn. jau žuvo 153 Rode
zijos kariai ir 42 civiliai. Gi 
‘'partizanų" žuvo iš viso 1.725.

Kankintojai nuteisti
ATĖN AI, Graiki j a.

vę saugumo policijos pareigūnai 
teismo pripažinti kaltais kanki- 

netrukus po jų įskiepi jimo.lnę^politinius, kalinius karinės

Kinijos policija ir politinio biu
ro nariai nustatę, kad kraštuti
niai kairieji politinio biuro na
riai ruošė perversmą prieš Hua 
Kofengo vyriausybę. Mao Ce- 
tingo ketvirtai žmonai nepati
ko, kad Hua Kofengas skiriamas 
josios vyro eitoms parėtoms. 
Ji norėjo, kad jai pačiai būtų 
duota didesnė galia pačiame po
litiniame biure, o josios šalinin- 

(kai atsistotų vyriausybės prieša- 
fkyje. Vadinami “kultūrinės re
voliucijos” šalininkai pradėjo 
ieškoti pritarėjų kariuomenės 
tarpe. Kai šitas reikalas išaiš
kintas, tai tada Hua Kofengas 

’ėffiesTprienfimių prieš ruošiamą 
konspiraciją. Jis pirmon eilėn 
susitarė su kariais, o vėliau po
litiniame biure prąyedę reika
lingus nutarimus pe'Cveršmui su
stabdyti, '"Jie

Dabar Kinijos kariūdjnenė su- 
iminėja “kultūrinės reiftfliucijos” 
šalininkus kiekvūenąnfą dides
niame mieste. Mąbj3>tungo 
žmona ir visi vice^Šrarininkai 
laikomi namų arešte^: <Įie negali 
susisiekti su kitais žirginėms ir 
privalo klausyti tolimesnių vy
riausybės patvarkynfim*

Praneša, kad Mao Cetungo žmona jau 
klastojo komunistu vado testamentą

HONGKONGAS. Britų kolonija. — Antradienį Hua Kofen
gas paskelbtas Kinijos kariuomenės vyriausiuoju vadu, komunistų 
partijos pirmininku ir vyriausybės premjeru, sako pranešimai 
iš Fekingo. Jis turėjo būti paskelbtas partijos pirmininku praeitą 
šeštadienį, bet Mao Cetungo žmona, politinio biuro narė, reikalą 
atidedinėjo. Ji norėjo būti tikra, ar pirmasis vicepirmininkas 
bus paskirtas vyriausybės galva.

Ilki lapkričio 2 dienos, prez. Fordas sū žmona Betty 
laituose Rūmuose viens kitą labai retai matys. _ Betty 
Ford, pasak prezidento štabo, yra geriausia^ rinkiminėje 
kampanijoje kalbėtoja. Ji asmeniškai apvažinės Ameri
kos"'kampelius paskutinėmis kampanijos savaitėmis.

Carteris kaltina . 
prez. G. Fordą i

Demokratų kandidatas į pre
zidentus Carteris apkaltino prez. 
Fordą, kad nežiūrint, jog so-į 
cialinio draudimo administraci-1 
jos tvarkomoje Medicaid pro
gramoje yra įsivyravusi apgaulė' 
ir išeikvojimai ir kad Medicaid 
kaštai didėja, Fordo adminis
tracija nięko nedaranti neigia
mybėms tvarkyti; priešingai, ji, 
socialinio draudimo priklausan
tiems ligoniams yra pakėlusi pri
mokėsimus, už ligoninių bei dak
tarų sąskaitas. ■ - - -■ j

Carteris pastebėjo, jog socia
linio draudirpo administracija 
yra pranešusi, kad ligoninių kaš- 
.tų primokėjimai apdraustie
siems pakeliami 19%. Besigy- 
dantieji socialinio draudimo na
riai ligoninėse ar panašiai, da
bar jau turės primokėti 124 do
lerius, vietoje anksčiau moka
mų 104 dol.

Be to, 'pagal naują Medicaid 
planą, ligoniai dabar turės mo-

Rodezijoje plečiasi 
terorizmas

SKIEPIJIMO NUO “KIAULIŲ SLOGOS” 
PROGRAMA 8 V.4LSTUŲ SUSTABDYTA

CHICAGO. — Illinois yra viena iš. 15 valstiją, kurios sustabdė 
ar pakeitė skiepijimo, nuo “kiaulių :slogos”. programą, bet Chicagos 
Sveikatos Taryba pareiškė, kad skiepijimas bus toliau vykdomas.

PREZIDENTAS ATŠAUKĖ KLAIDĄ
APIE RYTŲ EUROPOS VALSTYBES

Prez. kordas antradienį, spalio 12 d., Baltuosiuose Rūmuose 
sušitik^&u^Moite-eriiini^ gTUpiu atstoyTj.>.Easimatyme dalyyąvb 
prezidento' štabo nariai. Prez. ’F6rd&s“į'nši0azino< padaręsAclaidą 
apie Rytų Europą savo pareiškimu debatuose. Pažymėjo, kad jis 
visada stovėjo už pavergtų tautų nepriklausomybę’ ir to laikysis 
ateityje. ? - -

Pas prezidentą buvo sukvies, 
ti lietuvių, latvių, estų, lenkų, *t komisija bus aktyvi 
čekų, ukrainiečieų, vengrų, ser
bų ir kitų tautų atstovai. . Iš-lie-Lparėiškimo Baltuosiuose Rūmuo- 
tuvių dalyvavo dr. K. Bobelis-ir 
A» Gečys. ■.< Ą"x--/

Preidentas pažadėj o ■ padaly
ti dar vieną stiprų pareiškiihą' 
Rytų Europos tautų laisvės nau
dai. • Dr. K. Bobelis priminė, jog 
prezidentas birž,. 3 d. pasirašė 
nuostatą dėl sudarymo komisi
jos, kuri sektų Helsinkio nutari
mų vykdymą. Kongresas pasky
rė narius į šią komisiją, o pre
zidentas dar nepaskyrė valdžios 
atstovų ir komisija pasilieka ne
aktyvi."

Prezidentas pareiškė, kad va-

Ginčai dėl pesticidų 
WASHINGTONAS. — Robert 

M. Russell, parazitų kenkėjų 
kontrolės kompanijos preziden
tas, pareiškė, kad amerikiečiai 
turės išleisti metų bėgyje eks
tra $145 milijonus sukontroliuo
ti “naminius” parazitus ir ken
kėjus, jei valdžia įsakys atrikti 
iš rinkos ir uždraus pesticidą 
chloridane. Russel perspėjo, kad 
išgarinti (išrūkyti) iš namų 
kenkėjus kaštuos nuo $1.000 iki 
$2,000, kut su chloridanu kaštuo- 
davo tik4$250.

Seniai reikalingas įstatymas
DALLAS-ž— Prezidentas For

das sekmadienį pasirašė įstaty
mą terorizmui sudrausti, pa
reikšdamas, kad pasaulio viešo
sios nuomonės ir diplomatinės 
akcijos jėga turi būti nukreipta

Brazilijoj suimtas, 
žudytoju “skvadas”

RIO DE JANEIRO. — Brazi
lijoje areštuoti keturi policinin
kai, pagarsėjusio “mirties skva- 
do” nariai po to kaip vienas iš 
nušautųjų išliko gyvas ir slap
tas ekzekucijas iškėlė aikštėn. 
“Mirties skvadas”, susidaręs iš 
policininkų, likviduoja savo įta
riamus kriminalistus, aiškinda
mi kad Brazilijos reguliari poli
cija ir teismai netinka kovėti su 
kriminalų. A Rugsėjo 29 naktį 
^‘škvadas^’tšūviais į galva tikė
josi likvidavęs tris vežamus Įta
riamuosius, bet vienas jų, Da
niel Sousa; 23. buvo tik sužeistas, 
bet prisimetęs negyvu, išliko ne
pribaigtas ir tos rūšies žudynes 
iškėlė aikštėn.

Įdomus Sveikatos departamento 
■* z planas

WASHINGTONAS. — Joks 
pacientas neturi daktaro ofise 
laukti ilgiau’ kaip pusę valan
dos, Niėkas neprivalo ilgiau 
kaip savaitę -laukti medicinos 
globos ir visi žmonės turi gy
venti, kad per pusę valandos 
galėtų pasiekti daktarą ar den- 
tistą-. Pranešime tačiau riepasa-

Marcos siekia daugiau galio*

MANU A, Filipinai. — Pirmą 
kartą nuo 1972 metų po to kai 
prezidentas Ferdinand Marcos 

įvedė Filipinuose karo stovį pra
ėjusį sekmadienį 5,000 žmonių 
minia pradėjo demonstraciją, 
protestuodama prieš ruošiamą 
referendumą tikslu pratęsti ka
ro stovį ir prezidentui Markos 
duoti dar daugiau galios. Polici
jai demonstraciją sklandant ke
turi žmonės sužeisti ir 30 su
imta.

■ Library of Congress
... Periodical Division

Price 15c D- c-

Įėjimo bausmėmis nuo 10 mėne
sių iki dviejų metų. Teisiamieji 
aiškihosf ėšą “nekalti”, nes pildę 
aukštesnių viršininkų įsakymus. 
Jie nuteisimą apeliavo ir .2d 
teismo palikti laisvi.

Sovietai stato bazes Afrikoje

. BONA. — Vakarų Vokietijos 
laikraštis Bild am Sonntag spe
cialiame pranešime iš Johannes
burg, Pietą . Afrikoje, rašo, kad 
Soyie^ AIožfflm^kp  ̂pakraštyje 
d\nejbše 'šalosė; LJ- Bažarot(>-. jrįkėti 10% ligoninės gydymo kaš- 

bleinas. Kelių valstijų pareigu- >Benguerūa pradėjo .statyti' lai- 
nai ir kor.oneriąi; nurodo,, kad 
daug tūkstančių žmonių jau įs- zių tikslas dominuoti 
kiepyta ir niekas nemirė, nors 
neginčija galimybės, kad vienas 
skiepų paketėlis galėjo būti- pa
vojingas, bet Federalinio Ligų 
Kontrolės.' Centro J direktorius 
Dr. David J. Sencer pareiškė, kad 
tokios galimybės negalėjo būti, 
nors visu šimtu nuošimčių’tvir-‘ 
tinti negalima. Lagų Kontrolės 
ihvestigatoriai -skubiai išsiųsti į 
Pittsburgą nuodugniai ištirti, 
kadangi visi trys mirusieji buvo 
skiepyti iš to paties paketėlio. 
Tačiau per vieną pirmadienį Pitst 
burge buvo įskiepyti 23,000 se
nesnių ir kroniškai sergančių 
žmonių be jokių neigiamų rezul
tatų. Dr. Sencer patvirtino, kad 
per kiekvienas 24 valandas iš 
100,000 tarp 65-75 metų am
žiaus natūraliai po 9 asmenis 
miršta širdies ligomis.

Miršta nuo širdies ligų

Illinois Viešosios Sveikatos 
departamento direktorius. įsakė 
sustabdyti skiepijimą iki toli
mesnio pranešimo. Dr. Joyce C. 
Lashop pareiškė, kad Illinois val
stijos potvarkis Chicagos nelie
čia ir skiepijimas Chicagoje pla- 

- ningai tęsiamas. Chicagos Svei
katos Tarybos ' prezidentas Dr. į 
Eric Oldberg-pareiškė, kad jislkyta, kaip ilgai publika turės 
pats ir Sveikatos komisionierius 
Dr. Murray Brown šį trečiadie
nį patys įsiskiepija.

Chicagoje praeitą savaitę įs
kiepyta apie 12,000 žmonių. Skie
pijimai vyksta Civic Centre ir 
City HaB. j r ’ *

Skiepijimų- programa laikinai 
sustabdyta Illinois, Vermonto, 
Wisconsin©, Louisianos, Maine, 
Texas, Virginia, Alaska ir New 
Mexico valstijose ir viename 
Allegheny apskrityje, Pensilva
nijoje.

Michigano, New Yorko, Utah 
Floridos, Massachusetts ir Phi- 
ladelfijos valstijos atsisakė var
toti Pittsburge vartotų skiepų

vyno ir aviacijos bazes. Tų ba- 
alyvos 

transportus iš Vidurinių Rytų į 
Europą ir Jungtines Valstybes. 
Tas transportas eina per Mo
zambiko ‘ kanalą ? ir aplink Ge- 
rūpinti darbu. Jo pažadai buvo

• r- -- - - i*- -
Trudeau pažadai ’ Kanados
...’ : .-iparlamentui . .

OTTAWA.. —- Savo ■ kalboje 
Kanados parlamente. premjeras 
Pierre Trudęau prižadėjo pateik
ti programą kanadiečiams ap
rūpinti darbų. Jo pažadai buvo 
•jo atsakymas į kaltinimus, kad 
valdžia veda kovą su infliacija 
palaikydama didelius bedarbių 
kiekius. Jis be to dar prižadėjo 
didesnę globą civilinėms lais
vėms, laisvesnį klimatą bizniui 
ir daugiau valdžios veiksmų 
kontrolės.
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DčsU RIMAS. NERlMAVIčlUS

Darbininkams- žadėjome rojų, 
O sukišom visus pragaran, 
Mes netekome buožių artojų, 
Neklusnius vėjam tuoj Sibiran. 
Jie mūs turi visuomet klausyti, 
Vergais būti, tarnaut amžinai,

— Nuostabu, Lod pa* jus yr&di^- kad išsišoko derliaus per- 
| truputį kitaip, Jūs net kartais Į viržių, kurio nėra kur dėti, 
s galite pakritikuoti komunistinę į Kolūkio pirmininkas«pasitarė 

su. agropareigūnai* ir nutarė:
— šerti obtioliais-farmos kiau

les!
- Mat, farrna turėja ir- kiaulidę. 

Tarp kiaulių Šėrikių buvo Ie
va. Jos Adomas buvo kažin kur

•santvarką
— Tikrai taip yra, nes mūsų 

kraštas yra pats laisviausias, ir 
linksmiausias barakas visoje So
vietų Sąjungos koncentracijos

i stovyklos sistemoje.

