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NEW YORKAS. —Jungtinių Tautų Saugumo Taryba nutarė■ CHICAGA. — Prez. Fordas 

dar metams pratęsti JT kariuomenės 4,174 vyrų jėgą saugoti t lankysis Čikagoje spalio 26. Nu
matoma,.' kad jis visą dieną 
steng)sis būti Chicagos prie
miesčių žmonių tarpe.

Dar nėra žinių, ar sen. Percy 
ir respublikonų kandidatas į gu
bernatorius Thompson ’ pasiro
dys kartu su prezidentu, prezi
dento rinkiminėje kampanijoje.

Frez. Fordo Chicagos kampa
nija ir jo priemiesčių lankymas 
bus rodomas TV septintame ka
nale, — WLS-TV 6:30 iki 7’ vai. 
vakaro.

buferinę zoną tarp Egipto ir Izraelio kariuomenių.

JT taikos saugojimo tarp Iz
raelio ir Egipto pajėga Sudaryta 
iš Australijos, Kanados, Suomi
jos, Ghanos, Indonezijos, Lenki
jos ir Švedijos karių.

Kiniją ir Libija atsisakė pri
sidėti. Kinija savo atsisakymą 
aiškina tuomi, kad svetimi na-, 
miniuose kivirčuose neturi da
lyvauti, o Libija visas JT taikos 
pastangas atmeta.,

MASKVĄ. SSSR pranešė, 
kad ji pradeda trečius savo ka
riuomenės manievrus keturių 
mėnesių: būvyje. Tie manievrai 
vyksta Barento jūroj, Norvegi
jos pašonėje ir tęsiasi nuo spalio 
22 iki lapkričio 5.

PIETERMARITZBURG, Pie-

Bomvų 'genties grupėms susi
ginčijus, o ginčams baigti pa
vartojus šaunamus ginklus ir 
ietis. Dvidešimt užmušta, o trys 
nugabenti ligoninę.

MADRIDAS, Ispanija. —- 
Dviem požeminiams traukiniams 
susidūrus, apie 30 žmonių sužeis
ta,, bet. nesunkiai.. -

TOKIO. Japonai oficialiai pra
nešė Maskvai, kad sutinka grą
žinti sovietinį.. karišką lėktuvą 
MIG-25, kuriuo isJSovietijbs rū'i-i

Dublinas.-Airijos gynybos mi-
.nisterįui Patrick Donegan, kari- 

’ ninkų iškihningų pietų metu įžei
dus Airijos prezidentą Cėarbhall

.; CFDąlaigh, prezidentas atsista
tydino iš einamų pareigų..■

Gynybos ; ministeris norėjo 
prezidentą ’ atsiprašyti., žodžių, 
bet’ jo. prezidentas 'nepriėmė; ir 

^ nepakeitė ’savo -hus^ątymo.' 
Tuomet gynybos ministeris pa-. 
siuntė prezidentui - atsiprašymo “ j
laišką ir viešai atsiprašė. . ~

Blue Cross pakelia 
mokesčius . .. . < ... . . y -. .

: Ulinojaus Blue Cross ir Blue 
Shield paprašė IHinojabs drau
dimų departamento leistipakėl- 
tr draudimo-' mokestį' ? 31.9%.r 
Draudimo • mokestis bus pakel
tas tik apsidraudusiems pavie
niai . Mokestis nebus keliamas 
apsidraudusiems grupėmis įmo
nėse. Padidinto mokesčio dydis 
priklausys nuo apsidraudusio pa
vienio asmens amžiaus.

. Z-’“- -< - » T .

Draudimo mokesčio 31.9% 
padidinimas bus taikomas prie 
Medicare. programos priedo. 
Sveikatos, švietimo-ir šalpos de
partamentas sako, kad Medicare 
dalyje .numatyta ataskaita, ku
ria turi apmokėti ligonis, išbu
vęs ligoninėje, iki 60 .dienų, turės 
būti -padidinta nuo 104 iki 124 
doleriu. .

McCarthy išbrauktas
New Yorke

ALBANY, N. Y__ - Vyriausias
New. Yorko teismas išbrąukė 
nepriklausomą kandidatą į pre
zidentus . McCarthy iš kandida- 

. tų sąrašo.' Būk tai. McCarthy 
prašymas nebuvo tvarkingai pa
duotas. Jo prašymo pridėtame, 
rinkikų parašus sąraše iš 28,000 
parašų rasta 11,000 nepateisina
mų ir be galios.

