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KOLWIBIJOS STUDENTAI NERIMAUJA 
KARIAI UNIVERSITETE

BOGOTA. — Nacionalinio universiteto studentai Bogotoje, 
Kolumbijoje, agituojami ir įtaiguojami pogrindžio veikėjų, neri
mauja ir vis laiks nuo laiko suruošia universitete ir net gatvėje | 
neramumus.

Spalio 18 įvyko nacionalinia
me universitete tokie neramu
mai ir peštynės, kad švietimo 
ministeris susitaręs su karo mi- 
nisteriu, pritariant Kolumbijos 
prezidentui Alfonso Lopez Mi
chelson, pasiuntė karius į uni
versitetą, kurie užėmę visus uni
versiteto rūmus, įvedė tvarką ir 
ramybę? ■ T 7””“

Universiteto rektorius pareiš
kė vyriausybei protestą. Gen. 
Fernando Landazabal Reyes, ko
mendantas pirmosios kariuome
nės brigados Bogotoje, “Excel
sior” laikraščio korespondentui 
pasakė, kad universitetas ka
rių bus užimtas tol,kol bus rei
kalinga. / ■ -- ' -/■;

Universitete studijuoja 15,- 
.000 studentu.’ Dvidešimt du štu-

Mao Cetungo žmonai nesiseka

TOKIO. —- Japonijos žinių 
agentūros pranešimu, Mao Ce
tungo našlė prašė armijos vado, 
menamai Mao giminaičio, atsiųs
ti į Pekiną 10 tūkstančių karei
vių nuversti Mao . įpėdinį Hua 
Kuo-fenga. 'Tas Mao giminaitis 
yra Mao Yuansrin, oficialiai 
Shenyang armijos vadas Kinijos 
šiaurės rytuose. Suokalbis prieš 
Hua buvo sužinotas, kai j Peki
ną Jungiamieji kareiviai' apie 
jų siuntimą pranešė -aukštes
niems karininkams. <

uvu bvuuęiiuų. y wesuni uu Slu- žurnalistu medžioklė
-dental riaušininkai yra suimti.’ — ’ Tailande '
Keletas suimtųjų- atiduoti 
karo teismui. Jie padeginėjo BANGKOK. — Tailando val

bei kankino-vieną krašto apsau- riąrankius” nukreipė į kairiuo- 
_ _ sius žurnalistus. Dviejuose “eks-

švietimo ministeris Hemando tra dešinspamių” laikraščiuose 
Duran Dussan pareiškė, jog stu-l paskelbta,-kad 57 Tajaus (Tai- 
■dentų. neramumai ir neštuden- 

■' tiška veikla turi ryšio su sosti
nės ir provincijos teroristais. ;

gos slaptos tarnybos agentą.'

5 Amerikos firmos
nepranešė

WASHINGTON AS. — Ame
rikos. .;prekybos departamentas 
apkaltino 5 Amerikos' bendro
ves, kad jos nepranešė departa
mentui savo dalyvavimą arabų 
boikote prieš vlzi'aelį;' Departa
mentas paminėjo 23 bendroves, 
kurios gavo iš arabų kvietimus 
dalyvauti boikote prieš Izraelį.

Įdomų, kad, boikote dalyvauja 
žydų vedamos bendrovės, kurios 
aiškinasi ekonominiais bei pre
kybiniais reikalais arba nesu
prasdamos.

lando) žurnalistai yra komunis
tai. Vieno tų .laikraščių prane
šimu, policijos investigacijos 
parodę, kad “daugiau kaip 70 
nuošimčių žurnalistų- yra linkę 
į komunizmą”; Vienas redakto
rius pareiškė, kad “pradėdama 
raganų medžioklę ji (valdžia) ” 
atstūmė ir priešiškai nuteikė 
šimtus žurnalistų, įskaitant la
biausiai talentingus jaunus žmo
nes -Tailande”.

Markos patenkintas 
referendumu

Manila. — Filipinų preziden
tas Ferdinand Markos pranešė, 
kad greitu laiku jis “išvalys ge
roką skaičių” valdžios pareigūnų. 
Tokį pranešimą jis padarė tuo
jau, kai paaiškėjo praėjusio sa
vaitgalio referendumas (piliečių 
atsiklausimas), kuriame daugiau 
kaip 90 nuošimčių Filipinų bal
suotojų pasisakė už karo stovio 
pratęsimą ir konstitucijos pa
pildymą. kuriuo Markui tebepa- 
liekamos teisės būti griežtu val
dovu net karo stovį panaikinus.

Lietuvių draugas
CICERO. — žymus lietuvių 

draugas H. Hyde kandidatuoja 
šeštame rinkimų distrikte į Ame 
rikos kongresą. Hyde yra bai
gęs Loyola universiteto teisės 
skyrių. Pasak Chicago Tribune,! 
jis yra sąžiningas politikas ir! 
rimtas konservatorius. ’

Lietuviai, ypač Cicero, j į gerai j 
pažįsta, nes jis niekad neatsisa-l 
ko dalyvauti lietuvių šventėse) ir prašo laivų nesilankyti Be- 
bei parengimuose. Jis gerai su-' j

pranta Maskvos užmačias ir vi
sad, kur tik gali pasireiškia už 
žmogaus ir pavergtų tautų lais
vę.

Atominės pratybos
Berento jūroje

MASKVA. —* Rusai pranešė

3 *

Prašo patikrinti
Fordo paliudymą

WASHINGTONAS. — New

Brežnevas lankys
Bona J

Abendpost rašo, kad Brežne- Yorko demokratė, kongreso at- 
vąs rengiąsi JĮąnkytis . Vakarų..stpv^JOUą^pt Holtzman papra- 
Vokiefijoje Stononirmais reika^ šė generalinio "vaTstybės profil
iais — gauti daugiau kreditų roro E.. H.’ Levi, kad jis praves- 
ir kitų lengvatų. Vokiečiai jį tų tyrinėjimą ir išaiškintų prez 
mielai žada priimti, bet pirmoje ’ Fordo melą, kai jis 1973 m. po 
vietoje- bus iškeltas Berlyno; priesaika tvirtino senato komi

tetui, prieš patvirtinant jį vice
prezidentu,. kad jis veikęs savo 
iniciatyva, bet ne prez. Niksono 
prašomas, norėdamas užblokuo
ti Watergate- skandalą.

klausimas ir susisiekimas su juo. 
Esą,' Vakarų Vokietijos vyriau
sybė jam aiškiai pasakys, kad 
geri santykiai ir visos kitos 
lengvatos gali būti- teikiamos, 
kai Sovietai pakeis savo politi
ką ir Berlyno .'atžvilgiu ir kai 
nuims visus varžymus.

Astrologas pranašas
TURINAS, Italija. — Vienas 

Italijos astrologas pranašauja, 
kad. prez.Fordas laimėsiąs pre
zidentinius rinkimus ir kad atei
nantį gegužio mėnesį Kuba ne
teksianti diktatoriaus Castro.”

Pasak “pranašo” Renuncio 
Boscolo, Castro dingsiąs Kuboje 
iŠ politinės arenos. Jis būsiąs 
auka nešvarios politikos. Prana
šas yra toks tikras prez. Fordo 
laimėjimu, kad jau prisiuntė 
jam sveikinimo ir linkėjimų te
legramą. >

JT rinks generalini 
sekretorių

NEW YORKAS. — šiais me
tais baigiasi Jungtinių Tautų 
generalinio sekretoriaus Kurt 
WaidheimTfaMehcij a. 'Jungtiniu 
Tautų asamblėja turės perrinkti 
Waldhehna arba išrinkti gene- 
rafinio^ekretoriaus pareigoms 
naują ąfmenį. Rimčiausias var
žovas yra; Meksikos^prezidentas 
Luis Epięvirria A&arez, kurį 
kandidahiijau paskŽbė prie JT 
Meksikoj įmliąsadotjus Roberto 
de Roseaižweiį£ Diaž.

. Kiti kandidatai į -JT generali
nio sekretoriais vieta minimi 
Shirley-'Am eras i gh e, dabartinė 
JT asamblėjos, prezidentė, Tan
zanijos -ambasfidorius Salim A. 
Salim,. ambasądorids y Argenti
nos Ortiz dę Rozas ir gal būt 
atsiras vienas kandidatas iš juo
dosios AJrikos.

Suimtas D. Ellsberg
WASHINGTONAS. — Pagar- 

j sėjęs Daniėl Ellsberg, kurs išvo- 
James Yen, gė slaptus Pentagono dokumen-

VALSTYBĖS DEPARTAMENTU
Imicracijos ir natūralizacijos komisionierius 
išklausė byla ir leido pasilikti Amerikoje

WASHINGTON AS, D. C. — Kongreso atstovas Edward J. 
Derwinskis pranešė Amerikos Liet. Tarybai, kad Imigracijos ir 
naturaliza-.ijos komisionierius Bostone išklausė Algirdo Bražinsko 
prašymą, apvarstė turimas vjnformacijas ir leido Bražinskams 
apsigyventi J. A. Valstybėse.

Sovietai žydus muša
MASKVA. — AP prneša, kad 

dvylika žydų nusiskundė, kad 
sovietų policija išsivarė juos ne
toli Maskvos į laukus ir ten juos 
mušė ir spardė už tai, kad buvo 
nuvykę į Sovietų “parlamentą” 
pasiteirauti‘dėL vizų, kad galė
tų emigruoti. <.

Kinai apie sovietų “social - 
imperializmą

KING KONG.
Kinijos žinių agentūra perspė
ja, kad Sovietų-Sąjunga pradė
dama raketų šaudymo eksperi
mentus ginčytinoje Barento ju
tos dalyje vartoja savo “sviedi
nių diplomatiją” prieš Norvegi
ją. Kinų žinių agentūra perspė
jo Viduriniu Rytų valstybes, kad 
Sovietai “pagalbos tiekimu” pri
sidengę tas valstybes kontroliuo
ja ir-plėšia, .

Panaudos oro jėgą
NEW YORKAS. — Vienas 

Amerikos inžinierius išrado prie
taisą, kurio pagalba išvystoma 
oro sūkurys, kuris jau gali bū
ti įkinkytas oro turbinas sukti 
ir tuo būdu gaminti elektros sro
vę. Esą, patobulinus išradimą, 
galima bus padaryti sūkurį, ku
rio oro greitis sieks 150 mylių 
per Valandą.

Išradėjas inž.
Grumman bendrovės, tikisi, dar tus, kurs buvo teisiamas, bet ne
nepasibaigus šiam dešimčiui, I nuteistas, spalio 18 dalyvavo dė
jau galės gaminti plačiu mastu monstracijoje. protestuodamas 
elektros srovę, panaudodama prieš. Amerikos ginklavimasį 
orą. j Demonstrantai norėjo padėti

—-------- Į ant Pentangono laiptu prie jei-

Čilė parduos uranijų ™
ir kitus 53 demonstrantus.

Imigracijos ir natūralizacijos 
komisionierius, paskelbęs savo 
sprendimą, pareiškė Braziū
kams, kad jo nutarimas, visa by
la ir liudininkų pareiškimai per
siųsti Valstybės Departamentui. 
Manoma, kad sekretorius Kisin- 
geris 'priims komisionieriaus nu
tarimą ir nesipriešins Bražins
kų teisei apsigyventi Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse.

Amerikos karinių sluogsniu, bu-Į ^isi žinoma, kad Sovietų Są- 
• jungta Įteikė Valstybės Departa
mentui reikalavimą suimti ir 
iteikti sovietu valdžiai abu Bra
žinskus. Maskva Bražinskus lai
ko sovietinio keleivinio lėktuvo 
grobikais, todėl ir nori, kad jie 
būtų atiduoti rusams ir atiduo
ti, sovietu valdžiai Bražinskams 
tJauMtis^iSTO- metais-sovietu ke
leivinis lėktuvas pakilo iš Poti 
aerodromo ir ruošėsi skristi į 
šiaurę, bet Pranas Bražinskas 
įsakė sovietų lakūnams pasuk
ti tą lėktuvą į Trapizono aero
dromą ir išleisti abu Branzins- 
kus. Vienas sovietų lakūnas ne
norėjo Bražinsko įsakymo pa
klausyti, tai buvo sužeistas į ko
ją, o vienas lėktuvo patarnauto
ja buvo sužeista ir vėliau mirė. 
Jeigu patarnautoja ir lakūnas 
būtų Bražinskų paklausę, tai 
niekas nebūtu sužeistas. Bra- • 
zinskai lėktuvo nepagrobė. Lėk
tuvui nusileidus Trapizondo ae
rodrome, Bražinskai atidavė iš 
rusų atimtus .ginklus turkams ir 
paprašė leisti jiems pasilikti 
Turkijoje. Trapizondo teisėjas 
sprendė Bražinskų bylą, pripa
žino juos politiniais tremtiniais 
ir leido jiems apsigyventi Tur
kijoje. Rusai iškėlė Bražinskams 
kelias bylas, bet turkų teismas 
Bražinskų neatidavė trusams, o 
vėliau leido išvykti į Venezuela.

Iš Venezuelos Bražinskai skri- 
I do į Kanadą, bet, pasiekę New 
'Yorką, jie čia pasiliko. Algirdas 
Bražinskas išvyko į Waterbury 
ir vedė Birutę Miliauskaitę, o 
tėvas pasiliko New Yorke. Imi
gracijos pareigūnai suėmė Al
girdą Brazirtską ir išsivežė į 
Bostoną, o tėvas pats prisistatė 
New Yorko Imigracijos komi- 
sionieriui. Bražinskai buvo ap- 
klausir.čti, jiems paskirtas už
statas ir jie buvo išleisti iki by
los nagrinėjimo dienos. Užva
kar byla buvo nagrinėta ir jiems 
leista čia pasilikti.

Bražinskams labai daug pa
dėjo Marijos Rudienės vadovau
jamas Ralfas, Dr. K. Valiūno 
vadovaujamas Vlikas ir Dr. K. 
Bobelio vadovaujamas Altas. Re
organizuotoji Bendruomenė Nu
darė Fondą Bražinskams padė
ti, kad Bražinskai galėtų įsikur
ti Amerikoje.