Ir bėgiot, kaįp kokie aitvarai.
Nuo partijos mūsų kas krypsta tiktai 
Už Uralo tur tas išvažiuot, 
Sniegais ir- ledynais maršuoti 
Tenai, tenai, tenai.
Mūs žadėjimai tiesiai nuėjo v 
Ant šunų ir vilkų uodegų. 
Mūsų rojus kartu nugarmėjo 
Į- pat- dugną plačiųjų gelmių.- 
Mes prikūrėm kolchozų, daugybę 
Ir pridarėm mes daug ubagų. 
Ten .privarėm: vergų irnes-gaūsybę, 
Trūksta vietos ir nėr kambarių.

Mes-jų at ėmėm žemę, sugriovėm namus, 
Kad j uos- sau klusnius: padaryti

- Ir visą jų,.turtą.praryti- 
Tuojau, tuo jau,, tuoj am.

t- ' -* * '■

Pažiūrėkim, kaip sočiai gyvena 
Mūs garbingi, mūs” mieli'’ vadai, • 
Prisipūtą tiek- daug; kad net’ stena 
Ir nutukę pirmūnai > gražiai. 
O kaip miela į juos pažiūrėti, 
Kad jie- sotūs-'ir-’tur pinigų. 
Iš< kur galt tiek daug jie, turėti ? 
Gi išplėšė viską? iš -vergu.
Iš'jų darbo gyvena -dykūnų, gauja;-

- Jims badautu ir-skursti palieka 
Ir kblėhozihš-nkams va kas-dar lieka: 
Mirtis; mirties; mirtis,,

(Perkūno Eilės; “Sandaros”’ leidinys, 1960)
'<r\
’ Jaunas, filosofas

Montėssori mokykloj mokyto-

b astas; įvykis tape žisia-
Da gdyj e • Amerikos • laikraš

čių W’«a žjttiay, kąįjj lapė’ išnešė'' ja-'klausė,. koks - yra skirtumas 
iš- ūkininko-' kremo keletą- vištų.; tarp-greto-ir-lėto? Sauliukasat-. 
Tūo nikų. to. ūkininko; šuo” gule- ’ ’
jo su katę-...

Girta pelytė?

Katė* ir pelės-yra amžini priė- 
šąi. T atės gudrios' ir' kantrios,

Viešnia iš šiaurės •

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje
KAZYS KARUŽA

, Turi gražius parkus, fontanus, bet kas įdo
miausia, kad per šį-miestą teka druskos upė, kurios šo
ne, aikštėje pastatyta keletas aukštą piramidžių, lyg. 
trobos formos, ir virš jų matorai technišku būdu varo 
upės vandenį, beveik trijų aukštų namo aukštumom Pila
si viršuje vanduo ir lieka ant pastato šonų druska, kuri 
visuomet šlapia ir varva šonais, lyg rūdys. Pirštu palie 
čiau ir palaižiau-tikra druska, ši technikinė įmantrybė 
vilioja daugybę turistų, ypač matėsi daug amerikiečių, ‘ 
kurie ten atostogauja, o kiti net gydosi sūriąme upės 
vandenyje. Apie tai pasakojo vietos gyventojai esą pa
deda reumatu z bei artričiu sergantiems ir labai-sumažP. 
na skausmus. • - ‘

"Miestas senas su senamiesčiu- -Maži namai, ’ siauros? 
gatvės su mažais parkais. Bet seną miestą supa nauja
miestis, kuris išsiplėtęs su naujais namais, moderniš
kais .butais, rezidencijomis-ir amerikoniško stiliaus vieš
bučiais, kuriuose pilna turistų, šis miestas pragarsėjęs { 
druskos upė. Antra, yra labai daug naujų parkų. Viskas, 
paruošta turistams, o iš’ to miestelis turi didelį pelną.- ■■■.

Važiuojame pas Dinnebier-gimines, kur jau mūsų 
laukė prisirinkę apie tuzinas žmonių b bet visi - gražiai? 
apsirengę^ linksmi vokiečiai, ypač ponios, kurios dėvėjo 
puošnias sukneles ir amerikoniško stiliaus kelnaites.. 
Visus supažindino su manimi ir papasakojo Franzas m’’’ 
su praeities pažintį, gyvenimo skurdą; ir nelaimes nei 
kus Lietuvos.. Jie visi-labai domėjosi mūsų įsikūrim 
Amerikoje, šeimų gyvenimu ir jaunimo- atsiektu- moks- 
lū. Jie puikiai' žino apie Lietuvos-' tragediją? ir okupaci
ją; nes jų tarpe buvo du vokiečiai-karininkai; kurie bu
vo pakliuvę. į rusų nelaisvę in karo metu buvę Lietuvej'e . 
Antra jie nėra patenkinti Vokietijos.. padalinimu. Vo
kiečiai, tiki, kad laikui bėgant-vis-dėlto- Vokietija--bus sn- 
jungta ir išlaisvintas: -Pabaltijysr Bet daugiausia jie' br 
jo, kad neatitraukų alijantai, ypač Amerika, savo kariuo
menės iš Vokietijos, nes tuomet grėstų raudona armija . 
iš rytų pusės. , . ' ' ;

' Vaišėms pas- minėtus-vokiečius, buvo, prisirįnkg apie^ 
18: žmonių; kur linksmarpraleidome  ̂laiką? ir vakarop iš
vykome atgal namo 'į -; Stadhageną kaip artimi- giminės, 
jie visi teiravosi apie , mano šeimą. Papasakojau, kad' 
Amerikoje gerai įsikūrėme, turime šąyp jiimuš ic vai-5 
kus į išleidome aukštuosius mokslus, p sunuš' Šariinąs' 
pasiekė neį. daktaro laipsnį. Jie visi lįio-gtebėj^L??;

Hannoveris — Grįžome' namo. Apia' 11 Talrinakties- 
skamba telefonas ir’ viena gailestingoji sesuo kviečia* 
atvykti juos su amerikiečiu, svečiu pietum? Tai jųčgįmi-

mentų. Ieva turėjo tris vaiku
čius, liuobė- kiaules^ ir iš to. dar
bo mito pati ir jos-vaikučiai.

Kada į jos rankas pateko vi
sas krepšys obuolių, kuriuos rei
kėjo sukapoti, lyg bėralą, kiau
lėm šerti, moteriškė net nušvi
to, t

—Tai skanėstas mano treje
tui, — pagalboj© ji apie savo 
vaikus. , . '

Ieva įsidėjo į sijono kišenę 
tris obuolius, o ketvirtą įsikan
do ir gardžiavosi juo.
- Nebeturėję.'levan savo Adomo 
ir pati gardžiavosi obuoliu.,

Čia prisėlino kolūkio pirminin
kas su liudininku ir nutvėrė kiau
lių šėrike kiaulių-obuolįhekram- 
tančią. Iš papurusių sijono ki
šenių atrado ir kolūkio turto va
gystę’ tris obuolius...

Tarybinė spauda su pasipikti
nimu aprašė, “nesocialų” kiaulių 
šerikės elgesį. “Nejaugi ji nesu- 
oranta, kad Lie obuoliai nepri
klauso jai, bet kolektyvui?” — 
paklausė teismo korespondentai. 
Redaktoriai su jais sutiko ir įdė
jo, kitoms kiaulių - šėrikėms įs
pėti, Ievos bylos aprašymą.

Jaunas aktorius, kalbėdamas 
su garsiuoju Barrimore, pradėjo 
pasakoti apie savo temperamen
tą, pažiūras, draugus ir... publi- 

[ kos kvailumą.
I — Nežinau, kodėl, — sako ak
torius, — kai tik pasirodau kur 
nors, visi žiūri į mane,. tarytum 
būčiau veršis su dviem galvom 1

— Nieko tokio, — atsiliepė 
Barrimore, — reikia visada ti
kėti tik į pusę to, ką pasako 
parodo žmonės. x

Atominiai posmai

Vėjas veržias pro duris, 
j kojom šalta per naktis.
Vakar lijo, šiandien lis, 
ryt, sakai, atomas kris.
Mylėtum priešą, kaip save, 
jei jis mylėtų ir tave.
•Meldies, kad tik galų gale 
jo nesutiktum pragare, 

v
Kišenės pilnos tuštumos, 
bet tai netrukdo niekados - 
;su “credit card” kas tau sustos? 
Tau žydas- debesį parduos.
Ir pats gyventum neblogai, 

•jei žolė būt’.pinigai — .
■ kasdien trąšelių pąbarstai, 
ikad tik neaugtų perlėtai.

Kęstutis šeštokas
Nesenstanti artistė

Vie»as- Hollywood© artistas,- 
paklaustas, kiek irretų yra jo 
žmona, taip pat artistė, atsakė:

— Mūsų vedybų dieną aš bu
vau 20 metų, .© ji 25. Sulaukęs 

■30 metų, aš ją pasivijau ir abu 
‘•buvome 305 metų? šiw metu ji 
yra 20 metų-už mane jaunesnė. 
'Pypkė rūksta — nięku.netrūksta-

Išeivijos spaudoje--būva iš
spausdinti neaiškios - kilmės • at- 
,sišaukimai. Juose būva rašoma, 
ikad okup. Lietuvos gyventojai, 
j-visko turi ir jiems nieko ne
trūksta;

Visai kitaip atrodo skaitant 
Jurgio Gliaudos mozaiką iš gy
venimo okup. Lietuvoje, štai 
viena riebiųjų metų- ištrauka, 
prieš kurį laiką atspausdinta 
Dirvoje, apie Ievos obuolius: 
Į Kolektyvinėje farmoje nepa
prastai uždarėjo obuoliai. Lūžta 
net obelų šakos -sode. O dėti der
liaus nėra- kuri Neperka obuo
lių, nes rajono supirkimo artelė- 
išpildė; savo užpirkimo planą ir 
ilsisi ant atsiektų normų laurų. 
I Iki miesto krautuvių toli. Pa
galiau, pagal kolektyvinės far- 
mos darbo grafiką nenumatyta' 
farmos pareigūnams bei auto
transportui trankytis- dulkinais 
keliais ir ieškoti miestuose pir
kėjų savo obuolių derliui. Netgi 
pavojinga daužytis po miesto 
krautuves ir siūlyti’savo obuo
lius. Ne tik kad apkaltins dar-1

ar

15-toli, kur šiandien žiema gili... 
Okup. Lietuvos kolchozininkai. suge
bėjo, atvežti peticiją--' str- viry 17,000 
parašu. į JungthnesTauįas New Yor
ke. Mūsų Bendruomenes, politikie
riai' nesugeba • tai padaryti iš Chiča- 
gos . . . '

šimtinė galėjo-! patenkinti vieš
bučio savininką, mėsininką, ūki
ninką ir gydytoją, taip pat ko 
ištikrųjų verti' pinigai?'

Lygybė
— Ar- žinai, tu gauri, kad se

nasis- Rockefelleris turi'tiek pi
nigų, kiek tu turi ant galvos- 
plaukų? — tyčiojosi hipis iš hi
pio.

— Tai mudu su juo lygūs, nes 
’r. aš turiu, tiek pinigų, kiek-jis 
plaukų, — atkirto hi^pis, žino
jęs, kad Rockefelleris buvo vi
siškai plikas. .

Magaryčios

į ^Skirtumasbyra didėliskaip 
tarp.-gyvo ir negyvo.
j- i— Kodėl ta. taip-manai?' — 
klausė mokytoja; Sauliukas pa
aiškino:

©S'pe’ė- greitos; apsukrios ir~;at-1 - —. Greitasis.- spėja laiku, pasi
traukti nuo pravažiuojančios ma
šinos;.©, lėtasis nespėja ir- būna 
suvažinėtas.

. Kamelėono likimas
Human Events laikraštyj e P. 

įj. JBuchanąn rašė apie artėjan
čius - rinkimus ir ’ pasakojo tokį 
^anekdotą:
; . •=->-. Erankiin.. Delano - Roosevel- 
itas. mėgo.pasakotir.apie vaikiną/ 

■ kuris turėję-kam eleoną. Tas- ka- 
meleonas,.padėtas ant rudo kili- 
n»r. pasidarydavo rudas,.© ant 
žalio-žalias^ Kartą., jį, padėjo: 
ant. klėtkuotai margo škotiška 
sijono.. Kameleonas-- nugaišo....

Buchanan pataria vienam i& 
kandidatų. nepatekti ant škotiš-

.. ko sijono.. Po paskutinių deba
tų atrodo, kad ■ patarimas tinka 
daugeliui kandidatų.

Laisriausias barakas
I Amerikietis turistas nuvyko
■į Lenkiją, Jis-apętebėjo, kad ten bo grafiko laužymu, bet dar pa
yra-truputi kitaip negu kituose trauks atsakomybėn už mėgini- 

!okupuotose kraštuose ir net pa- mą spekuliuoti farmos obuoliais. 
Jčioje Rusijoj, todėl klausė vie- Obelų šakos-lūžta, vaisiai by- 
ną- lenką: ra ant žemės ir pūva Kaltas so-

sąri s. Nors jų tarpusavio, ąąn- 
tykiui yra blogi, o. kova- ilgąj ir 
sunki tačiau pasitaiko,. kad”ka- 
tės. s' gavusros pelą, pradeda su 
ja žaisti.

Įrodymo ženklai
Du draugai susilažino, kad vie

nas iš jų tiksliai pasakys, kurie 
vyrai yra vedę ir' kurie viengun
giai arba našliai’? Pralaimėjęs- 
lažybas klausė:

— Kaip tu- galėjai ■ atskirti,- 
kuris yra vedęs, o kuris neve-

N ’■'■'i rūsyje, katinas, vis ty
kojo '-čiu pti. pęfytę, .turinčįąf: ur-' 
veli T® neatlaidžiai.prie.-to-ur- 
velio murksojo ir laukė pelytės 
iše ;’ -"V . Belytė jau i buvo įpra
tusi k esti alkį. Katinas išąlko 
pirmi " ir nuėjo virtuvėn paės
ti. T : tarpu į rūsį .atėjo šeimi- 
nirv- - išgerti degtinės. Bege
riant" onka iškrito iš rankų ir 
pasj -'nio degtinė. Kai'jis išėjo, 
pel’ ' pradėjo ragauti degtinę 
ir pasigėrė. Pasigėrusį užlipo 
ant' stalo ir sucypė:

"ai bailys tas katinas----
ė mane išlendant iš urvu 
ėso... Tuo tarpu grįžo į 
aHnas ir visai lengvai su- 
••utą, pelytę, jai tarė-
k’n čia dabar prišnekėjai'?’ 

