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Izraelis gali gauti ginkhi 
iš JAV-bių, bet labai negreit

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

WASHINGTONAS. K U. S. 
News and World-Report žurna
las rašo, kad Carteriui laimėjus 
prezidentinius rinkimus, buvęs 
sekr- fichleriageris vėl bus gra
žintas j tą patį postą, ?»

BONA.
ir kitos laisvos Europos sostinės 
susirūpino Sovietų Rusijos slap
tosios tarnybos MGB veiklumu, 
kuri dabar yra pastebėta.

Tailando naujas dekretas 
prieš komunistus

Kol Libane arabų vadai tarė
si, tai krikščionys išmušė palest-i

Kubiečių rolė keleivinio 
. lėktuvo nelaimėje

. Ekonomijos srityje premija 
paskirta Chicagos universiteto 
prof Milton Friedmanui. Prof. 
Friedmanųį premijos paskyrimą 
svarstant, kilo daug ginčų komi
sijos tarpe. Buvo prikišama, 
kad prof.Friedma'nas-davinėjęs 
ekonominius patarimus dabarti
nei Čilės vyriausybei. Visi komi
sijoje dalyvaują švedai balsavo 
prieš.

Carter paskelbė 
aukotojų sąrašą

TEL AVTV. — Kai kurie gink
lai, kuriuos prezidentas Fordas 
prižadėjo Izraeliui, gali būti pri
statyti ne anksčiau kaip 1979 
metais, pareiškė JAV apsaugos 
sekretoriaus pavaduotojas Wil
liam Clements, nors kai kurie 
bus galimi gauti metų bėgyje, 
ir “Izraelio vadovybė tai supran
ta”, pridūrė Clemens. Praneši
mais iš Washington©, preziden
to Fordo pažadėti ginklai, po jo

Komunistų diplomatai verčiasi 
narkotikų bizniu

Aiškinama, kad Rodezijos už
puldinėjimai padidinti ryšium 

su prasidedančia Genevoje kon
ferencija, kurioje bus svarsto
mi klausimai susieti su valdžios 
Rodezijoje iš 275,000 baltųjų 
mažumos perleidimu 6.1 milijo
nų juodžių daugumai.

Apdovanoti 
mokslininkai

OSLO, Norvegija. Valdžia įsa
kė visam 'šiaurės Korėjos amba
sados personalui šešių dienų bė
gyje apleisti Norvegiją, kai bu
vo susekta, kad minėtos amba
sados diplomatai pardavė nor
vegams 4,000 bonkų kontraban
dos likerių ir 140,000 pokelių ci
garečių. Vieną savaitę anksčiau 
Danija panašiai' išvarė šiaurės 
Korėjos ambasados Kopenhagoje 
personalu, patyrus, kad vadova
vo' gyvai kbftrsbąndai narkoti
kais likeriais ir cigaretėmis.

SCHLESINGER BUS GYNYBOS 
SEKRETORIUS

Valdanti Argentiną karinin- 
■kų grupė sakosi, kad Argenti
noje teroristų skaičius sumažin
tas ir vis mažėja, bet prieš kari- 
nę chuntą nusistatę tvirtina 
priešingai' jie sako, kad Argen
tinoje karininkams perėmus 
valdymą, teroristų skaičius didė
jąs tūkstančiais.

CB radijo operatorių
■ ’dvikova -

. PORTO SPAIN, Trinidade. — 
Policijos pranešimu, vienas iš 
dviejų suimtų venecueliečių pri
sipažino dalyvavęs suokalbyje 
padaryti sabotažą Kubos kelei
viniam lėktuvui, kurs šio spalio 
6 dieną degdamas nukrito su 73 
žmonėmis netoli Barbados. Tie
du venecneliečiai iki Barbados 
skrido tame lėktuve, bet lėktu
vui Barbadose nusileidus, nuė
jo ir dingo net savo bagažo ne- 
bepasiėmę. Lėktuvas vos pakilęs 
skristi nukrito į jūrą. Visi 731 
žmonės žuvo. Abudu- įtariamie
ji suimti.

' BANGKOK — Karinė Tailan
do junta paskelbė dekretą kuriuo 
suteikiama valia -ir galia sričių 
valdžiai- kaip elgtis su? Tailando 
provincijose įtariamais -komu
nistais. Dekretu i suteikiamas 
“atitverti”ištisas sritis, kurios 
vietų admirifštracij ai ’ leidimas 
yra “komunizmu užterštos”', ir 
tokius. įtariamus yiętos . gyven
tojus ar pravažiuojančius, užda
ryti iki '18'mėnesių: be teismo. 
Junta praneša, kad tik 160 asme
nų buvo suimta po? karininkų 
prieš porą savaičių. įvykusio per
versmo.

naujoj Pav'vzdžiui, ištyrus smul
kiausias visatos dalytėtes ir jas 
išaiškinus,- premiją- už tai' gavo 
amerikiečiai fizikai: Stanfort 
universiteto prof. Burton Rich
ter ir Mašaciųsėto technologijos 
instituto profesor. Samuel C. G; 
Ting. Chemijos —- prof. W. N. 
Lipscomb,' medicinos — prof. B. 
S. Blumbęrg ir dr. D. C. Gajdu-

HALTOM CITY, Teks. — Du 
Teksas radijo operątoriai, Don 
Hilcher ir Howard Collins, su
siginčijo dėl radijo bangų pa- 
naudojimoJie vienas kitą kalti
no trukdymu. Galų gale jie su
tarė susitikti ir išspręsti ginčą 
pistoletų pagalba, prisiminę se
novinę aristokratų dvikovą.

Aįni operatoriai susitikę už 
miesto ėmėsi šaudyti. Collins 
buvo sužeistas į p ilvą ir dabar 
gydosi ligoninėje, o Hilcherį 
peršovė tretysis iš užpakalio, 
jau jam mašina bėgant iš susi
šaudymo vietos. Hilcher mirė 
keliom kulkom pervėrus.

Dabar policija turi bėdos, icš 
kodfiaia trečiojo ir • nežinomo 
temdytojo. r*r?«r

Vokietijos kancleri! Helmut Schmidt 
mala 9*l*v deugume laimėjo rinkt* 
m ui Į parlementu Ir |perol«ote< w- 
deryft rwM Į keWmtf.< .

i Arabų vadai nutarė sudaryti 
'30.000 vyrų kariuomenę Liba- 
1 no taikai prižiūrėti, ši kariuo- 
i menė turės klausyti Libano pre
zidento Šarkio nurodymu. Su
stabdžius karo veiksmus, bus 
duodami įsakymai karo jėgoms 
trauktis iš dabartinių pozicijų.

Saudi Arabijos princas dia
led labai patenkintas konferen- 

<cijos rezultatais. Jis mano, kad 
pats svarbiausias konferencijos 

sutaikymas Egipto

ATLANTA. — Respubliko
nams .spaudžiant, Cartėris pa
galiau paskelbė 1970 m. aukoto
jų sąrašą. Iš paskelbto sąrašo 
matyti, kad 1970 m. Carterio 
rinkiminiai kampanijai, kandi
datuojantį gubernatoriaus vie
tą Georgijoj e, aukavo 5,000 au
kotojų;

Carteriui tais metais daugiau
siai pinigų sumanė didžiosios 
gamybos bei finansinės bendro
vės, bet aukotojų po 100 dolerių 
buvo daugiausia. Iš viso 1970 m. 
Carterio rinkiminiams reikalams 
buvo suaukota 694,000 dolerių.

Gen. G. S. Brown‘V* i ” * t * 
pasilieka tarnyboje
į” WASHINGTONAS
Brown, vyriausio kariuomenės 
štabo viršininkas, pasilieka ir to
liau tarnyboje. Jis nėbiis išmes
tas dėl pastabų apie Izraeli, kad 
Izraelio kariuomenė sudaro ka
rinį; Amerikai sunkumą. Ir ank
sčiau, 1974 m., jis Duke univer
siteto klausytoj airi s buvo pareiš
kęs,kad žydai kontroliuoja Ame
rikos bankūs, laikraščius ir tu
ri Įtakos Amerikos kongrese. *

Spalio18Į jis pareiškė žurna
listams. jis sakęs, kaip laikraš
čiai rašo,, bet tai. nereiškia, kad 

' jis -pesutinkąs; su vyriausybės 
politika siųsti ginklus į Izraelį.
ĮGynyboš sekr. Rumsfeld spau

dos konferencijoje pareiškė, jog 
nemanoma pašalinti gen. Brow- 
ną.iš pareigų, bet vienkart tai 
nereiškia jog pritariama gen. 
Browno pareiškimams bei nu- 
monei.

WASHINGTONAS. — Prez. 
Fordas spalio 18 apdovanojo 15 
Amerikos - mokslininkų aukš
čiausio laipsnio tiksliojo mokslo 
medaliais. Apdovanota John W. 
Bačkus iš IBM, San Jose, Kali
fornijoje, tyrimų laboratorijoje 
patobulinus kompiuterius. Prof. 
H. A. Bethe, Cornelijaus uni
versiteto, už išaiškinimą saulės 
šilimos ir šilimos pradžią. Taip
gi kiti fizikos, chemijos, medi
cinos, psichologijos ir biologijos 
mokslininkai.

Socialinio draudimo mokes
čiai 1977 m. bus didesni 70.20 
dol. Socialinio -draudimo mokes
čių apskaičiavimo pagrindan bus 
skaitoma' 16,500 dol?1* uždarbis, 
vietojeįdabar 15,300.

1977 metais.. socialinio • meti
nis dfaudimo:mokestis,-kuri tu
rės sumokėti' dirbantysis, bus 
965,25 dol.

Kiekvienas pensininkas, gau
nąs pensiją iš; socialinio, draudi
mo kasos, galės 1977-m. uždirb
ti 3,000 dot, neatskaitant iš pen
sijos čekio. Dabar pensininkas 
daugiausiai galėjo uždirbti 2,760

futbolininkas iškeltu drąsinančias jaunas mo
teris, tai jis būty diskvalifikuotas, bet Amerikos karo 
mokykloje jaunas karininkas turi teisę- iškelti nuotai
kai keliančias jaunas kariūnes. Paveiksle matom karį, 
iškėKsj-smarkiai žygiavusią jauną moterį, būsimą ka
rininke. ' 7 , i . T’

Čikaga.— Didžiausios plieno 
darbininkų unijos, 31 distrikto, 
buvusiam prezidentui Edvardui 
Sadlowskiui pasitraukus, kan-, 
didatuojant Į visos Amerikos- 
plieno fabrikų darbininkų uni
jų prezidento postą, Į 31 distri
kto unijos prezidento vietą siū
losi net 12 kandidatų, kurių tar- . 
pe pasisiūlė ir Čikagos mokyk-1 
los tarybos šefas John D.Carey.' 
Carey tai oficialiai : paskelbė 
spalio 17.

Plieno Įmonės darbininkų 31- 
ina unija Čikagos ir Calumet, 
apylinkėje narių skaičiumi yra 
didžiausia Amerikoje, turėda
ma 120,000 narių. Jos taip va
dinamas prezidentas gauna ge
rą atlyginimą, todėl verta ir pa 
rungtyniauti dėl tos vietos.

BUENOS AIRES. .— Argen
tinoje terorizmas nesibaigia ir 
nežinia kada jis pasibaigs, šiais 
metais jau yra nužudyti 1,063 
asmenys.

Spalio 18 buvo nušautas vokie
čių automobilių Įmonės direk
torius Enrique Aroza Garay,'niečių iš Mažajun miestelio, iki 
prie pat namų lipant j automo-Jšio meto palestiniečių kontro- 

<bilį. Jį nušovė iš pravažiuojan- liuoto. Palestiniečiai buvo pri- 
įčios mašinos. Iš viso jau keli Įversti trauktis į šiaurę, palikda- 
automobilių įmonių direktoriai’mi užmuštuosius ir gana stip- 
šiemet yra nušauti. irias fortifikacijas. Pirmadienio

vakarą palestiniečius smarkiai 
puolę krikščionys. Jis naudojo 
galingus tankus, artilerijos ir 
net helikopterius. Palestiniečiai 
yra įsitikinę, kad krikščionių ka
ro daliniams padėjo Izraelis. Jo
kių įrodymų palestiniečiai netu
ri, bet jie yra įsitikinę, kad juos 
puolė Izraelio helikopteriai. Iki 
šio meto helikopteriai nebuvo 
naudojami kovos lauke. Pales
tiniečiai buvo priversti palikti 
svarbiame Maržajuno centre sa
vo atsargas ir sužeistuosius. 
•Palestiniečiai nežino, ar krikš- 
čiohys trečiadienio naktį padės

■MASKVA. — Sovietų ministeris pirmininkas A. N. Kosygi
nas kokių 12 savaičių nesirodė viešumoje, politiškame gyvenime 
Jis buvo gavęs širdies priepuolį ir buvo manoma, kad jis pasi
trauks į pensiją;.., .į ? '7 '

Bet spalio 18 Kosyginas pasi
rodė publikai. Jis bendrai su ki
tais vyriausybės nariais buvo 
Maskvos aerodrome pasitikti 
atskrendančio Mongolijps lyderio 
Umzhagin Coedenbalo. -

Stebėtojai atidžiai seka jo 
veiksmus. Mano, kad jis turės 
pasirodyti visos Sovietų imperi
jos delegatų suvažiavime, kur 
pateiks 5 metų ekonomijos pla-

:taikai siekti. Sirijos prezidentui 
tas susitarimas nepatiko ir pra
sidėjo nesantaika Artimųjų Ry
tų arabų valstybių tarpe. - Da
bar, kai svarbiausios palestinie
čių jėgos jau nuginkluotos ir su
muštos Libane, galimas daiktas, 
kad bus lengviau jiems susitarti.

Sadatas ir Asadas pasižadėjo 
tuojau sustabdyti propagandą 
ne tik laikraščiuose, bet ir radi
jo pranešimuose. Sadatas jau Įsa
kė Egipto laikraščiams ir radi
jo stotims sustabdyti visą pro
pagandą prieš Siriją ir josios 
prezidentą.