Vietname elgiamasi 
kaip Lietuvoje

Rusams okupavus nepriklauso
mą Lietuvą, jos prisiųsta slap
toji policija naktimis gaudė žmo
nes, kurie dingdavo be žinios. 
Panašiai dabar elgiasi ir Vietna
mo komunistinis rėžimas. Pasak

vusio Pietų Vietnamo jaunimas 
prievarta imamas į kariuomenę, 
kas tik gali bėga iš Vietnamo ir 
vyrai dažnai naktimis ištraukia
mi iš lovos, kurie dingsta be ži
nios ir niekad nebegrįžta. Gal 
būt metais nebus žinoma, ką tas 
viskas reiškiaū :— Klausia Pen- 
tagono pranešėjas, ...&

Atrodo, kad tie, kurie dar ne
supranta, ką tas viskas reiškia, 
turėtų pasiklausti paprastos So
vietu Rusijos kolchozninkės 
jiems teisingai išaiškins.

Ji

Švedai priima 
Sovietų mokslininką
STOCKHOLMAS. — Prof. E. 

Kolman, 84 m. amžiaus, 58 me
tus išbuvęs aktyviu Sovietų ko
munistų partijos nariu, viešu 
laišku rašytu spalio 5 d. Rusijos 
komunistų partijos vadui Brež
nevui, išstojo iš komunistų par
tijos ir paprašė išleisti išvažiuor 
ti į Švediją. Jis, esą, negali per
nešti tos neteisybės ir tos prie
spaudos, kuri vyksta Sovietų Ru
sijoje.

Spalio 19 Švedijos imigracijos 
įstaigos nutarė suteikti prof. 
Kolmanui ir jo žmonai Ekatari-. 
nai pelitinio pabėgėlio teises ir Į
priimti į Švediją.

37 asmenys
NEW YORKAS. — Vienas 

.prekybos laivas su 37 jūrinin- 
■' kais dingo be žinios spalio 15 Ka

ribų jūroje, taip vadinamame 
Bermudo velnio trikampyje.

Laivas priklausė Argentinai 
’ir jis vežė geležies rūdą iš Bra- 

I zilijos į Ameriką.
v Bermudos arba velnio trikam
pį sudaro plotas tarp Norfolko, 
Virginįjos, Puerto Rico ir Ber
mudo. Jis yra pagarsėjęs, ka
dangi jame paslaptingai dings
ta laivai, lėktuvai ir pavieni as
menys.

SANTIAGO. — Padedant už- 
i pradės 

______ išvežti į užsienį urani- 
jaus žaliavą.

Uranijaus žaliavos rastos Co- 
piaco vietovėje, kurią jau metai 
kaip tyrinėja Čilės atominė ener-\ 
gijos komisija, padedant tarp-J 
tautinės atominės energijos spe-' 
cialistams, dirbantiems Jungti
nių Tautų žinioje.

_  Naujosios Į sieniui, Čilė netrukus 
ntūra nersnė-1 kasti ir išvežti i užsie

rento jūroje nuo spalio 22 d. iki 
lapkričio 5, kadangi Sovietai to
mis dienomis minėtoje jūroje 
darys karines praitybas iššau
dami raketas. • .

Rusai nesako, bet galimas 
daiktas, kad į taikinį bus paleis
ta bent viena raketa su atominiu | Teis. Burke atsistatydina 
užstaisu.

Illinois Apeliacijų Teismo tei
sėjas Joseph Burke, 88 metų 
amžiaus, išbuvęs teisėju 54 me
tus, šią savaitę atsistatydina. 
Teisėjo karjerą jis pradėjo 1922

RUSIŠKI AGENTAI

Vakarų Vokietijos žiniomis, 
kiekvienais metais iš Rytų Vo-____,_______ z _____ _____ _
kieti jos į vakarus slaptai per gė- metais, išrinktas municipalinio 
dos s ieną.per siunčiam a nema- teismo teisėju, o. Opeliacijų Teis- 
žiau 300 komunistų agentų. me pridėjo-nuo 1938 metų. ’? ;

NEW DELHI. Indijos įstaty
mų (teisingumo) ministeris 
Gokhale atmetė opozicijos rei
kalavimą arba skelbti referen
dumą arba naujus parlamento 
rinkimus, kadangi dabartinis 
parlamentas, prailgindamas sa
vo kadenciją dar vieniems (šeš
tiems) metams, pasidarė nebe- 
lėgalus ir nebekompetentingas 
perdirbinėti tautos čarterio 
(kontitucijoe) 59 paragrafus.

į

šiauri* Atlanto Valstybių Sąjungos 
sakratoHus Joseph Luns šiomis die
nomis buvo atvykęs į Washingtona.

vi.

MsitarlrMmi. Jis mano, kad Soviaty 
iąĮvnga atidaHn^Įa ato-l
mo paaifartmvt, kol praeis
Amerika# preshdento rinkimai. , 21 - teka 7:07, leidiiMi 6:04-

— James Balan of f, 18,000 In
land Steel, paskelbė savo kandi
datūrą į unijos 31 distrikto di
rektorius.



RIMAS NERIMĄ VĮęJUS

AMERIKOS LIETUVIŲ BOLŠEVIKŲ MARSELJETĖ

nuo

pažymių knygelę ir Įrašė pasta- gia:

Barzda yra gerai: slepia ne tik veidą 
melagio išraiškos, bet ir krūtinę nuo meilės 
paslapčių.

' — Tai rašyk ęu plunksna, 
i patąria gydytojas.

— Uždustu lipdamas į kalną.
— Tai eik pakalnėn... Prašau 

sekąptį pacientą!

‘‘Makabihų”. nei mūro'namų, 
Sviesto, kumpių ir lovų minkštųjų, 
Tik nekenčiam tų Rūmų Baltų. 
Mes Amerikai ruošiam vergiją, 
Mes ją griaunam iš pat pamatų, 
Riaušes keliam ir karštom žmoniją, 
Mes užnuodijam galvas kvailų.
Susitarkim, “tavorščiai” ir ženkim pirmyn, 
Mes piautuyą, kūjį iškeltam, 
Ir laisvę, gerovę suveltam 
Greičiau, gročiau, greičiau.
Slaptą šnypščiam, kaip tikros gyvatės, 
Susispietę planuojam tyliai, 
Kremliaus sienas mes laižom kaip katės, 
Bet nenorim važiuoti tenai.
Męs suprantam, kas mūsų ten laukią, 
Aiškiai matom ir žinom gerai.
Tik tie rubliai jiems dirbt mus patraukia, 
Mums už darbą apmoka gausiai.
Dzin-dzin-dzin su maišiukais it Judos pirmyn, 
Padėtam Lietuvą naikinti, 
Nuo skritulio žemės nutrinti ’**- 
Visai, visai, visai.
Dabar laikas, tayorščiai, sau grobtam, 
Aukso mainos štai žiopso prieš mus, 
Iš tėvynės nelaimės kvatotam, 
Kva-kva-kva valgom mes pyragus ; •’
Ir dar priedo iš Kremliaus sau gaunam, 
Kaip šuniukai, riebių trupinių.
Kapitalą, kaip kalną, sau kraunam, 
Kelnės naujos, pereik lopinių. • ' • . - Y
Bet va, kai pradės jie medžioklę daryti, 
Tir-tir-kinkos ims tad mums drebėt, 
Nębegąlėsįmę vietoj stovėt, 
Kas bus, kąs bus, kas bus?

(Perkūno Eilės, “Sandaros” leidinys, 19SQ)

ir Cicero miestelio kai kurie "intelektualai" ir mokytojai 
į okupuotos Lietuvos pionierių stovyklas (iš laikraščiu).

t

CojJęnc 
vėžė ‘Z'lkufc

o vriuje—vaikeliai, o apačioje ui groty—i V tėveliai ir seneliai.

— Marytė labai plepi. Per pa
mokas be paliovos kalba.

Rytojaus dieną mergaitė pa
davė mokytojui savo knygelę. 
Ten tėvas parašė:

— Pastabą skaičiau. Marytė 
— pusė bėdos. Bet paklausytu
mėte jos motiną!
Dialogus ir bendradarbiavimas

Kadaise Italijoje buvo popu
liari knyga apie kunigo Don Ca- 
millo ir komunisto poKtikferiauš 
bei •'* 'savivaldybininko . ' Peppone 
gana diplomatinius dialogus, 
kurie dabar tapo draugiškomis 
rungtynėmis. Draugo 231 nr. 
Sporto apžvalgoje Vytautas A. 
Krikščiūnas duoda' žinutę, už
vardintą “Don Camillo ir Peppo- 
ne'*:

— Futbolo rungtynėse tarp 
įvairių vietovių burmistrų ir ku
nigų, įvykusių Aosta slėnyje, 
Grand Combin regione, tik tik 
Įaįmėjp dvasiškiai 2:1; Paaiš
kino vienas iš burmistrų: -“Vi
suomet yrą. Siuntų ^Įsti,.., prieš 
dvasiškius^ .nes nięk^cūneC ne
galima žinoti, ąr jie iš anksto 
nesimeldė dangaus pagalbos lai
mėjimui”. Kunigai laimėjo su 
Don Gamill.o ir Peppone prieky
je.

Si?

— Atsimenu, kaip senais lai
kais stovyklose bųdavę... Galė
jai triukšmauti kiek norėjai, ta
čiau apleidęs dienotvarkę būda
vai išprašytas iš stovyklos. Ar 
ne laikas studentams ateitinin
kams vėl tokią tvarką įvesti, 
idant organizacijoje bereikalin
go balasto nebūtų? Kokia nau
da iš tokio balasto — juk jie gar
bės. ateitininkijai nedaro.

Atsimenu., kaip senais laikais 
stovyklose būdavo... Niekas ta
da neprašydavo, kad diskusijos 
lietuviškai vyktų. Ar mums dera 
leisti pasiteisinimą: “kadangi 
man lengviau išsireikšti, angliš
kai, tai kalbėsiu angliškai”? Ąr. 
tai suderinama su atėtimĮikijos 
principais? Nejaugi studentai 
ateitininkai pradeda daryti-kom
promisus kalbos atžvilgiu, ypač 
viešos programos metu? Ir jei 
tai vis pasikartojantis reiški
nys, tai k”o studentai ateįtįnin- 
kai skiriasi nuo angliškosios ka
talikų organizacijos?

Atąįm.ęgų, kaip senais ląijęais 
stpy^kĮosę. būdavo.,. Studentų 
Ateitininkų Šąjįinfą-į stovyklas 
pakviesdavo pd-triš paskaitinin
kus kiekvienai dienai, o nę vi
sai stovyklai. Ir niekas, neban
dydavo aiškinti: kadangi stovyk
lą labai tolimoj yiętoj, sunku 
paskaitininką pasikviesti (Lake 

.Ariel juk ne dįdĮmįesčįo prie
miestis),

Intelektualinio stovyklos lygio 
smukimas yra ir studentų, ir. 
sendraugių kaltė. ..Tačiau kąm 
tos kaltės "ieškoti, jeigu jos su
radimas padėties ^ nepagerins. 
Tikrai, mano manymu, geriau 
būtų, • jei studentai ateitininkai 
apgenėtų savas apipuvusias ša

rkas. Kr < <

Nors stovykla buvo naudinga, 
bet ji nebuvo tokią, kokia ga
lėtų bjūti, siekiant idealesnio or- 
gaąizacijos principų bęį ideolo
gijos perteikimo.

Tuo baigiu ši rašinį, tikėda
masis, kad ateinančiais' metais 
nebūsiu nekviestinas svečias sto
vykloje už tokių minčių iškėli
mą ir nakties metu perdidelį 
triukšmavimą... j

ŠiUftS patarimus tėvams pa
ruošė Houston, Texas, policijos 
įstąiga:

1. Pradėkite kūdikiui duoti 
vĮsk^, ko tįk jis npri. Užaugęs 
i is manys, kad kiti yra jam sko- 
'ingi ir turi jį išlaikyti.

2. Kai jis nusikeiks, pasijuo
kite. Jis manys, kad tik jis yra 
labai gudrus.

3. Niekad neminėkite dvasinių 
•ląjykų. Laukite iki 21 metų, — 
tada jis fiats ^apsispręs”.

4. Surinkite visa, ką jis išmė
to : knygas, batus, drabužius, 
padarykite, kad jis įprastų kitus 
kaltinti už savo netvarką.

5. Barkitės jo akivaizdoj. Jis 
nė kięk nesijaudins, kai jūs iš- 
siskirsite.

6. Duokite vaikui pinigų tiek, 
kiek jis nori. Niekada neleiski
te jam pačiam užsidirbti. Kodėl 
jis turėtų vargti, kaip jūs var- 
gote?

7. Tenkinkite jo valgių ir ki
tas užgaidas. Ko nors nedavę, 
galite jį labai užgauti, suner
vinti.

8. Užtarkite jį prieš kaimy
nus, mokytojus, policininkus, 
nes jie visi yra prieš jį nusistatę

9. Kai jis paklius į tikrai keb
lią būklę, sakykite . patys sau: 
“Mes jo niekada negalėjome su
tvarkyti”.

10. Pasiruoškite sutikti nelai
mingą, pilną rūpesčių gyvenimą, 
peš jūs to siekiate.

Magaryčios

Kas tie 14?
Cicspo miestelio Kreivėnas 

traukia ž skvernų į šešių oku
puotos Lietuvos menininkų pa- 

Nors tie 6 menininkai
atvyko Amerikon su 20 asme- 

' nų gi upe, bet nė Bimba, nei Jo- 
i Kreiv’ėnas apie kitus

žmopĮ.

ku

V i ? c irnakalis kalbėjo, 
yra neteisingumo 

tai ii ūdyti bylose, suda-1 
; , 'elyįe pagal tarybi

..ąpc ■
ryt, 
ųįus nurodymus, tikslu kelti ne

ri "e komjaunuoliai, o 
lietuviai padėjo naciams 
varinėti.

■a blogo, kad neišei- Į 
Cįicagoje yra toks j 

veikėjas, kuris ir bolševikų, ir i 
nacių a- entųs asmeniškai gerai 
pušį. ta .. Girnapusė

Kaip namie . . .

Traukinio vienutėje seninąs 
išsitraukė pypkę ir pasiteiravo

niai p
žydus

r ■
tų ; v'• a

bendrakeleivės:
— Ar jūs nieku prieš, kad aš 

užsirūkysiu?
y- Jauskitės kaip namie, — 

atsakė bendrakeleivė.
— Gerai, — atsiduso senu

kas ir įkišo pypkę atgal į kišenę...