K tu. kaimyne, sukiausy- 
rirti kalba. Geriau būkime

pama 
ir- pa 
rabi
pan <

si k 
geruoju ir einame kartu išgerti, 
grd^ivn pelytė ir kartojo girdė
ta? eh ! u žmonių kalbas.

Didelė nelaimė

P" na* Algirdas atėjo į taver
na '••• damas vieną? sWdeU;pr> 
kito A dejavo ir-dūsavo. Vie
nos-pažįstamas paklausė:

- - r "s tau atsitiko, kad tarp 
nusimin s ir taip dūsauji?

''clė nelaimė, baisi nelai- 
tra u kiny a važiavo j New 

’virto nuo bėgių ir vj-
’ i ai žuvo.

i gal tavo žmona ar bro
lis ir . važiavo? I

nv>- *
Y< ' 
si ke

v'e drauguži, ne. Tame 
dalykas, kad nevažiavo, šj rytą 
žadėjo iuo važiuoti uošvienė} bet 
pavėlavo. . D*ug<*»'l<Ois neiivystytu kraštų viešbutis.

— Nevedę vyrai .dėvi gerus- 
marškinius, bet be sagų, o vedę 
dėvi blogus, bet su sagomis...

Netikra šimtinė
Provincijos miestelio viešbu

tyje apsigyveno jaunikaitis. Jis 
sužinojo, kad gražioji viešbučio 
raštininkė yra savininko, duktė. 
Norėdamas padaryti gerą įspū
dį, jis išėmė iš kišenės šimtą .do
lerių ir prašė laikyti nedegamoje 
spintoje.

Neužilgo į viešbutį atėjo krau
tuvininkas ir prašė viešbučio sa
vininką sumokėti už paimtas 
skolon prekes; -Savininkas teisi
nosi:

— Iš tikrųjų, jums reikia su
mokėti, bet žiūrėk — mano 
spinta tuščia...
x Abu nustebo radę šimtinę, ku
rią paėmė krautuvininkas, bet 
grįžęs į krautuvę turėjo ją ati
duoti ūkininkui, atvežusiam pro
duktus. Ūkininkas; eidamas gat
ve, sutiko gydytoją, kuriam bu
vo skolingas už žmonos gydy
mą tai ir atidavė jam tą šimti
nę.

Ths gydytojas gyveno minėta
me viešbutyje, todėl atėjęs va
karieniauti, padavė šimtinę šei
mininkui, nes buvo jau visą mė
nesį nemokėjęs už kambarį ir 
maistą, šeimininkas tą šimti-

I nę padėjo atgal į spintą.
Po geros vakarienės atėjo jau

nikaitis į viešbučio raštinę, pa
prašė tą šimtinę gražinti jam ir 
uždegęs degtuką ją padegė. Vi
si ten buvę norėjo sulaikyti tą 
vaikiną nuo tokio eljt&no ir iš
gelbėti šimtinę. Jaunuolis juo
kėsi i» ta^ėc

Nesistebėkite tamstos — 
ta. šimtinė- yra; netikra.

Visi stebėjosi, kaip netikra

S, Pavojui: atėjus,, bailio pro
tas- nukeliauja į užkulnius.

© Moterys yra. gabesnės už 
vyrus.-: net naiviausia moteris 
sugeba apgauti protingiausią 
vyrą.

9 Geras būdas numesti dideli 
svorį: reikia prieš valgant*skai
tyti' skelbimus; garsinančius' 
maisto kainas ir lyginti, kokios 
tos kainos buvo bent.- prieš, de-i 
šimtmetį..

©- Nepatyrusiu tėvu laikomas, 
jei savo miegantį pirmagimį kū
dikį žadina, norėdamas matyti 
jį juokiantis. Jei tuo tikslu ža
dina antragimį kūdikį, tai toks 
tėvas laikomas- neprotingu.

© Paskaitininkas tvirtino, kad 
medicina per paskutinius 50 me
tų padarė milžinišką progresą. 
Vienas pensininkas , tai paneigė, 
sakydamas, kad prieš 50 metų 
jis daug geriau jautėsi.

• Mandagus pacientas norė
jo gauti ligoninėje atskirą kam
barį, ■ sakydamas,' kad.- jo. ausų 
ūžesys trukdys kitiems bendros 
palatos ligoniams-- miegoti;

Modernus gyvačių • kerėtojas...

• Esi senas, jei atsimeni lai
kus' kai castor alyva buvo vie
nas iš populiariausių vaistų .ir 
"buvo duodamas su šaukštu ir 
kai gydytojai ateidavo pas ligo
nį į namus.

• ; Algiukas su. tėvu apžiūri
nėjo dramblį ir sakė: “Tokią 
stora oda ir mudviem reikėtų tu
rėti: tu- daug turi kentėti nuo 
mamos, o aš nuo jūsų abiejų.

• Kai Britanijoj buvo nu
tarta sujungti oro, žemyno ir 
jūrų ginkluotųjų, pajėgų, vado
vybę- į vieną bendrą vienetą, sa-. 
tyros laikraštis “Punch’'’ nudžiu
go, nes būsią sutaupyta pinigų 
— vietoj trijų agentų, praneši- 
nėjančių sovietams slaptas- ži
nias, užteksią vieno...

me Į Haimoverj. Aplankėme Hannoverio mieštą kuris- 
po karo griuvėsių visai atstatytas ir jeigu kas šiandien 
ten sugrįstų,;-tai nepažintų miesto. Nepažinau ir aš- nes 
visur išvesti-nauji-keliai, gatvės, -pristatyta daugybė 
dangoraižių. įstaigų^ krauiuviųdr daugybė viešbučių tu
ristams? Be to-ybaigia-statytispožemimamtraukiniui. tu
nelį,kurį galvojat šiais' 1976' m^ maigti;. Vyksta visur dar
bai, ir tuos sunkius- darbus atlieka- svetimšaliai Nuva
žiavome tramvajumi'į: miesto, park^.knriš- labai gražiai 
ir modemiškai sutvarkytas ir. išpuoštas. Visur matosi • 
gėlynai ir dekoraciniai x. krūmai < bei < medžiai Pilnas' par
kas- vaikštinėja žmonių.-Apsukę"park^ grįžome^ vėlrąt“ 
gal į miestą. Aplankėme keletą žymesnių vietų.' Norė
jau ar nuvažiuoti aplankyti miesto kapines, kur ilsisi 
mano dukros Giedrės ■ krikšto tėvas-lituanistas,. Juožas 
Kašelionis (losangelietės Reginos Jurkūnienės pirmasis 
vyras) bet, patyriau, kad kapinės, jau. uždarytos ir likvi
duojamos. Nevažiavau.

Su ponais Dinnebier grįžome atgal į gęležinkėlio 
stotį ir važiavome traukiniu į priemiestį pas minėtą 
gailestingąją seserį, kuri namuose jau mūsų laukė su 
viena savo drauge. Jos nuoširdžiai priėmė -ir pavaišino. 
Supažindino mane su‘p; Dinnebier giminaite, apjė^m? 
amžiaus, Frl:, Beatrix Winzheimer. Berto, ji neblogai 
graibstėsi anglų kalbos. Telefonų; kompanijoj tafnafrją 
Hannoveryje- Jai priminė p. Dinnebier; kad' sekančiu 
dieną - palydėtų mane į Hamburgą, bet’ ji atsiprašinėjo';- 
turi eiti dirbti įstaigoje. Ji su gailestingąja, šeserlitii pa-’ 
lydėjo mus dviračiais į geležinkelio stotį. Mės išvažia
vome į Hannoverį, ten persėdome į kitą traukinį ir nu
važiavome Stadthageno - link; Pasiekėme stotį 12 vali 
nakties. Grįžome taksi namo ir skubėjom gulti, kitą^ 
dieną, planavau važiuoti i‘Hamburgą-pas-kum'V/šarką.

1975 m. liepos 14 <£, pirmadienį, 7 vai ryto atsisveiį 
kinau su Dinnebierais. Padėkojau už-“ nuoširdų priėmi
mą ir giminišką globą. Buvau sustojęs pas juos 4 die
nas. Nors jie vokiečiai, bet tremties metų, savo pažįs^ 
tarną priėmė tikrai maloniai, kaip artimą giminę. Bro
liškai išlydėjo pro duris. Manęs jau laukė jų pašauktas, 
taksis, kuriuo nuvažiavąu į į geležmkeho stotį. Trauki-.

Įnys turėjo* išeiti 8 vaF ryto 1 Hannoverį. Srrsavo lagamr? 
nais nešuosi laiptais per stot) žemyn f tunelį it vė kori 
piu-j perono viršų, Dusseldorfotraukinys-' jau -atūžia, vi-' 
slm greičiu. T - »

(Bus daugiau)
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vį esanti. Stebėtina, kad pat 
“Balso** leidėjas Ožinskas, 
žiavęs su žmona į pavergtą Li 
tuvą, kaip jis sako “į laisvą Li 
tuvą LTSR”, nepasiliko su sa 
vo žmona tame puikiame roji

■ jg w •Detroito naujieno
re. 25335 W. f) Milė SaidfieW
Tettį r>l~3H29. ‘ ’ 7.!

Bi- Aljf Radio Klubo valdyba*

NE TIESA, BET PROVOKACIJA Į
. Beveik be pertraukos “Aig. mas kelia džiaugsmą, jie sako, f

Liet Balsas” rašo, kad-- Arg. kbtf dabar Lietuva esanti išlais 
Liet Organizacijų Spaudos Ta vintą, kad ten gerbūvis ir Jais-1 
jyba (ALOST) daro minėji
mus, posėdžius ir kitus susiriri 
kimus Liet. Parapijoje. Ne tie 
sal. Vasario Į6ZDienos minėji
mai iš eilės: vienais metais 
Liet, Parapijoj, kitais. Susi v.
Liet. Argent. (SLA) ir trečias je gyventi ir nemano ten v 
Liet Centre. Posėdžiai taip pat žiuoti apsigyventi, kaip ir 

iš eilės. • minėtoje tvarkoje, tarnaujantieji okupantui. 
ALOS T-bos naujos valdybos “Balso” vienintelis tikslas, 
rinkimai dažniausiai būna Lię su kitais okupanto pataikū- 
tuvių Parapijoje dėl geresnio, nais, daryti neteisingus puoli- 
patogesnio suvažiavimo (ka- mus, provokacijas. Nuo Lįetu- 
dangi Lieti Parapija yra maž- vos pavergimo Ožinskas yra 
daug tarp SLA ir L: Centro, t. okupanto tarnas. Tikina jauni- 
y1. maždaug viduryj). Ir visa- mą ir senesnius, kad dabar Lie 
da, kuomet. posėdžiai būna tuvoje esantis rojiškas gyveni- 
Eiet. Parapijoj, atstovų dalyva 
vimas būna skaitlingešnis, nes 
susisiekimas autobusais yra 
patogesnis iš dviejų pusių va
žiuojant lyg į centro dalį.

Kita svarba vra, kad Liet. 
Parapijoje atdara nuo 8 iki 21- 
22 valandos, ir visais reikalais . .. ., ( - t -
lietuvis ten randa liuosa įėji>8’a* draugiškus .ryšius Tarybai, tai Ožinskas per savo.Tik Ožinsko įtakoje.tas atsitrau titą švaistytis
mą.;Ten yra “Laiko” spaustu,. " ................. ' ** ............... ....................
vė, i<3dakcija ir administraci
ja. Ten gyvena mūsų, kunigai, 
seselės, ten muziejus yra, ir 
bet kurią valandą galima atlik 
ti reikalus, nurodant -svarbą, 
gaunamas patarimas su meile.

SLA patalpose g}’vena sar
gas, jis turi* raktus ir reikalui 
esant įėjimas yra galimas vi- Be to, Ožinskas savo leidžia-1 
siems lietuviams. ALOS T-bos įname “Balsė” rašė ir rašo: — 
posėdžiui daiyti SLA patalpose Nainio su Kasparu atsilanky
tą dieną viskas būna paruosta, irias į Argentiną paliko gerą įs 
Liet. Centras ten -gyvenančio pudį, įtaką,'ir svarbą lietauvių 
sargo neturi. Kuomet eilės tvąn kolonijoje. Jei Nainio ir Raš
ko reikia šaukti posėdį reika- paro atsilankymas būtų buvęs 
linga pranešti Liet Centro vai. patrijotinis,. su meilę tėvų že- 
dybai. Ji įsako, kad turintis rak mei Lietuvai, ne pataikaujantis 
tus įleistų (gyvenantis netoli Ožinskui ir jo sąjungininkams, 
nuo L. Centro). Pasitaiko pa- tikrai būtų malonus, girtinas 
įniršimų, ir kas nors turi eiti veiksnys... Bet jis nebuvo pri- 
jo ieškoti. tariantis patrijotinėms organi-

Liėt Parapijoje, kaip minė- zącijoms. Tuo būdu “Balso” 
ta, nėra jokių (laukimų, nes įė- leidėjas juos aukština, vertina T .... • T j • . ; . v ... . .(Lietuvos pavergimą,jimas minėtomis valandomis ir nenustojančiai gina savo lei' ■-
yra laisvas; SLA taip pąt, nes dziamame Balse’’ Mansta-BsL. .. . . ~v. ,y -- --■? c i . -.* < f tr straipsnius apie-Ozinsko ao-tun sargą. - , (Aires srovvkloje vvkusi eiga!, . . . . , ,

Kitos priežasties nebuvo ir (“Baiso” Nr. 1490. sausio 8 d. boJamą i™?."-darytus pa- 
riėra. Kadangi “Baisas”, leidžia 1976 ni.) aprašo tikra turėtą re^d(us- . ,r ,nas’ me aVln

inas. Dalį turi jaunimo ir se
nesniųjų savo globoje, 
prieš III PLJK Ožinskas 
bėjo išsiųsti su paruoštais pla
nais asmenis, kurie turėjo pa-ĮAntanas Tamošaitis

Jau

vice-pirm. Tie du viršininkai 
atvykę j Bs. Aires, pirmiau-

tvirtindami, kad jie viską žiną 
ir kad Liet. Centras yra atsit
raukęs iš ALOST teisingais įro 
dymais. Ir iš kur tas įradymas 
buvo.ir kada...? Reiškia, anks
čiau patiekti Ožinsko ir jo są
jungininkų planai PLB vyriau 
svbei buvo žinomi.

mas Ožinsko, yra tarnaujantis paskaitą -okupacijos naudai ir 
okupantui, tai jis ir daro viso- ten rodytos skaidrės- filmos bu 
kius puolimus per ; savo “Bal- vo vien, iš okupuotos Lietuvos, 
są”, kad tik: provokuoti patri- kad įtikinti jaunimą, kokie da 
jotines, -religines organizacijas bar esą progresai pavergtoje 
jįr kenkti ju7 vieningam veiki- Lietuvoje. (Jie vadina “laisvo- 
mui. Be abejo, “Balso” leidė- joj-dabartinėj Lietuvoj”). Fak 
•įui. Ožinskui yra pataikaųjan- tas yra aiškus, kad visu tuo bu 
čiųasmenų, kitaip sakant, ko- vo pataikaujama okupantui. Be 
munistinių pažiūrų, nusistaty- abejo, “Balso” leidėj ąs PLB 
mų. Jiems, lygiai'kaip ir “Bal-. viršininkus už tai ir.-aukština, 
šo” leidėjui, Lietuvos pavergi- Jei jie būtų linkę daugiau pri-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jtsminat, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kama $2 JO.