Pačiame Libane politikai ir 
karo vadai abejoja, ar Saudi 
Arabijoje padaryti susitarimai 
karo veiksmams sustabdyti bus 
sekmingesni, negu anksčiau bu
vo. Libane nuotaikos visai ki
tokios, negu Saudi Arabijoje. 
Palestiniečiai visai nesirengia 
padėti ginklų, kaip to reikalauja 
Riyado nutarimai. Jie labai pla
čiai komentuoja apie naują ele
mentą, Įsitraukusį Į Libano ko

dai kitaip interpretavo Sadato 
Alto Informacija padarytą susitarimą su Izraeliu

KOSYGINAS VĖL PASIRODĖ 
MASKVOS AERODROME

Nušoko nuo bėgių 
traukinys

ČIKAGA. — Spalio 18 Am
trak bendrovės keleivinis trau
kinys nušoko nuo bėgių, kai jis 
artinosi į Union stotį. Traukinių 
važiavo virš šimto asmenų. Yra 
sužeistų. Jie paguldyti ligoni
nėn. Rimtai sužeistų kelęivių 
nėra ir jų gyvybei paVojaus taip
gi nėra.

Tuo tarpu Libano krikščionys 
palestiniečius iš Maržajun miestelio

BEIRUTAS, LIBANAS. — Iš Saudi Arabijos ateinančios 
žinios sako, kad šešių arabų valstybių vadai, dvi dienas svarstę 
padėti Libane, aptarė būdus ir priemones Libane vykstančiam 
pilietiniam karui baigti. Riyado pasitarimuose dalyvavo Saudi 
Arabijos princas Chaled, Sirijos prezidentas Hafez Asadas, Egipto 
prezidentas Anwar Sadatas, Libano prezidentas Elias Sarkis, Ku- 
vaito šeichas Saba al Salam ir palestiniečių vadas Jasir Arafatas. 
Nutarimas liepia visiems sustabdyti karo veiksmus trečiadienį, 
11 vai. vakaro.,

Mozambiko juodžiai | Socialinis draudimas 
į apšaudo Rodeziią

SALISBURY’.:-— Mozambiko 
kariai pradėjo raketomis ir mor- 

- tarais per sieną apšaudyti. ka
vos ir arbatos plantacijas ir ki
tokias žemės ūkio kultūras Ro- 

’dezijos pietryčiuose. Rodezijos 
.kariai revarišavo ir rezultate 
Mozambikas paskelbė, kad “ma
žiausiai vienas” buvo sužeistas.
.Rodezijos f armėnai praneša, 

kad Mozambika kareiviai iš kal
vos, per pusę mylios nuo Rode
zijos sienos šaudo raketas ir 
mortarų bombas ir'iš rankinių 
ginklų, bet nė vienas rodezietis 
nesužeistas, ir nuostoliai pasė
liams maži.

••••e•>•••••••••••

> The Lūhtuusan Daily News
Published by The Uxhuamaa News pwbhshiK Co, Is

1739 So. Halsted Street, Chicago, 11L 60603 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian y 
\\ In The United Statei //

pir^dkaifCD?visS Gr 'hicago, 111- —Trečiadiem^aho-October 20, 1976
Washington, D. C. 20540 _______ ______

Minia Ispanijoje nušvilpė 
z premjerą

MADRIDAS. — Ispanijos mi
nisteris pirmininkas Adolfo Su
arez ir jo ministerių kabinetas, 
atvykę dalyvauti baskų separa
tistų, nužudytų vieno aukšto pa
reigūno ir 4 policininkų laidotu
vėse buvo nušvilpti ir “žudikais” 
išvadinti. Ispanų spauda skel
bia, kad dešinieji Ispanijos par
lamente ruošiasi užblokuoti Su- 
arezo planus suteikti Ispanijos 
gyventojams daugiau politinės 
laisvės, pakeisti generalissimo 
Franco konstituciją ir įsteigti 
laisvai renkamą parlamentą. De
šinieji premjerą Suarezą kalti
na esant perdaug silpną susi
tvarkyti* su radikalais teroris
tais.

Nobelio premija
STOCKHOLMAS. — Šiais me

tais Nobelio taikos premija ne- 
.bus paskirta;^ Skiriama iš viso 
160,0.00 dolerių tik mokslinin
kams už darbus fizikas, chemi
jos ir^medicinos srityje, kurie I met. nepasiekti Izraelio, kadan-

Chicagos lietuviai 
televizijoje

Televizijos stotis WTTW (11) 
prieš kelias dienas kreipėsi Į 
Altą, prašydama atsiųsti kele
tą lietuvių, kurie galėtų pa
reikšti savo nuomones prieš kan
didatų Į viceprezidentus deba
tus ir po jų

Alto paprašyti į stotį nuvyko darbas
K. Austin, Aleksas Pakalniškis? prezidento Sadato ir Sirijos pre- 
jr., ..K- Regis ..ir. J. -Talandis. Jie zidentp -Ąsado.-,Visi nesusipra- 
turėjo' progos pasakyti Lietuvai timai prasidėjo, kai šie du va- 
naudingų pareiškimų
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-KAUTIJA
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

d r esąs: 7120 S. Rockwell St., Chicago, III. 60629

■. : OZ!AU$IAM!$ -
susiredrantia aukRiausiqįa vadovybe

šį sav&ftgalį (spalio 23-24) Chicagoje Įvyksta Liet. Skautę 
Sąjungos naujosios Tarybos ir Pirmijos pirmieji akivaizdiniai 
pasitarimai.

Klausimai bei sprendimai nežinomi, tačiau visa sąjunga, pa- 
tikėjusi naujai išrinktiesiems vairą,; jaučiasi stipriai pajėgi eiti 
Aukščiausios z Vadovybės nurodomais lietuviškosios skautybės 
keliais.

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje
KAZYS KARUŽA

XIII- I METAI NR. 28 (540)

Klausimas. kuris neišeina iš galvos:

KITAIS METAIS ŠIUO LAIKU?
Rucšimės kelionei Į Vl-jq Tautinę Stovyklą Australijoj 

i: jau visi žinome, ‘Šeštoji Tautinė Stovykla įvyksta Aus-
trail e 1978 m. sausio 2-14 dienomis. Praėjusį pavasarį J. A. 
Valsty 
mite t.
Chic?
daly.
Vada

Ase lankėsi s. H. Antanaitis, TS Australijoje Ruošimo Ko- 
• irmininkas, ir Šia proga su juo susitikta (gegužės 27, d. 
j e) bei pasiinformuota stovyklos reikalais. Pasitarime 
.o Seserijos ir Brolijos VS, ASS Vad. P-kas ir Vid. Rajono

Ta t. Stovyklos reikalu s. H. 
it?.r:vtis pateikė šį provizori- 
f • r.ą, liečiantį š. Amerikosn:

žem dalyvius:
1

S-” 
vi

e'ionę į stovyklą ir atgal 
ka patys stovyklos daly-

V. s. LILĖ MILUKIENĖ
Liet. Skautu S-gos Tarybos pirminin
kė, vadovaus Aukščiausios Vadovybės 

svarstymams ir sprendimams.

lijo* ’ 
čen- 
išlaid 
ni'c

ris ir

- r.-yklos rengėjai (Austra- 
i'-tuviai) dės pastangas pa- 
i užjūrio svečių vietines 
s — ekskursijas, rengi- 

©vykios mokestį, apgy- 
-ną pas privačius asme- 
an.
'nagės tvarkaraštis
zruod'.io 25 d. atskren- 

‘ Velbourrią (Pan. Am-.).
žio 26 iki sausio 1 d. 

-.vyklinė programa Mel-
bo "

“ sausio 2-14 dienomis 
; ) Stovykla prie Melbour-Ta-.; t

no. _ .
SausiŠ 15 d. išvyksta į Sydne- 

jų, sausio 15-19 postovykliriė 
pro-. .j. Sydnejuje.

' 20 išvyka į Camberrą 
sostinę).
(šešt.) grįžimas į

- ros
i) 21

iš skrendam a atgal

jam

ran?
j-c

22
ką; tą patį sekmadienį 

skirtumo) nusileidžia- 
■ :rkos žemyne.
Vi rengėjų siūlymai
m a stovyklon nesiųsti 
fn kaip 14-mečių.
-' si LSS finanisinės pa- 

. Amerikos iri Vokiėti-
- viams.
nių grupių vykimas pa-

- vykiai finansiškai.
~>a stovyklinėn ekskursi- 
?’ti tėvus bei kitus tau-

en 
be' 
j?

•■’■•o komitetas taip pat 
i s rovėse kelti stovyklinį 

• -n, informuoti skautus 
-enę per spaudą, radi- 

‘ iL’is būdais. KR.

pos Cleveland© skautų veiklos 
apžvalgos.

D. Orantaitė pristatė solistę 
Daivą Mongirdaitę ir pianistę 
Birutę Smetonienę.

Pirmoje dalyje solistė Daiva 
Mongirdaitė padainavo muz. V. 
Klovos “Rūta žalioji” ir “Mo
čiutės dvarely” ir muz. B. Dva
riono “Oi dalia mano”, “Oi liūd
na, liūdna” ir “žvaigždutė” bei 
Ramunės dainą iš op. Gražina — 
muz. J. Karnavičiaus.

Pertraukos metu buvo prista- 
'tyti atvykusieji skautų ir skau
čių. Vyriausi Skautininkai ir ki
lti vadovai. Toliau pristatyti po
kylyje esantieji pirmieji skautų1 
ir skaučių steigėjai ir keli pir
mieji škaūtai-ės.

Antroje dalyje solistė Daiva 
Mongirdaitė pndainavo: Saffif 

•— iš op. čigonų Baronas — muz. 
Johan Strauss ; Volta La Terrea 

iš op. Kaukių Balius -— muz.- 
G. Verdi; Saper Vorreste iš 
op. Kaukių Balius muz. G. Verdi

Bučinys — muz. L. Arditi. Bi- 
sui dar padainavo vieną lietu
viška dainą.- Solistei akompona- 
vo Birutė Smetonienė.

Rūta Giedraitytė ir Laima 
Švarcaitė paskaitė prisiminimus 

■iš jų pirmųjų dienų būvimo skau 
:?ių eilėse.

Solistei D. Mongirdaitėi ir pi
anistei B: Smetonienei buvo 
teikta po puokštę gėlių.

• Po programos vyko vakarienė 
;ir šokiai, grojant- “Muzika” or- 
'kestrui. Bilietų platinimu rū- 
-binosi skautų tėvų komiteto na
triai G. Barždukaš ir s. 
■kbrifenė.

Sekmadieni, rugsėjo 
pagrindinė šventės
Ryte 10 vai. visi Cleveland© 

skautijos vienetai organizuotai 
su vėliavomis atvyko į Dievo 
Motinos XTuolatinės Pagalbos 
šventę, kur klebonas kum G. 
Kijauskas. SJ. atlaikė šv. mi
šias ir pasakė pamokslą. Po pa
maldų visi skautai-ės ir svečiai 
susirinko į parapijos salę, kur 

' įvyko iškilminga sueiga. Į suei- 
gą apsilankė per 20 skautų tėvų, 
kitų organizacijų atstovų ir sve
čių.

Visiems tuntų vienetams išsi- 
J rikiavus, atvyko Vyriausi Skau- 
’ tininkai ir kiti atvykusieji į 
I šventę vyr. vadovybės nariai. 
Jie buvo pasitikti tuntų rapor
tais. Po to įneštos vėliavos, su
giedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai, perskaityti įsakymai ir 
įteikti medaliai apdovanotiems 
•pautams, skautėms Ir jūrų 
skautams. Pora stud, skaučių 
davė akademikių įžodį, kuris 
buvo priimtos su didele atvyku- I 
šių akad. vadovų palyda.

Clevelandiečiūs šios reikš
mingos sukakties proga svei

kino
raštu Tarybos pirminin

kė vs I ilė Milukienė. negalėjusi 
t'-ykt' i š ert' žo'’’i’i sveiki-1 

■o: Seserijos T ,.r Sktn. vs Ire-
BWiflfc* Vyi». Pkt. 

s.,.Sigitas Miknaitis, ASS pirm.

M. Puš-

19 d., 
dalis.

r"'iKA
TFMiĮA

r
t •

re-
Ii - 
jr ■ 
te i

'’a‘ “»ės sukaktuvės 
Cleveland©

' •’-/io skautijos 25 me- 
(tikrumoje 27 metų) 
’‘ndienj. rugsėjo 18 d. 
■''tuvių Mamų salėje, 

iričių dalyvauti ne- 
t'', ti dėl vietų stokos. 

‘ vko Vyriausi Skau- 
e-erijos vs Irena Ke- 

’ firiu vadovių; Bro- 
i as Miknaitis su Ra- 

ASS pirm, vs Vy- 
s ir keli studentai.

‘ •'i pavėlavus,

'kits prista’ progra- 
'ėią ps. Dalią Oran-

-rkvietė kun. G-. Kijavs- 
4nkąlŠėti maldą. Po td

■ j

nemoH 
tait' 
ką.
vs X Kersnauskaitė pasakė la
bai ilgą kalbą: pasigęsta trum-

vs Vytenis Statkus ir kiti vado- 
vai-ės. ‘Latvių skautų vardu 
sveikino jų vadovas va. Julius 
X. Cers ir tuntininkui įteikė jų 
skautų ženklą. Amerikos skautų 
B. S. A. East Shore Distrikto 
vykd. pirmininkas Anthony Gag
non sveikino amerikiečių skautų 
vardu ir įteikė Pilėnų tunto tun
tininkui pažymėjimą už gerą 
lietuvių skautų veiklą. Buvo iš
neštos vėliavos, ir, visiems su
giedojus' giesmę, sueiga baigta. 
Praėjo pakilia nuotaika, ir jai 
gražiai vadovavo ps. Ramūnas 
Švarcas.

Po trumpos pertraukos atvy
kusieji svečiai ir vietiniai vado- 
vai-vadovės pakviesti. į mažąją 
salę pasivaišinti akademikių 
skaučių paruoštais užkandžiais, 
čia buvo perskaityti sveikinimai' 
gauti raštu iš: skautų vid. rąj. 
vadeivos, Kernavės skaučių tun
to Chicagbje, Litiianicos tunto 
Chicago j e, Cleveland© Ateities 
Klubo,/Rambyrio tūrito Toronte 
ir BSA East Shore distr. ryšių 
oalaikymO piriril teišėjo Robert 
F, Niccum. Dar šveikinė Ro-i 
ehesterio skautų atstovas s. v, 
D. Kačinskas.-

' Po vaišių rtialoniai atsisvei
kinta su visais atvykusiais va-; 
dbvaiš ir svečiais.

VEIDAI

DARBAI

(jp)

“Lietuviškosios Skautijos” 
veikalo sutiktuvės Toronte. Kny
gos “Lietuviškoji skautija” su
tiktuvėse spalio 2 dalyvavo per 
300 svečių; Vėlo va vo s. R. Ži
linskienė. S. Pirmūnu klausyto
jus supažindino V. s. V. Skrihš- 
kaš, padėkos' žodį tarė jūr. v. s. 