• - - New York ovalstijoj e McCar
thy kandidatūra gali pakenkti 
Čarteriui; kadangi 40% pasisa
kė už prez. Fordą.ir 45% už Car- 
terj. Penkių procentų balsų skir
tumą gali -nusinešti McCarthy.

Šuo yra seniausias ir ištikimiausias žmogaus draugas. Nau- 
jausi Tigro ir Eufrato žemumos kasinėjimai rodo, kad žmogus 
pirmiausia prisipratino šunį. Pradėtos skaityti šumeru d anti ra s- 

y čiu rašytos lentelės išaiškino, kad jau 4,000 mėty šumeru prie
žodis tvirtino, kad šuo yra ištikimiausias žmogaus draugas.

Tailandijoje civilinė Chicagoje namus

PLAYBOY REDAKTORIUI
Fordas jau anksčiau prisipažino prie 
klaidos apie Rytu. Europos domtnaciją

WILLIAMSBEKG, Va. — Kai senatoriai Kennedy ir Niksonas 
suruošė viešus debatus valstybės tvarkymo klausimais, tai pir
mieji televizijos debatai nulėmė prezidentinius rinkimus. Debatų 
metu sen. John F. Kennedy parodė daugiau sumanumo ir aiš
kiau atsikinėjo į keliamus klausimus. Jis pajėgė ir sen. Niksoną 
prispausti prie.sienos. '

- Jugoslaviją Į
WILLAMSBURGAS. — Dė- * 

mokratų kandidatas į preziden
tus Jimmy Carter spalio 22 pa
sakė, kad jis, jei jis būtų prezi
dentu, neitų kariauti už Jugos
laviją, nei už kitą valstybę ru
sams užpuolus.

Gali būti Kinijoje 
pasikeitimų

PEKINAS. — Pasaulis gali ti
kėtis pasikeitimų Kinijos užsie
nio politikoje, — rašo Chicago 
Sun-Times. Gali būti pasikeiti
mų santykiuose su Sovietais, su 
JAV ir su Japonija derybose dėl 
taikos sutarties.

Mao Cetungas kadaise, dar 
prieš mirtį, siūlė nušalinti savo 
žmoną Chiang Ching. Kitos ži
nios iš Pekino praneša, kad Mao- 
Cetungo našlė ir kiti 3 suim
tieji yra jau likviduoti. Pasak 
Kinijos žinių agentūros, jie bu
vo konspiratoriai ir karjeristai, 
priešinosi Mao proletariniai re
voliucijai, vidaus ir uažsienio li
nijai.

Pekino dienraščiai ir agentū
ros jau atvirai mitri naują Kini
jos koinuhfstų - partijos lyderį 
Hua Kuofsng.

:bėgo į laisvę. J - J' ; .
AA' Pirmasis, 

žmogaus prijaukintas - keturko
jis “draugas”, buvo- ne šuo, o ka
tinaskaip parodė .Jericho apy
linkėje archeologų rastas kati- 
Koi ar katės - žandikaulis iš prieš 
9 &kstąhčių?nietų’gadynės.:,.: 
-r AULE;Kazachstanas. Per
vasaros - karščius. Aulje. ežerui, 
pietiniame Kazachstane’ išdžiu- 
yiiš,: ežeroIdugno dumble rastos 
žvėrių, žuvų -ir augalų labai ge
rai^ išsilaikiusios liekanos iš prieš 
ISO’ milijonų metų. Tų liekanų 
rastą tięR.; daug, kad visa vieto
vė paskelbta paleontologijos re
zervatu. Viena iš. retenybių ras
ti skraidančių žiurkių palaikai.