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 istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius Į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

- , 1739 South Halsted Street, Chicago, UL 60608

PUIKI KNYGA. PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozai Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
liu: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. II dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimu, šiandiena, drasiat 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
sauli išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai. arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žetnei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”. *

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

čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:
NAUJIENOS

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

Kariuomrnėji šurntės 
minėjimų^ : ♦

Ramovėnai, Šauliai ir 
rutiehs lapkričio 28 d. Lietu-

tvių namuose ruošia kariuome
nės šventas minėjimą. Minėji
mas prisidės pamaldomis šv. 
Antano parapijos bažnyčioje

• 10:36 vai. ryto. Organizacijos 
kviečiamos pamaldose ir aka- 

' demijoje dalyvauti su vėliavo
mis. Po pamaldų Lietuvių Ha

fniuose 12:30 vai. iwks akade- 
i mija. Paskaitą skaitys visųomė’ 
nininkas, buvęs generalinio šia 
bo pulk:n:nkas, savanoris kū
rėjas Jonas šepetys. Po minė
jimo bus kavutė, kurią paruoš !( 
Birutietės. Rengėjai prašo Det
roito ir apylinkių visuomenę

Buvo svarstomi su klubu su
siję klausimai: kainos pakėli
mas už i ūdijo stoties pasinau
dojimą. Iki šiol buvo 65 doL 
dabar pakėlė dar dešimtimi 
dol* Aptarta gegužinės po sto
gu klausines, (vyks 1977 m L 
sąu>i|p 16 dieąy Kultūriniame 
centre. Nusitartą ir su šeimini n 
kę ^ųfija DHiiejię. Į Radijo 
Klubą dabar įsijungė nauja re 
dalft^iv praneSėja Genovaitė 
Vilkienė?Sėkmės naujai re- 
tlaktorei'pranešėjai.'

A. Bukauskas

gai kaip pamaldose taip ir mi- 
Eglė žalčių Karalienė (Tapyba)- . jine (Jalyvauti.

Liet. Katalikų Mokslo 
Akademijos suvažiavimu*

* 4 x • 1. ”

tarti patrijotinėms organiza- ginęs ir< vieningos, garbingos tra liberalė kongresmanė Bella' 
cijoms, reikalingiausiai ALOS, organizacijas-ALOS Tarybos. ; Abzug, kuri turi labai gerą ape 

i valstybės iždo 
kimas.įvyko, nes. jis pajėgė pri doleriais ir pravesti kitus kraš 
kalbėti savo sąjungininkus, pa tutinius liberalius įstatymus.
čia valdybą, sujos pirmininku Jos orbitoje sistematingai su- kos savaitgalio lapkričio 24-28 
J. M. <

- ,7 ‘ -

Tikiu, kas šiam mano straips

“Balsą” būtų išvadinęs juos vi 
šokiais žodžiais.

Keliuose “Balso” numeriuo
se rašoma, kad jaunimas dabar 
gavęs tikra supratimą ir jau di

Suvažiavimas įvyks Kultūri
niame centre, Detroite, -Padė-

dinas savo veiklą. Liet. Cent- niuj gerbU;“Naujienų 
ras, tai yra dabartinnė valdy- ja užleis’vietos. Skaitytojų su- 
ba, daranti didelę pažangą jau žinos, kas yra Ožinskas ir kam j 
nimo tarpe. Gaila, kad' ta pa- jis tarnauja. Nes neverta per 

1 žanga nesugeba pasiliuosuoti 
iš globojamos Ožinsko rankos.

Kalbėti, šokti ar dainuoti, tai 
dar nereiškia, kad mes jau da 
rome kilnų lietuvišką patrioti 
nį darbą. Rusų atsiųstieji lietu 
viai -konsulai irgi sakė, kad rei 
kia būti lietuviais, kalbėti lie
tuviškai, dainuoti lietuviškai, 
net nurodė kurias dainas: šė
riau žirgelį, Ant kalno kark- 
laLsiūbavo ir, pan. Tik jau ne 
patriotines, ir ne tas kurios nu 
kreiptos prieš mūsų tėvynės

daug tylėti prieš jo daromą 
provokaciją su savo sąjungi-

kasi ir kiti 35 kongresmanai. dienomis, t 
Iš Illinois yra du — Abner Mik 

redakci va distrikto atstovas balsuo 
Ija su Bella 96%. Antrasis Mar 
■ tin Russo 3 kongr. distrikto 
atstovas balsuoja su Bella 85%. 
Kiti Illinois kongrese "atstovai 
neįtraukti i Bello orbitą. Bal-

ninkais, kad tik sunaikinti pat’8“0^^ >Ta teisėjai ir lapkri 
rio^ines, religines orjganizaci- ’
jas'ir visai nuslopinti buvusį! nĮandatą juos 
gražų patriotinį veikimą Argen' 
tinos lietuviu kolonijoje. Ra
šau iš patiri m o teisingai, l>e 
iškraipjTno, gindamas esančią 
ir buvusią'- tiesą patriotinėše 
organizacijose. 7 c D -

čio 2 d. kaip noręs taip įteiks
> atstovauti JAV

'■ 95-tame kongrese. J. J-tisO

SVARSTOMAS KONDOMINI- 
JŲ ĮSTATYMAS -

čicaga. — Čicagos miesto ta
J. S. B. j rybos vyr. komitetas vienbal-

Suvažiavimui sudarytas ko
mitetas, į kurį įeina: Dr. Justi
nas Pikūnas pirmininkas, Vik 
toras Veselka sekretorius, Jur 
gis Mikaila — kasininkas, Al
fonsas Nakas-spaudos ir infor 
macijos reikalams, kun. Vik
toras Kriščiunevičius pamaldų 
tvarkos reikalams ir sekcijų vd 
dovai: Jadvyga Damušienė, Ri 
ta Garas, Jonas Dunčia; Dr. 
Kęstutis Keblys.

Suvažiavime bus 
Kultūriniame centre 
rodą, kuria^ rūpinasi
ras. Paroxlbjė;'buš -dailininko 
Tamošaičio ir Viktoro Vesel-

PACIENTEI APSKUNDUS, 
DAKTARAS NUBAUSTAS

' y, " ICHICAGO. Apygardos teismas 
priteisė Mrs. Lynn Nelson, 29 
metu amžt,> $80,000,kai jury pri
pažino daktarą Middleton, 50, 
kalta savQ pacientei lytiškai ata 
kavos. Skundėja teisme paliu
dijo, kad jos daktaras ją lytiš
kai atakuodamas apsvaiginęs i- 
švirkšdamas vaistų, kurie pa
veikę' taip, kad ji nebegalėjo 
kontroliuoti savo'raumenų ir ji 
jautėsi kaip užhipnotizuota.

Išklausęs teismo .sprendimą, 
apkaltintasis pasakė. “liūdniau 
šia yra tai,kad žmonėms niekas 
negresia už tos rūšies skun
dus”.

“Naujienose” teko skaity-

Rinkiminės nuotaikos 
ir tikrovė /

Rinkimai artėja ir kandida
tų į senatą, an kongresą kalbos 
skystčja tirštėja, nes .kiek
vienas nori būti išrinktu ir 
prieš rinkimus kalbomis įtikti 
plačiausiai’rinkikų masei. O po 
rinkimų išrinktasis paprastai 
jau gieda savo giesmelę kokia 
jau jam patinka.

Pasižiūrėjus į kongreso bal 
savimo davinius pirmiausia

gai tikinančius, kad mes esame 
patrijotai, ir kad Liet. Centre 
tik patrijotiškumas yra. Jei L. 
C. būtų patrijotiškumas, Ožins 
kas jo negintų, neaukštintų ir 
neglobotų. O be to, nebūtų at
sitraukęs iš patrijotinės, reli- mums į akis krenta žinoma

' DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 
'• JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metų įvykins, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ** **

D r. A. J. Gussen
-Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik-------------
Minkštais viršeliais tik____ ■----------

Dr, A. X Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik -------------

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

DANTYS, ją priežiūra, sveikata ir grožis.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGo/lLL. 60608

$8.00

$3.00
$2.00

$2.00

Dgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga /• v 

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

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

siu Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

173S So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 109. psl. Kaina $1,50.

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

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

šiai yra nutaręs išleisti griežtes-

atidaryta 
darbų pa 
Rita Ga.

nį aportmentus ir kondominijus 
tvarkantį įstatymą.

Tokio įstatymo projektas, me
ro Daley pasiūlytas, su mažais • ~~
pakeitimais, išklausius suirite-|ht-mė įstatvmo/projektą į,-pąt 
resuotų - šabų nuomones,- yra dėt- be He$? reikalaudamas 
persiųstas į miesto tarybos fi-|atiaengti..sutarties visas smulk 
nansų komitetą, o iš ten spalio i įnenas ir kondoininijo stovį ra- 
13 persiųstas į Chicagos miesto -{u kondominijo nuomininkam

■ kos darbai. Registracija ir pas 
kaitos vyks Kultūriniame cent

tarybą bei seimelį.
Specialus komitetas,

120 dienų- anksčiau prieš apart- 
veda- mentinį pastatą perdirbant į 

mas aldennano M. A. Bilandic, kondominijų. ' *

Taupykite dabar
pas mus

JUODŽIAI SKATINAMI 
KOVOTI SU KRIMINALU
LOUISVILLE, Ky. Federali

nės Visuomeninių Reikalų Įstai 
gos .direktorius paskatino Ame 
rikos juodžius policininkus 
steigti privačias apylinkių ko
misijas kovai su kriminalu juo^ 
džių bendruomenėse..

“Aukščiausias laikas,kad mes . ■ i
mūsų pačių broliai ir seserys 
yra iščiulpiami šiame krimi
nalo antplūdyje-.. . Bet šiuo me
tu mes esame liudininkai juo; 
dosios visuomenės nenoro ko-; 
voti.” Kalbėtojas išdėstė kaip 
pati juodžių bendruomenė gali 
ir turi padėti policijai.

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

Taupykite dabar;
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų,'priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. . ... .

•"' Investavimo knygelės sąskaitos nfeša

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halstet} St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

įsteisrta 1923 metai*. ,. TEL. 421-3070
. * “ ."’.A- = *

(staigoa pietuose kiemą* automobiliams pastatyti.

C NAUJIENOS, CHICAGO K ILI___ Thursday, Ocfober U, 1976
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prisipažinimu prie netikslios sąvokos ir pakartojimu JAV 
pozicijos Lietuvos, Latvijos, Estijos ir kitų Rytų Euro
pos valstybių atžvilgiu Apramino įtakingesnius veikėjus.

Prezidentui ir vyriausybei pagalbon atėjo kongreso 
atstovas Derwinskis, kuri labai gerai žino JAV užsie
nio politikos tikslus, šio krašto galimybes, buvusių ir esa
mos administracijos pasiryžimą padėti pavergtiems kraš 
tams. Jis pareiškė, kad JAV remia savo užsienio politi
ką prielaida, kad sovietų įtaka Rytų Europoje silpnės, o 
ekonominis minėtų kraštų silpnumas bus tinkamai lais
vojo pasaulio panaudotas. ~ .

zidento Kordo padarytus pareiškimus, tvirtina, kad lais
vė privalo grįžti visiems Rytų Europos kraštams ir pa
vergtoms tautoms. Ta laisvė pasieks ir tas tautas, ku
rios yra įjungtos į Sovietų Sąjungą. A

byrėjimas yra neišvengiamas, —tvirtina konkreso .atsto

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu*, nuo

Komunistinis pasaulis subyrės, 
pranašauja Derwinskis

Kongreso atstovas Edward J. erwinskis, artimas 
prezidento Fordo patarėjas ir tarptautinių konferencijų 
nuolatinis dalyvis, savo spaudos biuletenyje tvirtina, 
kad prezidentas Fordas, bediskutuodamas .Rytų Europos 
dabartinę padėti su demokratų partijos kandidatu Jim
my Carteriu San Francisco mieste, tiksliai neišdėstė 
JAV pažiūrų pavergtos Rytų Europos atžvilgiu ir tuo
jau sekusiuose savo paaiškinimuose JAV politikos neiš
ryškino. Nei dabatų metu, nei tuojau po dabatų prezi
dentas neturėjo greta savęs žibo reikalu patyrusių pa- 
tarėjų.

Prezidentas Washingtone stengėsi atitaisyti nevyku
si San Francisco formulavimą, sukviesdamas Amerikos 
tautinių grupių atstovus Į Baltuosius Rūmus ir .jiems 
aiškindamas savo asmeninę poziciją ,ir -JAV nustatytą 
politiką Rytų Europos klausimu. Asmeniškai preziden
tas prisipažino, kad besiginčydamas su savo oponentu 
jis padarė klaidą, o pavergtos Rytų Europos klausimu 
jis išdėstė amerikiečiams ir visam pasauliui žinomą JAV 
politinę poziciją. Amerika nepripažįsta rusams teises 
išnaudoti karo metu pagrobtus didžiausius Rytų Euro
pos plotus ir pavergti tose žemėse šimtus-metų gyvenu
sias tautas. ' ’ " . *’ * ~ r

— Prisipažįstu, kad savo minčių aiškiai neišdėsčiau, 
— pareiškė prezidentas Fordas sukviestiems tautinių 
grupių atstovams, — Rytų Europos kraštai, -aišku, yra 
Sovietų Sąjungos dominuojami. Jeigu ten dabar nebūtų 
daugiau kaip 30 sovietų divizijų, tai Rytų Europos kraš
tai jau seniai būtų pasiekę savo laisvę. Antra, JAV nie
kad nepripažino, nepripažįsta ir nepripažiils sovietų ,do- 
minacijos Rytų Europoje. Rytų Europos tautos trokšta 
laisvės. Kraštai yra fiziškai dominuoti, bet jų dvasia 
nėra rusų dominuota. Jų dvasia niekad nebuvo palaužta 
ir ji niekad nebus. Kurią dieną jie bus laisvi.-.