. I. Stepaitis, įteikdamas knygos 
autoriui adresą su skautininkų 
parašais ir meniška s. L. £endži- 
kienės austa juosta. Pirmūnas 
entuziastingame žodyje, papasa
kojęs apie knygos leidimo vargus 
ir džiaugsmus, tarp kitko kvietė 

.pasyvius vadovus suaktyvėti ir 
suburti daugiau skautiško jau
nimo.

“Sesė lakštingala”, žymioji so
listė G. čapkauskienė šventę pra
turtino puikiu koncertu, akom
panuojant J. Govėdui. Iškilmės 
baigtos jaukiu pobūviu gretimo
je salėje, kur skautininkės sve
čius vaišino kava ir suneštais 
skanumynais.

Rambyno ir Šatrijos tun
tai pradėjo žiemos darbą. Toron
to Prisikėlimo šventėje spalio. 3 
d. “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tai pradėjo žiemos sezono veik
lą, dalyvaujant LSS Pirmūnui 
v. s. P. Jurgėlai, v. s. A. A. Sau- 
laičiui ir v. s. Samušiui, atvyku
sioms iš. JAV j Pirmūno knygos 
“Lietuviškoji škautija” sutiktu
ves. Po pamaldų tuntai turėjo 
trumpą sueigą su skaučių įžo
džiu. šimtinę išsirikiavusių 
skautų-čių pasveikino Pirmūnas. 
Buvo perskaityti įsakymai ir at
likta “Šatrijos” trinto loterija.

KorpJ Vytis Centro Valdy
bą sudaro: pirmininkas — fil. 
Mindaugas Griauzdė/ pavad. — 
seny. Petras šalčiūnas, — šen j. 
Valdemaras Sadauskas, ižd. :■— 
senj. Viktoras Štuopys ir junjo- 
rų tėvūnas — seny. Gražutis Ma
tutis. Visais reikalais ir pagei
davimais prašoma kreiptis į se
kretorių Valdamarą Sadauską, 
5608-S. Oakley, Apt. 3, Chicago, 
II. 6C636, tel. (312) 925-8450.

Naujoji FŠS Centro valdy
ba pareigomis pasidalino taip: 
pirmininkas — fil. Jonas Dai- 
nauskas, vicepirm.- — f ii. Riman
tas Dirvpriiš,- vicėpirm. — fil. 
Tomas Reriieikis, sekr. — fil. 
Vitalija Ruibytė-^asaitienė, ižd. 
— fil. Irena Kleiriaitienė, infor
macijos reikalams. — fil. Danu
tė Siliūnaitė.

■£' Akademinio 'Skautų T 
džio atstovaL^alyvavo Clevelan 
dd Skautų sukakties minėjime. 
Rugsėjo i8-l’9’iClėvelando skau- 
tai-skaūtės riiįnėjB'savo veiklos 
25 m. sukaktį;|l minėjimo iškil- 
■mėŠ', -taĄiė' kitų ■'žbfečių;- buvo 
kviesti ir dalyvaVb'ASS Vadijos 
nariai3 ASS pirmininkas V. 
Statkus^ ASD Cenfro Valdybos 
cirminįhk'ė' fiL Loi^t^ Jasaitie
nė ir Odininke, t: .n;. Audronė 
Miglinąitė, FSS Centro Valdy
bai aištovavęs —^tos Valdybos !- 
sekretorius senj. Valdemaras j- 
šadąuškaš. jie džįyyąyd7 kpn- 'Valstybėse šiuo metu skaitomas 
cerfe-barikėte, pamaldose ir iŠkįtll%, bet negrų karių nuošįm- 
kilmingbje sueigoje’, kurios me
tu trys ASD kandidatės davė tik
rosios narės pasižadėjiriią ir ga
vo ASD spalvas. Iškilmeriiš pa- 
-ibaigus, dar įvyko atskira- ASS' 

-sueiga, kurios metu ASS' pifmi- 
nirikaš fil. V Statkus painfor- 

:mavo' apie sąjūdžio veiklą bei 
aktualijas, ir visi pasikalbėjo rū
pimais klausiriiaiš."; ' ' ■ eJc.m.

PrėririjuotąjĮ jųbzb’ Kfali- 
kausko romaną “Mai^yrias Maž
vydas' Vilniuje” ' nagrinėjo'Cle-___  .VV.X
velando škautininkių draugovė Į daugiau padeda prezidentui rin 
savo sueigoje. Vadovavo ir re- kūninėje kampanijoje, 
fėravo s.- prof. Aldona Augusti- ' ~ 
navičienė. Toje pat sueigoje pa- 
minėtos v. s. dr. Dominikos Ke- 
siūnaitės mirties dvyliktosios 
metinės.

Ps. fil. Ramutė Bartuškie- 
riė, darbščiai rašiusi j “Mūsų 
Skautiją” apie visus Chicagos 
Kernavės skaučių tunto įvykius, 
praneša" pasitraukusi iš Kerna
vės korespondentės pareigų. Gai-

'a. Ji rašė gra'ia lietuvių kal- 
ja. šiltu stilium; jos rašiniai 
niašmėlė visada tvarkingai pa
ruošti spaudai. Ačiū. Linkime, 

.betgi, niekad neatitrūkti nuo 
maudos, nors ir kitais būdais ar 
keliais. j

•A Ps. fil. Algis Zaparackas, 
pažįstamas ir iš politinio darbo 
Michigan valstijoje, rugsėjo 28 
Detroite vedė Yolandą Baužie- 
nę. Sujungė Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje kun. Viktoras Kriš- 
čiūnevičius.

-X- Cleveland© Neringos skau
čių tunto naująja tuntininke, pa
sitraukus s. Amandai Muliolie- 
neį, paskirta s. Elena Nainienė.

Raketų bandymai 
Barento jūroje

MASKVA. — Sovietų žinių 
agentūros JTass.pranešimu, nuo 
penktadienio lapkričio 5 d. So
vietai Barento jūroje pradės iš- 

- bandyti ir raketas. Raketų šau
dymai Barento jūroje bus- atlie
kami 40 jūrinių mylių radiusu, 

=kurio centras bus prie 73 laips-' 
nių šiaurės platumo ir 35 laips
niu rytų ilgumo. Tass perspėja 
laivus ir lėktuvus vengti tuos 
jūrų plotus kasdien nuo 5 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro vietiniu 
laiku.

/elan- Negrų JAV armijoj 
greitu laiku bus 30% 

^ASHINGTONĄS^ Jungtinių 
Valstybių armijoje negrų rasės 
kačių .dabar yra daugiau negu 
kada hprs buvo visoje Amerikos 
istorijoj. Negrų stojimas i ar
miją pradėjo didėti po II Pasau
linio karo ir dramatiškai padidė
jo nuo 1973 metų Vietnariio ka- 

(fūi pasibaigus.
L Negrų skaičius Jungtinėse

' tis JAV armijoje jau yra 21.3% 
ąf siekia 40%.

^EI PRĖZ FORDAS LAIMĖTŲ 

, WASH1NGT0NAS. — Jei pre
zidentas Fordas laimėtų rinki
kus, tai. New Yofkd respubli
konų partijos dabartinis vifsi- 

;ninkas Richard Rosenbaum bū
tų paskirtas visos Amerikos res
publikonų' partijos šefu — pre
zidentu. Prėz. Fonini jis pa
tinka dėl aktyvios veiklos, kuri

Dubingių ežeru, vienas gražiausi/ Ryty Lietuvoj*

Aš Lietuvos peizažų gerai pažįstu. Kai tarnavau 
“Naujosios Romuvos” administracijoje, man teko apke
liauti visą Lietuvą, nemažiau dvidešimt kartų. 0 dabar, 
tartum kokie miražai, gema mano vaizduotėje tos gra
žiosios Lietuvos, kai ji buvo laisva. . ,,. *

Apylinkėse, kur tik keliaujame, matome prinokusių 
javų laukus. Vakarų Vokietijoje visur matosi kombai
nai, kaip Amerikoje. Jie kerta javus, ir kartu tos didžiu
lės mašinos kulia nesustodamos, o mašinų užpakaly krin
ta pilni iškultų javų maišai. Tuos javų maišus paskui va
žiuodami sunkežimiai surenka. Tai vis modernūs aukš
tos technikos laikai, kai žmogaus darbininko darbas, vi
sais atžvilgiais yra palengvintas. ;

Pagaliau iš javų žaliuojančių laukų su savo mašina 
išniroma iš kvapaus miško j retai apgyventą kaimelį, 
kur susiradome ieškomą Artūrą Malskaitį.ir jo 10 mar
gų sodybą. Joje beveik su pasididžiavimu stovi iš rau
donų plytų pastatytas gyvenamas namas ir kiti pasta
tai: prie namo galo-stovi gyvulių tvartas, kuriame lai
komos 6 melžiamos karvės.

/ .

Pro vartus įsukome į kiemą, pastatėme savo yolks- 
wageną ir be jokių klaidžiojimų pataikome Į:tą kiemą, 
kurio ieškojome. Mus mandagiai pasitiko Arturo Mals- 
kaičio žmona, kuri yra kilusi iš Pilviškių, — Okšrūtų kai
mo, jos mergautinė pavardė — Kubaitytė- Sveikinamės, 
garsiai juokaujame. Klausinėja, iš kar čia svečias (kuni
gą Šarką jau pažinojo). Ji sako, kad .jos Artūras Šėhiai 
laukia svečio iš Amerikos — Kazimiero Karužos.. ^lat, 
jis gavo laišką iŠ Kalifornijos. Mus abu paprašė. į:vidų, 
.bet mes atsisėdome lauke: oras buvo kvapus, o gamtos 
grožis mus žavėjo. Sodyba buvo nuostabiai’ tvarkingai 
pastatyta, visi pastatai apsupti didžiulių vaismedžių sės- 
du. Artūro neradome namie. Jis buvo išvykęs .ųz 18"'km. 
padėti savo sūriui dirbti statybos darbe. Bet žmonelė tuoj 
paskambino telefonu, kad Karuža iš Amerikos šu vieti
niu klebonu kun.- šarka jau yra atvažiavę. >

Turbūt, ir pusvalandžiui neprabėgus, su savo Volks- 
wagenu atsirado ir Artūras, ?— mano jaunystės draugas. 
Buvo daug džiaugsmo. Apsikabinę pasibučiavome, •; nes 
atrodė, jog mes esairie artimiausi giminės : gal kėlias 
iriiriutes riėpalėiddme vienas kito'iš glėbio. & 
pamatęs tokį.draugiškumą; tuo ‘labai/.'^džiaugęsi 
džiaugsmo negalėjo paslėpti, net ir jamišspaudė/asarąs, 
susigraudino. Pagaliau kun. šarka buvo, jau pavargęs. 
Teko nuo Hamburgo pravažiuoti 75 mylias. 1 . .• . •'

Arturas tuojau parodė savo ūkio laukus ir 7, kar
ves, kurios ganėsi pievoje. Jis jas pašaukė. Išgirdusios 
jo balsą, visos, susirinko prie vandens lovio. Ar turas, yra 
kiek riusenęs, matė didelius vargus karo metu, nes bu
vo su šeima repatrijavęs 1941 m. į Vokietiją, veliau- jį 
paėmė į vokiečių armiją ir karo metu buvo patekęs i ne
laisvę Prancūzijoje. Nelaisvės vargus jis 'išgyveno' .ir 
■sveikas grįžo pas savo šeimą. ' - - ’ ; . v ■

Jie išaūgirid tfiš Vaikuš, gavo iš’ valdžios 10’margų 
ūki, kuriame gyvena, o jo vaikai visi vedę ir turi savo 
■šeimas. Dukra ištekėjo už vokietuko, kuris tūri 200 
iriargų ūkį. Arturas augo Vilkavišk^įė], baigė Vilkaviš
kio ‘žiburio” girifriažijoš dvi klases)-kur jo tėvas buvo 
prie rusų caro ir pirmos Nepriklausomos Lietuvos val
džios vyresnis policininkas, abiems šalims tarnavo. Bu
vo griežtų pažiūrų/ labai pareigingas, stengėsi abiems 
šalims įtikti... Vėliau jį paleido' į perisi ją. Jų šeiriibš/’vy
riausias sūnus Emilis baigė' “Žiburio'” gimnazija su- mą- 
.no broliu poetu Petru, antras-Valdis,- kuris būvo nuov. 
v-k’as Pajavonyjė ir vedė mano kaimynę-kailestinga- 
ją seseij Marytę Viltrakaitę iš Majoriškių kaimo" (dabar 
gyvena Kanadoje), o Albertas buvo kariuomenės kapi
tonas (dabar gyvena Naujoje Zelandijoje). Arturas bu
vo pasienio policininkas, dukra Ženė (dabar gyvena Ang
lijoj) ir jauniausias sūnus Jonas, buvo paimtas į- Vokie
tijos armiją, vėliau pateko į rusų nelaisvę, iš kurios grį
žo be sveikatos ir gyveno su mama Vehnene, kurį laiką 
sirgo ir vėliau mirė Buvo palaidotas kaimo kapinėse 
Vehnene. . .. .

Aplamai, visi Malskaičių vaikai buvo geri žmones, 
išauklėti, susipratę lietuviai, parjotai, 0 ypač buvo la
bai gera ir nuoširdi jų mafhri, ktfrr išaugino su vyrii 
vaikus gražiam gyvenimui fT Lietuvai T'odėf ir Šiaridieri 
malonu juos sutikti, ypač niarų nes aš buvau-su jais la
bai artiiriai susigyvenęs. Malsfcaičiai parodė daug nuo
širdumo, gražiai priėmė, pavaišino. Padarėme -keletą 
nuotraukų sodyboje prisiminimui, čia neifakvojome. At
sisveikinę apie 5 vai', po pietų iškeliavome’ atgal pas kun- 
Šarką. ; . ' '' t

(Bris(^ąirg1Au> į
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į- . Papildomas Tautos 
šventės aprašymo?