•MIAMI — Pranešama, kad Pa
namos laive Don Emelio rasta 
160 tonų marijuanos kontra
banda visa bus sudeginta. Ap
skaičiuota, kad tą kiekį paruo
šus rūkymui, jos kiekis “juodo
je rinkoje” būtų vertas S100 mi
lijonų. Ligšiolinis konfiskuotos 
marijuanos kiekio rekordas bu
vo . Kolumbijoje konfiskuoti 
160,335 svarai.' -, '

WASHINGTONAS. — Pietų 
Afrikos vienų juodžių gyvenama 
sritis Transkei šį antradienį 
gauna nepriklausomybę, kol -kas 
nei viena valstybė nerodo norą 
ją pripažinti. Transkei yra vie
na iš devynių Pietų Afrikos sri
čių, kurias .Pietų Afrika yra nu
mačiusi paskelbti suvereninėmis 
juodžių tėvynėmis. ’

WASHINGTONAS. — Aplin- karvelių savininkams ke- 
kos Apsaugos Agentūra EPĄ trirtadalio “^9^0 svarų ster- 
pateikė galutinus standardus 
kontroliuoti gamybą chemikalo 
vinyl chroride, kurs, kaip nusta
tyta, gali sukelti vėžio ligą. Vi
nyl chloride ir kiti jam giminin
gi'chemikalai plačiai naudojami 
plastikai, kur jie nėra kenks
mingi. |

CHICAGIECTŲ NUOMONĖS 
DĖL DEBATŲ ’ -

. CHICAGA. — Spalio 22 prez. 
Fordo.Jr. demokratų' kandidato 
Carteri o . debatams*? pasibai-1 
gus, dauguma čikagiečių pasisa
kėnuomonės nepąkeitės. ir Į de
batus žiūri skeptiškai. Jie mano,, 
tik .pakartota . ankstyvesniųjų 
dviejų mintys. Bet dauguma pa
sisakė už Carterį-

ABORTAI' APMOKAMI 
MEDICAID

' NEW YORKAS. — Apylinkės 
teisėjas New Yorke spalio 22 pa
reiškė, kad nėščia oteris turi vi
sas konstitucines teises ir ji tų 
reiškė, kad nėščia moteris turi vi
ta. '------ ‘ ‘
kad abortų operacijų išlaidos li
goninėse turi būti apmokamos 
iš Medicaid ^raudos.

Vėsus
Saulė teka 7:12,lwdžiaši 5:5S

padega jaunuoliai
CHICAGA. — Spalio 22 Chica- 

gos mero Daley departamentas 
pranešė,; kad Chicago  j e įvyks
tančių.; gaisrų kaltininkai, 
ypač? -^-Humboldt Parke,’ yra 
jaunuoliai. Koks gaisrų 2.2% te- 
galinĮą^priskiriti narnų savinin- 
kam's ąr draudimų bendrovėms.

Iš56padegi n ėjimų užsiimihe- 
jusįų iįiimtų asmenų šiais' mė- 
tais,'?Įi$.5'% buvo jaunesni kaip 
21 žrifeįSu 'ir' jie gyveno netoliau 
4 bidčų’ nuo gaisraviečių.

4f ‘ - — ■■■ —1

Venecuela ištrėmė tris JAV 
žurnalistus

"valdžia '
BANGKOKAS. — Tailandi- 

; jos karinė vyriausybė spalio 22 
paskelbė naujos civilinės vy
riausybės narių sąrašą ir naują 
konstituciją, kuri suteikia ab
soliutinę: galią ministeriui pirmi
ninkui' Thanin Kraįyichien. Tai- 

’landijos karalius Bhumibol 
Adulyadej patvirtino konstitu
ciją ir prisaikdino ministerių 
kabinetą. ■

Sulig-nauja-konstitucija, Tai
landijoje bus įgyvendinta demo- 
kratija'tik praėjus 16 metų.

Tailandijoš prieškomunistinė 
kariškių vyriausybė remia tik 

■karalių budistų religiją ir tau
tą. ,

- Karinės Tailandijoš vyriausy
bės pranešimu, pabėgę iš Tai- 
landijos kairieji ar raudonieji 
rengiasi sudaryti egzilinę vy
riausybę kaimyninijame Laose. Taylor-Branch ir John Rotchild 
Tokiu atveju Tailandijoš vyriau

Dabartinių rinkimų metu taip 
pat buvo suruošti debatai, kurių 
metu krašto gyventojai turėjo 
progos savo akimis pamatyti ir 
pasiklausyti debatų eigos. Pir
mieji debatai nebuvo sėkmingi, 
nes gana ilgai debatų eiga bu
vo nutraukta dėl stokos televizi
jai reikalingos šviesos. Bet ir 
patys debatai ėjo visai kitu tem
pu. Klausytojai iš debatų ne
galėjo nuspręsti, kuri kandida-

j !tą pasirinkti. Vieniems atrodė, 
Debatuose su prez. Fordu,’kad Fordas sumaniau ir rimčiau 