Toki prezidento Fordo pareiškimai patenkino susi
rinkusius tautinių grupių vadus. Dr. Kazys Bobelis, pa
reikšdamas laikraštininkams savo nuomonę, kalbėjo vi- 
vų prezidento spaudos konferencijoje buvusių žmonių 
vardu. Jis, teisybė, padarė savo rezervacijas Dr, Kisin- 
gerio užsienio politikos reikalu, bet paties prezidento

jėga primesta Rytų tautoms, kurias tradicijas ir tauti
nė dvasia sustiprina kovoje prieš primetamas dogmas. 
Kaip komunizmas nepajėgė išspręsti ekonominių klausi
mų ,jis nesužavėjo žmogaus minties ir nepaveržė šir
dies.

Kad komunistinė sistema primetama tiktai prievar
ta, Naujienų skaitytojai seniai žino. .Pasaulyje dar ne
buvo nei vieno krašto, nei vienos valstybės, kurioje bet 
kurio krašto gyventojai komunistinę sistemą savo noru 
ir pritarimu būtų priėmę. Net pačioje Rusijoje komuniz
mas buvo prievarta primestas. Rusijos gyventojų daugu
ma, atsikračiusi nevykusios caro administracijos, buvo 

i linkusi prie demokratijos, bet. Leninas, suorganizavęs 
karo jėgą, išvaikė demokratiškai išrinktą - pirmą Rusijos 
seimą ir primetė krašto gyventojams komunistinę siste
mą. Rusai atkakliai priešinosi tokiai .prievartai, bet jie 
buvo -bejėgiai. Leninas turėjo didelę .finansinę paramą 
iš Vokietijos, darban buvo įkinkyti patys itakingiausieji 
caro armijos generolai, kurie padėjo pagrindus raudona
jai armijai ir komunistų galiai- 'j j

Demokratinių Rusijos partijų vadai tikėjo, kaip šian 
dien tiki kongreso atstovas Derwinskis, kad komunistų 
partijos primesta sistema ilgai neišsilaikys. ;Komunistai 
visiškai išardė buvusią ekonominę sistemą, bet geresnės 
•pastatyti nemokėjo. Jie gerai aprūpino sovietų karius ir 
policiją, bet visus kitus sluoksnius padarė'vergais. Rusi
jos ūkininkams dirbo tiktai valdžios pareigūnams mai
tinti, bet pats buvo paskandintas į didžiausią vargą. Ne
galėdami sutvarkyti savo ūkio, rusai stengėsi grobti ki
tus kraštus, plėšti gyventojus ir -maitinti išalkusias savo 
hordas. Visi raudonosios armijos pavergti kraštai ver
čiami dirbti tiktai sovietų karo jėgoms. .Pasibaigus Anti 
rajam Pasauliniam. Karui, Sovietų Sąjungos valdovai tę
sia tą pačia politiką: visi privalo dirbti karo 'jėgoms, ku
rios gaminasi pačius galingiausius, atominius -ginklus. 
Jeigu šiandien rusai dar neturi pakankama atominių 
ginklų Europai ir visam pasauliui pavergti, tai „už ’kelių 
metų tokią galią jie turės. Kas tada galės sutramdyti 
Maskvoje sėdinčius pasaulio užkariautojus? Kaip Der- 
winskis bandys išspręsti šią dilemą"? " , 4

Rusijos demokratų pranašavmai neišsipildė. Kokia 
yra garantija, kad Derwinskio pranašavimai išsipildys?

nasAitas
bet laimei tokių buvo -nedaug. 

Iki 1944 m. pabaigos lietuvių 
policijoje -įvairiose pareigose 
tarnavo daugiau -kaip 7000 ^vy
rų. Lietuvių policija galutinai 
likviduota 1944 m. spalių -mė
nesį. Išlikusiųjų dauguma-visų 

i tarnybos rūšių ir laipsnių poli 
Icininkų pasitraukė į -Vakarus. 
Nemaža jų išvargę Vokietijoje 
tremtinių stovyklose ir perėję 

j įvairius “skryningus”, pasiekė 
| Dėdės Šamo -žemę ir būrys jų 
‘ įsikūrė Čikagoje.

1955 m. jie čia įkūrė savo 
blūbą vardu “Krivulę”. Dabar 
Krivūlės klubas kasmet -viešai 
— iškilmingai $u bažnytinėmis 
apeigomis-pamaldonais už bol
ševikų kalėjimuose, Sibire, JNa 
cių kacetuose nukankintus, su
šaudytus, kare ir.hepartizanau 
jant žuvusius ir šiaip..mirusius, 
tarnybos draugus, jų jaminė- 

1940 m. bolševikai, okupavę J imui akademine dalimi, — mi 
Lietuvą, pirmiausia išformavo Angelų Sargų .dieną, kaipo 

a autu iv am v» i j Pariją. Daiiguma geriausiųjų -savo tradicinę šventę 'ir reiškia 
ar“ždoM policijį^llėjo^e^’^' ^tavo ir nukankino, Visagaliui padėką už išKkiisių 
tis dieną ar^ naktį ir visada bu I ^tardydami -NKVD požemine ^sveikų m gyvų iki sioUglo- 
davo nriimtas -išklausytas beLse'dėjimuose, kitus ištre- dėjimą.
patenldntas. policija .privalo mė SiWran-VoAuton, kitor.už Čikaga, 1976.7IXS d. fkj>) 
stengtis, kad nei vienas nusi
kalstamasis darbas neliktų ne 
išaiškintas ir nusikaltėlis nepa 
trauktas atsakomybėn.

Jei 1918 m., kūrimosi pra
džioje, mūsų policija (tada dar

į, 
A* "l iM dtti !■
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JONAS BUTEIKA

SPALIŲ 2-JI - ANGELŲ SARGŲ DIENA 
nių jgydavp policijos mokyk

lose, kurių l>uvo dvi: aukštes
nioji valdininkams ir žemes- 
nioji-poticininkams.

{Tęsinys)
Nepriklausomos Lietuvos po 

licijos tarnautojai tarnyboje 
skaitėsi visas "24 valandas pa
roje. Kiekviena įstaiga ar pas
kiras pilietis dėl nusikalstamu 
darbu padaryto jam nuostolio

Poliarinio rato, vergų darbo 
stovyklose lėta mirtimi (šalčiu 
ir badu) nukankino. £

Vokiečių -okupacijos metais į 

(1941-1944) Lietuvos .policiniu ,kelyje';per kalnus apie-65 jųylias 
kų darbas buvo labai sunkus, atstu .nuo Bangkok o korormtitų 

_ . . į.Nuolat teko balansuoti tai&į.būryš iš pasalu .puolęs .tiuaoKė
^mi cija v si) anty Je okupanto įsakymų įr lietuvis-, tris .policininkus ar vieną sužei- 
buvo silpnoka, tai suprantama, įQS sąžinės. Skaitytojui gal bus dė. Tai buvo pirmas komunistų 
nes sunkiai-komplikuotai poli- nesuprantama kaip gilėjo po- insurgentų užpuolimas .po kari- ' 
cijos tarnybai neturėjo jokip Ticija kovoti prieš valdžią? -— nio perversmo Tailande praėjusį 
teorinio pasiruošimo^ Vėliau ,o vienok taip buvolVokiečiai,'trečiadienį., Pdlicijos patrulio^ 

vykdydami priespaudą ir fšnau užpuolime dalyvavo apie ~50 ko- 
. . . do.danii lietuvius, tikėjosi iš tie munistų būrys. "Užpuolimas įvy-

valstybių policijos buvo kvie- tuvių policijos pagalbos. Ta-Į ko anksti ryta prieš aušrų "Pad- 
čiama pagalbon, didžiųjų nusi £iau jje apsivylė. Lietuvis po.’pa’kalnų taipeklyje nefdlijMa- 
kaltimų aiškinti, o nuo 1929 ^m- f ljcjniilkas savo metu išmokslin ląyzijos pasienio. . 
rudens policijos valdininkų ir j tas ir patriotiniai išauklėtas’ ----------
kai kurių vyr. policininkų .apy- Lietuvos kariuomenėje ir mo-’ JUODŲJŲ -RINKIMO GAT.IA- 
gardos teismams teismingose ,kvklose, kad ir vokiečių vald- ‘ .
bylose kvotos, buvo prilygintos !^įe būdamas, kiek sąlygos^ šiiis imetais k&s

’ leido, pasiliko ištikimas Savo -
taniai, .savo kraštui-jr^ tardavo -v»en,.ar tkilą patuos tkandida- 
tte Reicho, bet Lietuvos, lietu- “ ”*> 21nt,ma. bet rmano- 
viu interesams. i’"’“; ‘f* manoma, Aad-daugniBa

Nepaisant griežfiausiy oku-Ų 
panto įsakymy persekioti asme 
nis, slapiai laikančius ginklus, .Jubnsem^jB Ą-

zeroes- viena koia kalėjime ki'>HniWjriL •esant^O- balsavo -ir.-85% ar daugiau
ta- karste. Visur policijos lar Į jo, bet dar įspėdavo įeriau pas T dv^ub»
nautojams sąlygos panašios ir.Iėpfl-jį fr, jei reikėjo, ir šaud denl1 rlnl!nnuose' 
tie patys pavojai. Nepriklauso- menimis aprūpindavo, lietuvį. ’Carterio uždavinys laimėti 
moję Lietuvoje kovoje su nusi Gestapo įtardavo, persėkinda- juodžių balsus yra .tas, ^kati'jų, 
kalstamuoj u elementu žuvo 1301 vo lietuvius policijos pųreigū^ ^aip manoma -ar registracija 
.pareigūnų. Mūsų policija buvo nūs, areštuodavo, išsiųsdavo >,ra parodžius, mebdlsuos ^koks 
komplektuojama daugumoje iš frontan, istremdavo Kęiehan ’
-atsargos karšų: karininkų, pus\ priverstiniem"• totam arba ka- Jodži ju gyveniojų balsą Mi- 
karrnrnkrą gabesmą erlrmu. Bu, cetan. Ne vienas lietuvis polici sisipi turir26%..Luiijana - 26 
davo parenkami stiprus, gero ninkas nacių SS teismo nubaus prOc S Karolina 
kūno sudėjimo ir atatinką tas.mirties bausme ir sušaudy- „ — LiZ A, 
tam tikrus kitus fizinius reika tas. Sakoma, iou ir saulėję vra nt™ ™

G A R S I N K I T E S NAUJIENOSE lavintus bei turį bendrą išsila-J dėmią, tad nenuostabu, kad^š “
________ -— ---- ^M^vinimų. Specialių tarnybai, ži- tautos masės atsirasdavo vie-

Visi LIETUVIAI BIZNIERIAI

cijos tarnybai neturėjo jokio

"nuolat mokslinama ištobulėjo 
taip, jog kartais net kaimyninių

Teismo Tardytojų tardymams. 
0 tai reiškia didelę pažangą!...

Lietuvos policijai ‘ tarnybos 
reikalavimai .buvo dideli, dar
bas nelengvas, atsakingas ir 
dažnai -susijęs su pavojumi .gy 
vybei. Todėl ne veltui sakyda
vo, kad policininkas stovi išsi-

Komunistų lizdai "Tailando 
kalnuose

"■ v ’ ■ - y ■ .. ■

BANGKOK, Tailandas. .Vieš-

-"26%, Geor
gijų — "24%, Alabama — 22%, 

- • 13%, , Ilinojus 
—12%, "New Jersey —- U%„ 
Ohio — 9% ir Misūri—-9%.

M. AUKŠTUOLISKALNU DIEVAITĖ LEDYNĄ
Mūsų savitas pasaulis

Ak. niekad, ir niekad jos balso užmiršti negali, kurs 
tau skamba ir tikrovėje ir sapne. O josios išvaizda tau 
vaidenas ir prie saulės šviesią dieną, ir tamsią naktį 
audros metu žaibo atošvaistėje ji tau sušvinta akyse. 
Nors būtum tarp daugybės deivių ir gražuolių, ją iš to
lo pažinsi iš jos mostų artimų. Niekas, o niekas negali 
suteikti tokio tyro meilės jausmo, kaip ji — Mildos pa
lytėjimo sudievinta ir dausos rožių kvapais apsupta 
lietuvė moteris. Kiekvienas jos palytėjimas vis naują, 
vis gyvesnį jaunystę grąžinantį jausmą tau dovanoja... 
Ir tik ji — lietuvė motina, lietuviškos didybės kūrėja, 
išpuošta kilniausios moters vainikais ir dorovės sau
lėmis. išgelbės ir mūsų tautą nuo visokių pasaulio dru
mzlių ir išlaikys ją tokią lyrų, kaip yra tyra jos balto
ji krūtinė...

Danguolė, pasigrožėjusi savo motiniška statula, iš
ėjo Į darželį pasisveikinti su žiedais ir laukė ateinant 
sūnų pusryčiauti.

2. Didvyris yra visuomrl pasiruošęs karui
Danguolės pats — Arūnas valdovas, vyras iš sto- 

mens ir liemens, tikras anų laikų milžinas ir dvasinis 
galiūnas, lyg kardais išlenktais ir nusvirusiais ūsais, 
linksmas ir laimingas, kaip kovos dievaitis ant poky
lio sosto, gyveno savo tautai ir šeimai. Jis gerbė ir my
lėjo savo žmoną Danguolę tiek, kiek tik galėjo mylėti 
ir gerbti anų. saulės laikų rinktinis didvyris. Žmona

jam buvo toji Mildos esybė, kuri jį apdovanojo ketu- 
rimis sūnumis ir gražuole dukrele. Sūnus jis mylėjo 
kaip savo asmens turinį, o dukterį kaip žmonos su
dievintą paveikslų.