Drauge rugsėjo 30 d. S. G- 
kas aprašydamas Tautos šven
tės minėjimą kuris įvyko rug
sėjo* 26 d., pageidauja, kad 
šventė būtų minima arčiau prie 
rugsėjo aštuntos dienos. Taip 
iki šiol ir buvo daroma, kol ši 
šventė nebuvo nukelta iš rug
pjūčio 12 į 26 dieną. Mano ma 
nymu, neverta minėjimo kil
noti į kitą datą dėl meninės 
progiurnos atlikėjų. Kokias me 
ninęs pajėgas turime, tokiomis 
reikia ir apsiriboti. Būtų ge
riau, kad tas meninis vienetas, 
kuris jau yra paprašytas atlik
ti Tautos šventei meninę pro-! 
gramą, prieš savaitę ar dvi ki
tam parengimui neatliktų pro
gramos kaip atsitiko šiuo kar«- 
lu. Pagristai S. G-kas nuogąs
tauja, kad į erdvią Kultūros 
centro salę atsilankė vos porą 
šimtų asmenų.

Mums jau žinoma, kad čia 
gimę ar augę į iškilmingus mi
nėjimus mažiau beatsilanko. 
Mes, vėliau į šį kraštą atvykę, 
kurie daugiau sielojamės dėl 
prarastos tėvynės jau suseno- 
me ir jau daug išmirė-Kiti dėl 
susenėjimo nebesinaudoja susi 
siekimo priemonėmis. ‘

. - S G-kas .primena, ’girdi ne
tolimoje praeityje buvo prie
kaištaujama, kad vieno iškil
mingo minėjimo metu nebuvo 
-jaunimo organizacijų vėliavų. 
Šį kartą buvo priešingai. Mano 
nuomone pastaba turėtų būti 
ne jaunimui, bet organizacijų 
vadams dėl jų ambicijų. Tie 
sa, kad šį kart minėjime daly- 
vavoriiktai ateitininkų ir skau
tų vėliavos, tuo tarpu šaulių ir 
kūrėjų savanorių ir kitų orga
nizacijų nebuvo; šauliai ir kū
rėjai savanoriai pamaldose da- 
dyvavo šv. Antano bažnyčioje. 
S. G-kas priekaištauja šau
liams ir kūrėjams šavano- 

’ riams, gįrdi jiems reikia oficia 
lauš pakvietimo. Teisingai, at
skiro kvietimo nereikėtų, bet 
kai kuriais atvej ais reikėtų pra 
iiėšti. Nereikėtų oficialaus pak 
viętimo. ir . skautų, vadams, ku
rių tvarkomas jaunimas vieno

Solistė Birutė Kęmežaitė dainuos Naujienų bankete

Amerikai perankstyvas koflik

Prelegentas savo kalboje už 
s i minė, girdi buvęs preziden
tas NIksonas buvo atleistas iš 
pareigų ne dėl Wdtergato by
los, bet dėl detentės su Sovie
tais. Dėl pardavimo Sovietams 
svarbių fabrikams įsirengti ele 
klroninių dalių bei kompiute
rių. Bent man .ši žinia girdima 

■ pirmą' kartą. Ir dabar Ameri
ka viską Sovietams parduoda, 

. lai kodėl prezidentas neatlei
džiamas iš pareigų. Būsų ge
rai, kad prelegentas savo kalbą 
ištisai paskelbtų spaudoje. Po 
paskaitos Valerijonas Šimkus 
pademantravo filmą: Amerika 
ir kili stipresnieji. Pabaigai bu 
vo pasivaišinta prie kavutės 
ir pasidalinta papildomomis 
mintimis. Vaišėms vadovavo 
ponia žiedienė, pyragus suauka 
vo žurnalistų žmonos. Tuom ir 
baigėsi žurnalistų popietė.

vežimo vėliavų j Tautos šven
to minėjimą, kuris vyko už 18 
mylių, ne vien šauliai kalti, 
kaltas ir oras. Turime sutikti 
ir su tikrove. Kūrėjai savano
riai, kurių jau nebedaug beli
ko, jau ruošiasi amžinam poil
siui. Kai kurie jų jau po 80 me
tų ir daugiau, kai kuriems jau 
reikia pasiramsčioti lazda. Be
veik visi nebesinaudoja susisie 
kimo priemone, juos jau reikia 
vežioti. O kas vežios jei ne tie 
patys seniai šauliai, taip pat 
sulaukę jau po 70 metų* ir dau 
giau. Blogam orui esant ar 
nakčia seniai,'kurie ir vairuoti 
nelabai ir judėti iš. namų be- 

tnori. Kaip važiavau tyšv. Anta
no parapiją lietus pylė kaip iš 
kibiro, ir dar rūkas. Vos gali 
per dešimtį jardų matyti va
žiuojančią mašiną. Atvažiavęs 
palikau šviesas degančias, o po 
pamaldų jau nebeužvedžiau ma 
šinos. Grįžęs kavinėn, prašiau 
vieno kito prijungti savo moto-, 
ra, vos prisiprašiau M. Baukį.; ' 
Vos suspėjau nuvykti Kultūros dynėmis mangais akmenėliais, stų. Ir jei ne Amerika, gal ir 
cenran. Aš ir kiti tokie seniai be didelio rūpesčio. Tarytum būtų Egiptas įstūmęs Izraelį į 
ar> ilgai dar galėsime lakstyti nemato kas dedasi už horizon-'jūrą.
iš vienos parapijos į kitą. At- ti. Jo kalba buvo pesimistiš- Prelegentas pesimistiškai nu'Pra^° su Pasisekimu. Apie R. 

kad *r O- klaikų gyvenimo praei- 
Amerikapi aprašiau anksčiau “Naujie- 
kara nra nose”, todėl nebebartosiu. Visi

iš vienos parapijos į kitą. At- ti. Jo kalba buvo pesimistiš- 
virai kalbant, šauliai turi daug ka. Aš norėčiau čia prisiminti siteikęs mums aiškino, 
bėdos, surankioti tuos, kurie ne netolimą praeitį, kada didžiu- Amerika bijo karo. J 
turi savo mašinų arba tuos ku- lė valstybė Egiptas žvangino karo nebijo ir jei kas karą pra 
rįe nevairuoja. Be to juos rei- ginklais, pasiryžo mažą Izraelį dės, duos tokį atkirtį, koks bus 
kia ir grąžinti į namus. Reikia į jūrą suvaryti. Tada maža Iz- 1 reikalingas. Po Vietnamo karo 
pripažinti, kad užaugęs jauni- raelio valstybėlė tykiai nesigirk nedaug tepraslinko laiko, ga
mas nebedalyvauja visuomeni dama apsiginklavusi smogė irpima sakyti dar kaip reikiant 
nieme veikime. Politika domi- paklupdė didelį Egiptą. Tai su neužgijo kareiviams žaizdos, 
si tik vienas kitas, už tai į pas pratęs- Egiptas kaip reikia ka- Gal dėlto Amerikos preziden- 
kaitas neateina. Atrodo, kad

paklupdė didelį Egiptą. Tai su

riauti, per keletą metų tykiai

neužgijo kareiviams žaizdos.

tas kol kas ir nenori duoti sa-
juos tautinių šokių programa apsiginklavo in netikėtai smo- vo priešams priežtesnio įspėji- 
taip pat nesudomino, todėl jau gė Izraeliui ir išsivadavo iš spą mo, dėl kurio gali išsivystyti 
nimo buvo tik keliolika. Nerei 
kia daug aiškinti dėl kurios 
priežasties neužpildė erdvios 
Kultūros centro salės.

Žurnalistų popietė

H. Ir O. Valatkų pagerbimo 
pobūvis

patįišėję.'iš. bažnyčios, zujo po 
koridorius, galima sakyti de- 
inpnstratyyiai, pagal vadovybės 

‘patvarkymą vėliavos į iškilmių 
gą minėjimą neįnešė. Dėl neat

Žurnalistų popietė, kuri įvy 
ko šeštadienį spalio 9 d. Lietu 
yių namuose, jau praeityje. 
Popietę pradėjo Lietuvių žur
nalistų S-gos Detroito skyriaus 
pirm. Alfonsas Žiedas. Savo 
trumpame žodyje apgailesta
vo, kad mažai atsilankė publi
kos, vos 50 asmenų, bet žurna
listai beveik visi buvo. Po trum 
po žodžio pakvietė svečią iš 
Floridos, visuomenininką, pub 
licista Vilių Bražėną. V. Bražė 
nas kalbėjo apie J. A. Valsty
bių užsienių politiką. JAV po
litiką jis palygino su vaikų žai

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.

. Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.
Įdomi *o>vgą kiekvienam lietuviui,.ypač tremtiniui. _Geriau- 
sia dovana -ilnbėjui, siuntusiam siuntinius.. į Vokietiją ir ki- .■ 
tas train lies vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių

siu Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

i.Su Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

'i7 PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
■ LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas.’ ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvga dvieju da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. U dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. /

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

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

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

čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

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

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, BL 60608

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO

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

metu Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą.   ...—______ _____ _——-------- ----- - ——ss.oo

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

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ----- 1---------

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

$3.00
$2.00

$2.00

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

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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J. Jagmino, A KISS IN THE DARK. Pikantišku tr intymiu nuotykiu 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50. • ’ ‘

Dr. Juozai B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psl., kainuoja $2.00. .

Dr. Juozai B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00, <

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas garima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaida.

1739 Sooth Halsted Street, Chicago, HL 60608

(’rbonns. A LR Klubo, sveikino 
pririiiiniaiiiūs plačią R. Valat
kos veiklą. Antanas Sukauskas 
sveikino švyturio Jurų šaulių 
k p., Susi vieni juno 2(M) Jųj- ir 
Pitsbiu'^o Radijo Valandos va 
dovaujainos Susivienijimo Lie 
tuviu Amerikoje Prezidento Po 
vilo Dargiu vardu. Sis sveiki
nimas R. ir O. Vainikams bu
vo staigmena. Inž. Vytautas 

.Kutkus sveikino Lietuvių Fon
do vardu, Jurgis Baublys Kul
tūros KJubo vardu, Valė Tut- 
kevieiene iš Windsoro Aušros 
Kvarteto vardu, Dariaus-Girė
no klube ir Liet namų vaidu 
Mykolas Kirrys, Albertas Misiū 
nas su dukra Rūta pasveikino 
ir įteikė rankinį laikrodį nuo 
visų dalyvių.

Radijo Valandos vedėjo Rapo
lo ir Onutės Valatkų pagerbi
mo pobūvis-balius spalio 10 d. 
praėjo su pasisekimu. Apie R.

Pabaigai žodį tarė Onutė ir 
Rapolas Valatkai. R. Valatka 
padėkavojo visiems gausiai su 
surinkusiems už jo ir žmonelės 
tokį gražų pagerbimą ir dova
nas. 1'aįp pat pareiškė, kad jis 
tokio iškilmingo pagerbimo ne 
pageidavęs, o tiktai paprastų 
pietų.

Paskutinis žodį tarė baliaus 
vadovas Antanas Zapareckas, 
išvardindamas visus pasidar
bavusius, kurie bet kuriuo bū
du prisidėjo prie ruošiamo ba
liaus pasiskimo. Baliuje daly
vavo apie 280 svečių. Meninę 
programa atliko St. Butkaus 
kuopos kanklininkės paskam
bino keletą dalykėlių, Vadovė

žinome, kad R. Valatka pade
dant jo žmonelei Onutei, rodi- 
jo valandą išlaikė per 30 metų. 
Tai nemažas metu skaiįus. Ba( 
lių pradėjo Algis Zaparackas buvo Dana Petronienė. Kank- 
perbėgdamas visuomenininko lių muzika publikai labai pa- 
R. Valatkos gyvenimo bruožus 
Detroite. Prieš valgant, maldė 
lę sukalbėjo Kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius. Už Valatkų 
sveikatą buvo išgertas tostas ir 
sugiedota Ilgiausių metų. Pir
moji buvo pakviesta tarti žodį 
ir pasveikino Valatkus ir įtei
kė dovaną. Juiija Medinienė, 
moterų Sąjungos 54 kp. Mag- 
delena Smailienė Vyčių 79 kp. 
irgi įteikė dovaną. Adv. Rimas 
Sakis Sukauskas, Detroito Lie 
tuvių Organizacijų C e n tro ’ 
pirm, pasveikino ir asistuojant 
Viktorijai čepolionytei įteikė 
su 28-nių organizacijų vardais 
lentelę. Algis Rugienius, Dievo 
Apvaizdos parapijos tarybos 
pirmininkas pasveikino, Vacys

tiko ir ląbaj plojo.
A. Sukauskas

'Švyturio" Jūrų šaulių 
stovyklos uždarymas

Artinasi Kūčios bei Nauji 
(1977) Metai

Paukščiai nuojauta .nuo nuo 
besiartinančios žiemos traukia 
į šiltesnius kraštus. Šmohės ne 
tik ruošiasi į Floridą žiemai su^ 
važiuoti, bet ir dairos: kur ir 
kaip Naujus metus pasitikti, 
kur Kūčių vakarą senais papro
čiais praleisti.

Daugumas lietuvių iš šiaurės 
atvykstančių, žino, kad Miami 
lietuviai.turi savo klubą su erd
viomis pa(alįx>mis ir su dideliu 
prielankumu laukia-tų šiaulie
čių atvykimo kaip į savus na
mus — laukia kaip senai pasi-

Stovyklos uždarymas įvyko 
spalio 10 d. Uždarymui ir šūkis 
buvo parinktas: “Sudiev vasa
rėlė labas rudenėli”. Išvažiavi. 
mo diena pasitaikė šalta, gal 
dėlto ir publikos nebuvo gau
su. Po gerų pietų, paruoštų 
šaulių sesių ir po šaulių brolių 
'gerų gėrimų pakilo ir nuotai
ka. Buvo sudainuota ir sušok 
ta. Buvo ir kitų paįvairinimų 
bei, dovanų paskirstymas. Išva 
žįavimas praėjo gertoje nuotai
ko]e. A. Sukauskas

Taupykite dabar
■ ■*’ - -įf - ' ’•

pas mus

Be šią žiemą pramatomų gau 
šių pramoginių bei kultūrinių 
parengimų^ ruošiama Naujų 
Melų sutikimą klubo vardu ir 
Kūčių — Balfo vardu.

Naujų Metų sutikimas prasi
dės gruodžio 31 d. 8 v. vakaro. 
Gerai paruošta vakarienė bus 
duodama 8 -10 vai. vak. šam
panas 12 vai. šokiams gros vi
sų girdėtas orkestras. Stipres
nių ir lengvesnių gėrimų bus 
galima įsigyti iš klube turimų 
'štekliu; veiks ir baras. Numa
toma gražiau išpuošti patalpas 
ir sudaryti jaukią aplinką sma
giai vakarą praleisti savo bičiu
liu rateliuose.

Už vakarienę ir įėjimą $10. 
Iš anksto užsisakant vietas ar 
ir stalus asmeniui $9. Stalus 
Galima užsisakyti iki gruodžio 
29 dienos.