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje-
KAZYS KARUŽA

Grįžomę kitomis vietomis ir pakelyje privažia
vome nedidelį miestelį, kurio dešinėje pusėje ant kalvos 
stūksojo labai sena bažnyčia. Žinoma, kun. Šarka pasuko 
savo Volkswagen^ prie bažnyčos ir ėjome jos apžiūrėti; 
viduje matėsi labai seni altorių įrengimai, daug tapybi
nio bei skulptūros meno. Kunigas apsuko visus altorius 
ir pasimeldė- Taip išėjome ir leidomės žemyn laiptais, 
kur prie jų šono pastatyta skulptūra-besišypsantis juok
darys. Ji įdomi ir turi savo gražų pavadinimą, bet , pri
miršau, kaip apie tai pasakojo kun., Šarka. Taip vėl lei
domės toliau, kur, išvykus iš miestelio, perskrodėme per 
ant plačios upės ištiestą tiltą, ir taip artėjome prie Ham
burgo. J ‘

Žiūriu, žiūriu, kad kunigas važiuoja ir snūduriuo
ja, ir kartais staiga kruta galva ir primerkia aki^. Aš 
aiškiai matau, kad yra pavargęs. Sakau jam, kad sustotu 
šalia kelio. Jis nenori pasiduoti ir rėžia pirmyn. Vis va
žiuoja ir važiuoja. Automobilių'pilni keliai, siuva,-kaip 
bitės spiečiaus metu, nes visi lekia iš darbų namo. Aš bi
jau, kad neįvyktų katastrofa,1 ir vėl prašau sustoti, jis 
sutinka ir suka iš kelio į Hamburgo kapines. Man lyg ne
jauku. Sustoja šalia kelio viduje kapinių. Paleido iš ran
kų vairą ir staiga užmigo. Taip buvo išvargęs. Tik pu
čia ir pučia. Aš sėdžiu šalia. Gražios kapinės. ' ė

Kunigas Šarką pamiegojo gal 30'minučių. Atbudo 
pasiraivė iš gilaus miego. Vėl tvėrė už vairo ir pradėjo 
važiuoti. Taip išlindome iš gražių didelių kapinių, lyg 
Tiškevičiaus parko Palangoje ir vėl keliaujame, ir vargs
tame tarp automobilių masės, kurių dar daugiau pagau
sėjo keliuose prie Hamburgo. Dar nepatingėjo ir užsu
ko į vieną lietuvio šeimos butą, bet neradome namuose 
tėvų, o tik jų gražias 4 jaunąs dūkfėlėš,"7 rodos būt^’ą’figu- 
sios Lietuvoje, kurios taip puikiai kalbėjo lietuviškai. 
Per savo visą kelionę tokias sutikau. Tai nuopelnas tėvų, 
kurie-svetimoje valstybėje įdiegė savo krašto kalbą. 

_ Tas gražias mergaites kun. Šarka apdovanojo sal
dainiais, o aš mažiausiai daviau dolerį ir atsisveikinę 
išvykome namo. Buvo jau vakaras. Sustojus; automobi
liui prie namų, pradėjo lyti, dangus užtemo švino pilku
mu. Mudu susimetėme vėl į 4-tą aukštą, kur vėl apsupo 
mus viduje kuh. Šarkos literatūros kalnai.. i'w jo rūpes-

O Graikų filosofas Teokritas 
buvo paklaustas, kodėl nerašo? 
Ji§ atsakė: “T.ajjb kaip noriu — 
negaliu rašyti, o taip, kaip, ga
liu — nenoriu”.

• Demokratai jokiu būdu ne
galėjo sustabdyti Cąrtęrį. Da
bar. žiūrėsim, ar jį galės sus
tabdyti respublikonai t ’

• švietimo ar šventoji tary
ba? Draugo 242 nr. buvo įdėta 
grupinė nuotrauka ir, aprašant 
joje asmenis, duoti tokie titulai' 
“ŠY- Tarybos narė... Šv. Tarybos 
narys... šv. Tarybos leidinių kal
bos taisytoja... šv. Tarybos na
rė... šv. Tarybos pirm.... Šv. Ta
rybos narys ir konkurso vertini
mo komisijos sekr...  abu šv.
Tarybos nariai”. .Iš nuotraukos 
ir iš pažinties neatrodo, kad ten 
būtų bent vienas šventasis, nors 
pagal sutrumpinimą (Šv.). tą 
reikštų, gi švietimo Tarybos 
nariai ir kiti raštu žinovai ki
tokio žodžio taip netrumpintų.

• šięmętiniąi rinkimai turės 
įtakos į Amerikoje populiarią 
Halloween šyęntę: iš arbūzų da
romos jack-<>ląnterns panašiai 
šypsosis, kaip kai kurie kandi
datai.

• Artėjant rinkimams demo
kratai registravo balsuotojus, o 
dabar respublikonai juos skie
pija, kad rinkimų dieną nesu
sirgtų.

• Jonaitienė visiems pasako
jo, kad pirko antrąją mašiną, 
tik pamiršdavo sakyti, jog pir
moji buvo pirkta prieš 15 metų.

• Sunku suprasti skelbimą, 
kad nededant švino j benziną 
brangiau kainuoja.

« Dail. Vaitiekūno parodoje 
kilo šnabždesys, kaip yra su 
reinkarnacija visame pasaulyje 
žmonėms daugėjant ? Kalbant 
apie reinkarnaciją, vikingai ga
lėtų savintis Kristupą Kolumbą, 
nes į jj pateko Leif Eriksono 
dvasia ir atvedė į Ameriką.

• Vienas gerbėjas pareiškė 
kino artistai Mae West, kad jis 
apįę ją ęlaug žino. Mae West 
atsakė: “žinokite, visokių daly
kų dabar žmonės išgalvoja”.

> DU lenkai kalbėjosi apie! 
energijos baltinius. Vienas jų

Atvirai kalbant
Gydytojas, apžiūrėjęs ligonį, 

pakvietė žmoną į kitą kambarį 
įe rimtai tarė:

— Jūsų vyro išvaizda man la
bai nepatinka.

žmopą: Man irgi nepatinka, 
bet vąįkams jis geras....

. škotų gudrumas
Nę.to.lįęsę. anglių kasyklų yię-r 

no kaimo gyventojai sugalvojo, 
kaip ąempkąmąį apsirūpinti an
glimis. Kai iš kasyklų trauki
niais vežamos anglys, tai vietos 
gyventojai išsirikiuoja šalia ge
ležinkelio ir traukinio personalą 
pajuokia, o tie ima svaidytis 
anglimis...

Rašytojas ir tarnaitė
Vieno rašytojo tarnaitė ilgai 

stebėjo, kaip jis dažnai ištisą 
dieną, net iki vidurnakčio, sėdi 
savo kabinete prie rašomo sta
lo ir rašo. Kartą paprašyta at
nešė stiklinę arbatos. Rašyto
jas, nusiėmęs akinius, trynės 
akis. Tarnaitė tarė:

— ir kam tamsta taip negai
lestingai vargini save, rašyda
mas apysakas. Juk už dolerį ar 
du gali nusipirkti gražiausių jau 
parašytų apysakų.

Mandagus įspėjimas

Paryžiuje ant vienos gausiai 
turistų lankomos bažnyčios du
rų yra toks užrašas:

( — Sveikiname visus lankyto
jus, tik norime įspėti, kad šioje 
bažnyčioje nėra maudymosi ba
seino, todėl nėra jokios prasmės 
eiti į ją su maudymosi kelnaitė
mis. . ; , •'4

Seniau ir dabar -•<
“■Vėviškčą žiauri ” 40 nr.; gybė pacientų, skoba ęrejčiay ąaulės ir akmens anglių? Antra- 

Aletaąadrąą Fąkaląiš^is Ję. ra- j prilipti. Vienas pądenfų, pa- sis ątsąkė “Šaulė nusileidžia vą
šo apie nuotykius a teiti pinkų Šauktas į kabinetą, sataj:.

Išeinu iš baliaus, nes manį 
neleido kalbėti komiteto 

vardu ...

Pavardes prašė neminėti

įsnpn.

Lapų šokis

Jau ruduo atėjo
Su dėže dažų
Dažo atsidėjęs —
Bus miške gražu.
Beržą — auksu,
Klevą raudonai,
(duosiu — sidabru,
Ąžuolą — rudai.
Baigęs šaukia garsiai:
Ei, papūsk šiaury, 
šokit lapai valsą 
Vėjo sūkury.

A. Acramailienė
Motina ir duktė

Mokytojas paėmė mergaites stovykloje ir rašinį taip užbai- — Prarijau pieštugą

Tarybinis gydymas

VilnįaųS gydytojas, matyda
mas, kad laukiama; aęne sė£i daų- įląųsė, koks yra skirtumas tarp

karuose, o mūsų anglys pra
nyksta rytuose”.

lietuvį. Per dieną keliavę, buvome išvargę, tai počyąka- 
rienės kritome į lovas ir saldžiai užmigome^'ypač^tiek 
daug vairavęs kun. Šarka išvargęs kelionėje. ? ~

Ryte atsikėliau ir net nepajutau, kaip kunigas . -iš
važiavo šv- Mišių laikyti.Šv. Teresės bažnyčioje. Jis gri
žo netrukus atgal, gerai nusiteikęs. •

Kunigas šarka gavo pranešimą, kad mirė-senyvo 
amžiaus tauragiškis lietuvis — Stasys Stonis.. Kvietė at
vykti kunigą jį palaidoti 1975 m. liepos 12 d. 12 vaLpię- 
tų metų. Keliauja kunigas į laidotuves ir ; mane kartu 
vežasi. Diena graži, bet vėjuota, šalta. Važiuojame vėl 
-link anksčiau minėtos šv. Barboros bažnyčios špak'en- 
bęrge, kurioje savo Įailai klebonavo kun. Dabušis.

Važiuojame tais pąqąis kęįiais, mjįškąis.. .Priyąžia-

vius ir vėl dėsto, lą^rąščįųą prie dura, nes-nėra narniw- 
se žmoųių — yis.į dirba. Tai tikras knygnešys, pasišveii- 
tėlis, ideąlįstąą. Jis užsuka pas vięiią ĮK>x^,.kųrįą:ir kar- 
Ųu ^uvęžė j laidotuves. .■'••• ; ; d ?

Privažiuojame didelį pušyną, kapines, sustojame 
prie koplyčios. Pasitinka mus, administracijos pareigū
nai. Aš nusivelku paltą ir palieku automobilyje^ Kuni
gas užrakina automobilio duris- Laukę vėsu, net šalta. 
Siūbuoja ir ošia žalias pušynas, lyg prie Baltijos jūros 
Palangoje. Pasidarė man šalta, riečia mane Į ragą.

Einu su kitais atvykusiais žmonėmis Į koplyčią, kur 
prie mažo altoriaus buvo paguldytas karste a.a. Št. 
Stonis, o jo karstas apsuptas gėlių vainikais, Kun. šar
ka atgiedojo bažnytines ceremonijas ir pradėjo-, sakyti 
gražią pritaikintą kalbą velionio garbei, kuris buvo do
ras ir geras katalikas lietuvis-: labai rūpinosi savo vaikų 
likimu, juos išleido į mokslus ir paruošė gyvenimui- Pa
lygindamas tarė, kad jis b,uvo, Lietuvos — Žemaitijos 
ąžuolas. Dirbo ir mylėjo savo gimtąjį kraštą, Žemaitijos 
gamtą. Kunigas priminė, kad velionis Stonis vis .dar ti-

taip lėmė. Kunigas ilgokai, apie gerą vąlanda, kalbėjo lie
tuviškai ir vokiškai. Vėliau atvyko laidojimo uniformo
mis apsirengę vokiečiai, ir karstą nešė į pušyno kapine^, 
prie duobės kunigas pradėjo vėl kalbas sakyti. Aš jąv 
visai susitraukiau į ragą, nes baisiai atšalo oras, žhiriu, 
jau nešdinasi keli žmonės iš kapinių nuo duobes, bet ku
nigas taip įsismaginęs, kad ir negalvoja savo nuošir
džios kalbos baigti, kurią jis paskyrė velionui pagerbti ir 
atsisveikinti. }
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“Lietuvai atgauti nepriklausomybę

stovi prie pat 
lietuvių tautos širdies”.

1940 komunistinei Sovietų 
Sąjungai okupavus Lietuvą, 
pati pirmoji organizacija, kuri 
bvo uždaryta ir likviduota, lai 
buvo šaulių Są-ga. Jos vadai 
ir tūkstančiai jos narių okupan 
to buvo areštuoti, kankinti ir

Stasys Jokūbaitis

t ie priimami jau nuo 15 metų 
amžiaus. Kariu su šauhais ug* 
dykimeir kelkime jaunimo tar 
pe patriotizmą, meilę Lietuvai, 
meilę ir pasididžiavimą lietu* 
viu kalbai ir kultūrai. Atsimin 
Tcime, kad nevien šauliai, bet 
mes visi esame atsakingi už lie 
tuvy bes išlaikymą ir jos perda:
vimą ateinančiai kartai. Tad 
pirmyn su 
liava, kad 
Lietuva.

iškelta trispalve vė 
būtu laisva Tėvynė

i St. Jokūbaitis.
1976 m. spalio mėn. 2d. St. Cat 
barines* OnL Canada.

se bus dvi nuotraukų grupės 
juoda balta ir spalvota.