Carteris sakė, kad jis nemanąs, ’ atsakinėjo Į keliamus klausimus, 
jog Jugoslavijos prezidentui mi- o kitiems atrodė, kad Carter’is 
rus ir Sovietams įsiveržus į Jh- buvo gyvesnis ir buvo pasiryžęs 
goslaviją, būtų tiesiogiai palies- problemas kitaip spręsti.
tas Amerikos saugumas. ' Antrųjų debatų metu prezi- 

" Carteris -pareiškė-, kad j is kal-1 dentas Fordas padarė gana stam- 
bėjęs su Maskvoje apsilankiusiu bią klaidai Jis pareiškė, kad Ry- 
buvusiu diplomatu Avefell Har- rtų Europos valstybės nėra so- 
■rimanu; kuris, jam pasakęs, jog vietų dominuojamos. Jis pats 
nėra jokios- perspektyvos, kad buvo buvęs Lenkijoje, Rumuni- 
Maskva pultų: Jugoslaviją Titui, joje ir Jugoslavijoje ir buvo įsi- 
mirus. Carterio nuomonę, hepa- tikinęs.' kad minėtų kraštų gy- 
tartina iš- anksto sakyti, jog vestoj ai nesijaučia rusų domi- 
skelbsime karš rusams užpuolus, \ nuori. Kiekvienoje valstybėje 
jei Amerikos, reikalai nėra įvelti. ;buvo ir yra komunistinės vyriau-

Į tai prez. Fordas atsakė: “Aš 
mariau, negerai prezidentui iš 
ankšto pasisakyti, ką jis mano, 
kokių priemonių jis'griebtųsi”... 
'■ Ir prez. Fordas"karp pavyzdį 
prinunė 1950 m. Valst. sekr. 
Achesono pareiškimą,’ kad Ko- 

i rėjos pusiasalis yra už Ameri-
-CARACAS, Venezuelos sau-Į^og gynyhos, tas ir su- 

gurno agentai sulaikė tris Ame-I+ejįg šiaurės Korėjai drąsos už-
- * «• ! * • , . . . V _ *rikos žurnalistus, kuriuos per 
naktį išlaiką daboklėje, sekantį 
rytą pasodino į lėktuvą ir iš
siuntė į Miami, žurnalistai 
Hilda Inclan iš Miami News,

Todėl teisėjas nusprendė, į s nutrauks su tokiais kaimy-

Kur dingo pašto karveliai?

LONDONAS. — Apie 20 tūks
tančių pašto karvelių, išmokytų 
grįžti namo iš bet kokių atstu
mų, per vienas lenktynes centri
nėje Anglijoje, kas greičiaiipa- 
sieks savo namus, visi'20,000 
dingo be žinios ir pėdsako. Ne

lingu nuostolis, kiek misterija, 
kur tiek tūkstančių paukščių be 
jokio pėdsako dingo.

Ispanija varžo savo komunistus

MADRIDAS. — Valdžia buvo 
areštavusi antrą Ispanijos ko
munistų lyderį Gregorio Rai
mundo, bet paleido kai teisėjas 
nutarė, kad gali pasilikti Ispa
nijoje, kad ir neturi paso. Kitas 
jų lyderis Luis Lobato jau prieš 
savaitę areštuotas už dalyvavi- 
mąslaptamękomunistų susirin
kime, bet už užstatą paleistas.

nais diplomatinius santykius.

Dauguma kairiųjų, raudonųjų 
simpatikai, bėga į Laosą ir j 
džiungles, kur sudaro teroristų 
bei partizanų būrius.

Stiprios sargybos 
pries atomo ginklų

♦
šarvuočiu kiekis ir asmeniš

kų sargybinių skaičius, apgink
luotų paskutinio modelio auto
matais, yra padidinti prie Ame
rikos Atominių ginklų bei įren
gimų ar sandėlių. Jie visi turi 
įsakymą nušauti vietoje radus 
svetimą asmenį darant sabota
žą prie atominių ginklų sandėlio.

Atominių ginklų, jų sandėlių, 
atominio tyrinėjimo centrų ir 
atomo bandymų vietose sargybos 
sutvirtinimas pradėtas prieš 
■trejus metus. Argono Naciona
line atomo laboratorija netoli 
Lemonto, Tllinojuje, yra stipriai 
apsaugoma ir jos sargyba su
stiprinta.

iš žurnalo Esquire.