Bendros Kūčios bus gruodžio 
24 d. vakarą. Pradžia 5 vai. v. 
Mažiausia auka suaugusiems 
S5. Jaunimui 6—12 metų §3.

Naujų Metų sutikimas ir Kū
čios bus lietuvių klubo patal
pose. Adresas: Miami Lilhua-> 
nian American Citizens Club, 
3655 N.W. 3-1 St., Miami, Fla. 
Telefonai: 864-1329, 86643044Į, 
891-1366 ir 635-4331. »

Petras šilas

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

JSLIC
ail i į Ii i » ■■ifhj

■ - —

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

na, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSAL
SAVINGS &L0AN ASSOCIATION 

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

įsteigta 1923 metais.
iFtaicof pietuose kiemai automobiliams partatytL

TEL. 421-3070
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Vaikų darbas
Vienas darbštus ir nepaprastai kantrus aižėjančios 

Barzduko sudarytos Bendruomenes veikėjas, savo laiku 
Brigthon Parke net biuletenį redagavęs, tapo Draugo 
korespondentu. Jis, matyt, dalyvauja pirma Barzduko, o 
dabar jau Gečio vadovaujamos Bendruomenės valdybos 
posėdžiuose ir imasi aprašinėti Amerikos lietuviams rū
pimas problemas. Jis gana įdomiai aprašo čikagiečiams 
rūpimų parašų rinkimo eigą ir peticijų likimą.

Amerikos lietuviai prisimena, kad prieš kelis metus 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir Barzduko vadovauja-1 
mas tos Bendruomenės jaunimas pasišoko surinkti bent 
pusę milijono parašų ir kam nors juos įteikti. Klausimas 
gana ilgai buvo svarstytas, išaiškintos visos protesto pa
rašų įteikimo aplinkybės ir nutarta peticiją parašyti 
Jungtinių Tautų sekretoriui Kurt Waldheimui. Kad jau
nimas būtų įtrauktas j. lietuvišką darbą, parašų rinkimas 
buvo pavestas jaunimui, o visais politiniais šio klausimo 
aspektais turėjo rūpintis patys aukščiausieji Bendruome
nės pareigūnai. Jie patyrė, kad Prienų ir Alytaus ūkinin-

leistą laiką. Būdvyčiui parašų rinkimas kainavo daug lai
ko ir pinigų, bet jis vienas surinko daugiau parašų, negu 
visų kitų bendruomenininkų kartu sudėjus.

Bronius Nainys tikėjosi dar daugiau parašų, bet jis 
visus susirinko ir nusivežė namo. Jis turėjo parašus 
įteikti pačiam Jungtinių Tautų sekretoriui, bet dabar 
aiškėja, kad reikalas taip sklandžiai tuometiniai JAV 
LB pirmininkui nėjo. Parašus jis įsakė rinkti, bet kai 
jie buvo surinkti, tai nežinojo, ką su jais daryti. Parsi
nešė namo, susidėjo į rusi ir pralaikę ^gana ilgai. Jis to
liau būtų tuos parašus ten laikęs jeigu parašus rinkusie
ji jauni ir seni žmonės būtų nepradėti teirautis, koks tų 
peticijų likimas, kam jos buvo įteiktos. Bendruomenės 
lyderiai pradėjo kaltę mėtyti vieni ant kitų, bet nenorėjo 
Amerikos lietuviams pasakyti, kam tos petiiijos buvo 
įteiktos. Parašų rinkėjai neleisdavo Bendruomenės di
diesiems lyderiams pasirodyti: kur tik jie viešai išeida
vo, juos paimdavo už kilpos ir klausdavo, kur nuėjo su
rinkti keli tūkstančiai parašų? Klausinėjo ne tik vyres
nieji, bet ir jaunimas. Dabar aiškėja, kad klausimas bu
vo svarstytas JAV LB sentro valdybos posėdyje. Apdai
rus reporteris, pats turėjęs nemalonumų dėl tų visų 
klausinėjimų, šitaip'visą reikalą aiškina:

“Kai parašų rinkimas buvo užbaigtas ir lapai 
su visais parašais buvo gražiai įrišti į keliolika kny
gų, buvo pradėta rūpintis peticijos įteikimu Jung

tinių Tautų sekretoriui. Pradėjus ieškoti kelių peti
cijos įteikimui, paaiškėjo, kad tokias, ar panašias pe
ticijas įteikti JT nėra lengva, apie ką JK kongreso 
komitetas neturėjo žinių. 0 peticiją oficialiai įteik
ti gali tik JT narys- Tik JT nario įteikta peticija 
toje institucijoje yra registruojama arba užproto- 

. koluojama. Organizacijos ir pavieniai asmenyse ga
lėtų tokią peticiją paslapčiom įnešti į bet kurį JT 
kambarį ar koridorių, nužiūrėję, kad rūmų sargai 

nemato, bet taip įnešta peticija neturėtų jokios rei
kšmės ir tuo pat sargai išneštų ją pro kitas duris. 
Peticija tebėra saugoma, dalį savo, paskirties ji jau 
yra atlikusi ir jos ateitimi rūpintis paliktą dabarti
nei PLJS valdybai.” (Draugas, 1976 m. liepos 30 d.,

Ateinantį sekmadienį spalio 24 dien^, Grandies šokėję grupė šoks Naujieną bankete; kuris vyks Personality 
Lodge salėje. Grandį šokti išmokė tautinių šokią mokytoja Irena Smieliauskienė; kuri taip pat bus bankete.

BENDUOMENĖS REIKALU

kai, pačių komunistų panosėje," surinko 17,000 parašų į 
juos išvežė iš pavergtos Lietuvos ir-įteikė Jungtinių -Tau
tų sekretoriui. Jeigu jau pavergti ūkininkai rado reika
lingus ryšius surinktiems protesto parašams iš Lietuvos 
išvesti, tai Nainys buvo- įsitikinę^ kad čia reikalas bus 
daug paprastesnis. '

Pradžioje bendruomenininkąi buvo, pasišokę bent mi
lijoną parašų surinkti, bet vėliau apsiribojo puse milijo 
no. Jie atmušė kelis tūkstančius lapų, sekretoriui Kurt 
Waldeimui suformulavo reikalavimus ir paleido jaunimą 
į darbą. Netrukus paaiškėjo, kad pusę milijono parašu su
rinkti ne toks jau lengvas darbas- Be vyresniųjų pagal
bos tai buvo veik neįmanomas dalykas. I darbą įsitraukė 
čikagiečiams gerai pažįstamas Pranas Būdvytis. Jis pa
siėmė didoką pluoštą atmuštų peticijų ir pradėjo važinėti 
po Chicagą parašų medžioti. Jis ėjo iš ofiso į ofisą, iš 
dirbtuvės į dirbtuvę, aiškino, pasakojo ir prašė pasirašyti 
peticiją. Būdvyčiui brangiai tas darbas kainavo, teko mo
kėti keliones ir leisti daug laiko. Bet Pranas Būdvytis 
surinko daugiau negu 140,000 parašų. Jis įtraukė visus 
savo -pažįstamus ir tų pažįstamų pažįstamus. Jis praleido

Šios ilgesnės ištraukos gale padėti ‘‘Pį^’Š” reiškia 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungą. Iki šio meto para
šus rinkti sugalvojo patys aukščiausieji PLB; Bendruo
menės pareigūnai, Igus mėnesius juos savo rūsyje laike 
labartinis PLB pirmininkas Bronius Nainys, bet dabar 
visas reikalas perduotas tos pačios Bendruomenės jauni
mui. Lietuviai sunkesni darbą patys-atlieka., Jeigu jie 
mato, kad jaunimas nepajėgia ko padaryti, tai jie prire
mia savo petį ir jaunimui padeda, paaiškina, kad supras
tų ir padarytų. Bet viso Pasaulio lietuvius valdyti pasi
šokę mūsų Bendruomenės vadai sunkesnius darbus už
meta jaunimui. Jie patys nemokėjo peticijų reikalo iki 
galo nuvesti, tai pavedė jaunimui. Paprasti lietuviai ūki
ninkai mokėjo įveikti žymiai didesnes kliūtis ir peticijas 
įteikti Jungtinėms Tautoms, o mus valdyti pasišokusieji 
inžinieriai nepajėgia surasti būdų įteikti peticijos ir at
kreipti viso pasaulio dėmesio į lietuviams daromą 
skriaudą.

Amerikos lietuviai pirma viską apgalvoja, aptaria, 
susitaria ir daro, tuo tarpu Amerikon atvažiavusieji va
dai pirma daro, o vėliau galvoja. O kai klausimo išspręs
ti nepajėgia, tai visą reikalą paveda vaikams. Bet tai nė-

štai ką sakoJei 51-nas% pa
sisako už mus, mūsų vedamą 
liniją, tai 49-ni% mums nie- 
uo nereiškia! Tad sakykite, ar 
galima veikla, ar galimas pasi
tikėjimas tokio antidemokra
tiško nusiteikimo Bendruomp? 
nes vadovais’!” 
Laikraštininke Z. Juškevicie- 
jiė atkreipė dėmesį dėl termi-

piktą valią, šios žmonių grupe
lės pįktą siekį — sugriauti AL
TĄ, panaikinti BALFĄ.

Trankiu tonu pasakė: ‘Tai 
štai priežastys dėl ko skilo L.
Bendruomenė ir atsirado — ta zoologijos, kvietė skirti L. Ben- 
po įsteigta Reorganizuota, nau-i druomenę, kaip instituciją, 
ja L. Bendruomenė. Kad šian- nuo šios institucijos užurpato- 
Jiena Reorganizuoja L. Bend
ruomenė turi daug daugiau pa 
sekėjų, narių nei pirmapradė, 
bankrotavusi L. Bendruomenė”

Kalbėtojas, D. Adomaitis sa
vo kalbų baigdamas vis dėlto 
pasisakė už reikalą turėti vie
ną ir stiprią L. Bendruomenę, 
kuri vykdytų. L. Bendruome
nės įstatus, veiktų L. Chartos 
dvasioje, būtų patriotinė.

. . Oficialiems debatiriinkams 
o tikrumoje, tai tik į komunis- abiejų pusių pristačius L.
tų organizuojamus prokomu- Bendruomenė reikalą, į svars- 
nistinės propagandos kursus. ( įsijungė ir .auditorijos

5/ Esami L. Bendruomenės -\
vadovai. nesilaiko Bendruome- "J 1 _ (
nės įstatų. , ■.

šį taiklų, užtarnautą kaltini
mą vadovams parėmė faktais, 
išvardino visą jų eilę. Kartėliu 
širdyje priminė ankstesnius ir 
vėliausius L. B. Tarybos rinki
mus, kur teisingumas ir demo
kratinis principas buvo sunie
kinti: rinkimai susukti.

Pasakė, kad esami vadovai į

(Tęsinys)
1/ Atsirado maža grupelė 

užurpatorių, diktatorių L. Ben 
druomenėję.

2/ Visa senoji — ankstes-
Bend-nioji išeivija liko už L. 

ruomenės ribos.
3/ Gimė piktas siekis 

kinti ALTĄ, panaikinti

4/ Esami -L. Bendruomenės 
vadovai pradėjo megzti ryšius 
su Lietuvos okupanto patikėti
niais. Jaučiamu kartėliu širdy
je, jis priminė vaikų organizuo 
tą siuntimą j Lietuvą, į pionie
rių stovyklą, studentų siunti
mą į Vilniaus universitetą neva 
lietuvių kalbos “pasitobulinti”,

sunai- rių: kaltinti ne pačią Bendruo
menę, bet įsibrovėlius, Bend- 
druomenės uzurpatorius.

Inž. J. Jurkūnas: “Nesutin
ku su Juodvalkio , .pasakymu,

delius uždavinius, tai yra ne
tiesa! Kas surengė Tautinių šo 
kilį šventę — Tautinių šokių 
institutas. Kas surengė Dainų 
šventę — vargonininkai ir chor 
vedžiąi! Kas steigia ir išlaiko 
Lit. mokyklas ievai l-iL. Bėn 
druomenės valdovai tik uždeda 
savo etiketę! ' . ’ ?

Griežtai pasisakė prieš L. 
Bendruomenės vadovui smerk
tinas pastangas dubįįkųpti ĄL? 
OS veiklą ir taip ję grįąūtį..

Inž. A. Jurkūnas pasakė “Aš 
pats mačiau Gečįo. ir Valako 
raštą ant UI. senatoriaus Char 
les .Percy .stalo, Washingtone,, 
rašytą Vasario šešioliktosios 
reikalu senate. Peijcy gavęs ras 
tą iš L. Bendrubinėnės atstovų, 
rado reikalo ir išsišaukė paaiš
kinti reikalą ano meto. ĄĮtps 

! pirmininką inž. E. Bartkų. Tai

5/ Esami L. Bendruomenės V "r-4- ' ' * ~ \
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Dr. V. Dargis užklausė: “An 
ponas A. Juodvalkis, gindamas 
frontininkų Bendruomenės li
niją, nemato analogijos — pa
našumo tarp S. S. S. R. konsti
tucijos ir jos tikro vygdymo 
ir Liet B-nės istatų “tikro 
vygdymo”- frontininkų vadovų? 
“Akcentavo, kad Lietuvių char 

Į ta, įstatai kaip ir Sfalino kons- 
rasaKe, Kad esami vaaovai ( a paraivtaj bel-ffiv..kdo. 

visokiomis machinacijomis per m tad u aiJži()ji
4 •M'w L>. r* I -r-1 -f ’

bėda. L ■ ' '
T. Blinstrubas, ilgametis AL-l yra vienas iš daugelio f aktų, 

rodo, kad JAV lietuvių gyvena![TOS veikėjas, paskaitė jštrau-!įrodančių, liudijančių fronts 
trys šimtai trisdešimt tūkstan ką iš frontininkų leidžiamo Į ninku- pastangos dublikuoti 
čių. D. Adomaitis, konstatavęs I ideologinio žurnalo ĮLAISVĘ. 
statistinį faktą, pasakė: j

Tad ar galima pakęsti ma_ klausė:
. .... ™ , ...... . m . žos, suktos grupelės žmonių ar esama L. Bendruomenės va-
daugiau laiko, aiškindamas amerikiečiams nelemtą pa-ra rimtų, mokslo titulais apsikarsčiusių vyrų darbas. Tai machinaciias, jos diktatūrą? dovybė vykdo Bendruomenės 
vergtos Lietuvos būklę, negu pačiam pasirašymui pra- yra vaikų darbas. Gana griežtai pasisakė prieš įstatus? Tik paklausykite, ką

tarybos rinkimus surinko vos 
septynis tūkstančius balsų, ka 
da oficiali Amerikos statistika

j Po to, gana tvirtu balsu pa- 
’: “Ponas A. Juodvalkį,

esame, žmogus visai kitaip elgiasi, kai jaučia, kad jo 
niekas nemato ir neseka.