Sūnus jis' auklėjo pats, skatindamas kovos, giny- 
bos ir sveikos varžybos pagrindą. O vaikai, atsidėję 
sekė tėvą — valdovų, kurs jų akyse buvo visais atve
jais sektinas ir teisingas didvyris. Net kai tėvas su jais 
ir griežtai pasielgdavo, jie žinodavo, jog tai būdavo rei 
kalinga drausmei ir tvarkai ^palaikyti. Arūnas elgėsi 
su visais taip pavyzdingai, kad visi žinojo; jeigu val
dovas taip pasielgė, tai taip in turėjo būti.. .

Tuo metu mūsų senolių didelė valstybė buvo gina
ma ir valdoma trijų valdovų;: aukštųjų kalnų, derlin
gų pakalnių ir pajūrio. Arūnas buvo pajūrio valdo
vas. Mūsų laiku supratimu, lai būtų kaip karalius.

Arūnas įėjęs į karo mankštos kiemą ir pasigerėjęs 
savo sūnų kovos mankšta, sušuko nustebęs:

— O kas čia dabar įvyko?
Vienas kardas, pusiau perlūžęs, gulėjo ant žemės.

— Aš kovojau su Kursiu, vienų mirksnį kaį jis laikė 
savo kardų šonu, aš smarkiai kirtau į jo kardo vidurį, 
norėdamas jį išmesti iš jo rankų, bet kardas nulūžo 
pusiau, — pasiaiškino jauniausias sūnus Palemonas.

— Štai kaip? Iš vienos pusės labai gerai, o iš ki
tos blogai. Ar, jūs vyresnieji, dar iki šiol nežinojote, 
jog kovojant, negalima duoti priešui progos kirsti į sa
vo kardo šoną? . ..

— Žinojom, — atsiliepė Jotiga ir Galindas.
— O tu. Kuršiau?
— žinojau, valdove, bet nemaniau, kad Palemonas 

galėjo taip smarkiai kirsti.

— Kovojant yra pats pavojingiausias dalykas tai 
nepilnai įvertinti priešą.

— Tėve, jis mano brolis, — mėgino pasiteisinti Kur 
sius, t

—Kovojant ir brolis yra priešas, — Arūnas, tai pa
sakęs,* nusišypsojo.

Visi keturi sūnūs apspito jį sveikinti:
— Labas rytas, tėtuši, labas ryta$> — šaukė visi iš 

karto.
—• Daimti nelaisvėn tėvą, — sušuko Palemonas ir 

keturiese apsupo jį. Tėvas savo galingomis rankomis 
mėgino juos apglėbti, bet jie, kaip unguriai išslydo 
jam iš rankų ir jį apglėbė.

— A — a, žiogai, jau negaliu visų iš karto apglėb
ti. Na, gerai, pasiduodu... Po mankštos pravartu pasi
nerti į bangas. O tada skubėkite pusryčių, nes motulė 
jau laukia.

Kardus sunešę į kiėtę, keturi sūnūs nusileido nuo 
tvirtoves sienos ir sulygo, kas-pirmas pribėgs prie, jū
ros. Po kelių šuolių Galindas su Kuršiu atsihliko. Jcrtiga 
bėgo tokiais dideliais žingsniais, jog Palemonas -vos 
suskubo sekti paskui. «

— Jotiga! — sušuko Palemonas, — apžvelk, Kur-; 
sius ant smėlio parkrito.

Jotiga stabtelėjo ir pažvelgė atgal. Tuo mirksniu 
Palemonas^ jį pralenkė ir pirmas atbėgo prie jūros. Nu 
si rengė juokdamies iš Jotigos — greitakojo, kurs pra
lošė lenktynes, taškėsi, kaip lydys bangose/prašokda- 
mi jų aukštį. Apsirėdę yisi skubėjo į rūmus pusryčiauti.

— žinot, ką, bėkim aplink sodą, kad motutė nepas
tebėtų, kai mes sugrįšime. Sueisime į svetainę ir ramiai 
lauksimi, tai mus suradus, bus jai staigmena, •— pasiū
lė Palemonas.

— Sutarta! — sušuko kiti ir pasileido -bėgti.
Danguolė nesulaukusi sūnų pusryčiauti, ketino ei

ti jų ieškoti, bet įėjus įsvetainę, ;surado juos jau . -be
laukiančius. - . ■

— O jūs, plėšrūs sakalai, ar pen langą sulėkėte^
— Mes aplink sodą atbėgome ir per šonines duris 

suėjome — tarė Palemonas.
— Tai turbūt tavo sumanymas mane nustebinti, — 

tarė motina, statydama pusryčius ant skobnio...
— Vyrai, šiandien tėvas dėstys apie karo žygius, 

Jeigu nenorite užsitraukti jo nemalonės, tai nesivėlykit, 
— pastebėjo Palemonas.

Visi išsidangstė :į karo-pamokas...
Arūnas, eidamas į darbą, pirmiausia apžiūrėdavo 

savo -tvirtovę ir jos ginybos turtą. 'Didelis’keturkam
pis karo -mankštos kiemas. Iš kurio abiejų pusių Jęsėsi 
išmargintomis durimis dviejų aukštų svirnai, pilni dė
čių, kardų, strėlių, smalos kamuolių, jiems svaidyti 
prietaisų ir kitokių šaudomų reikmenų. Už kąru 
mankštos kiemo stovėjo arklidės, .kur šimtai -rieatn- 
kaklių, raitelių vado "Bitino globoje ir priežiūroje,Aria 
■tė savo varine spalva, ganėsi pievų ganyklose ir ^gėrė 
iš tyro šaltinio, bėgančio iš pakalnės .upelio.

Arūnas sutitikęs Bitiną, linksmai užklausė:
— Bitine, .ar bus karas, -ar ne?

— Tiksliai negaliu pasakyti, brt jeigu tiūlų.rtai 
kiekvienu metu-esu-p asiru ošęs karą .sutikti.

- Tf* (Bus daugiau)
. ’ ' V ■ ' ■
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CHIRURGIJA 
Teief. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid. ,383-22^3...
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—1 yaL, 
antrad.. penktaiėnį nuo 1-^-5; treč. 

ir šeštad. tiktai-susitarus.

DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos d treki orius.

1938'S-manneim Ka^vvestcnestėr, iii.
V ALANDUS: 3—9 darbo dienomis ir 

vac
0OA.-X/X/ aroa _

kas antrą šeštadieni. d-
lel.

REZ.: GI 2-0873
DR.W AS
AKUŠERIJA IR MOTERĄ LIGOS 

GINcKuluGiNė CHimURGijA
613. So.- Kedzie Avė., Wa 5-koZu' .

Valandos pagal susitanmą... Jei neat- 
siuepia,- skambinti Mi 3-OuOL

Teief. BE 3-5b93_

GYDYTOJAS IR CHIRUkGms

SPECIALYBĖ. AKlŲ LIGOS 
3907 West IWrd Street

Valandos pagal suatarimą

DIL iC A. V. JuCAS
489-4441 5oi-4ov3 

odos ligos — chirurgija 
1UU2 N. WESTERN a v t. 
52M N. WESTERN AVĖ. .

Telefonas- atsakomas 12 vaV

DR. fRANK KLfcCKAS
OPTOMETRIS TA5 '

KALBA LIL I Ii v ISAAl
2618 W; 71st St. — Te»; 737-5149 '
Tikrina akis. PntaiKo- akinius ir 

“contact lenses". ,
v ai. pagal susitarimą, uždaryta tree

DR. LEONAS SEiBUTiS
inkstų, pūsles ik 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL; an^adl nuo' f—4 po pietų.
ketvirtad. nuo S—7 vai. vak 

Ofiso teief.: 776-2880
Neu jas-rax. teief.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR (.ciikukvaj 

Bendre praktika, spec. MOTEkų ltgo> 
Ofisas; 2652 WEST 59rti STREET 

Tel.; PR 8-1223 ' .
OFISO V AL.; pirm.. uiuatL trečiaa 
ir penki, 2-4 ir 6-8 v»l vsk.- šestaaie 
niais 2-4 vaL po piem ir Kitu taiki 

pagal susitarimą.

P. ŠUEIKIS, 0. P.
QRTMOP€DA>-rKQ (fcXlbTA; 
Aparatai - Protezai, Meti. Bau 
dažai. Speciali pagalbą Kojom 
(Arch Supports) ir L t,

VaL: 9—4 ir £—8. Šeštadieniais 9—j
ZK50 West 63rd St., Chicago Hi. oU6x 

Telefu P Respect 6-5094 > •* 
^97 C T A y

Linksmumo arba liūdesio vaiandon 
gražiausi gėlės k

piu papuošimui ir ■, sezonines 
kapams gėlės. Z

ROY R. PETRO 1 A$)

DAUBARŲ SŪNUS
5525 Sa. H«rlM» Av« - «4-1220

, irawia» -j i ima......... i i
Gėlės visoms progoms 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
x443 WEST 63rd SIKtfci

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

Gene Driskių krautuvė
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn,
Tel. 499-1318

RKMKITE TUOS 3iZNIERIUS.
KCKTE garsinasi 

"NAUJI ENG S V

čio miesto Amerikoje, kur da 
lis miesto galima lietuviams už 
imti gražioje ii» sveikoje gam
toje. i

c. Deltona Corp, yra pažade 
jusi, kai- daugiau lietuvių apsi
gyvens Sunny Hills, duoti S ak
rus žemės veltui dėl bažnyčios 
ir kultūros centro, žinoma, mū 
su kultūrinis gyvenimas prij 
klausys nuo mūsų, pačių, ta
čiau sąlygos pramatomos labai 
palankios. T •

6. šiuo metu sklypų kainos,

riko j e, gana žemos ir pasirin
kimas pirmiesiems pirkėjams, 
nepaprastai geras. Investavi
mas sklypų pirkime, be abejo
nės, bus pelningas. Namai pas
tatomi in įrengiami 5-6 mėn.

Paskutinių 2-ių metų laiko
tarpyje lietuviškoje spaudoje, 
ypač New Yorke buvo rašoma 
bei garsinama apie SUNNY 
HILL, Floridos šiaurinėje da
lyje, lietuviams įsikūrimo ga
limybes. Paskutiniu laiku ir 
Chicagos skaitytojai gavo pro
gos plačiau išgirsti p. J. Zuba_ 
vičiaiis, A. Skučo, A. Pupelio 
bei M. Kieles straipsniuose 
apie SUNNY HIT J.S miesto atei 
tį. Aš norėčiau dėl Sunny Hills 
įsikūrimo kondensuotai savo
bei New Yorko lietuvių komi- dėl ekonominės padėties Ame- 
teto vardu išreikšti nuomonę:

Pareikšti neigiami A. Skučo 
ir A. Pupelio atsiliepimai ne
atitinka tikrovės. Be to nuos
tabu, kad nesilaikoma etikos 
ir gal per nežinojimą, pažei
džiamas D el toua Corp, vardas, f laikotarpyje. Deltona Corp, ne 
Eikime prie faktų;.

1. SUNNY HILLS miesto 
planavimą, išpardavimą bei 
didžiąją statybos dalį vykdo 
viena iš patikimiausių ir finan 
siniai stipriausių Floridos kom- 
panijų-DELTONA CORP. Ši 
kompanija jau yra išplanavusi 
ir pastačiusi sekančius 7-ius 
Floridos, miestus: ' Deltona, 
Spring HilL Citrus Springs; SL 
Augustine Shores,- Marion Oa
ks; Marco Island ir Pine Ridge.

■ ■■■ i.--- ’■

varžo ir leidžia pasirinkti ir sa 
vo statybininkus.

7. Geriausias mūsų projekto 
patikslinimas tai nuvykti ir pa 
matyti savo akimis SUNNY 
HILS. Sekantis skridimas į 
SUNNY HILLS Panama Citv 
numatomas vien lietuviams iš 
Čikagos kitų metų pradžioje. 
) Tik sugrižė į Čikagą galėsite 
rimčiau mūsų kvietimą į SUN 
NY HILLS įvertinti.

& Malonu pranešti, kad čika
2. SUNNY HILLS miesto pla^^ Marius ir Emilija

ne rasi' 35.000 žemės sklypus, Kielai desėtką metų praleisda- 
11 ežerų, 424 akrai palikti pre- '° atostogas Panama City, pajū 
kyboms, 125 akrai bažnyčioms, ryje fr išardę apie kaimynys- 
124 akrai, mokvkloms, 30 akrų tųj e esančią SUNNY HILLS 
ligoninėms ir 855 akrai; pah- vietov^ nusipirko lietuvių zo- 
kamsirgoIfui.Mjestasbus:iš-'noies^yP^- 
sidėstes 13 mylių ilgyje ir 6-ių Marius Siela sutiko, būti Či- 
mylių plotyje. ■ kagos lietuviams informacijos

3. Gamtos atžvilgiu SUNNY ^3e1' kontakto atstovu SUNNY 
HILLS klimatą, groži, švarą HILLS Įsikūrimo reikaluose, 
bei vabzdžių nebuvimą gali Yorko ir New Jersey apy- 
kritikuoti . tik tier. Juirieų^gerai linkių lietuyiąmsęįįsigyti

<nepažįsta Floridos. Šiuo reika syb^ Sunny HiUs, Ftorijoj. pa_' 
lu New Yorko ir New Jej^scg deda ir tvarko Ddtona ■ Corp, 
komiteto nariai darė studijas. 
Pasitikrinus su Floridos, New 
Yorko, New Jersey bei Illinois' 
Valstijų “Realty Comission’s”,' 
neliko jokios abejonės apie' 
Deltona Corp, patikimumą. I

4. SUNNY HILLS nuosavy-1 
bės pirkimas yra garantuotas,

HILLS įsikūrimo reikaluose.

atstovybė.
Palmview Realty 
925 Clifton Ave 
Clifton N. J. 07013 
(201) 779-1095

Vokietijoj gyvenąs žydas Wie- 
sentalis viešai-reikalavo antro
jo pasaulinio karo-vokiečių ka
riuomenės. veteranus patraukti 
į teismą, kaip karo kriminalis
tus. Vokiečių piliečių iniciatyvos 
“Deutsche Buergerinitiative” 
partijos lyderis--Mairfred Roede- 
ris Wiesentalf išvadino “žino
mu melagiu” ir “vokiečių ne
kentėju“. Wiesentalis už tai pat 
raukė Roederį į teismą- Roede- 
ris bylos nagrinėjimo metu 
apie 70 Roederio šalininkų įsi
veržė į teismo salę ir viešai pa
reiškė, kad Wiesentalis yra me
lagis,. šaukdami “Vokietija nu- 
buski” ir “šalin su tarptauti
niais žydais”".