Nuotrankcis^aiTBiįtJ knet kokio123d. jis gerokai 
dydžio, jįtifuopiuotbs prie Im-Jf* *~ 
kaino svoi4o kartono, nema 
žiau 8x10” didumo. Kitoje pu
sėje turi būti užrašyta dalyvio plėšti, 
vardas, pavardė, adresas ir 
nuotraukos pavadinimas. Su 
eksponatais reikia pristatyti ir 
nuotraukų dublikatus, kurie 
bus naudojami spaudai ir kny 
gai. Paroda 76. Kiekienas da-i^ 
lyvis gali patiekti ne daugiau 
kaip dešimtį nuotraukų. Gali
ma dalyvauti ir su mažiau dar 
bu. Nuotraukos,rimuose nebus 
priimtos.
i Juri komisija^ kurios sąsta
tas bus paskelbtas vėliau, at
rinks nuotraukas parodai. Ki
ta komisija sudaryta iš patyru
siu teisėju (kviečiama iš Chi
cago Camera Club) išrinks pre 
mijubtinus darbus. Premijuo
jamas bus visas fotografo dar
bas, o ne atskiros nuotraukos. 
Laimėtojams bus įteikti atžy- 
mėjiniai: . . * •

Nuotraukas reikia pristatyti paleiskite jį į gatvę. Bet tuomet 
iki lapkričio 12 d. šiuo ądre- senelės saugokitės!”. Prisieku- 

Kezys, S. Le sieji teisėjai pasitarę išnešė

Baskey, gyvenęs 2229 West 
72 Street. 1971 m. kovo im-n.

field: lĄiuoge j |^ep>oję,_'71OO 
So. Western Avenue, nuvyko į 
Mrs.-Hope namus tiksiu ją api

! Apiplėšęs ir nužudęs savo 
auką, policijai suklaidinti, jis 
nusikaltimo vietoje paliko pa
vogtą kilo žmogaus piniginę. 

'tTaciau policijai' pavyko Ric
hard Baskey namuose rasti su 
krūvinių peilį su kuriuo jis 
įvykdė nusikaltimą.

Šiomis^die&omis Krimina
linis Teismas, pirmininkaujant 
teisėjui James, M. Baile, per dvi 
savaites nagrinėjo šią bylą. Bu 
vo pašaukta 14 liudininkų. Tar 
<lymą vedė ir teisme kaltinimus 
patiekė Valstybės gynėjo pa
dėjėjas'— Assistant State At- 

Harney''Algis Balionas. Savo 
kaltinimo kalboje A. Balionas,

ORGANIZUOJA LIETUVIŲ 
FOTOGRAFŲ PARODĄ

Pradedant šių metu Lietu
vių Fotbgrafu Parodos organL 
žavimą, Lietuvių Foto Archy
vas atsakomybę ir darbo pla
navimą perdavė specialiai tam 

I tikslui susikūrusiam fotogra- 
’ fų komitetui* kuriam priklau

so šie asmenys: Kazys NorvL 
las, Eugenijus Būtėnas, Romas 

• Bartuška, Rimas Damijonaitis 
ir Linas Regis. Parodos leidi- 

inių redaktoriumi sutiko būti 
Eugenijus Būtėnas, kuris .pa- 

jiAioš Parodą 75, pereitų .metų 
i parodos rinktinių fotografijų 

i knygą. - -
Parodos organizacinis komi

tetas kviečia dalyvauti šių me 
tų Lietuvių Fotografų Parodo
je-Konkurse, kuris vyks Jauni- 

veiksniais, lietuvių bendruome sikūrė 1954 m. Tad šiemet su- mo Centre Čikagoje, š. m. lap-

St. Jokūbaičio kalba, pasakyta Povilo Lukšio 
šauliu kuopos 5 metų veiklos paminėjime

Gerb. svečiai, mieli broliai mūsų išeivijos gyvenime”. Ir. 
ir sesės, šauliai.ės. šiandien šaulių S-gos įkūrėjas VI. Pūt- 
Niagaros Pusiasalio Povilo Lu vis savo našiuose sako: “Lietu 
kšio šaulių kuopa švenčių savo vos šaulių S-ga yra iš tų, ku- 
įsikūrimo penkmetį, šia pro- rios arčiausiai 
ga norėčiau trumpai pakalbėti 
apie šaulius ir Šiaulių Sąjun
gą. Bet pirmučiausiai, noriu 
jums mieli Povilo Lukšio kuo 
pos nariai, . perduoti nuošir
džias Sąjungos pir-ko brolio 
Karolio Milkovaičio ir visos 
(lentro Valdybos sveikinimus.
Linkiu ištvermės, vieningo ir ištremti į Sibirą. Daugelis šau 
drausmingo šauliško darbo, ku lių buvo nužudyti. Lietuvos 
ris tarnautų l«cluv.xbės išlaiky- valstybės okupantas prieš Lie-Į 
uiiri čia išeivijoje ir Lietuvos tuvos Šaulių Sąjungą ir) jos ha

1 rius panaudojo brutalę prievar 
tą ir smurtą. Norėdama savo 
egzistenciją, tęsti, Lietuvos šau uį, jUOs kovoti”. Atsimink mie- koje bei Australijos žemyne, 
lių S-ga neturėjo teisės tai da- las broli ir sesute, mielas tau- yra 29 su maždaug 3.000 narių, 
ryti Lietuvoje, tad buvo pri- tieti, ką tu šiandien galvotum yra pasivadinę mūsų ! tautos 
versta savo kraštą apleisti ir jeigu-būtum Sibire, p ne čia kunigaikščių in didvyrių var- 
laikinai .sikūrti Tremtyje. To-< Kanadoje? j dais, tuo pagerbdami juos. Jų

Laisvės atgavimui. Sveikinu 
kuopos pirmininką brolį šeti- 
ką, kuopos valdybą ir visus jū 
šų kuopos šailius ir šaules. Bu 
dėkite, kad šis šauliškas auku
ras, kuris prieš penkerius me
tus buvo uždegtas St. Cathari
nes mieste, niekad neužgestų. 
Dar ne taip seniai jūsų kuopos 
įsigyta ir pašventinta šauliška 
vėliava yra jūsų visų dvasinės 
stiprybės, vienybės ir šauliško 
ryžto simbolis. Burkitės apie 
ją ir kvieskite visus gertos va- 
Jis tautiečius į šauliškas eiles. 
Niekad nepamirškite šauliškos 
priesaikos žodžius, o ypač tuos 
kur sakoma. Dėsiu visas pas
tangas padėti Lietuvai atgauti 
nepriklaušomyhę ir visada at
sidėjęs. -dirbsiu ..tėvynei.. Lietu
vai”. Ilgiausių metų jums vi
siems.

■> ' ■■ ■ ' ' ' .1 . “į ‘

Dabar noriu pakalbėti apie 
šaulius, o ypač lapie šaulių. S- 
gą. š. m.. balandžio mėn. 24- 
25 d. Toronte įvyko labai skait 
llngas šaulių S-gos atstovų su
važiavimas. Ta proga buvo 
pasakyta daug gražių ir pras
mingų sveikinimų. Leiskite 
man pacituoti keletą sakinių, 
kuriuos pasakė Lietuvos Gen. 
Konsulas Kanadai, Dr. J. žmui 
džinas. “Organizacija, kuri gi
mė pirmomis Liedavos valsty
bės atstatymo dienomis, kad ta 
organizacija, kurios širdin pa
dėtas -brangiausias lietuvių 
Tautos idealas-kovoti už. Lietu 
;ydš' laisvę:ir ją išsaugoti, kad 
ta - organizacija kurią vadinam 
Šatulių Sąjunga, tebėra gyva, 
veiksminga ir veikli. Tikrai, be 
Šaulių Sąjungos politinės, kul 
tūrinės ir visuomeninės veik
los, atsivertų nejauki tuštuma

dėį dabar'ji ir vadinasi Lietu
vos šaulių Sąjunga Tremtyje.

Didelė rakštis Lietuvos oku
pantui yra ta, kad šaulių S-ga 
egzistuoja ir' veikią tremty- 
je-išeivijoje. šauliai visais ga 
limais kultūringais būdais ko
voja su Lietuvos okupantu iš
keldami jo Lietuvių tautai da
romus barbariškus veiksmus 
ir jo vykdomą genocidą norint 
surusinti netik Lietuvą, bet ir 
Latviją ir Estiją. Jeigu Lietu
vos jaunimas ten gimęs ir au
gęs pokario laikotarpyje, kelią 
balsą ir reikalauja Laisvės Lie
tuvai,-net paaukojant savo gy
vybę* kaip Romas Kalanta, tai 
juo labiau mūsų visų; gyvenau 
čių čia laisvajam krašte, pa
reiga yiia sakyti ir reikalauti, 
kad Lietuvai“ būtų grąžinta 
laisvė ir kad jos okupantas ru
sas keliautų iš kur atėjęs.

Atsidūrę Amerikoje Bra
žinskai štai ką sako: “Buvo 
daug sunkumų, kliūčių ir pa
vojų, bet vis atsimindavom žu 
vušius draugus partizanus, šim 
tus tūkstančių Sibiran ištrem
tų ir nukankintų brolių ir se
sių lietuvių. Mes privalome liū 
dyti jų kančias, kovot nž juos., 
Tai šventa patrioto pareiga. 
Tegul Kremliaus budeliai ne
mano, kad kas nors yra už
miršta iš jų piktadarybių. Lie
tuvių tauta nieko neužmiršo ir 
niekad neatsisakys savo teisė
tų siekimų ir niekad nenustos

j dais, tuo pagerbdami juos. Jų 
vėliavose yra įrašyti: Kara-; 
liaus Mindaugo, Vytauto Di
džiojo, Kunig. Algirdo, VI. Put 
vio, Maironio. Martyno Jan-į 
kaus, Vinco Kudirkos, Povilo 
Lukšio, Romo Kalantos, Simo' 
Kudirkos ir kitų žymūnų 'var-1 
dar. \

Lietuvos Šaulių Sąjunga eia 
su gyvenimu. Ji visuomis išga
lėmis remia kiekvieną lietuvy
bei naudingą darbą, o ypač rū 
pinasi lietuvybės išlaikymu čia 
išeivijoje. Lojaliai bendradar
biauja su Lietuvos valstybės iš 
likusiomis valstybinėmis insti-j 
tucijomis, Lietuvos laisvinimo j šaulių Sąjunga Tremtyje aL
' - ----- ------ y----- ------ ’ —£ —-----~--------- — - t

ne, savanoriais kūrėjais, tarno kanka 22 metai. Ypač ji stip-.kričio mėn. 19-28 d. d. Konkur- A w ~ w ~ • v "• * e • a • •vėnais, skautais ir kitomis or- riai išaugo savo daliniais ir 
ganizacijomis. šaulių Sąjungos nariais per paskutinį d 
idealai yra sukurti ant krikš- mėtį. Baigdamas savo žodį no- 
čionybės, gafbės ir Tėvynės riu prašyti, kad tėvai pasis- 
meilės pagrindų, šaulių dali- tengtų savo vaikus— jaunuo 
niai kurių Kanadoje ir Ameri- liūs įtraukti į šaulių eiles, ku

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

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

Įdomi k.ivga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia do va oą,' globėjui, siuntusiam siuntinius^ yokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių

siu čekį arba Money Orderį tokiu, adresu: .

'. 1/3!: So Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Bėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

sėjus, — pasakė: “Jei Jūs rtasi- 
t te t Basket nekaltu, tai sugrą. 
Ižinkite jam jo kruviną peilį ir

su: Algimantas
2815 West 56th St, Chicago,sprendimą: kaltas apiplėšęs ir 
III. 60636, USA. - - -
mokestis yra $3.00.

Dalyvavimo nužudęs Mrs. Loretta Hope. 
Teisėjas Bailey vėliau paskirs 
žudikui atitinkamą bausmę.

Schlesingeris tarėsi 
su Kisingeriu

Buvęs Amerikos gynybos sek 
Schlesingeris,

TEISMAS PASMERKS 
ŽIAURŲ ŽUDIKĄ

Prieš du' metu Marquette 
Parko apylinkėje, 2251 West 
72 nd Street, buvo žiauriai nu
žudyta 84 metų našlė Loretta
Hope, žudikas 30 kartų suba- retorius James 
dė kūną peiliu, apiplėšė butą prieš vykdamas į Kiniją, tarė- 
ir po to, kad paslėpus nusikal- si su demokratų partijos kan
tinių, padegė namus. Policijai didatu į prezidentus Jimmy 
teko daug pasidarbuoti nusi- Carteriu, bet iš Kinijos grižus, 
kalteliui išaiškinti ir sugauti. ; jis’patylomis buvo pakviestas 
Žudiku pasirodo buvo Mrs. Ho- sekr. Kisingerio pranešti iš Ki
pše kaimynas 25 metų Richard nijos atvežtas žinias.

Nauja lietuviška radijo programa
• į LIETUVOS AIDAI :

prasidėjp^irželio 4 d. ir yracPkiękviena penktadienio vakarą 
nuo 10 i&Sl-tos vai. iš W0PA stofies •: banga. «

Programos vedėja Kazė Brazdžiohytė, 2646 W. 71 St.; 
Chicago, HI. 60629 Tel. 778-5374. ” '

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Ori Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvga dvieju da
liu: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
niu ir kultūriniu laimėjimu, šiandienų, drąsiai galima sakyti, ^lietuviu 
tauta galėtu 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 % i buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytu lietuviu 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”. 4

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

čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

Knygos bus išsiųstos, jei ?L50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted StM Chicago, HL 00608

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

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

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

metu Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ____ ___________________________ $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __ 1_ $3.00
Minkštais viršeliais tik$2.00

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

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

, NAUJIENOS, 1
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 (1860-1959) metu 

Chicagos lietuviu gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija. •

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
p,Mnl^tHH chorai, 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jas? Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, (steigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Norintieji šią knygą prigyti, prašomi parašyti čekj arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti: <

1739 So. Halsted SL, Chicago, UL 60608

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

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

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija- 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas garima įsigyti atsilankius j Naujienas arba atsiuntus Čeki ar

1739 South Halsted Street, Chicago, UL 60608

Pu&i-irted ano a.-*ir16ufed Count*Co^ee/T976 . «W. wZh,nęponS2t 
Ray F. S*mon, Owrrun

MO0QO,

dabar
pas mus

Taupykite dabar.

palūkanų, priklausomai 
jos išėmimo.

nuo įdėtos sumos ir’

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVLRSA

' — NAUJIENOS, CHICAGO $, ILL.— Thuruhy, October 21, 1976

7%%

1

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-

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

..dienos, ■
. Išduodami Certifikatai, kurie ^neša iki

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

Įsteigta 1923 metai*. , TEL. 421-3070

Įstaigo* pietuose Hemą* #utomobiliam« p&rtatytL
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voje žemės ūkio našumo pakėlimą N. R-), būtina, 
kad kitos liaudies ūkio šakos, miestų gyventojai dau 
giau teiktų paramos žemės ūkiui, labiau atpalaiduo
tų jį nuo nebūdingų jam fundcijų.” (Gimtasis kraš

Meškauskas žino, kad Amerikos žemės ūkio darbi
ninkai su žymiai mažesnėmis jėgomis pagamina žymiai 
daugiau įvairiausių gėrybių. Jie žino, kad Rusijos ir ru
sų pavergtu kraštų žemės ūkio darbininkai dabartiniu 
metu nepajėgia tiek pagaminti, kiek amerikiečiai paga- 
mino Kzrf iic iri c o rromvknc vo i Ir oi o nnVrm’niH Lrifo lrv*rm_ i

Kazys Meškauskas, 20 metų rašęs įvairiausias pane
girikas sovietinei ūkio sistemai ir gyvenęs iš riebių ho
norarų, dabar jau tapo Kazimieras Meškauskas. Pa
vergtoje Lietuvoje jo rašiniai gal. ir toliau pasirašomi 
dar įprastu vardu, bet Amerikon siunčiamus rašinius jis 
jau pasirašinėja Kazimiero vardu- Galimas daiktas, 
jis paklausė naujausių kalbininkų aiškinimų, bet 
būti, kad partijos politiką aiškinantieji specialistai 
tarė jam užsienin siunčiamas “studijas” pasirašyti 
zimiero vardu.

kad

pa-
Ka-

time Jie negerina darbo sąlygų, nemoka didesnio atly
ginimo, neduoda žemės ūkio lengvatų, bet stengiasi 
įtraukti į žemes ūkio darbus pramonės darbininkus.