— Man atrodo, kad tu turi keistą pažiūrą į žmogų.
— Ne, motule, aš žiūriu į žmogų tik iš geros pu

sės. Visi sportininkai ir vaidilos, kai jie veikia ruoš-1 reikia būti pasiruošus visokiems netikėtumams, nes 
damiesi, kai jų žiūrovai nemato, atlieka savo užda
vinį daug sėkmingiau, negu pasirodymo metu. Todėl, 
kad ruošimosi metu jie jaučiasi nevaržomi. Tik tas 
sportininkas atlieka savo užduotį pilnu sugebėjimu 
pasirodymo metu, kurs visiškai užmiršta, kad yra ste
bimas. Tik tas vyras gali išvysti visą jame tikro žmo
gaus sukauptą galią, kai jo niekas nevaržo nei iš išo
rės nei iš vidaus.

— Gali būti, dukrele, bet tu verčiau paieškok man 
saugią užuovėją, kur aš galėčiau ramiai ir nei vieno 
žmogaus nepastebėta pailsėti nuo šios kelionės tokia
me karštyje.

— Tu, štai čia pailsėk po šiuo plačiu lazdyno krū
mu, būsi paunsmėje ir vėsus vėjelis nuo valo traukia. 
Sėsk čia, o. aš pro šiuos du berželius stebėsiu kaip vy
rai kardais kapojasi.

— Stebėk, stebėk, tik būk atsarg, kad anie kardai 
tavęs j nelaisvę nepaimtų. Neužmiršk, jog kariai ir 
kovodami jaučia juos stebintį priešą: jie turi šeštą 
pojūčio jausmą — nujautimą.

— Nieko, aš pasislėpsiu už berželių, jie manęs ne
pastebės.

Danguolė prigulus po lazdynais, glostė melsvas pa- pęs beržynėlyje mus seka, siūlau apsupti antrą tvirto- 
lazdėles, o Ledyną savo gyvomis akimis sekė karius ir vės volą, kur apstu beržų.

— Atleisk, motule, aš iš ypatingos pagarbos juos apie kiekvieną jų judėsi pranešinėjo motinai:
— Dabar visi sustojo į eilę ir išlygino žirgus. Tėvas į komandavimo metu, jis nesipriešino, 

kad jie mūsų vsai nematytų ir nežinotų, jog mes fia'išjojo į priekį, pasisveikino kardu ir aiškina. Paklau-

ALTOS veiklą, o tuo pačiu ją 
ir griauti. Ramonas pasisakė 
už vieną ir vieningai veikiau-- 
čią L. Budruomenę.

(Bus daugiau)

M. AUKŠTUOLIS

KALNU DIEVAITĖ LEDYNĄ
Mūsų savitas pasaulis

— Žinai, dukrele, aš norėčau daug ką tau pasaky
ti ir tave įspėti. Bet tu turi tokį būdą, kad nei tave 
pabarti nei tau patarti.

— Ir senelis Dausorius mane taip apibudino.
— Kaip jis tave apibudino?
— Sakė, jog manęs niekas negali nei įtikinti, nei 

įspėti, gal tik viena ledinių kalnų dievaitė...
— Tu vis į tuos kalnus nukrypsti. Gal tokios dievai

tės visai ir nėra.
— Kaip tai nėra? Aš ją pati iš tolo mačiau ant kal

no viršūnės sosto. Vieną kartą ji buvo tokia liūdna, kad. 
aš jai pasižadėjau būti ištikima.. .

— Dukrele! — sušuko motina, bet toliau nieko ne
pasakė.

— Motule, nepyk, leisk pačiam gyvenimui surasti 
savo kelią.

— Gal taip geriau, dukrele, tegu taip būna, kaip 
tavo širdis tau kalba.

Tolumoje prie pat jūros pasirodė Arūnas su ketu
riais sūnumis ir Sakalu.

— Motule, pažiūrėk, kaip mūsų gaidžiai kardais 
sau sketeres skaidosi.

— Tai nėra.tinkamas apibūdinimas kilniųjų karių 
kautynėms.

taip savotiškai apibūdinau. Mes žiūrėsim į vyrus taip.

sysime, ką jis aiškina.
; Abi klausėsi Arūno balso:

— Išvydus puolantį priešą, pirmiausia reikia turė
ti galvoje kokiu būdu užduosi jam pirmą smūgį. Bet 

niekad nežinai, kokią klastą priešas turi tau paruo- 
| šęs. O tada jojant pilnu greičiu, pulti jį. Sėkmingiau
sias būdas susidurti su priešu paslėpus ietį prie žirgo, 
lėkti iškėlus kardą, tada jo dėmesys būna nukreiptas 
į kardą. Prijojus, kilstelti ietį taikant į priešą, o kad- 
du atmušti jo kardo smūgį. Apsukriai veikiant, priešas 
dažniausiai būna parblokštas...

— Motule, kai tėvelis aiškina, tai Sakalas ūsus kil
noja ir su kiekvienu jų palytėjimu vis daugiau pučia-! 
si, kaip gaidys.

— Csai tai vynų pažiba, tai jų drąsos ir vyriškumo 
ženklas. Todėl ir nenuostabu, kad jie jais didžiuojasi, 
o ypač jaunuoliai

— Žinai, motule, Sakalas įdomus ir puikus vyras.
— Ir aš taip manau, dukrele, tik tu gerai prisižiū

rėk į jį...
Tuo metu Arūnas perdavė komandą Palemonui, 

bet šis vietoj pravesti kovą į puolantį priešą, įsakė joti:
— Zovada, pirmyn!
Vyrai, kaip ereliai, pajūriu nulėkė toliau ir sustojo.
Palemonas, prijojęs prie tėvo, tarė:

— Paleiskite žirgus, o mes pėsti miškelyje slapsty
damies, apsupsime aną beržynėlį, — nurodė Palemo
nas. «

Vyrai, nulipę nuo žirgų, išsiskirstė ir pakrūmiąis 
artinosi prie nurodyto beržyno.

— Motule, vyrai nujojo toliau, — tarė nepatenkin
ta Ledyną.

—Nieko dukruž, jie vėl sugrįš.
— Jie paleido žirgus ir dingo girelėje.

— Gal jie nori išmėginti, ar sušvilpus, žirgai atbėgs 
prie jų.

Ledyną nurimo ir, žiūrėdama į dangaus mėlynes, 
stebėjo skriejantį vanagą, kurs ties pajūriu tykojo bal-

j tą gulbę, plaukiojančią jūros įlankoje.
Vyrai, priartėjo prie beržyno ir sugulė ant žemės. 

[Tik Palemonas, žengdamas prie pasislėpusių motinos 
ir sesers, tarė:

— Jūs esate apsuptos, slapukės stebėtojos! — Ir pri
bėgęs. prie motinos, puolė į jos glėbį.

Visi vyrai, kaip iš žemės išaugę stabai, austojo ap-' 
link ir juodamiesi kartojo!

— Jūs asuptosl '
Sakalas prisėdo prie Ledynos. Arūnas sų sūpumis 

iškėlė motulę ant rankų ir ją supė, kaip mažą vaiką.
— O jūs laukiniai liūtai, dovanokite gyvybę, hžka- 

muosite— šaukė Danguolė.
... . . - ., - , v, . ,. . Prieš jojant namo pietauti, visi susėdo pailsėti. Ua-— Atleisk, valdove, aš jaučiu, kad kažkas pasisle-J. . v :. , .- * , kalas uzvede damą: j ?

Kuk auga- baltas beriynėlis -
Prie jūros, prie jūros. ..

Ten slapstos puikios gulbužėlčs
(Bus daugiau)

Tėvas susiraukė, bet kadangi tai-buvo Palemono

Vykdyk sumanymą.
— NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI-------Wedne*d»y, October 20, 1976
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AKIŲ, AUSŲ, NOSIES, 
IR Ghe^LES LIGOS 
2858 W. 63rd Slroet

Valandos pagal susitarimą
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bos narių rinkimas. Vietoj bu-

tarnautojUs pareigose ir kace-

Angli j on atvyko japonę šokėjų grupė, kuri važinėja 
po didesnius miestus ir pašoka japoniškai. Jie atsivežė 
savo didelį oūgną ir "Velnio būgnininką". Paveiksle ma
tome tą būgnininką, kertantį į didžiulį būgną, regi na n tį 
šokėjus pasitempti ir pradėti velnio šokį. 2533 W. 71st Street

Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

H SIBIRO VERGAI SCENOJE 
s į Chicagos lietuvių kuliūrtnia- pastangas paremkime, atšilau 
“ me gyvenime teatriniai pasta-! kydami į “Sibiro Vergų” dra- 

tymai yra retas reiškinys. Ats->uios pastatymą. J. Alksnė 
kirų asmenų injdatyva j sceną į ----- ——

i Sekmadienio pažino^ 
‘ ,nys Lietuvio Sodyboj

Š. m. spalio 10 d. pasižmonė- 
jime paminėta lietuviams ge-i 
dalinga diena spalio 9-ta, ka
da prieš 56 metus lenkai ožgro 
bė ir pasisavino Vilnių. Pra-1 
džiai Alfonsas šidagis sugiedo
jo “Dievas mūsų prieglauda ir ; 
stiprybė”. Antanas Kevėža skai 
tė savo jautrų eilėraštį “Vil-L 
niaus Dien ai.” Taip pat eiliuota: * 
forma pasidalino įspūdžiais, >-

I ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

išvedamas vienas kitas veika- 
las> nesudaro net užuomazgos, 

! kurią galėtume pavadinti Chi 
cagos lietuvių teatru, nors ak
torių ir režisierių nestokojame.

Chicagoje rengtį teatro fes
tivaliai prie teatrinių sambū
rių veiklos* nedaug teprisidėjo, 
o Chicagoje net nejaučiama fes 
tivalių nauda pastovesnio te
atrinio sambūrio Chicagoje 
sudarymui. Tačiau vienas sam 
būris jau eilė metų pastoviai 
Chicagoje veika. TaĮ Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės me
no kuopelės vaidintojai. Jie bei 
didelio triukšmo kas metai į 
sceną išveda, ar veikalus ir 
juos parodo ne vien Chicago- 

i je, bet ir kaimyninėse lietuvių 
kolonijose.

Meno kuopelės vadovas Juo- 
■L> zas Petrauskas išsitarėt kad 
" “mūsų veikla remiasi vadovų 

_________________________ir vaidintojų meile lietuviškam 
DK VA U L V I > A Kf-riS Sodžiuj, perduotam teatro see

GYDYTOJAS IR CniKUKŪ^S .
w.-n.-Ac darbo valandų, tačiau vaidin- w este nes r c r ^vm*»iun«fy khiuaOS ... x

mea>Ginos OarcKionus.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski R< (Crawford 

Medical Building}. TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

_ ' INKŠTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmfock 4-5849 

Rėžia. 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—-7 
antrai.. penktaienį nuo 1—5, 

ir šeštai tiktai susitarus.

vaL, 
tree. «,

noje. Tai pareikalauja daug 
darbo valandų, tačiau vaidin
tojai ir vadovai'fai atlieka su 

iyid sjvwiirie.ni Ka.,»ve9tc.M:ai’er, i.i. noru ir pasirįžimu. Todėl Vy-
3—d aaiDo dieuuuLis ir 

Kas antrą• bcstaurehj o—cs vai.
i area dex-x/xd

RE2L: GT b-ūa/3
1>K. W .JEatliSJtiX -JldOlxN AS

tauto Did. šaulių rinktinės me
no kuopelė galį kas metai į see 
ną išvesti lietuviškus scenos, 
veikalus”.

O tų veikalų atsiranda se-

Lietuvai 1939 metais, su ekskur 
sija nuvažiavęs, drauge su vil
niečiais iškiliai šventė tautos 
šventę.
Toliau, buvo padainuotos sep 

tynios dainos. Dainų įtarpais 
Dr. Adomavičius kalbėjo svei
katos reikalais. Pirma paskai
tė laišką iš Lietuvos, prašant 
vaistų nuo džiovos. Čia pat pla 
čiai pakalbėjo apie džiovos li
gą ir vaistus. Vėliau nagrinėjo 
alergijos ligos pasireiškimas, 
priežastis bei pasekmės.
Alf. šidagis padainavo: “Svei
ki broliai dainininkai”, “Sau
lelė raudona ir kt Adelė Duo- 
bjiėnė — “

AKuščritjA iR mptėrų LiGuš" niau parašytų ir naujų- Chica griežtai pasisakė prieš negimti
UiivgawluijINE CrtmUKvbA 

ao. Kcaziė Avė,, A A 5-xš/ū 

Varančios pagal susnarimą. Jei neat- 
siuepiaT sKamDxnu mr ^-uuui.

> Telef. bE
DJL dĖSį V HiCikAB 

GYDYTOJAS IR CHiRvrw^o 
SPECIALYBĖ AK1Ų Li^vS 

3907 West Tūord brfėer 
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS 
489-4441 >Ot-4ov3 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
J002 N. WESTERN A VtL ’ 
5214 N. WESTERN- AVĖ. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

goję šaulių namuose spalio kūdikių žudymų, kas taip 
mėn. 24 d. 3 vai., yra statoma1Pat atneša didelę žalą ir mote- 
Juozo Nemunėlio parašyta dvie1*1! sveikatai. Plačiai palietė 
jų veiksmų drama “Sibiro Ver- kraujo spaudimo negalavimus 
gai”. Drama skiriama jpaminė- 11 - -
jimui 35-rjių metų nuo pirmo- vien tik pas senuosius, bet ir

"Jūi fyrfaiiiate Ralfus, nas tariatės |uo*« turi amžinoj gyvenimą; 
jie tai ir yra, kurie liudija apie mane". — Jono 5:39. * -j
Mūsų tekste pasakyta, kad šventasis Raštas apreiškia mums' Viešpatį 

Jėzų. Todėl norintieji jį pažinti turi ieškoti žinių apie jį šventajame Raš
te. Tuo, tikslu Dievas davė mums apaštalus, pranašus Ir mokytojus, žmo
nių žodžius galime priimti tik tada, kai jie sutinka su gyvojo Dievo Žo
džiu. 0 norint suprasti kas parašyta, reikia^ šventosios dvasios pagalbos, 
šventąjį Raštą reikia netik skaityti, bet tyrinėti; o naudingų ir gyvenimui 
reikalingų pamokų gausime tik tada, kai būsime nuolankūs ir pasirengę 
priimti mums Dievo duotąsiąs pamokas, kurios padarys mus tinkamais ge- 

1 riems darbams, i .
Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliepia kiekvieną. Bet kur yra mi

rusieji? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausit* 
nemokamai. Rašykite:

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

“KRIVŪLES” KLUBAS GRAŽIAI ATŠVENTĖ
ANGELŲ SARGŲ ŠVENTĘ

TĖVAS IR SONUS

Dit FRANK HECKAS
OPTOMETRISFAS 

KALBA UETUV1SKA1 
261 a W. 71st St. — Ter. /oZ-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

' “contact lenses .
vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ/ PŪSLES ik 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREEl 

VaL: anizadl nuo 1—4 pv pietų 
aetvirtad. nuo 5^-7 vai. vąk. 