F? > ’
* •

pulti Pietų Korėją. Joks prezi
dentas neturi iš anksto išsitar
ti įsivaizduojamam priešui, iš 
ankšto atidengti savo būsimus 
planus. Geriau, kad kiti nežino
tų, -—baigė prezidentas Fordas.

sybės, bet valdžios atstovai ne
sijaučia rusų dominuoti, šis pa
reiškimas iššaukė daug protestų 
Visiems buvo aišku, kad šis pa
reiškimas atstūmė nuo Fordo 
daugelį balsuotojų.

Prezidentas Fordas, pastebė
jęs klaidą, prie jos prisipažino 
ir klausytojų atsiprašė. Vėliau 
jis sušaukė gana plačią etninių 
grupių atstovų konferenciją, ku
rioje prisipažino prie padarytos 
klaidos ir pareiškė, kad Rytų 
Europa yra rusų dominuota. Jei
gu Rytų Europoje rusai nelai
kytų ■ daugiau negu 30 sovietų 
armijos divizijų, tai pavergtos 
tautos tuojau išsiliaisvintų, bet 
dabartiniu metu jos yra rusų do- . 
minuotos. Toje konferencijoje 
dalyvavo ir pakviesti lietuviai.

Atrodė, kad prezidento Fordo 
klaida buvo išaiškinta, bet Jim
my Carteris prezidento nepalei
do. Jis paruošė didelius garsini-

Prez. Marcos 
. prašo ginklų 
WASHINGTONAS. — Fili

pinų prez. Marcos, besiderėda
mas su JAV dėl karinių bazių, 
Pr± mV pacftaVo p^iden\o Fmįo

1 debatų metu pasakytus žodžius 
I ir įdėjo kelis klausimus, griau- 
I nančius Fordo tvirtinimus. Pa- 
našius garsinimus paruošė ir 
prezidento Fordo rinkiminės 
kampanijos tvarkytojai. Jie pa
tarė visiems paskaityti News
week žurnale padarytus prezi
dento Fordo pareiškimus ir Play
boy žurnale padarytus Carterio 
pareiškimus. Praeitą penktadie
nį Carteris prisipažino prie klai
dos, padarytos Playboy žurna
lo redaktoriui. Rūtų geriau, 
jis būtų visai nekalbėjęs.

Abu kandidatai sako, kad jie 
laimėję debatus, bet laimėtoją 
pasirinks balsuotojai.

— Tebekrenta akcijų vertė. 
Amerikos ūkiui stinkstant stakų 
vertė nežymiai krenta.
ii. '

k Amerika Filipinuose laiko dvi/ 
| karines bazes, kuriose prisilai- 
korlS.OOO Amerikos oro ir jūrų 
pajėgi! karių.

Sutartis dėl dviejų bazių ga
lioja iki 1991 m., bet Amerika 
sutiko sutartį peržiūrėti ir per- 

1 rašyti Filipinų vyriausybei pra- 
Všant. Derybos dėl naujos sutar
ties su filipinais tęsiasi jaut A 
mėnesiai.

Sovietams besistiprinant In- 
sdijos vandenyne, Filipinų bazės 
.darosi itin reikšmingos. Kiti Azi- 
I jos kraštai, kaip Kinija, Malazi-

Indoneziją Tailandija ir Sin- 
gapuras, tiesiogiai ar netiesio-

Bobbie z«ctavny yn tik 6 m^ty giai pripažįsta, kad Filipinuose 
•mžiau*, bit |it jau pagarsėjo ,
m< kraiti. Ji* jau treil< savait* p«- *sancios AnaeriKOS .Karines na- 
Ma pravarti March of dimu rink- ZČS.yra ŠVkrbiosI kadangi jos 
•{•VV.. Mni»a| rankami parallžuo- ąniaikr, Sovietu dnmihaHiji nio- 
tbm. vaikoma iyrfyti u ilgu* prlaėa-| ° i,ovielll aąmiMiają pie-

' IrHmg nvrt-atyM. . tų-rytų Azijoj®. ;pe "'
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REZOLIUCIJOS IR DARBAI
yo» laisvinimo darbą.
’ Kaip žinome, komunistų ava I

turėt)

gaires tolimesniam 
darbu planui, 

įvijose labai daug gražių 
baletristikos. Primena 

itdikų persekiojimas, vu 
žinomas rusų vedamas

\ ašarą, L. F. Bičiuliai 
konferenciją ir kaip to- 
s u važi avi muose priinu 

ta, suredaguota kelios rezoliu
cija nutarimai, kurie turėtų 
nustatyti
o.»Jzacijos 
Re z< i * 
žodz.’ 
m a k a 
šiem >
genocidas Lietuvoje.