Visa sovietinio ūkio sistema yra paremta privilegi
jomis. Didžiausias privilegijas turi komunistų partijos 
nariai. Juo aukštesnis pareigūnas, juo didesnė jo galia, 
tuo didesnes privilegijas jis turi. Antroje vietoje dide
les privilegijas turi valstybinės policijos tarnautojai. 
Trečioje vietoje stovi įvairūs sovietų karo jėgų daliniai. 
Juo aukštesnis maršalas, tuo didesnės jo .privilegijos. 
Viskas taip sutvarkyta, kad sovietinėje santvarkoje nie
kas nekelia balso prieš tas privilegijas. Jeigu kas paban
dytų garsiau paburzgėti, tai policininkas tuojau prisi
statytų ir pradėtų apklausinėjimą. Privilegijuotieji net 
ir pensijas gauna žymiai didesnes. Niekas ir šito klau
simo nekelia.

Mažiausiai privilegijų sovietinėje ūkio sistemoje ten
ka darbninkams. Krašto apsaugos reikalams dirbantie
ji darbininkai gauna didesnį atlyginimą, jiems steigia
mos geresnės valgyklos, paskiriami geresni virėjai ir ke
pėjau Bet darbininkai vis dėlto geriau gyvena, negu 
žemės ūkio vergai. Šie verčiami dirbti ilgiausias valan
das sunkiausiose sąlygose ir gauna patį mažiausią atly
ginimą Neseniai žemės ūkio darbininkai jokios negau-

VIKTORAS BENDER

M$3S5y£ % ’?£&<$:

Muzikalus Amerikos lietuvis, gerai žinomas Broadway teatralu 
sluoksniuose, atvyks iš New Yorko dalyvauti Naujienų bankete šį 
sekmadienį Personality Lodge. y. Bender savo muzikos, dainos ir 
scenos meno karjerą pradėjo dalyvaudamas "Pirmyn" chore, gi vėliau 
įvairiuose Broadway bei krtv teatru scenose. Dalyvavo operose: Ca- 
valeria Rusticana, Carmen, Elier di Amor ir kitose. Dalyvavo taip 
pat žymiausiuose muzikaliniuose veikaluose: Oklahoma, Bloomer 
Girl, South Pacific, Music Man, Show Boat If kituose garsiuose pas
tatymuose — London Palladium, Black Pool Opera House, Lido Club, 
Vikings. Bus malonu daugeliui čikagiečįy su įuo susitikti, o jaunie-' 
šiem s musv programos dalyviams ir svečiams susipažinti bei paben
drauti. V. Bender buvo gavęs stipendiją ir studijavo Lietuvoje, o iš 
jos išvyko jau bolševikams atėjus.

kimų padaife tik farsą L.. Jie 
J atmetė narių sąrašą, kaip 

būtiną dokumentą nustatyti 
apylinkės nario tapatybę ir jo 
teisę balsuoti, tat ir balsavo 
kas tik norėjo, (net ir po kelis 
kartus: akivaizda ir paštų.

Balsavo net ir nelietuviai, 
tik daktarų pacientai. A. Juš
kevičius pasakė: “Gerbdamas 
L Bendruomenės autoritetą, pa 
sišovjau ginti Bendruomenės 
principus, lengvai nepasiduoti 
kreipiausi raštu į LB Garbės 
teismą, bet iš teisme organų 

įgavau atsakymą, kad iš esmės 
t toks skundas bus visai nes 
varstomas! Tad sakykite po
nai, ar yra įmanomas veikimas 
su tokio nusiteikimo demokra
tinės santvarkos niekintojais, 
bendras įr .darnus darbas L. 
Bendruomenėje?” 
Ig. Andrašiūnas kalbėjo apie 
vėliausio meto LR. Tarybos rin 
kimus, kurie taip pat buvo su
sukti, nedemokratiški. Jis iš
vardino visą eilę vietovių.

(Bus daugiau)

Ką teroristai planuoja toliau

^įaitėme, kadi. Lenkijos d«M™*aiJabai griež-|įav0. metus tie žemės vergai gaudavo po 10 ar 12
- Itai pasipriešino Giereko valdžios nutarimui pakelti mais

to produktų kainas. Tas protestas buvo toks greitas ir 
toks stiprus, kad pats Lenkijos premjeras atšaukė nuta
rimą kelti kainas ir turėjo gana ilgai aiškintis, kol įti
kino darbininkus nedeginti komunistų partijos centrų 
ir neardyti geležinkelių. 'Streikuojantieji padėjo kaplius, 
kai patyrė, kad lenkų valdžia “net nesirengė kainų kel
ti”. Ji tiktai “šiaip sau” apie kainas prašneko, kai buvo 
svarstomi lenkų ūkio reikalai.

Iš Rusijos gilumos ateinančios žinios sako, kad ne 
tik lenkai, ir rusai pradeda kelti balsą dėl maisto stokos. 
Sovietų valdžia leidžia milžiniškas sumas atomo ’gink
lams gaminti, bet jie labai mažą nuošimtį skriria maisto, 
ir aprangos produktams. Neramumai vyko Odesoje, Pa- 
kaukazėje ir keliose Gudijos vietose. Grįžusieji turistai 
pasakoja, kad ir pavergtame Pabaltyje keliamas balsas 
prieš maisto stoką ir nepaprastai blogą duonos kokybę. 
Suvalstybintos kepyklos gamina duoną, bet ji daugelį 
susargdina, nes gamina iš blogai pavalytų grūdų, o la
bai dažnai pardavinėjama žalia.

Tuo tarpu jau minėtas Meškauskas bando įtikinti 
Amerikos lietuvius, kad ūkio reikalai ne tik Sovietų Są
jungoje, bet ir rusų pavergtoje Lietuvoje eina į gerąją 
pusę. Jis nagrinėja pagrindus. Savo studijoje jis prie 
jo įsitikinimo, kad reikia kelti dabartinį Rusijos darbo 
našumą Kol darbininkai nepajėgs pagaminti daugiau, 
negu jie gamino iki šio meto, tai reikalai visoje sovieti- ūkius ir žemę, šiandien pats Meškauskas pripažįsta, kad 
nio ūkio sistemoje nepagerės. Sovietinis ekonomistas 
Meškauskas nori, kad ir miestų darbininkai padėtų so
vietiniam žemės ūkiui. Jis šitaip rašo:

Kad tai būtų lengviau įgyvendinti (jis turi gai- rodyti

rublių’mėnesinę pensiją. Pradžioje tie vergai, maitino 
visą sovietinės sistemos strukūrą, bet laikausi bėgant 
jie susiprato ir pradėjo lėtinti darbo tempą. Į kaimus ir 
kolchozus sovietų valdžia siųsdavo didžiausias tuščiavi
durių pleperių govedas, raginančius daugiau ir sparčiau 
dirbti, bet nieko gero iš to neišėjo. Darbininkai sulėtino 
darbo tempą, o sovietų ūkis kiekvieną metą i vis ritosi 
žemyn ir žemyn. Jau kelinti metai rusai nepajėgia pasi
gaminti krašto gyventojams reikalingos duonos ir rie
balų. [

Meškauskas, tvirtindamas, kad kiekviena šeima jau
čia geresnes gyvenimo sąlygas, šitaip teisina sovietinio 
ūkio nuosmukį:

t “Tobulinama darbo mokesčio sistemą, padidin
tos pensijos ir stipendijos, įvestos priemokos mažiau 
aprūpintoms šeimoms ir eilė kitų išmokų bei lengva
tų iš visuomeninio vartojimo fondų. Vidutinis dar
bininkų ir tarnautojų darbo užmokestis respubliko
je praėjusį penkmetį išaugo 19%, ir sudaro 142 rb. 
per mėnesį, kolūkiečių darbo apmokėjimas iš visuo
meninio ūkio padidėjo 37%.” (Ten pat)-.
Okupantas tobulina “darbo mokesčio” sistemą nuo 

pirmos okupacijos dienos. Jis tvirtino, kad darbininkas 
uždirbs daugiau ir turės geresnes darbo ir gyvenimo są-' 
lygas. Tą patį jis pasakojo ir ūkininkams, atidamas iš jų

(Tesinvs) 1 dyiojų pacientus i Cicero ir
Jis priekaištavo LB reorgani- ! garsiame Verbų sekma- 
zatoriams ir gana trankiu bal-i iemV-^hnge, kaip neklaūža- 
su paklausė:” Kodėl leidotės a pašalino jį iš pareigų, visai 
pagaunami, kodėl tylėjot? ^saistydami su jokia mora. 

A. Juškevičius ilgametis L. .?» jokiais principais; ar L. 
Bendruomenės veikėjas, lindi- endruomenės įstatais;.

nesisaistydami su jokia mora-

jo, pasitelkęs faktus, kad su Pateikė ir konkrečius faktus, 
frontininkų aktyvu bendras dar pasakė, kad jam vos pradėjus 
bas L. Bendruomenėje yra ne-ieiti Cicero apylinkės.vadybos 
įmanomas. Jie nevykdo L. B- ■ piiftmnjnko pareigas, maždaug 
nės įstatų, negerbia demokra. po savaitės jam paskambino 
tinio, organizacinio principo, Gečys ir aho meto LB Krašto 
nesilaiko teisingumo principo,; valdybos vardu griežtai parei- 
nesilaiko Lietuvių chartos dva^kalavo į valdybą įjungti jų nū 
si°s- rūdytą asmenį, studentą, kuris

Pasakė, kad kada jis Cicero nėbūvo įstatytas net nė į rink- 
apylinkės narių metiniame vi- tos valdybos' kandidatų sąrašą, 
suotiname susirinkime buvo A. Juškėvičiuš liudijo, £aM 
išrinktas į valdybą balsų dau- jis griežtai atsisakė vygdyti 
guma ir valdybos pirmininku! nestatutinį uždavinį, — atsiša- 
vienbalsiai, bet atsisakė pak-!kė paklusti partijos diktatui 
lusti frontininkų diktatui, jie jį Bendruomenėj^ A. Juškevičius 
iš einamų, pareigų išmetė vi-j priminė ir biįvusius skandalin 
duryje kadencijos. Frontinjn- gus, susuktus LB Tarybos rinki

sios.

apylinkės nariu metiniame vi-

rodytą asmenį, studentą, kuris

darbininkams vidutiniškai į mėnesį uždirba 142 rublius.
Tokią sumą jis privalo sumokėti už gerus batus. Tą sis- 
temą tiek “ištobulino”, kad bijo kaimiečių gyvenimo pa- L'aktjLŠTuvežė iš’ “d“
— , ir apylinkių frontininkus, gy- frontininkų aktyvas iš šių rin-

CARACAS, ' Vėnecūela. — 
Laikraštis EI Nacional paskelbė, 
kad Vėnėcūėloš saugumo poli
cija atidengė “Kubos Castro 
priešų planus*’ pradėti vykdyti 
seriją teroristų atakų prieš Jung
tines Valstybes, Venezuela, Trn 
hidadą ir Tobago, Barbados, 
Gvujana, 5-Jahamą it' Kolumbi
ją”. Tas suokalbio planas buvu 
rastas, kratant namus asmėhų, 
įtariamų dalyvavus suokalbyje, 
kurio sabotažo auka buvo Kubos 

: lėktuvo užšiętėgimaš Ir iiūkriti- 
mas šio mėnesio 6 dieną, kki vi
si 73 keleiviai fr lėktuvo įgulos 
nariai žuvo.

Už vąiidėhs iarš$ mil. 
dol. baudos

Federalinis teisėjas, pripa
žindamas vandens taršos grės
mę, spalio 5 d. nubaudė Virgi
nijos valstijoje vandenį ier- 
šiaheias bendroves 16,9 -mil, 
doL bauda.

Allied Chemical < £avo di
džiausią baudą. — 13^ mil. dob 
Allied Chemical bendrovė bu
vo kaltinama padariusi net 
vandenį teršiant .940 nusikalti
mų. Didžiausia jos kaltė buvo, 
kad ji pylė įmonės atmatas 
kepene nuodais į James River 
nPŠ- .

r Anksčiau apylinkės teismai 
buvo nubaudęs Life Science 
Pruducks Co. 3,7 mik dol. bau
da už minėtos upės taršą, tais 
pačiais Keponė nuodais.

Du bendrovės AlEed Chemi
cals dalininkai, W. P. Moore ‘ 
ir V. Hundtofte, tapo nubausti 
po 25.000 doL ir po 5 metus 
bandomojo laiko.