Ofiso telefu1 7/6-2&6U 
_ Naujas rez. telef.; 440-^545

DR. VYT. TAURAS
gydytojas ir

Sandra praktika, spec; MOT ExŲ ligoj 
Ofisas: 2652 WEST 59th SIREET

Ta!..- PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., anuau.. irečiaa 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vaa. besta ai t 
aiaia 2-4 vaL po pietu ir Kitu taiki 

pagal susitarimu.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
uRTMOP£DA>rfcv i i Ai 
Aparatai - Protezai, 
dažai. Speciali p agato* *o|om 
(Arch Supports^ ir c t

U50 Watt 63 rd St., Chicago Hi. 0V62
Tet«f4 PRospect

s»

Linksmumo arba liūdesiu taianuum 
graziau«*9 Ir 

piu papuošiniūi ir sezonines 
kapams gėlės.

ROY Rl^fiTlkč fFufs1# '’ ; AS)

DAUBARŲ SŪNUS

S525 >o. Harlam Av». - <««4220

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS G8LINYČIA 

2443 WEST 63rd SiKtei
TeMtnai: PR 8-0833 ir PR 84)834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Orishiy krautuvė 

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318

RjSMKITE TUOS 31ZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI

_■ [ i

Nepriklauomos Lietuvos bu- protokolo skaitymas, kuriame j 
vusios Policijos valdininkai ir i pasakyta, kad piniginės apys- | 
tarnautojai išeivijoje, Chica- kaitos ir knygos vedamos ge- t. 
gos mieste prieš keliolika me- naj ir tvarkingai, pinigai laiko 
tų įštėigė savo Klubą “Krivu- mi banke pagal banko knyge- 

Aš surinksiu visas kuris ir šiandien darniaiTę. Antras punk, naujos valdy- 
gėlės”, “Graži tu-mano, brangi jir kultūringai veikia.
tėvyne” ir kt Dr. Adomavičius . g ± ~ į- vusių 5 vald. narių dabar nu-

Jaunimo Centro Tėvų jėuitų',tarta lšrinkti 7 narių valdybą 
koplyčioje buvo atnašaujamos ir 2 kan<Ūdatu, o į revizijos ko 
šv. Mišios už mirusius narius ~ narius įr 2 kandi- 
ir žuvusius Dietuvoje polic. ^Rtus. . ,

Pusiau slaptu balsavimu į 
tuose., Pamandas atnašavo ir pa valdybą buvo išrinkti šie na- 
TOokslą tai djenai pritaikytą pa' riai: V. Pocius, S. Stasiūnas, 
sakėr Klubo kapelionas kun. J. Kreivėnas, Suvaizdiš, A. Ba 
Pėčkys. Pamaldose dalyvavo radas, P. Aglinskas, A. Skuo1 
pilna koplyčia žmonių, net sė- džius įr Genutis. Pareigoms 
.diihų vietų pritrūko. Į pasiskii^tyti palikta patiems

_ 2:, ~ . nariams. Revizijos KomisįionPo pamldų Jaunimo Centro R Sadleckas s irfn
110 kambary 1 vai. pyko Kr, M q .kondi<ttfu _

tvules Klubo narių metinis su y M6 kče .r. s < 
sirinkimap kuriame dalyvavo vjrf vafcaro
du trecdahai nari^ Aum nar,ųlKIttbo- svc,ainėjff ko.

, .... . . ■ , .. rvulės” nariu kavutė su šaltais
Klubo- pimnmnkas V alenjonas užkandžia}/

ir to atsiradimo akstinus; ne. 
vien tik pas senuosius, bet ir

I jo didžiojo trėmimo/lietuvių j prieš 50 metų amžiaus daugis 
Sibirą. " turi perdaug cholestorolio' kfau

J. Petrauskas sako, kad spaudimui daug reikšmės turi j 
“drama parašyta remiantis ne dvasinis nūsiteikimaš. — Ne-' 
fantazija, bet jscenizubtaiš fak būkit niekad nusiminę, džiau
tais, bet vejkale minimos pa- kites, kiekviena naują diena, 
vardės tikrosioms neatitinka nesjjaudinki te del niekų. Vais 
dėl to, kad kai kurie į sceną iš įus nurodyti gydytojas,' <—• 
vedami veikėjai dar yra gyvi . jtaigojo dr. Adomavičius.,

Pastatymo rūpesčių ir. < (
bų didžiausia našta tenka me- deklamacijos, dr. Adomavičius 
no' kuopelės vadovui J. Pet- g^žo prie svaikatoš aptarimu, 
rauškui. Labai daug darbo įde Kalbėjo apie širdies atakas ir 
da režisierė -Olšauskiehė ir( vai- artritį. Labiausia išsamiai gvil 
dintojai. Vaidintojų grimavi- deno mitybos reikalą. Geriau- 
mą atliks K. Runimas, o scenos ^as vaistas nuo ligų - tai jų* 
apšvietimą Petrauskas. ‘ įšvengimas pasakė. Pagrin- 

šaulių nemų scena vaidinį- das tam pirmoje eilėje yra tin 
mamš, kurie nereikalauja di- karnas maistas. Nurodydamas 
dėsnio vaidintojų skaičiaus,' koks turi būti maistas, papasa 

•yra tinkama. Todėl neabejotina, kojo ir vieną pavyzdį 
kad ir “Sibiro Vergai’ išpildy
mui turės geras sąlygas. Taip1 
pat neabejotina, kad gabiai re1 
žisierei vadovaujant, vaidinto1 
jai bus gerai paruošti.

Vytauto Dįd. šaulių rinkti
nės meno kuopelė atlieka dide 
lį uždarinį, statant' sceninį vei- 
tkalą, kurio išpildytojų tarpe 
yra daug jaunimo. Jų darbą ir

1 juje. Nereguliariam kraujo

dar-į P° dan vienos Ant. Kevėžos yra 110. Susirinkimą atidarė

<AOU< »eiMos’VALANDOS
< i4«>y proifrunKM’ 14 WOP A’ 

1490 <£A. M.-

»l

.<il<im '’tMiien nuo pirma-’
htunj iki p< uKfadieirio 1Z.3O-—t 
• <w> v oOpiet T Sėkmėm u Į 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
'>lU . įž I
telef.: HEmhd 4-2413 

t
Z159 So MATLE^OOD AVĖ. j 

i‘H1ČAW6; U JZ 80629

PERKRAUSTYMAI

M DYING
LefdTMiM —Plftt» YpdrWd» 

ŽEMA KAtNA- 
R. ŠERĖNAS 

feT. 5-6063

m*

Apdrlvttai perlrrauBpfna* 
H ĮUelrtu JtWuMu.

ANTANAS VILIMAS
823 We»f 34 Pl»« 

Tal-t FRwWe/ >W „

~7

Pocius, padarė platų praneši
mą apie Klubo veiklą įr pra
nešė, kad šiais metais yra mi
rę 3 Klubo nariai, kuriuos pa
gerbė atsistojimu ir vienos mi 
nutės susikaupimu. Naujais 
nariaįs įstojo 3 asmenys, tad 
bendras sąstatas narių nepasi
keitė. Perskaitė -dienotvarkę,

i . kuri buvo priimta vienbalsiai,
Dr. Rovent Wissler UniVersf o pirmininkauti buvo pakvies

ta of Chicago darė tyrimus B'djtas narys V.-Sebastijonas įr sek 
24 beždžiončhiis, kurios visušpretoriaufi. p. Šidlauskas.

trinas punktas buvo Revi-' 
maistu sir cholestoroliu. Po me.zijo'š Komisijos pranešimas ir 
tų pradėjus tirti, pas šešias 
(nužudytas) rado didėlę skle
rozę. Likusiaš padalijęs pu
siau, viena pusę maitino tokiu' 
pat maistu, kartu gydė nuo sklę 
rožės tam tikru vaistu. Antraip

I pusei davė liesą maistą ir daug 
daržovių, ir tokiu pat vaistu 
gydė- nuo sklerozės. Po metų“ 
patikrinus, pirmajai pusei vais' 
tas mažai tesumažino sklerozę,l{ 
gi liesai maitintos cholesterolio’! 
turėjo nedaug ir nebeturėjo'1 
sklerozės. Atseit, maistas yra 
vaistas, kas tinka ir žmogui.'

P6 paskaitos dėkingi kiaušy- f 
tojai ėmė ploti, bet dr. Ado- 
mavfčius sulaikė, sakydamas, 
jog didybėje neplojama. Dv3t * 
siriiai šviesus nusiteikus tiks- ’ 
linga esą ryžtis tarnauti gė
riui, grožiui, tiesai if nfė’ilei 
gyvenime ir darbuose, darant, 
gerą kitiems. Kitam’ gėrą dafy*- Į 
mas — tai pastovi 
džiaugsmas.

Pabaigai Adelė 
paskaitė J'. Biliūnh 
sakymą “žvaigždė” 
sn Alfonsu šidUgib sugiedojo 
maldą “Marija, Marija skais
čiausia lelija”. Svečiai dar pa
sinaudojo Marijos Bosienės pa 
ruoštais lieturiSkaiš uŽKatr- | 
džiais. Buvo ^matuojalna^ ir 
kraujo spaudimas. ' |»

O. Algminienė

metus buvo maitinamos riebiu

laimė ir'

fluobliiinė t 
lyrinį ap- f 
ir dviese

LaMotUTiu Direktoriai

EUDEIKISGAIDAS
GENIAUSIA IR'BfDžlAL’SlA- LAtDO-HMO IŠTAIGA*

DAIMID
kalbomis ir linkėjimais. Po ke 
lėto valandų vaišių, dalyviai jš 
sivaikščiojo į namus su geriau 
siais prisiminimais iš praei
ties ir dabarties. (

Dalyvis J. K.

Help Keep

•• W-

15(15-4)7

4330-34

><).

M;

HERMITAGE
Y lrdP 7-1741 - 1742

CALIFORNIA A-VENb’ESo
Telefonas: LAfayettė 3-0440

I

AffriERlH^Kris AHt-LovMhONEI)' KOPLYČIOJ

BUY U. k SAVINGS BC^f

fURuilE 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

BUTKUS - VASALUS
144YT SA. Mhh' A*ėė^ L’iteYo, III. Phone: Olympic 2-1003

Chičagos
Lietuvių
Laidotuvių 
hrektorių 
r^n^iScfjįjr

, - GEORGE E. RUDMLNAS
ŽilV §6. tltŪAN/CA AVĖ. fAr VArds 7-1133-1139

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVĖ.- P^idriė: LAfajttie 3-3572

- antanas m.- Phillips
TOMAS fR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LTHJA?sltA AV E^6U. Phone: YArds 7-3401

Anything less than a 20;pound turkey would be an insult to 
your mother's hottday feast. With two favorite couples coming 
for dinner this weekend, be grateful for her gift package <X left
over turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a ring 
mold and creamy turkey a la king surrounds it. Birds Eye 5- 
nilmrte sweet green peas and a bottle of chilled wine are all you 
Deed for a post-holiday party.

TURKEY A LA KING WITH STUFFING RING
3 cups diced cooked turkey
1 can (10% ox.) condensed 

cream of mushroom soup
2 tablespoons ptmlehfo Afpg

1 pectere (< o«.) chicken 
flavor staffing mix 

IM eops water 
2pactare< (leekeach) 

\ 5-mInnta—cook frozen 
pwcet green peas

prepare peas as

į

or water

ckage, using 1# eqpt 
tagmožd: keep warm, 
package; keep warm.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2:H4 WEST 23rd MlACŽ tWma 7-A^ff
111128 SOUTHWEST frlt.HWAY Palos Hills, III. 971-4410

P. L-RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phnne: VArH« 7-1«hi
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2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

REAL ESTATE
FORDAS IŠTEISINTAS

Sekmad
Personality Lodge salėj

DAINOS

VAKARIENĖ

Vakarienė su šampanu asmeniui 12.50 dol

‘KIAULIŲ SLOGOS” SKIEPAI 
PRIPAŽINTI VISIŠKAI GERI

ne
Uinei

BUILDERS AND CONTRACTOR! 
Nimy Statyba ir Remontas

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
pardavimas ir Taisymas 

ua west street 
TelaU WjMibllc 7-1*41

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

Call Frank Zapolis 

3208!4 W.9Strh St. 
GA 4-8654

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEOZIN.'KAS, 4065 Arch*r Aw 
Chlogo, Iii. 40632- T.l. Y A 7-S9W

zJVajaus komisija prašo visus 
skaitytojus apie tai pasakyti sa 
vd . draugams ir pažįstamiems, 
neprėnumeruojankėms Naujie 
nu. • < (Pr).

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Jkvlatimal, pildomi pii.etybėt pra- 

iymal ir kitofci blankai.

MARQUETTE PARKE 71-mos gat
vės apylinkėje išnuomojama taver
na ir butas. Geras biznis.

Skambinti. RE 7-0767 vakarais arba 
šeštadieniais.

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 TeeL VI 7-3447

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

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

lihinio B-vė davė ?25 Taupy
mo lakštą, Donald A. Petkus

VERTINGŲ NAMU GALERIJA

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

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

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

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

2 BUTŲ moderniai Įrengiąs namas 
už Kedzie, žaliame parke. Virs $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.

4243 W. 83 Street 
Tel: 767-0600.

135-TA IR ARCHER AVĖ, 
LEMONT.. ILL . 
Tel. 257-586R

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metą patyrimas.