Vienoje, prašo visas išeivijos 
organizacijas, jų veikėjus ir vi
sus H tuvius, tautines proble- 
nias liesti "darnaus veikimo 
dvasiu'e” (mano pabr.). Tai la 

’ ūs žodžiai, tik gaila, 
nesiderina su L. F. B.

bai .< 
kad : 
darbi:

neuz u. 
biavi •> 
kad L 
je, ki'd

nisti 
cios nep klausomos 
laiko' r 
pa i 
tą. š.' i 
veža: •* 
ba prir 
pro u*

rijose nei vienu žodžiu 
enama apie bendradar 

su okupantu. Atrodo.
7 B-liams visai tvaiko- 
: mūsų mokyklas įves
im torius, pilnas komu 

ropagandos, niekinau 
Lietuvos

y į. Taip pat, nieko ne
ri, kad jau antrą kai 

art iš Bostono, vaikai 
pionierių stovyklą ai 

; šaunuolių siuntimą į 
-Hos kursus Vilniuje, 
r Galvokit, lietuviai! Jie 
vnaus sugyvenimo dva 

bičiuliai tilpo sa- 
cijoje, tol bendruc 

'r vi u tautinių organiza-

- Sri

Žalgirio mūšio paminklas

įspūdžiai Vakarų. Europoje 
KAZYS KARUŽA ”

'jis paima ir išrašo man kvituką. Tuomet vėl reikalauja 
iš kanadiečių šeimos, bet tie neturi išskyrus “Travel
lers Cheks”. Kanadiečiai atsidūrė bėdoj. Bet atsirado 

j kitas žmogus, kuris jiems paskolino 20 kronų! Paėmęs 
Į minėtus pinigus, išrašė kvituką ir nuėjo savo keliu. Vie- 
ina švedė ponia, matydama tą komediją, kad su Užsienio 
turistais negražiai pasielgė, patarė paimti visų keturių 
konduktorių pavardes, ir, išlipus geležinkelio sityje 
Stockholme, nueiti į geležinkelio valdybos įstaigą "ir pa
siskųsti, kad taip brutaliai apiplėšė turistus. ,

Kanadietis apie 30 m. amžiaus, paklausė švedės ir 
nuėjo pas konduktorius prašyti jų pavardžių, .bet. jie 
spyrėsi >r nenorėjo duoti, nes žinojo, kad turės nemalo
numų, jeigu mes pasiskųsime geležinkelio valdybos aukš
tiems* valdininkams. Jie aiškinosi, kad negali pašaliniams 
žmonėms duoti savo pavardžių. Tuomet visu griežtu
mu pareikalavo kanadietis, jų tik vienas temokėjo šiek 
tiek angliškai. Jie visi keturi susirinko į “kupė” ir ap
tarė susidėjusią padėtį. Galų gale nutarė duoti savo pa
vardes ir einamas pareigas- ;

Grįžta kanadietis su raštu ir sąrašu, kuriame buvo 
pažymėtos pavardės, einamos pareigos. Kiek mačiau, ka
nadietis buvo neeilinis vyras, gal koks, intelektualas. Jis 
patarė man irgi ateiti sekančią dieną į geležinkelio sto
tį pasiskųsti geležinkelio valdybai. Bet aš nesutikau, nes 
nenorėjau ilgai pasilikti Švedijoje. Bet' kanadietis tvir
tino, jog tikrai eis ieškoti teisybės ir reikalaus kad būtų 
grąžinti pinigai bei nubausti kontrolieriai, nes jie nusi
žengė pravažiuojantiems užsienio turistams pasipini
gaudami iš jų. Šitas nemalonus ginčas su kontrolieriais 
mums sutrukdė laiką, sugadino nervų, pati kelionė liko 
beprasmišką, negalėjau stebėti pravažiuodamas krašto 
gamtos, o vietomis mačiau, kad tai''buvo-maži -brūzgy
nai, krūmai, lyg būtų nedirbama žemė. ' I ..