Vokietijos: žydai pareiškė pro 
testą, kai dabartinės V. Vokieti
jos kariuomenės kapitonas pil
noje- uniformoje dalyvavo bu
vusių. SS karininkų susirinki
me. Kitas žymus“ kariškis buvo 
pasipuošęs Riterių Kryžiumi, Į heliai vyrų -spermoms praeiti, 
vienu Vokietijos karo meto atsi i^10 būdu laikinai ar visam lai-

diplomatas sunkiai sužeistas ir '',7inrTirijri****l*R*1" r,ir"‘"ril'l,'"l,'<—-J' ’ii" - .... ■
penki ambasados personalo 2^ ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
^valandas išlaikyti įkaitais, kol; 
teroristai pasidavė policijai. Pa‘ 
kislane per susišaudymą su po
licija vienas palestinietis nu-' 
-šautas, kiti du sužeisti.'

KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Grįžkite į mine ir aš grįšiu j jus, seko karervijy Viešpats".

- Mal. 3:7.
Atkartotum šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 

Srrjos ambasadų užpuolimą jie P^r amžius. Esamuoju--laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo 
aiškina kerštu, kam Sirija pada
rė invaziją į Libaną ir Damaske 
pakorė tris palestiniečius.

PATI TIKRIAUSIA 
GIMDYMŲ KONTROLĖ

CHICAGO. McCormick Place 
Nykstančioje Amerikos chirur
gų kolegijos konvencijoje vie
nas Santa Ana daktaras iš Ka
lifornijos pranešė apie naują va 
sektomijos operaciją, kur trun 
ka tik 10 minučių ir yra reika
linga tiek mažo įpjovimo, kad 
baigus jokio susiuvimo nerei
kia. Padaryta 1,500 tokių ope
racijų garantuotai. Vasektomi- 
ja vadinama operacija; kur už
rišami arba nukerpami vamz-

malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, j© nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurtą gausite 
nemokamai. Rašykit*;

F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629
iv. RAŠTO TYRlHrrOJAI

žymėjimo • žymiu ženklu. Žydai 
protestuodami tvirtino, kad tai 
reiškia hitlerizme atgimimą.

kui juos padaro nevaisingais.

SUSIRINKIMU

Klubo valdyba

f

A

1I

— Zarasiskių klubo rudeninis ban
ketas Įvyks spalio 16 d., 7 vai. vaka
ro Vyčiu salėje. 2455 West 47th St

- PALESTINIEČIAI PUOLĖ 
3 DVT SIRIJOS AMBASADAS

ROMA. .Palestiniečiai partiza 
nąi pirmadienį: tuo pačiu laiku
užpuolė dvi Sirijos ambasadas— Bu$- šalta ir' karšta vakarienė, gros - 
Romoje ir Islamabade, Pakista Ramonio orkestras šokiams.- Klubo 
ne. Vienur, kitur sunkiai gink-į11^ ir^svečiai maloniai-kviečiami- 

gausiai dalyvauti. Patartina bilietus 
Įsigyti iš anksto paskambinus' teL: 

.HŠ 4-7916.

kluoti po tris vyrus: jėga įsiver
žė į. ambasadas, bet su skirtin
gais rezultatais. -Romoje vienos

f

TĖVAS IR SŪNŪS- ■

2533 W. 71st Street
Teief.: GRovehill 5-2345-S

1410 So. 50th Avė., Cicero
' Teief.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

- J - -  -----------------------------——-------------------------&

»®NS

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Mes New Yorko ir New Jer
sey komiteto nariai artimai 

nes sklypų tinkamumas statys dirbsime su Deltona Corp, ats- 
bai, gatvių suvedimas, van- tovu, kad lietuviai pirkėjai 
dens, elektros, dujų, telefono gautų visas privilegijas ir pa-f 
linijų-.privedimas prie sklypų galbą kuriant sėkmingą lietu-; 
(po žeme) netik Deltona Corp, viską koloniją. Mes kviečiame1 
pažadėtas, bet yra apdraustas Čikagos lietuvius,“kurie donri-1 
(bonded). si Sunny Hills lietuvių'koloni- 1

5. Svarbiausia mums lietu- ją, prisidėti prie mūsų, 
viams, kad čia (Sunny Hills) Į Visas SUNNY1 HILLS, Flcrri- 
ateityje bos geriausios sąlygos- da, vietovės4 informacijas dėr 
kultūriniam pasireiškimui: . ( sklypų pasirinkimu, jų pirki-1 

a. Lietuviai kuriasi gražiau mo>
šioje Sunny Hills miesto daly.' 
j e, tarp dviejų ežerų, šiuo me
lu jau 150 sklypų yra lietuvių 
nuosavybėje. t,* ;-. >

b. Nėra kito naujo-gims(an.7

bei skridimo suteiks. 
Marius Kiela-
6557' So. Talman Ave 
Chicago, Ill 60629 - 
(312) 431-9655

<adijc CEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš- WflpA ‘ 

149« * L A. ALt

V

4(105-07= So.
Tel

*<ruviū kaioa: tsdiėfl nuo pirma- 
iieHio ikp pt nKtadieHio 12:30— 
’•00 v. popiet. — Šeštadienį k 
seKmadiem nuo 8:30 iki sfcWvat 
ryto.

lelef;: HEmtAclc 4^2413^
H59 So MAPLEWOOD AVĖ

Uau. 60629

ERKRAUSTYMAI

M 0 V IN &
Leidime! —» P1ln»- epdreude 

ZEMA KA LN A
R. ŠERĖNAS 

Tot WA 5-8043

t Apdraustas perkreusfyma 
ii pairki atstumų.

ANTANAS* VILIMAS 
823-West 34 Piece- 

Tel.! FRontter 6-1882 Z

AKLA MOTERIS 
PRADĖJO MATYTI '

DA-YTON. — Ohio. — Prieš 6'. 
metus susižeidusi- galvą Connie1 
Sreen neteko 95% savo-* regėji
mo. Tas įvyko jai vedus* ir su
silaukus- dviejų vaikų’, kurie da 
bar jau eina 12 ir 16 metus-

Jos- regėjimas grįžo bažny
čioje, kur ji dalyvavo vienų ve
stuvių apeigose-. Daktarai tta- ■ 
čiau ją įspėja būti atsargiai, nes 1
jq| regėjimas gaff vėl taip šiai-’ 
gi dingti, kaip, jis atsirado1.

1 MUŠAMA NETEKO AKIES'
Clvteagdk — R. I^ftridgc, dėg 

tHiėjv krautuvės sarinrnkas, ne
teko vienos akies, kai jį- krautu- Į 
vėje pradėjo mušti keli Chica- 
gos policininkai. ’ V

Policininkei kaltinami teisme' 
pažeidus civilines' piliečio tei
ses. netesėtai jį sumuodami. ,

Nukentėjęs iJeftridgB'buvo iš1 
kėhę» bylą potfdninknms. ir4 Chri 
crfgos miestui, rcikialaHdar'rrts 3‘ 
mik doi. aflygnimo, bet abiejų-į 
pusių advokatams stLsitarttH;- jis-1 

tenkino 75,000 dol.

CALIFORNIA AVENUE4330-34 So.
Telefonas: L A fa vet te 3-II4K*

MfftltiRNlšKflSS A1R-UO5 Dfl l<>NED; KOPLYČIA*

HERMITAGE AVENUE
YArds 7-1741 -1742

Septyniij' Metųj Mirties Sukaktis' 
į ZUZANA NORMAL ■

t viįRagal pirmą vyrą- Bertulienė)
\ - Jau suėjo.septyni metai, kai negailestinga.mirtis’ls’gyvųjų.tarpo- 
•išskyrė mylimą žmoną ir motiną. Gimė Lietuvoje, Šfaulrų-apskr Ža

garės* valse.Latvelių kaime. Amerikoje išgyveno 60 metų.
Mirė< 1969- mi spalio mėn. 14 d: Palaidota Lietuvių Tautinėse ka

pinėse, Chicagpje.

. A ai Zuzanos Normal giliai tebelūdi vyras Antanas, sūnus Cas- > 
•per, dvi dukterys-— Efeonor Coelyn, įos vyras Henry bei jy šeima ir 
Wilma Niekoti/ Lietuvoje mirusios sesers Maliorienės dvi dukterys su 

"šeimomis. _ Kolumbijoje Dr. Gaurišas su šeima bei daugelis kitų 
■. giminių; draugų bet f pažįstamų.

Ilgėkis ^ramybėje? Mes Tavęs niekuomet neužmiršime ir anksčiau' 
f arų vėliau1 pasf Tave ateisime. ...

Giliais liūdi: Vyras, sūnus, dukterys anūkai ir kiti giminės.

t

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.Lietuvių 
Laidotuvių 
’Jirektorių 
A'ssociacijos

Melted bniter
Butter, softened4

— Garite, minced or mashed
r; Grated Monterey Jack cheese
: - Bed wine

Soy stance
FWto-Lay brand toasted onion dft> ml* 

A Finely crashed Fritos brand corn chip*

ANTANAS M.-PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

■1307 So. LITUANTCa AVENUE. Phone: YArds 7-340)

* TURIME' 
KOPLYČIAS

> V ĮSOSE--MIESTO- 
DALYSE.

BUTKUS - VASAITIS
l44S:Sb'. 5i)th Ave^ Cicero. III. Phone: OLympic 2-1003

STEPONAS C. LACK IR SUNOS 
(LACKAWICZ)r

2424. WEST fi9th STREET REbohli^ 7-1218 ’
LtfVWEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
II 02S- SOUTUU EST HIGHWAY Palos Hills, Ill. 971-4410

Happy Hour Mushrooms, x prize-winning recipe at the State 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand corn 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a stuffing 
for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre.

Happy Hour Mushrooms marched away with the “Best of 
Show” award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
get equal billing at your party table!

This prize-winning recipe combines Fritos brand com. chip* 
and Frito-Lay,brand dip mix with cheese, seasoning and just the 
right amount of wfne for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Bashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hour Mushrooms may be made in advance and refrig- 
erated until party time. Brush the mushroom caps with lemon
juice or white wine before, stuffing and they will retain their 
light color during cooking.
L HAPPT HOVR MUSHROOMS
M medfuirt-rired Fresh mushrooms
I tahlespooni
1 stick 
į ekrra

5Š cup-
2 tablespoons
2 tablespoona
1 paekar*

X>TRECTIO5^>
Remove stewurfnbm mushrooms. Wash caps and brush with 

melted butter.
Combine seffetfed butte!4, garlic, and grated cheese; mix well. 

Add wine. >oy sauce, dip mix and’ crashed cam chips to make 
a pMtA.

nn Mpr with mixture. Place on beklng »hec< and
f«l or wifi bubb^ and lightly browned.

PETRAS BIELIŪNAS
134X So. CALIFORNIA AVE.- Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUMILNaS
<3l<» LmjAMCA AVĖ. TelJ: YArds 7-1138-1139

. P. M RIDIK AS
Phone: YATtfir7‘l*T V3354 5mk HALSTED STREET-

s — NAUJIENOS. CHICAGO 3 BLU— Thursday, October 14, 1976

GHLO.ES


2951 W.63rd St Tel. 436-7878

CICERO
Buvo šaunus Balius

ir kiti. Buvo ir rožių

dirbo

ANKETA
Peronality Lodge salėj

Vakarienė su šampanu asmeniui 12.50 dol

2625 WEST 71 STREET 
TeP 737-7200, arba 737-8534

VAKARIENĖ
IR ŠOKIAI

Tel. WA 5-2737 
— Te!. 254-3320

BUILDERS AND CONTRACTOR' 
Namu Statyba ir Ramentai

John Dean III ir H R. Halde
man tardymui dėl “plėšikų” pi
nigu.

Call Frank Zapolis 

320814 W.95trh St.
GA 4-8654

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimas Ir Taisymas 

M4 WEST 69ih STREET 
TaMj REpvbllc 7-1941

Contact Peg®““1* 
rnO" 

385-0050

Vajaus komisija prašo visus 
skaitytojus apie tai pasakyti sa 
vo draugams -ir pažįstamiems, 
nepreaumeriiojantiemsj Naujie 
nų.. . . r (Pr),

RENTING IN GENERAL 
H u o m •» *

-M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gtminlp 
tikvlotlmai, pildomi pit.atybOa pra

šymai ir kitokį blankai.

4243 W. 63 Street 
TeU‘767-0600.

135-TA IR ARCHER AVĖ 
LEMONT. ILL • 
Tel. 257-5861.

rys bus atidarytos 2:30 v. po pie 
tu.Vakarienė. bus duodama 4:00 
vai. vakaro. Veiks bufetas su į- 
vairiais gėrimais, šokiams gros 
Jurgio Joniko orkestras. Visi na
riai ir svečiai prašomi į banke
tą atsilankyti.

Komisiją, ir Valdyba (PrA

RIAI, kaip ir visi mieli skaity
tojai, gali .dalyvauti rėmėjams 
skirtuose vertingu daiktų lai
mėjimuose. Reikia tik užsisa
kyti bent trims mėnesiams Nau 
jienas ir kartu atsiųsti • $5. už 
6- laimėjimo .lapelius, kuriuos 
Vajaus komisija stropiai užpil 
dys siuntėjo arba jo nurodytų 
asmenų/vardais ir atsiųs-pak- 
vitaVima.. • .

Minėtam reikalui Vajaus ko-

HELP WANTED — MALS 
D«rb>inky R»M»

MINNEAPOLIS. Minnėsotos 
ir federaliniai pareigūnai, prisi
bijodami visuotino miško gais
ro, uždraudė visokių rekreaciją 
valdiškose žemėse visoje šiauri
nėje sausros išdžiovintoje Min- 
nesotojė. Daugiau kaip 2.000 
gaisrininkų kuris laikas kovoja 
su 215 gaisrų Minnėsotos šiau
rės Giriose ir durpynuose, ir, 
padėtis negerėja. Iki šiol 119,- 
000 akrų medžių ir kitokių au
galų sunaikinta. Gaisrų priskai
čiuota iki 2,439. Wisconsine de
ga šeši durpynai. Miškų nudegė 
iki šiol daugiau kaip 13,000 ak-1

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

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės 
vadovaujama lietuviška ištaiga

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

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

aukšto 3 butu pajamų namą: 3 kam
barių butas su 3 mieg. ir 3 apyvokos 
kambariais, 4 kambarių su 2 miega- 
mais'ir trijų su vienu mieg. ir apy
vokos - kamb f Yra 2 mašinų garažas. 