M. AUKŠTUOLISKALNŲ DIEVAITĖ LEDYNĄ
Manų savitas pasaulis

Prie jūros, priejūros...
— Dabar namo! — sukomandavo Danguolė. — Aš 

išalkus ir ištoškus.
Palemonas sušvilpė. Žirgai zovada pasileido bėgti 

prie savųjų raitelių, bet jo žirgas atbėgo pirmas.
— Ar parneši motulę namo? — glostydamas ries- 

takalį. paklausė Palemonas.
Šis palingavo galva. Visi juokėsi.
— Gerai tu nešk motulę, o aš josiu su Kuršiu.
Arūnas padėjo Danguolei užlipti ant Palemono žir

go ir visi nujojo namo.
Ledyną, jodama su Sakalu ant vieno žirgo, pajuto 

nepaprasta jausmą, kurio iki šiol nebuvo pažinusi. Ją 
apėmė ramybė ir pilnas pasitikėjimas savimi ir savo 
mylimuoju. Supama gaivališko jaunystės džiaugsmo, 
ji laisvai atsilošė prie Sakalo krūtinės, padėjo savo gal
vą ant jo peties, priglaudė savo žandą prie jo veido, 
taip arti, kad net jautė jo alsavimą. Jų kvapios lūpos 
buvo arti. arti, bet jo dar nebuvo sulaukę dievų ža
dėto meto. Abu tylėjo. Tik zovada leliančio žirgo šuo
liai tai juos stipriai suglausdavo, tai kilsteldavo į orą, 
tada trumpą mirksnį jie laikydavos ant meilės nelūž- 
tančių sparnų. Vėjas išsklaidė jų plaukus, kurie, kaip 
liepsnų vėliavėlės, pynėsi tarp savęs ir, oro bangų glos
tomi, degė pirmosios meilės ugnimi.. .

Sakalo meilė Ledynai buvo didelė, patvari ir be 
nuolaidų. Nors prieš tai Ledyną, būdama dar jauna,

jam nerodė tokio didelio palankumo, kokio jis tikė
josi, bet jis buvo tikras ir žinojo, kad ji bus jo meilės 
vainikas, šiuo metu, kai Ledyną buvo jam taip arti
mai palanki, kai ji pereidama iš jaunos mergaitės į 
subrendusią merginą, ir žavi, kaip pražydusi gėlė, ro
dos, visa savo esybe šaukė: štai aš jau pražydau, skink 
mane, gerk mano kvapą, bučiok mane!..

Sakalas kažkaip nesusivokė, tik kiek galėdamas vi
jo žirgą, nekantriai laukdamas kada prijos kelio posū
kį. šis staigus ir besąlyginis Ledynos jam palanku
mas, jį lyg šaldė, lyg sukėlė jame nepalankų jausmą 
jai. šiuo atviru ir pilnu moters meilės pasireiškimu, 
šiuo iš nuolatinio priešinimosi į atvirą, dažnai per
daug atvirą palankumo perėjimą — moters persilau
žimo metą, vyras turi apsirasti.

— Tu šiandien nekalbus, mano ištikimas Sakale, 
— tarė Ledyną ir dar stipriau priglaudė savo vteidą 
prie jo žando, užmerkė akis ir palengva sukaliojo gal
va, lyg norėdama įrodyti, ir dar stipriau pareikšti, kad 
ji atvirai jį myli ir kad ji taip arti savo mylimojo yra.

— Dabar mano širdis kalba. An nejauti kokius gi
lius žodžius ji taria? — atsiliepė Sakalas.

— Jaučiu, mano brangusis! Tu esi tikras vyras. Bet 
man ši aplinka kažkaip nepatinka. Tu niekad nebuvai 
toks nekalbus ir toks rimtas.

—■ Turiu tave saugoti, kad nuo žirgo nenukristum^
1— tardamas apkabino Ledyną viena ranka. Tuo me
tu pasirodė kelio posūkis. Dabar Sakalas priglaudė 
veidą prie jos ir neženkliai pristabdė žirgą.

— Ledyną, aš norėčiau visą gyvenimą su tavim taip 
lėkti ant sparnuoto žirgo.

— štai dabar tu esi mano tikras Sakalas, su ku-
-- — - - - '■ ■ — — - ■■ ........................... ..............
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riuo aš esu pasiruošusi klojoti visomis pasaulio kryp
timis; — ir dar meiliau glaudėsi prie jo.

Sakalas, bučiuodamas jos žandą, pasuko kito kelio 
kryptimi ir paleido žirgą pilnu šuoliu.

—-. Ledyną, tu esi mano mylimoji.
—», Taip, bet kur tu joji, mano Sakale?
—»į mano pilį.
—: J tavo pilį? Mes gi jojame pas mus.
— Tu esi pagrobta. Mudu dabar josim į mano pilį. 

Nemėgink priešintis, tai nieko nepadės.
Sužibo Ledynos akys, bet ji susivaldė, gudriai nu

sišypsojo, vėl padėjo galvą ant jo peties ir tarė:
— O, kaip smagu būti pagrobtai savo mylimojo... 

Širdis iš džiaugsmo šoka. Meilė kyla dar galingesniais 
sparnais... — Jos akys vėl sužibo. Ji galvodama svars
tė:

— Būti taip žiauriai apviltai? Jis, mano Sakalas, 
drįso mane pagrobti, kai aš taip šventai jam pasitikė
jau, kai aš jam savo atvirą širdį parodžiau?.. Palauk, 
tu man! — pagalvojo Ledyną ir drūčiai prisiglaudė prie 
jo, bet jos kūnas lyg sudribo, galva nusviro ant jo 
rankos ir ji palinko į vieną 'pusę. Sakalas vos sulaikė, 
kad ji nuo žirgo nenukristų.

— Kas tau, Ledyną?
— Man darosi bloga. Leisk man laisvai kiek oru 

pakvėpuoti. Taip sukasi galva. Laikyk mane stipriai, 
kad nenukriščiau ant'žemės... ' ; ' •- ty

— Ledyną, brangioji! — Sakalas sustabdė, žirgą, 
ją laikydamas nulipo ant žefaės ir, ’pasvirusią j am ant 
peties, nukėlė nuo žirgo bei atokiau nuo kelio pagul
dė ant žemės.

Ledyną atmerkė akis, giliai atsiduso ir, žvelgdama

į dangaus mėlynes, tarė:
— Kaip puiku ir laisva tenai. Nieks tavęs neapgau

dinėja, nieks tavęs pagrobti neketina.
— Ledyną, aš myliu tave, — tarė Sakalas priklau

pęs prie jos ant žemės ir siekė jos lūpų.
— Ne, mano mielasis, mane galėsi pabučiuoti tik 

laisvą, bet ne pagrobtą. ;
— Ledyną, tu neužsigavai už šią mažą išdaigą?
— Tau išdaiga, o man ne, — tarė pasikėlusi nito • 

žemės ir ėjo prie kelio.
— Ledyną, tai šiš mano ilgai ruoštas žygis never

tas nė vieno bučinio? — tarė atsistojęs Sakalas.
Ji atsigrįžo, pažiūrėjo į jo ištikimas ir meilias akis 

ir tarė:
— Tu mane pagrobei, Vadinasi aŠ ėsti nėleišvsL Tu 

gausi tavo užtarnautą bučinį fife viena Sąlyga.
— išpildysiu visas sąlygas, « sušuk© Šakalas,
— Tikrai?
— Visiškai tikrai; ,
Ledyną priėjo prie žirgo, išsiėmė iš balno vieną 

pavėdžią ir .grąžo prie Sakale.
— Kadangi aš esu nelaisva, tai ir tu būti ėeleia- 

vas, tai tada gausi bučinį.
— Ką tu sugalvojai, Ledyną?
— Aš tau surišiu rankas, tai mudu būsim lygusi 

Ji paėmė jo rankas ir surišo už pečitį.
— Tai-dabar'?-—■ nieko pikto negalvodamas, tarė 

-Sakalas.i ' į
— Dabar, aš tau padėsiu užlipti ant'žirgo ir fit j<si ’ 

drauge su ma'him įmano tėve pilį, jeigu nenoti eiti pės J 
čias namo būti visų pašieptas...

(Bus daugiau)
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DR AVVA PATHTVia ZARASIŠKIU KLUBAS išlaisvinimo reikalą, kas šiuo 
UIU AIN1N A. BAJL1LINAS Linksmas banketas, balins metu mums visiems yra gyvy-

’A:ugrlyįe atveju pasici Usarmatinęs savo pažado neiŠte

AKIŲ- AUSŲ, NOSIES, 
IR GHČCLĖS LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

gėriau
gęs-

Sakoma, jei nori mušti, pa-
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 

KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
sėjimu, išpirko iš Castro inva
zijos belaisvius!

Verta prisiminti, ypač žydų 
giriamo, prez. Trumano 
dairu m ą Korėjos kare, 
prez. J. Johnsono Vietnamo ka 
re. Čia juk visur kyšo (a pati 
Užsienio politikos neapdarumo aukštojo atlyginimo, kuri siūlo mums EvangeUja, reikia nemurmėti ir nesi- 
z, -A . i, 'skusti, kad mūsų kelias persiauras. Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke-
(o ga ju rįul 8 Uo, bet ištikimai eiti tuo, kurį Viešpats parodė, nes jis žino kokių prityli-
juntu) tebesitęsiančios politi- mums reikia kol Kristaus mokykloje.
kos linija nuo Roose vėl to ar mCĮsų širdys tun būti pripildytos džiaugsmu ir dėkingumu ir mūsų lūpos 
dar ankstyesnių laikų. [

Taip prabėgomis apie USA __  _ . _
politikos, ir ne vieno preziden
to klystkelius. v >

Bet privalu neužmiršti, kad 
ir kaip bebūt, mes turime de-

(Nukelta į 6 psl.)

t
Į ■

neap-*
o ir

1 Spalio 16 d. Vyčiu salėje'binis Neatėjimas prie
įvyko ZarasiSkių klubo rudeni-|balsavimo gah Mti Pra- «ali 'isad Bali ,lUh.sU Išgirtas 

, . , , . , .. . .... radimas valdžios poste balso, prez. J. Kennedy labai susi-nis banketas su šokiais. Salei. . . ... ! . .(kuris gali gausiai pasjtarnauti menkino, kai Valstybės D-to m- 
Lietuvos laisvės reikalui. spiruojamas .sustabdė žadėtą 

Amerikoj Lietusiu Taryba lėktuvais paramą kubiečių pat
riotų invazijai anuomet į Ku
bą. L. Venckus mini Fordo 180 
laipsnių posūkį, liečiant Lietu
vos reikalus Helsinkio akto pa
sirašymo proga, o remiasi S. B. 
pagiromis Kennedžiui, kurs 
taip pat nemažiau 180 laipsnių 
nuo savo pažadų kubiečiams nu 
krypo Riaubų įlankoje. Tiesa, 
Kennedy paskui papraktikavo 
(20 aini) savotiška prekybą Su

buvo pilna svečių in stalai biu 
TAT? ir r« DAT tttt A vo užimti, šaltoji vakarienėlė
DK. K. Gr. BALUKAS ir kaltoji vakarienė, buvo ska

AKUIERIJRa ir moterų ligos niai paruošta lietuviškais vaL 
6+49EKriski S ‘ *cS£i ' į a’S ?r SVedai bUV° P*t!Dkin' 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374^004.

4'Vi$a darykite be murmėjimų ir avyrevimy, kad būtumėte nepeik
tini ir tikri Dievo vaikai, nebarti n i sugedusios ir i įkryposios gimines 
tarpe. Jy tarp* įū$ žibate lyg žiburiai pasaulyje", — Pil. 2:14, 15. 
Besistengiant sekti Viešpaties Jėzaus pėdomis ir bėgti lanktynėse prie

INKSTŲ IR >LAPl*AO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef’ 695-0533

Fox Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

PHYSICIAN AND SURGEON 
2434 WEST 71st STREET 

/ Ofisas: HEmlock 4-5849 
Rezid. 388-2233 

OFISO VALANDOS: 
f’irmadieniais ir ketvirtad. 1__7 ’ '
antrad.. penktaienj nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

ART NOUVEAU 
PARODA INSTITUTE

Chicagos Meno institute (Gun 
saulus galerijoje) vyksta Eu
ropos meno paroda, vadinama 
“Art Nouveau”. Išstatyta per 
700 įvairiausių meno ekspona
tų — tapyba, baldai, grafika, 
keramika, auksinių gražmenų, 
indų, lempų, architektūros pla 
nų garsiojo čekoslovako Alfon

Esant Dievo vaikeliais
ti, o kas norėjo buvo linksmo
je “vandenėlio” užgerti. Nesku 
biai vakarieniaujant svečiai su 
pertraukomis smagiai šoko Ra 
monio orkestrui grojant, dai
nuojant valsus, suktinius ir trip 
tiuius šokius. Mudvienm su p. 
Vadaiša net nugaras nubružino 
pro stalus praliųdamo šokti...

Zarasiškiam. gerą nuotaiką į
sudarė solidarizuoją Anglijos se Mucha dekoratyviniai pla
kiuko nariai, o ponai Lakai yra 
ir Zarasiškių klubo nariai, 
nia Jadvyga Lakienė yra 

: rasiškių klubo sekretorė.
‘ “anglikonai” ruošia savo
Įrengimus, tai ir zarasiškini 
jiems patalkina. Puiku, taip rei 

vaL, (kia! Jadvygdms sugiedota H- - « ; glausiu metų; >. L
___ Stalus turėjo užsisakę Lįetu-

i turi girti ir garbinti dangiškąjį Tėvą, visą gerų dovanų Davėją ir mūsų gy-

Vlsl lino, kad mirtis yra žiauri Ir paliaėia kiekvieną- Bet kur yra mi- 
rusieįi? J tą klausimą atseko knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 

Rašykit*:
F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629

IV. RAITO TYKIHtTOJAi

Po-
Za-
Kai
pa

DR. PAUL V. DARGIS ?ių Televizijos štabas, taip pat 
gydytojas IR chirurgas į grupės. Geras naujie- 

Westchester Cąrnmuniiy klinikos !bietis p. Adolfas Vadaiša net 
Medicinos direktorius. ■ iš Kenoshiaūs atvyko į banke- 

1938 5-Manheini Rd.,Westche$ter, III. tą..
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

kas antrą šeštadieni 8—3 va]
TeL: 56k-2727 arba 562-2728

Medicinos direktorius.

katai, fotografijų ir labai daug 
kitokių daiktų, kurie 1880-1910 
m. buvo laikomi naujuoju me
nu. Visieksponatai suskolinti ši 
muziejų ir privačių savininkų, 
daugumoje Belgijos ir Prancū. 
zijos eksponatai. t
Paroda įdomi ir verta susipa-, 

žinti su to laikotarpio menu 
bei gyvenamojo laiko namų, 
apyvokos dalykais. Paroda pa
sibaigs spalio 31 d. Reikia mo
kėti 1 doL už įėjimą į parodą.