Vietomis mačiau mažas sodybas, aptręšusius miš-

nesiskaito nei su garbė, nei su 
tiesa, o visą laiką garsiai rėkia. 
Jiems nustatytą giesmelę. Taip

_ elgiasi ir fronto bičiuliai. Kur 
no veiksnius, kad patys gale-'tik jiems pasiseka įkelti koją J 
:ų Lietuvos laisvės kovą, pa- ten jie, kaip kokios piktžolės,? 
f ūkti visai priešinga kryptimi.

fe tik jauni intelektualai, libe 
ralų aukštuosiuose mokyklose 
ipšviesti prokomunistine dva
sia, bet ir senieji veikėjai, kaip 
St, Barzdukas, atsirado Lietu
vos okupanto įtakoje. Jo reda- 
’ojamam bendruomenės orga
ne “Pasaulio Lietuvyje” tuoj 
itsirado straipsniai, siūlantie- 
i siųsti jaunimą į propagandos 
eursus, straipsniai remiantieji 
nendradarbiavimą su okupan- 
:u, straipsniai kur garbinama 
sietuvos okupanto leidžiami 
jropagandos leidiniai, o nieki- 
lama išeivijos rašytojų veika 
ai.

Kultūros ir švietimo sritis 
rgi tuoj pajuto bičiulišką ran
čą. Pagal bendrą komunistų 
lianą ir mūsų bendruomenės

Švietimo taryba prokumunisti- 
lį auklėjimą pradėjo nuo pra- 

u Ižios mokyklos. Lietuvių pini
gais išleido vaikams elemento
rių, pašvarintą iš nuotraukom1^, 
jautomis foto nuotraukomis.; 
los visos, žinoma, gražiai vaiz- 
luoja okupuotos Lietuvos gy
venimą ir> žemina Nepriklau- 
omybės laikus. (Pažangos ko- 
ūkis, pusi. 256, arimas, pusi. 

26).
Kad Lietuvos laisvįniiuo by- 

ją pakreiptų okupanto naudai, 
)ičiuliai, jų diriguojamoje 
paudoje, pradėjo akciją, pade 
lant seniems komunistų laik-*Chester, N. Y., yra paminklas* 

; ąščiams “Vilniai” ir “Laisvei”,įstatytas 1814 m. Jame yra iš
mes tautinių lietuviškų orga-įkaltas toks įrašas: “Niekas nė- 
lizacijų sukurtą vienetą AL- ra laisvas nuo mirties ir yra

Jų atstovai vieni pradėjo tūkstančiai būdų sutrumpinti: 
važinėti į Washingtona, kad Į nešanti medų bitė įgylė ir ta.

: jf W W 
tuvių darnaus darbo griovimu. 
Tuoj atsirado veiksmai, nu
kreipti prieš Lietuvos laisvini-

ten jie, 
tuoj išsiskleidžia ir viskas tu
ri tik jiems tarnauti.

Taigi, anot Kviklio, “Drau
go” redakcijoj tėra tik pora 
frontininkų, bet jie sugebėjo 
i dienraštj įvesti keršto ir ne
apykantos jausmą. Nors ten 
daug rašoma apie katalikų per 
sekiojimų okupauotoje Lietu
voje, bet tyli apie frontininkų 
bendradarbiavimą su Lietuvos 
okupantu. Taigi ar stebėtina, 
kad Gimtojo Krašto bendrai- 
darbiui J. Kaunui, buvo leista 
išgirsti prokomunistinį elemen 
torių, bet redakcija nedėjo 
straipsnio, kur buvo nurodyta 
puslapis po puslapio, kokios 
tos nuotraukos ir ką jos reiš
kia. Laikomasi tos pačios lini
jos, kaip ir okupuotoje Lietu
voje. Saugoti, kad skaitytojai 
nesužinotų teisybės apie ben
dradarbiauto jų darbus. Gal ir 
čia; laisvėje, i'eikės leisti Lie
tuvių katalikų kroniką, kad 
parodytų “Draugo” skaityto
jams, ką redakcija nori nuslėp 
ti. Atrodo, kad ir visai Drau
go redakcijai yra prie širdies, 
kai mūsų vaikai vežiojami į 
pionierių stovyklas. Nei žode
lio apie Bostono mokytojas.