3422 So. Morgan. 
Tel. 247-3571.

DĖMESIO*
C2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensf n inkams

Kreiptis
A L AU R A IT! 5

4M5 So. ASHLAND AVI. 
52347/5

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. - 

3333 So. Halsted ct„ Chicago, III. 60608
V. V A L A N T I N A S

Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS I.<SI MOKĖJIMĄ IR

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPKITĖS I

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS
, 4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Ill. 60609 Teel. VI 7-344?

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED — FEMAlE 
Dtrbfainkly reikia

Teirautis tel. kiavo prieš svečius. Toliau bu

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

real ESTAT€ cqb sale 
Namai, žemė ■— Pardavimui

DU AMERIKIEČIAI .
ĮLIPO Į EVERESTĄ

KATMANDU NePaHs.— Dvi- 
dešinit aštuonių metų Dr. Chris 
Chanaler ir 30 metų Bob Cor
mack preitą penktadienį jkopė 
į pačią aukščiausą Everesto vir
snę. t

Jįedu norėjo įsmeigti Ameri
kos ir Nepalio vėliavas pačioje 
aukščiausioje viršūnėje, bet ne
turėjo vėliavų. Jas nešė į viršū
nę nepalietis Ang Purba, bet jis 
nepajėgęs pasiekti -viršūnės, 
jam pritrūkę deguonies.

Anierikiečiai užlipo 29,028 pė
dų, o šerpa nepalietis galėjo 
įkopti tik 27,500

Kenksmingi Cigarečių
---- — dūmai

ČIKAGA. — Tllinojaus preky
bos komisijos apklausinėjime du 
medicinos daktarai tvirtino, kad 
rūkorių paleisti cigarečių dūmai 

>yra .žymiai kenksmingesni pa
šaliečiams, Tiegu patiems rūko
riams.

Apklausinėjimas buvo daro- 
jmas norint sužinoti amerikiečių 
I ir medicinos daktaru nuomonę 
I apie viešose vietose, įstaigose, 
traukimuose,- stotyse ir pana
šiai, kadetais, apklausinėjimo 

' surinktais daviniais—remiantiš, 
būtų galima uždrausti rūkyti jau 
minėtose ir kitose viešose vie-

DOCTOR FAMILY wants live in 
housekeeper. Must ' like children. 
Have own room. Salary open. j- 

642-4732.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, 
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, I1L 60629 • Tek WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 tr. cennak Roa< Chica^ C Virgiui? 7-7747

Banke sąskaita Bražinskams 
. R.'. L. Bendruomenės Centro 

Valdyba savo posėdyje 1976 m. 
rugsėjo mėn. 29 d. nutarė pa
remti daug iškentėjusios Pra
ną ir Algirdą Bražinskus. Jų 
paramai atidaryta sąskaita -rr 
iVr. 1681, Midland Savings and 
Loan association, 2657 West 
69th St, Chicago, Ill. Posėdžio 
metu buvo surinkta graži pra
dinė suma.

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

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

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

VIENINTELĖ STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro tendencija 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 Barke. $38,000.

2 BUTU moderniai Įrengtas namas 
už Kedzie. žaliame parke. Virš $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 šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

AR JAUfPASIDARETE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta,1 teisėj o Alphonse Wells 
peržiūrėta;- “Sūduvos” išleista 
knyga v ą

- KAIP SUDAROMI ’
TESTAMENTAI

r 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 Ill. 60608.

• ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS , .
_t_ 4358 So. Washtenaw Ave. ’ 

TeL: 927-3559

FETTING CONSTRUCTION
7152 Scuth Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas
- 778-8165

: CHILD CARE ai.
LIGHT HOUSEKEEPING

> — 1 . ! ■ ! L
Live in. Some English or Polish 

necessary t ..
Call 7;30 P.M, to 9:00 . P.M.

only. / 
r 278-2305 c

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4045 ArcMr Av< t
Cblc^o, hl. SO43X T»l. YA 7-SYtt {

Kasmet Cicero jūrų šaulių 
kuopa Klaipėda,' spalių ’ mėn. 
antrą šeštadienį ruošė Švytu
rio balių. Kas matė Klaipėdoje 
įplaukiant j uostą ant molų 
švyturį, lygiai tokį pat pamatė 
tą vakarą atėję.; j Balio Pakšto 
salę, švyturys?Ilgiai taip pat ir 
blykščioja. « •.

' Į balių atsilankė garbingų 
svečių: iš Floridos dail. Anta- 

Jnas Rūkštelė su žmona, iš Wiš 
Įconsino Dr. Balčiūnas su žmo
na, pulk. inž. Oksas, gen. št 
pulk. Dabulevičius,' ALTos vei
kėjas Dr. P. Atkočiūnas, preky 
bininkas > Povilas Putrimas, 
gen. Daukanto ji ši kuopos pirm.

I E. Vengiauskaš, jaunas politi
kierius E. Šumanas ir kiti.

Balius, kaip įprasta, pager- 
sjus. pradėtas

— Gražinos Bakienės, Sofijos 
P ire, ičien .s ir Eugenijos Valiu 
neneš keramikos'darbai ir Gra 
žinos Krasauskienės sidabriniai 
nieiJlki dirbiniai bus išstatyti 
parodoje Toronto Lietuvių na
muose spalio 23 ir 21 <1.

— Aldona Kiršteinienė, Alina 
Prašau skaitė, Kristna Sabalytė 
ir Bronius Petrauskas moko 
Rocheslerio lituanistinėje mo
kykloje. Mokyklos vedėjas yra 
Bronius Krokys. Tėvų komite
tai) išrinkti: Blavesėiūnienė. I r 
bonienė, Draugelis, V ir P. Vid-

Genutės Spaustuvė labai 
spaus- 

angliškas 
tųjų Rūmų aukštųjų pareigūnų knygas. Kropštus ir skubus, pa-į 

~ “ — • ’’ ~ ” ’’ tarnavimas. Rašyti: 236 Court! 
St., Hot Springs, Arkansas 
71901. Tel. (501) 623-6798.

(Pr.)Į

Vakarui nuoširdžiai 
moterų vadovė Regina Lato- 
žienė. Pranutė Dvilaitienė, Jo
nas Dekeris, Vincas Tiknevi- 
čius, Antanas’ Markauskas, Juo 
as Bliujus ir kiti kuopos šau
liai. Kaip paprastai, daugiau
siai 
nusi 
Savokaitis, o?iš broliškos j. š. 
gen. Daukanto kuopos atsilan-1 
kė, su kuopos- pinu. E. Ven- 
gianskiu priešaky, virš 20.

Nors balius prasidėjo 8 vai. 
vakl, bet laikas bėgo linksmai 
ir labai greitai. Išvažiavau 3 
vai. ryto, bet -kai ikurie links
minosi dar ilgiau...

> Stepas Paulauskas- _ ____ r..rTradicinis Našliu Banketas ■
.Šių. metų spalio (October) 17; 

dienąI’Polonia Ballroom salėje, 
esančioj 4604 S-Archer Avenue, 
įvyks Našlių, našliukių ir pa-

mHiit.ti.Vvt'Trtfa^Zifiuidžinaš su roviū prevencijai. Kviečiami 
organizavo lituanistikos kursus vykti su bg t kokioj uis kojų prob biant susičiriku 
iš mokyklą ląigusių.. 1 ‘‘ ‘ lemomis tir juirkitiinais ir gauti jūreivių maršu, kurio metu uni

— Prof. Al. V. Berkis iškėlė Patarimus bei tolimesnius gydy! formuoti Cicero šauliai išsiri- 
"Himian Events": savaitraštyje 
Pabaltijo valstybių okupacijos 
klausimą, paminėdamas Ameri
kos kongreso ir senato priimtas 
rezoliucijas, įpareigojančias J.- 
A.V. administraciją nepripažin
ti Lietuvos, laitvijos ir 
ok up;, ei jų.

— Illinois College of Podiat- 
ric .Medicine veltui tikrins įvai
rias kojų negeroves bei ligos ir 
teiks gydymo patarimus savo 
klinikose, 1091 No. Dearborn 
St. spalio 25—29 d, nuo 10 vai, 
iki 6 vai. vak. Ypatingai krei
piamas dėmesys ligų bei nege-

NIXONO .JUOSTELĖS.. . 
GALI KENKTI FORDUI

NEW YORRAS. Kongresma-
nae John Conyers (D., Mich.) pienių; asmenų banketas 
pasakė, kad nepaskelbtos iš Ni- 
xono administracijos laikų juo
stelės gali pakenkti prezidentui 
Fordui, kuris, dviem Kongreso 
komitetams pareiškė, kad Nixo 
nas neliepęs užblokuoti Water
gate tyrinėjimus, kai 1972 me
tais Demokratų partijos vyriau 
šioje būstinėje Watergate areš
tavus “plėšikus” pas juos buvo 
rastos stambios sumos pinigų, 
bet Atstovų Rūmų bankų ir fi- prieinamomis, kainomis 
nansų komitetas nešaukė Bal- dina lietuviškas

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pta vienintelį 
^^4 ta-1 Hnlnką 7^^* 

JTk Chicago je ~
■^/JLNORMANĄ 
>®kBURŠTE!NA 

263-5826 
(įstaigot) ir
677‘84SSįįKB^^S

mo nurodymus. 
661-3331.

— Amerikos 
bos pareigūnai 
j ienų bankete ir jau rezervavo 
10 asmenų stalą. Dėkui už ank- 

Estijbs i slyvą rezervaciją, tuo lengvi- 
piant banketo ruošos darbus ir 
teikiant galimybes tinkamiau 
priimti svečius ir jiems patar
nauti. Primenama, kad vietas 
reikia užsisakyti iš anksto. Vi
si kviečiami dalyvauti ir apie 
.dalyvavimą galiniai veikiau pra 
nešti Naujienų administracijai.

— Stasys Patlaba iš Marquet
te Parko apylinkės, aktyvus lie 
tyviškamė gyvenime, darbuose 
ir spaudoje, kartu su žmona ir 
artimaisiais dalyvaus Naujienų 
bankete ir jau užsakė 10 asme
nų stalą. Dėkui už ankstyvą re
zervaciją. Banketas bus spalio 
21 d. 5 vai. popiet gražioje Per
sonality Lodge salėje, 6649 Ar
cher, patogioje vietoje atvykti 
miesto autobusais arba mašino
mis. Visi kviečiami dalyvauti ir 
vietas grupėmis arba pavieniui 
prašomi užsisakyti iš anksto.

ELECTRICIAN 
MILLWRIGHTS

vo netikėta staigmena, nes ine 2 years industrial experience, excel- 
no vadovas Antanas Markaus- lent benefits.

buvo pasikvietęs, solistę Nėllę 
Paulauskaitę, kurį padainavo: 
Uosto žiburiai, Vasaros laikai 
ir Kokiais keliais aš keliausiu. 
Susirinkusieji solistei labai ka 
rštai plojo. Į ;

Toliau , kaip buvo numaty
ta j. Š. Stasys Bernatavičius pa
skaitė iš j. š. Antano Markaus 
ko kūryrbj5s,.0 šaulių kvartetas: 
Bliujus, Barnatavičiųs, Markau 
skas ii' Valeika padainavo vię 
tbs aktualijų kupletų, šaulių 
Sąjungos pirm. Karolis. Mil- 
kovaitis, po divejų operacijų 
jau pasveikęs, pristatė garbin
guosius svečius ir Algiui Valei 
kai,- univeraitelo baigimo' pro Dn)ELI KAMBARIAI ŠIlfc 
ga, jtakė rank,, darbo dovanė- buįį į 
lę — į rėmuo tą Lietuvos Him- V’-Tel- 842-0942 
ną. Jūrų-šaulys Valeika dirb
damas studijavo ir šiemet ga
vo diplomą.

Dar kalbėjo inž. pulk. K. Ok 
sas ir nesenai iš Washingtono 
sugrįžęs E. Šumanas.

Pavalgius vakarienę, kurios 
metu labai mandagiai patarna
vo jaunosios šaulės, susirinku
sieji prie puikas Balio Pakšto 
orkestro ėmė šokti, šokių metu 
tiesiog rekordiniu greičiu, .j š. 
A. Markausko sumanumo dė
ka, buvo išleistas laimės šuli
nys. Laimingųjų buvo virš 40, misijai gavo iš Normano Burš j 
o laimėjimų tikrai vertingų, teino $1,000 vertės brangių- kai 
Prekybininkas Paul Putrimas dail. . M. Šileikis įtei-
aukavo 3 grius fantus. Pini- kė sąvo; kūrybos paveikslą, Jo
gais neįkainuojamus- rankdar- nas G. Evans ir jo'šeima pas- 
hius aukavo Irena Markauskie kyrė $50 Ų. S. Taupymo lakš- 
nė, Albina Kašiubienė, Brasas tą. Universal Taupymo ir Sko- 

alsas. ilinimo B-vė davė $25 Taupy
mo lakštą, Donald' A. Petkus 
įteikė įvairių tauriųjų gėrimų 
pintinę, Beverly Hills gėlių 
krautuvė išrašė $20 dovaninį 
pažymėjimų. 'Yra' ir daugiau 
vertingų! ir universalaus varto
jimo dovh'U^.1 paskirstymas

v .. .. ... .v- . buššpąlio-24 d. Naujienų ban-
palmesbmį buvo isplat,- kefe>. P(!rsoįditL,)(1 e. W 
Jamna Skama n- Jurgu Archė- Ąve.;Visi liečiami da 

lyvauti;* bet virš minimų daik
tų laimėjimui (ialj^vavimas ne 
būtinas.

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

72-TROS ir Artesian. 2 butų mūri
nis. Naujas garažas. 2 židiniai. Pilnas 
rūsys. $26,500.
....71-MOS ir Rockwell. 2 butų medi
nis. Pilnas rūsys. Garažas. $18,000.

BUDRAITIS REALTY CO.

BEST THINGS IN LIFE

StateTarm -Ute Insurance Company

1
1
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