Tame pat Meno institute Mpr 
ton Wing, salėje lapkričio 6 d. 
bus kita belgų dailininko Ja
mes Ensor apžvalginė paroda’ 
Ensor gimė 1860 m., mirė 1949' 
m. Jo kūriniai taip pat yra pas-

M. Š.\

Daugelis nepatihgėjo ir do
vanų atnešti “pantams” — lai-

- mes šuliniui. Tiktai reporteris 
tai-* Tir . .-r . _ i nelaukė baliaus pabaigos ir,DR.WJhlb<l^.:MbiNAS* negali į parašyti kaip ir kada ko^ murėjų.

balius pasibaigė, tiktai galima 
spėti, kad visi buvo patenkinti > f -

SKąitytoju balsai

REZa GI 8-0873

akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIHURGIJA

6132 So. Kedzie Avė., WĄ 5-2670 »• 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001. *

Telef. BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos .pagal susitarimą

0R, K. A. V. JUČAS
4894441 . 56Į-4605

ODOS..LIGQS. — C.HįRURČjlJA - 
1002 N. WESTERN Avį’ 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

DR. FRANK HECKaJ*
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI • 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir

“contact lenses”.
Vai, pagal susitarimą Uždaryta tree

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: anirad. nuo 1—4 po pietį)-, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso teist: 776-2880 
Naujas rez. telef.: 448-S545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

OFISO VAL.: pirm., antrad.. treciad 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie 
uiais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

P/ ŠILEIKIS, 0. P.
r 5 ORTHOPEDAS-PRO I EZiSTAh
įį-w Aparatai Protezai. Med. Ban 

dažaL Speciali pagalba kojom-
4 (Arch Supports) ir L t.

1850 West 63rd St., Chicapo ill. 6062 
Telofų PRospect 6-5084

Linksmumo arba liūdesio vaiandorL 
gražiauiies sėlis Ir

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT?z : AS) 
DASa’AR^ioNui

ir vakariene, šokiais ir gražia', i 
zarąsiškių sueiga.

Pravartu tarti žodį ft? apie . 
šeimininkes, ypač ponią O. Ble ,

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET

5525 So. HirUm Ava. —. ^6-1220

T.Utorwl: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Taip zpat naujoji Barbaros ir 

Gene Drishiy krautuvė
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 
TeL 499-1318

1EMKITE TUOS 31ZNIERIUS.
KURTE GARSINASI 

N A U J 1 E N O 8 I"

nė, taip pat jos vyras; klubo SUPRASTI 
pirmininkas Petras Blekys, K. L ^{aioliu aptikti spaudoje pri- 
Rožanskas ir kiti valdybos na-’nnrKmonhi 
riai.

įėinamą nuomonių pasikeitimą, 
(ypač kai mąstymai dėstomi kui 
tūriukai, o už vįs labiau,kai tik
rove paremti.

Bet kokį spąudoj. (o dar la
biau ratelių pakąŲpiuosė), iwa- 
vardžiavimą, nežiūrint kąip jis 

j bebūtų grindžiamas, pri valome 
Jlapkri&o T'ita^rtoki-i^Pakęstį; ųors kad kur ii- nę 

demo įv*ėt°j ar netiksliai kięųų būtų 
kratiški Linkimai Lke’s ta lais’' f>asieįSte- Grubūs atsiliepimai 
vu balsavimų privilegija kiek, ka,rla,s net gah >>rlly8t,T neaI> 

„ . .f . ,• .. i galvotoms apraiškoms. Ir spangalima plačiau pasinaudoki-1” , . L ,,.... , . . >da nustoja ne f.k patrauklumo,me, gausiai dalyvaudami nn-1 , , . ‘ . .., . „ ; , ibet dargi lieka atšaunančia,kimuose. Savo balsus atiduo-j . ,. ( .. .., . v , , , f S. m. spalio 4 dienos Naujie-kime uz tuos kandidatus, ku-1 
rie praeityje parodė susirūpi
nimą pavergtų kraštų laisvini
mu ir1 kurie ateičiai ta krypti
mi dirbti įsipareigoja, kurie re 
mia Lietuvos nepriklausomy-: 
bės atkūrimo pastangas. !

Demokratiniame krašte vals' 
lybės aparate dalyvaujančių Q-ua deiuoftstraijfųs-nuę. A. ę*ie 
žmonių įtaka reikšminga, to- 22 ęi. Naujįęao^e)
dėl paremkime visus lietuvius,! ir-teisimą Bjr.-Iyyi^-
kurie siuose rinkimuose kan-Jjję (Draugę), dęiųoų^trąęiįęjs 
didatuoją. Išrinkti ir įsijungę:už^rimų. Tą proga L. Viekus 
į politinį aparatą, jie turės ga-f įsileįdžia. jvairfai įrodinėdamas

M. Š. koresp.

RINKIMAS ARTĖJANT
Brangūs Lietuviai

Jungtinės Amerikos Valsty
bės, tapusios priespaudą ne
šančių tautų išlaisvinimo vilti
mi, 
mus. Tai tikrai laisvi.

r nose L. Venskus mėgina ginti' 
demonstravusių pries prez. G. Į 
Fordą prie salės durų,- kur įvy
ko mūsų tautinių šokių šventė, 

! jis rašo r
-^Kasiiiik pykųsios demons.-, 

Hraciįos, ponai, nesi jaudinkime J

limybių paremti mūsų tautos

’[SOPHIE gĄRCUSį 
į; RADIJO ŠEIMOS VALANDOS į 
1) Visos programoj WOPA.

L«»rv*iu k«im' r/sdien nuo pirma
dienio iki pertKtadieuio Li'JUt— 
’•00 v popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vat. 
ryto.

.’lelef.: HEmlack 4-2413

CIuCAGC. La* 60629

n59 So. MAPUEWOQD .AVĖ

l r 
. i
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.-v

i . u j... .i —

_ > !»r jum w » '■ 1■ 4

OERKQAUSTY,

L*>dim»i — ®ilna apdraud* 
ŽEMA KAINA 

R. š E R t N A c 
Tol. WA 5-8063

visokius G. Fęrjo, pagal jo su
pratimą, nevykusius. veiksnius 
sąryšyje $u lĮelsįnkio. kon(ęren 
cija, Kąž kuriarų reikalui grie
bias užuominos, kąd Įfordo gini 
toji pavaj-dė buvusi King. Pri
kergia jam “eilinio senatoriaus 
titulą (Fordas niekad nebuvo 
senatoriumi). Išskaičiuoja jo 
nepajėgumą kongreso darbuo
tėje ir prezidento pareigose. 
Jam Fordas kaip lyg ir ne pre
zidentas. nes nerinktas visų 
žmonių balsavimuose.

Tikrumoje G. Fordas yra gal . 
ne tgerįąuk ongresąi s tuk š ten tas, 
nei nekurie kiti lai į

Apdraustas pericraustyma* 
ii ivairiy atsiump. 

\NTANA1 VILIMAS 
>23 West 34 Place 

FRontiar 6-1832

konstituciniais nuostatais re
miantis atsidūręs prezidento kė 
dė je. (

L. Venckus talkinasi ir nese
nai Naujienose rašiusio rašiny
je “JAV prezidento rinkimai 
ir sauguniąs". S.B. mintimis G. 
Fordą mirtini. S. B., be kitko, 
Q.Fordą gfetina s.u žuvusiu pręg- 
J. Kennedy ir tvirtiąa, kąin tik 
ras pranašas, kad “Kennedy, 
jei būtų buvęs prezidentu For
do vietoje, jokių būdu nebūtų 
prašalinęs SdilcsiDgerįę,..” Bū- 

I tų priėmęs šolzeniciną ir kitaip

MARTINAS PURVINAS
Mažosios. Lietuvos Lietuvių D-jos Pirmininkas.

Gyv. 45806 So. Claremont Ave.
Mirė 1976 m. spalio 20 d., 4:00 vai. ryto, sulaukęs 74 

metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Klaipėdos apskr.
Amerikoje išgyveno 27 metus..
Paliko nuliūdę: žmona Stasė (Venslauskaitė), 3 duk

terys — Rūta, Laima ir Danutė, žentai ir anūkai, 3 seserys 
— Marytė, Urtė ir Trudelė su šeimomis, brolis Jurgis su 
šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 S. 
Western Avenue.

Koplyčioje bus iki penktadienio 4 vai. popiet. 7 vai. 
vak. bus Lietuvių Ev. Tėviškės parap. bažnyčioje.

šeštadienį, spalio 23 dieną 10:00 vai. ryto po pamaldų 
bus lydimas į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. MARTINO PURVINO giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam'paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieką:
žmona, dukterys, seserys, brolis, giminės.. 

Laidotuvių Direktoriai Evans ir Sūnūs. TeL RE 7-8600.

AGR. JONO BERTAŠIAUS 
: - u i vięnei’jįų ląętų- lųįętięs paminėjimui, bus atnašaujamos šv. 

^L^lųs spalio 23 d., šeštadienį, 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, i ;

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šv. Mišiose ir pasimelsti už mirusio sielą.

žmona. Ona, duktery s: Sigutė ir Nijolė su šeima.

The ali'Axnencan frankfurter adapts easily and tastefully to 
thin economical, sure-to-please family dinner. Olive-Frank* 
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all* 
in one dinner dish, because it costs only about 500 per serving 
for ą family of $ve.

California ripe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all in one skiljet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies this 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily.

Choose canned California ripe olives in one of the smaller, 
pitted sizes for this dish (there are nine sizes to choose from—• 
all the way up to Super Colossal).

OLIVE-FRANKFURTER SKILLET SUPPER 
(Makes 4 to 5 icningi) ,

cups canned pitted 
California ripe olivet

1 (14b.) package 
frankfurters

% Cup diced green onions
2 ublespooDa eookmg oil

1 (10% °7-) c*n condensed 
chicken broth

J Mnnll bay leaf, crumbled 
1/į teaspoon ba<il, crumbled 
^4 teaspoon wilt 
% teaspoon pepper

Thin spaghetti

Cut olive* in wędgca> cut franks in 1-inch diagonal alicec 
Saute olive wedges, franks and onion in oil slowly for five 
minute?. Add tomatoes, broth, bay leaf, basil, salt and pepper. 
Bring to boil, lower heat and mmmer, uncovered, five min
utes. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir

TĖVAS IR SONUS

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

LaMotiiThi Direktoriai 
MAZHKAsMS

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO [STAIGA

4SO5-O7 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-17.41 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: I/A fąyette 3-0 1 40

M 01) ERN IšKOS ĄįR-CO NįHTION EI) KOP L Y ČIO>

NARIAI:
Chi cages

Laidotuvių 
’Xrektoriy 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

LR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

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

PETRAS BIELIŪNAS
CI48 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
S(Q. L1TUANICA AVE, Tel.: YArds 7-1138-1139

-W_ wipf-av Šį* #■* --Sk W <|fc M lįi UI>

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIQZ)

242| WEST «?9.th STREET REpuhlic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE vI(lriųįą 7-jftį72
11028 SOUTHWEST HIGH WAY Palos HHh, Di. $71-4410

P. .L RIDIKAS
3354 Ro. ft A LS TE D STREET Phone: Y Arda 7-19H

NAUJIKUOS, CHKĄM < ILL— Thursday, October M,

lUh.sU


uje. Šį sekmadienį, spalio 24

NKE
Sekmad
Personality Lodge salėj

DAINOS

Vakarienė su šampanu asmeniui 12.50 dol

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

- MEDINIS pajamų na- 
Pirkėjui tikras radinys,

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

SKAITYK IR KITAM rATARK
SKAITYTI ’NAUJUKAS’

BUILDERS AND CCNTRACTORf 
Nimy StsfyH Ir Ramentas

Call Frank Zapolis 

32081/2 W.95trh St. 
GA 4-8654

LAIKRODŽIAI IR BRANGENY38S 
Pardavimas ir Taisymas 

2A44 WEST 69JN STREET 
Talalj REpublle 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NE&ZINFKAS, 4065 ArcMr Ava 
CMc*0o, III. 606M. Tel. YA 7-59W

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maolawood. Tat. 254-7450 
Taip pat daromi vartimal, giminiu 
likvlattmal, piJOOmi pilietybė, pra- 

žymal ir kitokį blankai.

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

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

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

MŪRINIS 
mas. 2 butai, 
Marquette Parke. $29,900.

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

2 BUTŲ 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.

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN A VE.

Chicago. Hl. 60609 TeeL VI 7-3447

jienas ir kartu atsiųsti $5 už 
6 laimėjimo lapelius, kuriuos 

kaktuvinė dailės paroda buvo’Vajaus komisija stropiai užpil 
atidaryta spalio 15 d. Jaunimo dys siuntėjo arba jo nurodytų 
Centro galerijoje. Atidaryme1 asmenų vardais ir atsiųs pak- 
dalyvavo daug žmonių.DailininĮ vitavimą. - \
ko Murino 70 metų amžiaus su
kakties proga buvo pasakyta 
gražių kalbų bei sveikinimų.Pa 
rodą globoja Lietuvių Dantų 
Gydytojų Sąjunga Chicagoje. 
Išstatyta 56 akvarelės, akrilikoš 
ir aliejaus darbų. Visi dail. Br. 
Murino kūriniai: spalvingu Trys 
žmonos portretai. Paroda pasi
baigs 24 d. -■ Koresp.