— Sol. Praurimės Ragienės 
dainų rečitalis ruošiamas spa
lio 31 d?3 vai. popiet Jaunime? 
centre... Akompanuos .Manigir- 
das Motekaitis. Bilietai gauna
mi

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

DĖMESIO
J2—S0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas penjinlnkam*

Kreiptis
x A. L A U R A T T ! S 

4645 So. ASHLAND AVI, 
52347/9

LR Wanted — mali
* Darbia inky Ra Ur la

REIKALINGI PUNCH PRESS 
OPERATORIAI

su mašinos nustatymo, set-up, tool 
and die patyrimu. Reikia suprasti ir 
kalbėti angliškai.

BARRETT MFG. CO. 
4124 W. Parker 
Tel. 772-0785 -

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETTNGIS, savininkas 
778-8165

Banke saskaita Bražinskams
R. L. Bendruomenės Centro 

Valdyba savo posėdyje 1976 m. 
rugsėjo mėn. 29 d. nutarė pa
remti daug iškentėjusius Pra
ną ir Algirdą Bražinskus. Jų 
paramai atidaryta sąskaita — 
Nr. 1681, Midland Savings and 
Loan association, 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. (Pr.)

DRAFTSMAN - DESIGNERS ;
Design and manufacturing company of special automatic 

assembly* machines needs accomplished drafsman with ex
perience in machine design, This is a Shirt-sleeve job shop type 
position with great challenge and advancement opportunity.

Top wages, '50 hours per week guaranteed. Company paid 
family major medical insurance "and profit-sharing, vacations, 
holidays. Call for appointment: f *

MID-WEST AUTOMATION INC. '

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

ATLANTA. Nėra nieko bend
ro tarp kiaulių slogos skiepiji
mų ir 35 asmenų mirimo po įs
kiepij imo, pareiškų Ligų Kont
rolės Centras, Atlantoje. Išty
rus 35 mirimus po įskiepijimo 
nustatyta, kad 27 asmenys jau 
turėjo širdies ligų istorijas, ke
turi sirgo kvėpavimo organų 
ligomis, du sirgo cukralige' ir 
du sunkia koronaline liga. Iki 
šiol jau daugiau kaip milijonas 
žmonių virš 65 metų ; amžiaus 
įskiepyta. Apskaičiuota, kad iš 
milijono įskiepytų apie 165 
žmonės, senesni kaip 65' metų 
amžiaus, kasdien gali mirti ša

bus spalio 24 d. Naujienų ban
kete, Personality Lodge, 6649 
Archer Ave. Visi kviečiami da 
lyvąuti, bet virš minimų daik
tų laimėjimui dalyvavimas ne 
būtinas, •• ...

ČIKAGA. Uinvebsiteto profe

sorius dr. Milton Friedmąnas, 
kurs yra apdovanotas ‘Nobelio 
premija, universiteto studen
tams pareiškė, kad šių dienų į- 
statymai, jei jie būtų taikomi 
1890 m., būtų užkirtą kelią jo 
tėvams gauti Amerikoje darbą, 
atvykusioms išrytų Europos.

vo ligomis.
Vienuolika valstijų pranešė, 

kad jos po trumpo, sustabdymo 
vėl pradeda skiepijimus, taip 
pat aštuonios kitos, kurios bu
vo visiškai nutraukusios, gavę 
iš sveikatos autoritetų užtikri
nimą, kad skiepai geri, vėl pra
dės vykdyti skiepysimo prog
ramą..
.i-.ųšo čnu /-

seK mamemfy popietę geroptiraū 
iiyslėj^prie^eių vaišių, T>uikios 
programos ir* šok ir .muzikos.' 
Dėkui už yjąitą iį- už mioįalipę 
paminą. J'
— Domininkas Riaukus, Clin

ton, inS; atsiuntė tokį laišką: 
“Sveikinu Naujienas, švenčian
čias 62 in. sukaktį. Linkiu ban
keto dalyviams linksnio popie
čio. Gaila, aš . negalėsi u daly
vauti, todėl prisiuneių penkinę 
už laimėjimus ir 15 skiriu Ma-

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENE — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS iŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

įį. DOCTOR’S. FAMILY wants live in 
housekeeper. Mi&t like children.
Have own room? Salary open. 

6424732.

REAL ESTATE 'OB SALE 
Namai, Žemė — Pardavimu!

— Kauno Veterinarijos Aka
demijos. 40. metų sukakties pa
minė j imas-rengi amas š.m. spa
lio^-mai ‘30 d. 7 vai. vak. Lietu
vių -Tautiniuose Namuose, 6422 
-S- Kėdzie Ave.; Chicagoje. Bus 
trumpa akademija, meninė da
lis,’ i kurią Išpildys sol. Stasys 
Baras', .akompanuojant muz- 
Alvydųi' Vašaičįui, vakarienė' ir 
šokiai. ’ ' . ’ ' t

Visuomenė kviečiama gau
siai dalyvauti,: Vietas galima 
užsisakyti iki s.- m. spalio 25 d. 
pas dr. K. Karriauskąi 3730 W. 
78 Pl., Chicago; III. 60652, telef. 
581-3187.

Vakarienės kaina —12.50 do
lerių asmeniui. •

Rengia Veterinarijos gydyto
jų Draugija išeivijoje. (Pr.)

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, v RCLPKITES Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 T?. Cermak Roac Chicap^vR Virginie 7-7747

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Ha’sted eL, Chicago, III. 60608. — TeL 254-3320 
V. VALANTINAS

Kaip respublikonai 
pasirinko dramblį
NEW YORKAS. — Respubli

konų dramblis (“elephant”) pir
mą kartą pasirodė 1874 metais 
karikatūristo Thomas Nast šar
žuose Harper Wekkly žurnale. 
“World Book” Enciklopedijoj'e 
rašoma, kad Thomas Nast dram
blį vartojo daug kartų kaip Res
publikonų simbolį ir laikui bė
gant dramblį pati Respublikonų 
Partija pripažino savo simboliu.

v. AR JAU PASIDARĖTE
; SAVO TESTAMENTĄ?
Trio reikalu Jums gali daug 

padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo. Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
Įmyga r- - ?.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI.

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

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

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

Mes. žin<xiaini tokią prakti
ką, kuri nenaudinga visiems 
piliečiams, kad išventų tokių 
bereikalingų ginčių, rekomen
duojame, kad reiktų pabandyti 
jog gubernatorius ir legislatū- 
ros nariai būtų vienos partijos 
žmonės.

NAUJI. PRENUJIERATO- 
ĘIĄĮ. Jčaip." ir visi mieli, skaity
tojai, gali dalyvauti rėmėjams 

kę Naujienų, naudai. Tos apy-,! . t .
linkės tautietė užsisakė Naifjie 1 mojimuose. Reikia tik užsisa- 
nąs 3 mėn.. ir pareiškė norą da
lyvauti Rėmėjų vajuje, tam reį 
kalui prisiųsduma penkinę. Dė-

Lietuvių Demokratų Lygos 
j pirmininkas adv. Charles P. Kai 
vykd. sekr. iąž. Albertas Kerelis 
rekord. sekr. teis. Pranas šulas

WASHINGJQNAS.— Water
gate specialus prosekutoriaus 
ofisas ketvirtadienį /paskelbė, 
kad jis baigia prezidento Fordo 
finansinį tyrinėjimą, ir nerado 
jokio įrodymo,1 kad būtų netei
singai tvarkę'š kampanijos fi
nansus tebebūdamas kdngres- 
manu. '''s ■ 'r'" --■v

Fordo oponentas demokratų 
-kandidatas Jžfnnfjr Carter į' tai 
pareiškė, kad to paskelbimo jis 
neturi pagrindo nuginčyti./ ' '

kyti bent trims'mėnesiams Nau jfo_apartm. 
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.

ELEKTROS ĮRENGIMAI. 
. PATAISYMAI

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

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel.: 927-3559

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

arba telefonu HA 1 - 6100

Mūsų organizacija numato, 
kad gutter:* n torius ir legislatu
res Kuriai turi būti vienos par
tijos nariai vienos partijos žmo
nės.

Laisvoje demokratijoje 
kurie partijos nariai lošia 
tinkamą politiką, tai yra į 
jasi dėl asmeniškų reikalų. Pa
vyzdžiui, jei respublikonų par
tijos narys pasiūlo rezoliuciją 
ką pagerinti, tada demokratų 
partijos narys jai priešinasi, o 
jeigu demokratas pasiūlo, tai 
respublikonai priešinasi.

Mes, matydami tokius berei
kalingus ginčius,, kurie sustab
do krašto progresą, indorsuoja- 
ine demokratą MICHAEL J. 
HOWLETT..

Mūsų politikierių silpnybės 
turi būti pilieėų kontroliuoja-i 
juos.

IIHinois legislatūros nariai 
kasinėtai įteikia daugiau negu į 
ūJM)!) rezoliucijų, ’gi legislatū-if Minėtam reikalui Vajaus ko

misija gavo iš Normano Burš 
Marginiuose, 2511 W. 69 St. ’ teino $1,000 vertės brangių kai 

Pelnas skiriamas Dr. Petro Dau lių paltą, daiL M. Šileikis įtei- 
žvardžio fondui. • įkė savo kūrybos paveikslą, Jo-

— Jonas Bagdanavičius iš'nas G. Evans ir jo šeima pas- 
Hot Springs, Ark., dabar gydo-'kyrė $50 U. S.,Taupymo lakš- 
si Billings ligoninė 319-G kam- tą. Universal Taupymo ir Sko- 
barys, Chicagoje.

— Dzūkų Draugijos yisuoti
nis susirinkimas įvyks spaliojfe&ė"' įvairių tauriųjų gėrimų 
mėn. 24 d. 3 vai., popiet Jauni- , pintinę, Beverly f Hills gėlių 
mo Centro 106 kamb. Visus | krautuvė išrašė ,$20 dovaniūį. 
draugijos narius ir norinčius j- pažymėjimą. Yra ir daugiau, 
stoti į Draugiąj kviečiame at- vertingų ir universalaus varto- 
silankyti. Dzūkų D-jos valdyba į jimo dovanų. Jų paskirstymas

— Dail. Bri ’-Murino paroda 
vyksta Čiurlionio galerijoje — 
Jaunimo Centre. Lankymas kas 
dien nuo 7 v. v. iki 9 v. v. O 
savaitgaliais nuo 11 v.^r. iki 9 
v. v. Paroda uždaroma spalio 
mėn. 24 d. 9 v. v. (Pr.)

— Julius Pine, Seatie, Wash., 
platinimo vajaus proga atsiun
tė savo adresą, prašydamas sių
sti Naujienas susipažinimui ir, 
nepraėjus nę 2 savaitėms, jau 

| užsisakė vieneriems metams, 
|kad nenutrūkstamai jos eitų 
sekti M. Aukštuolio istorinį ro
maną ir K. Karužos kelionės ap 
rašymus, taip pat kitų bendra
darbių įdomius raštus bei kas
dieninę informaciją. Dėkui už 
dėmesį Naujienoms ir už grei
tą teigiamą apsisprendimą, taip 
pat dėkui jo draugams, atkrei
pusiems dėmesį Į Naujienas. 

’Platinimo vajaus proga jos yra 
[siunčiamos susipažinimui 2 sa- 
'vaitės nemokamai.

- — Vladas Mikutis iš Bridge- 
porto apylinkės lankėsi Naujie
nose pratęsti prenumeratą; Ap
gailestaudamas, kad dėl kitokių 
įsipareigojimų negalės dalyvau 
ti Naujienų bankete, Įteikė jų 
paramai $10,linkėdamas visiems 
linksmai praleisti ateinančia

Nauji, žemiau išvardinti, pa
mušų organizacija siūlo, " kad 
Illinojaus valdininkai būtų tei
singai respektuojami ir išv 
tų nereikalingų ginčų, ken 
kiančių progresui.

Mūsų legislatūros nariai šiais Illinojaus gubernatoriaus postą 
metais nieko naudingo Illino- MICAEL J. HOWLETT! 
jaus gyventojams nepadarė.

Neuji žemiau išvardniti pa
siūlymai turi būti įgyvendinti 
artimoje ateityje, būtent:

1. Illinojaus valstijos užterš
tus ežerų ir upių vandenis ren
ka kuo greičiau išvalyti;

2; Valstijos atmosferos oras

vi :t tiek :tpiUhidytas, ką<Į ken
kia visų žinomų sveikatai;
tina didesnė taršos kontrolė?

Illinois Gubernatoriaus postą
koma. Prae.’tais metais Jllino- 

-įpic Jaus valstijoje šaunamais gink
lais buvo nužudyti apie 1,000 
žmonių. Gi šiais metais tragiš
kai buvo nužudyti" tokiais pa
čiais ginklais trys policininkai 
ir keletą dešimčių eilinių žmo
nių. /

4. Mes rekomenduojame, kad sinty fonduįį linkėdamas nepa- 
žmogžudžiams būtų įvesta m ir- vargti ir nesustojamai eiti Lie- 
ties bausmė, kad atgųsintų nuo Juyos ir lietuvių naudai”.7 Dė- 
žmogžudysčių įvykdymo kitus kui už laišką ir už dovanas. ♦ r 
banditus. .* * >

Norėdami įgyvendinti šias 
eng- reformas Illinojaus valstijoje^ nūs

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vienintelį
Uetuvį kailininką 7^4

Chicagoje
^MfcNORMANĄ
ĮftjEgkBURŠTElNĄ
^raĮįKte^TeL 263-5826

ir
SįįffdSF 677-8489 

jjHMfcaPrKy (bato)

Erdvus 4 miegamųjų Georgian. 4^ 
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. SI8,000.

BUDRAITIS REALTY CO.

. — Vytautas Petrauskas,* sta
tybos bei rep on tų kontrokto- 

iš Marquette Parko;* pfisi-
š m. lapkričio—November 2d. dėdamas u prie Rėmėjų vajaus
visi balsuokime už demokratą į banketo proga, atsiuntė deširn- „

skirtuose vertingų daiktų lai- ti 59 ir. Talman.

PELNINGAS investavimas — tri 
L med. ir biznio patalpa 

Žemi taksai. Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

BEST THINGS IN UFE

State Farm Life Insura ne eCompany

6 *_ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — W.rfn.»d»y, Ottob«r 20, 1976

7340 N. Ridgeway Avenue, Skokie, Illinois;* -.-.674-0370 
(New plant in Wheeling in early 1977)

Dabar demokratų eilė papa
sakoti kaip jie savo partijos 
Simboliu pasirinko gailą, __ •

SKAITYK IR KITAM rATARK 

SKAITYTI ’liAUJlKBAS"