HINSDALE, ILL.
šiais metais spalio 7 dienų 

nuo širdies, priepuolio čia stai
giai mirė per ilgus metus bu
vusi Naujienų skaitytoja Stanis 
lava Riškienė., sulaukusi bran 
daus amžiafis. Velionė * buvo 
pašarvota p'as vietinį laidotu
vių direktorių Ellistoną irt spa 
lio 11 diena tapo palaidota Lie
tuvių Tautinėse kapinėse. Kop 
lyčia buvo papuošta daugybe 
gėlių. - Kūnas buvo nulydėtas 

f į kapines tiesiai iš koplyčios.
Visi laidotuvių dalyviai buvo 
pakviesti pietų j Landmark -vai 
gy klą 79 ir Archer avė. Chica
goje. čia Amerikoje paliko dūk. 
Tą . Stanislavų .ir jos vyrą Alber 
tą žogus, pas kuriuos ji gyve
no per paskutinius tris metus, 
-taipgi kitą dukrą Liudviką ir 
jos vyrą Juozą Foley, seserį 
Liudviką in jos vyrą vaistinin
ką Leaną Apolius, 5 anūkus ir.: 
3 proanūkus,- ir daug kitų gi-' 
nių draugų Amerikoje ir Lie
tuvoje.

Stanislava šimkevičiūtė Riš
kienė buvo gimusi Lietuvoje, 
Alko kaime, Rietavo parapijo
je. Amerikoje išgyveno 63 me
tus. L. A.

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— Thursday, Octobar 21, 1978

tai jau yra gaunami Marginiuo
se, 2511 W, (i!) St,

— Ponia Marija Pauperas iš 
Marquette Parko atsiuntė. Nau-

mi visuotinam tautos karui 
prieš rusus. Jie visur yra pri
kasė tunelių, slėptuvių, giliai 
po žeme pristeigę maisto san
dėlių. i \

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

arba telefonu HA 1 - 6100

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pizus ir sąžiningas patarnavimas. Naujaūši kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. -

DOCTOR’S FAMILY wants live in 
housekeeper, . Must♦ -children, 

gi upėmis jįįeįmį jqotj Salary open;
642-4732.

HELP WANTED — MALS 
’ ybėrbGtinky Relfrld ’Ji,

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėj p Ąlphonse W ells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga i ' ■ *

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 diena arba 813-360-0744 vakare.

REAL ESTATE FOR SALE 
htamti, Žemė — Par iavimui

DOMESIO
-80 M AMt’AUS VAIRUOTOJA? 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas penafninkamt 

KreiDtir:
K. LAURA”T*5 

4645 So. ASHLAND AYB. 
573-87/5

- KEfKalingi punch press Į
OPERATORIAI

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

BARRETT MFG. CO’
4124 W. Parker

. TeL 772-0785

Banke sąskaita 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

REAL ESTATE SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Schlesingerio nuomonė
Schlesingeris grįžęs iš Kinijos 
pareiškė, kad Amerikai labai, 
svarbu turėti . stiprią Kiniją, 
kad ji galėtų atsverti rusų gre
siantį užpuolimą. Kinija juk 
balansuoja jėgų pusiausvyrą.

Kinija nėra išvysčiusi galin
gą militarinę jėgą, lyginant su 
Sovietais, ir todėl ji nėra agre
syviai ekspansionistinė. Todėl, 
pripažindami JAV karinės jė
gos silpnėjimą, mes turime pa 
sirinkti tas valstybes su kurio-

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

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ffi ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MAIS

DEL VI JŲ INFORMACIJŲ. ’RSPKITES Į

— Kauno Veterinarijos Aka
demijos 40 metų sukakties pa
minėjimas rengiamas š.m. spa
lio mėn. 30 d. 7 vai. vak. Lietu
vių Tautiniuose Namuose, 6422 
S- Kedzie Avė., Chicagoje. Bus 
trumpa akademija, meninė da
lis, kurią išpildys sol. Stasys 
Baras, akompanuojant muz- 
Alvydui Vasaičiui, vakarienė ir 
kokiai. I

Visuomenė kviečiama gau
siai dalyvauti. Vietas galima 
užsisakyti iki š. m. spalio 25 d. 
pas' dr. K. Karnauską, 3730 W. 
78 Pl„ Chicago, UI. 60652, telef. 
581-3187. ’ Į’ , ;

1 Vakarienės kaina —12.50 do
lerių asmeniui, p', r

Rengia Veterinarijos gydyto
ju Draugija išeivijoj*.

FETBAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 Vr. CermaL Boat Chicapn £ VIrginb 7-7747

TESTAMENTAI
Sulegąliškomis formomis
Knyga su formomis gauna- 

ma^ ‘Naujienų’ administraci j o j, 
Knygos Saina 53.. Su legališko- 
n»s ■fdrmomis — S3.50.

Užsakymus su Money '"brde- 
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St.,. Chicago Hl. 60608.

Ne, mums turi nepritinkti 
kultūringo elgesio ir supratimo 
savo išpuolius tinkamai įvertin
ti. Dėl minimos demonstracijos 
jaudinkimės ir rauskime mėgi
nę jų pateisinti! Petras Šilas

SIUNTINIAI I LIETUVĄ *• . c -
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted ct, Chicago, III. 60608. — Tėl. 254-3320 
V. VALANT INAS

— Phyllis ir Aleksandras G. 
Kumskis su savo artimaisiais ir 
bendradarbiais dalyvaus Nau
jienų bankete ir jau rezervavo 
stalą 10 asmenų. Ilgametis Chi- 
cagos Parkų Distrikto ypatingų 
programų vedėjas ir dabartinis 
Cook County Šerifo įstaigos ry
šių su visuomene direktorius 
ALKumskis šiame bankete švęs 
savo gimtadienį. J

— Anna ir Justinas Leonaus- 
kas su savo artimaisiais daly
vaus Naujienų bankete. Taip^ 
pat dalyvaus Zuzana ir Andrius 
Juškevičiai, Juozas Ascila, Sta
sys Juškėnas, Algis Regis, J. 
Popeliučka. Dėkui už dalyvavi- 
ma ir ankstvva rietu rezervą^ 
ciją.

— Komp. Dariaus Lapinsko 
vadovaujamas “Pirmyn” cho
ras, prisimindamas savo ilga
metį mokytoją ir dirigentą Ka
zį Steponavičių, statys Leharo 
linksmą operetę “Grafas Liuk
semburgas” tub pačiu sąstatu, 
kurį velionis muzikas Stepona-

ELEKTROS ĮRENGIMAI. 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. > Washtenaw Ave. 

Tel.: 927-3559

— E. Markūnienė, Balfo 1 sky 
rias Nortsidėje pirmininkė, prt 

“i, kad skyriaus »sekr 
V. Maukus yra susirgęs ir gy

PETTING CONSTRUCTION
7152'Scuth Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
' atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETTNGIS, savininkas 
778-8165

— Aldona ir Vincas Kačins
kai su savo artimaisiais daly
vaus Naujienų bankeete-šį; sek
madienį spalio 24 d. 5 ■ vai. po-1 d 
piet Personality Lodge, 6649 Ar 
cber Avė. Dėkui už dalyvavimą 
ir už ankstyvą rezervaciją.

— Dr. V. Plopys, Rockford, 
Ill., banketo proga atsiuntė Ndu 
j ienų paramai $10. Po penkinę 
atsiuntė Feliksas Mackevičius 
iš Hot Springs’’Ark., ir 
Daugėla iš Juno Beach 
Dėkui už aukas 
Rėmėjų vajuje ir už gerus lin 
kėjiirius Naujienoms ir jų ban-1kyli bent trims mėnesiams Nau 
keto svečiams!.

— Dail. Broniaus Murino su

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkią reikia

1. Miųętam reikalui Vajaus ko- 
j misi j a’ ..gavo iš Normano. Burš 
teino $1,000 vertės brangių kai 

Tių paltą, dail. M. Šileikis įtei- 
: kė savo kūrybos paveikslą, Jp- 
Iffas G?'Evans ir jo seimą pas
kyrė $50 U. S. Taupymo lakš^ 
tą. Universal Taupymo ir Sko
linimo B-vė davė $25 Taupy
mo lakštą, Donald Ą. Petitus 
įteikė įvairių tauriųjų gėrimų 
pintinę, Bėverly Hills gėlių 
krautuvė išrašė $20 dovaninį 
pažymėjimą. Yra .ir daugiau 
vertingų ir universalaus varto
jimo dovanų. Jų paskirstymas 
bus spalio'24;5d..’ Naujienų ban
kete, Personality Lodge, 6649 
Archer Aveu Visi kviečiami da 
lyvauti, bet virš minimų daik
tų laimėjimui dalyvavimas ne 
būtinas.. '■ ‘: -c; u;

visus 
skaityto jūs‘apie -tai pasakyti sa' 
vo draugams ir pažįstamiems, 
neprehumerubjantiems Naujie 
nų.'?/" .• /CPr;:

dusi ligoninėje. Todėl visi tos viėius išmokė ir paruošė scenai 
apylinkes aukotojai savo aukas Pastalymas btiš lapkričio <1. 
Baffinrprašbhn šiųšji E7 Markį Marijos ankšti iniikykiof. Bitie- 
nienei šiuo adresų: 5357 W 
Main St., Škokie; 11L 4oti76. i ei 
($57-4366.

— Dr. A. J. Kriščiūnas iJ
Bridgeporto apylinkės išvyko į jienų paramai $10. Tos apylin- 
West Orange, N. J., ponia Bes- kės tautietis užsisakė Naujienas 
šie Sucilla iš Roselando išsikėlė 6 mėn. ir dalyvauja Rėmėjų va 
į Marquette Parko apylinkę,
S. Gairionis iš tos apylinkės iš-J d., Naujienų bankete bus išda 
yko į St.r Petersburg, Fla 
ronėlė Fischer 
view Heights,

Ir nei 
nusikra- 

už savo val-

., PERSONAL
Asmeny Ieško

\ / i
Į Paieškomi: SODEIKIENĖ Petronėlė,

IL ’ Prano arba -jos sūnus Alfonsas, 
; RUNČIKIEN£ Suzana, d. Prano, MA- 
.ČIČKIS Antanas, sj Prano.r - r:-------- - - - .
1 Rašytis V. ZENKUS: -

473 Spring St
A W. Bridgewater, Mass. Q2379 

TeL (617) — 5863713. 1 :

riam nors postui kandidatą, bet 
Valstybės Prezidentą. Juk mes 

Kai bus dainų 
šventė, ar mes- nenorėsiu), kad 

Mūsų šokių (tuolaikinis prezidentas, ją iš-

ERDVUS mūr. 3 me g. bungalow į 
vakarus nuo Californijos ir 62. Nau
ji alum, langai, did. g: mažas.

1^4 AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman.

T . _ PELNINGAS investayimas — tri-
leško ČĮUŽELAITĖ Stefa, d. Juozo, jy apartm. med. ir biznio patalpa. 

Žemi taksai. Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax ' '' ■ - ■’ ■“ i .

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ f 
MARIA NOREIKTENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th St, Chicago. HL 60629 • TeL WA 5-2787
.= Didelis pasirinkimas geros rūsies Ivairly p rėkly. x

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

Erdvus 4 miegamųjų Georgian, l1^ 
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. S18.000.

BUDRAITIS REALTY CO.

(Atkelia is 5-to pšl ) 
raakratiaę santvarką. Ir 
vienas pilieti negali 
lyti atsakomybės 
džios veiksmus. Prezidentinėjepranešti 
santvarkoje, kuri ir yra šioj ša-i 
ly, prezidentas yra valstybės va* 
los pildytojas ir simbolis. O sa-1 
vų simbolių nepagerbimas yra 
savęs nuvertinimas. Kai mes pa tokį kvietėm 
sikvietėm ponią B. Ford, kvie 
lėni jį atstovauti 
šventę išgarsinti svetimųjų tar- keltų aukštuinon 
pe ir didžioj amerikinėj spau- Į 
do ir televizijoj. Tat ar betin
ka mums {/utiems ir akybrokš- 
tą ta proga daryti?’ 

!
Tikrai turim suprasti, kad B.į 

Ford reprezentavo ne kurį ku

to, risi Kinijos gyventojai pa 
ruoštr-ir nuolat toliau-ruošia- dįnė

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vienintelį 
lietuvį teTiTrinką 

Chica ęo je ——

■^SLnormaną 
»osgMuršteina 

263-5826 
jftySjįĮl(įstaiga*) ir 

677*8489
AjP (bužo)

Jonas RIAI, kaip ir visi mieli skaity- 
Fla?tojaij gali džilrivauti rėmėjams 

dalyvarimą skirtuose vertingų daiktų lai
mėjimuose. Reikia tik užsisa-

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: .

, MID-WEST AUTOMATION TN-Č.“ [
Ridgeway Avenue, Skokie, IlHnoiir '674-0370 

(New phut in Wheeling ...........

tintos laimingiems rėmėjams 
atvyko į Fair- dovanos.Rengėjai kviečia remti 
1- , [Naujienas ir dalyvauti bankete,

— Ponia Stefanija Vaičaitis vietas rezervuojant 
iš Marquette Parko apylinkės, arba pavieniui iš anksto Naujie 
palaikydama lietuvišką spaudą, nų administracijoje.
vajaus proga, užsisakė Naujie
nas. Anksčiau ji jas pirkdavo 
paskirais ^numeriais. Nors paš
to patarnavimai nėra pavyzdin
gi, tačiau artėjant žiemos šal
čiams patariama užsisakyti Nau 
jienas bent žiemos ir ankstybo 
pavasario metui. Dėkui p. Ste
fanijai už dėmesį platinimo va
jui ir Naujienoms. Taip pat dė 
kui tautiečiams, pareiškusiems 
norą susipažinti su Naujie
nomis. -

rriis galime dirbti. ‘
Toliau Schlesingeris pareiš- 

Ee, Kinija dabar ,.jnažiaų 
bliauti Rusijos,, kaip ji bijojo 
1969 — 71 m. Bet prie rusų-ki- 
nu sienos nuolatos pasikartoja 
ivvkfai, kurie gero nežada. 
Dažnai rusu artilerija apšaudo 
Kiniios teritoriia kartais spro
gstamais sviediniais, kartais gi 
prikištais propagandiniu lape
liu. Taipgi kinai skundžiasi, 
kad rusai nuolat per sieną siun 
čia įvairius agentus.

Esą, visos Kinijos karinės jė
gos yra visada paruoštyje. Be 69th St, Chicago,'Ill. Posėdžio 
to, risi Kinijos gyventojai pa- metu buvo, surink|a graži pra- 

suma.

BEST THINGS IN LIFE

State Farm. Life Insurance .Company