(Bus daugiau)

siūlo 
šią. E o! 
v o 
se H
ciju caruose buvo darnus su- 

i:' kad tokių rezo- 
prireiktų, niekam nei į 

o.
i dirbo Balfe, kiti Alte, 

Bendruomenėje, kiek- 
turėjo savo paskir-

y s-vo darbą ir vašų lie. 
n - buvo remiamos, ži- 
išskvrus komunistus.
^'virtinę L. B-nėje, tuoj 5 liekas nežinotų, ką jie ten kai’buvo mano paskutinis atodu

g>V'r,-.

liuci u

tre:?

tį. d i 
tuvi -
nony

♦ Greenwood kapinėse, Man

S.pradj’o savo “bičiulišką” Be- na ir kokia linkme veda Lietu- sis”.

Cold war«

in America back then, and you know how ti«c suxy 
turned out.

Nowadays, people are still helping America stay 
* strong and self-sufficient And they’re helping them- 

selves to safe, dependable savings. By taking stock in
America with the Payroll Savings Plan. 

Buy United States Savings Bonds.

k w-s b- ! cro”<;!i we had to fight the British 
for our freedom But on top of that, we had to fight 
the weather.

:v r at \ alley Forge meant snow, ke, 
p arcs. All serious enemies to a 

.• 1 ■ • o.:t proper clothi ng, 
A .. xxl, and short on

and frcctir 
makeshift a

ammunhi 'n.
lt was an armv lopę on courage, 

but si tort on rntincv.
And t-'icn tlx? monev came.

5 yea« tne ft* tear j. Lcr. feolen or datats^ed.
Bonds can berephoed if records aae provided. Whe< 
needed. Bonds cm he cached m ym Interest if 
n<v vih-ocr to cr local income tn ves. and federal

AM years ai the same locilica.

Sovietu nauji bandymai
Sovietų Rusijos komunistinė dustrializacijos” receptu padi- 

sistema, kaip vakarų žinovai dinti tų Sovchozų vergų darbo 
tvirtina, statoma ant klaidin- našumą dvigubai ir sumažinti 
gų ir silpnų pamatų. Jie metai kaštus. Bet Soyietijos kolcho- 
iš metų gyyena nesėkmėje ir zuose kepti viščiukai galės gau 
nepritekliuje. Jie jau kelinti tis tik užauginus pakankamai 
metai kai perkasi kapitalistų javų. Gi jie mažiausiai priklau 
kraštuose duoną ir teityje tu- so nuo kompartijos nutarimų 
rėš dar daugiau jos pirktis, ^bei planų, o daugiausiai nuo 
Amerikiečių surinktomis žinio oro ir nuo kolchoznikų pakan- 
mis, sovietai mažiausiai 20 iniL^kamo lankstumo, kai saulė, lie 
tonų duonai tinkančių grūdų 
turės ieškotis užsienyje.

Bet jie tuo nenusimena. Jie, 
policinėmis priemonėmis var-’listai šiuo klausimu yra tylūs.’ 
žydami savo piliečius, daro Pagrindinė tylos priežastis — 
įvairius bandymas, po bandy- pinigas. Jau dabar pusiau La
mo, norėdami jišjpelų. sutverti] daujantieji Rusijos kolchozai 

(reikalauja 1/4 viso Rusijos in- 
.c Į vestuojamo kapitalo. Betgi jis 

sukišamas ginklavimo reika
lams, kitų laisvų kraštų užka
riavimui.

I Amerikiečiai skaičiuoja, kad 
vidutiniam kolchozui sumecha 

i ninti, kaip kompartija yra įsa_ 
> iki kepto viš

čiuko, — mažiausiai reikia įdė 
ti 40 mil dol. kapitalo. Be to, 

j kompartijos planus įgyvėndin 
t ti neduos kiti sovietiško gyve- 
i nimo faktoriai, esantieji Rusi
jos žemės ūkyje: kolchoznikų 
nepasitenkinimas, dažnas že
mės ūkio ir kitų mašinų gedi
mai, trūkumas mašinų, ma
šinoms dalių ir bloga vadovy
bė. V. Pr."

tus, vėjai, šaltis ar šilima to 
pareikalaus.

Net kaikurie Rusijos speeia-

grūdus. -V-..;.-

Sovietų Rusijos centralinis 
komunistų partijos komitetas 
nutarė“išgydyti” žemės ūkį — 
sumechaninti jį taip, kad pa
sėjus gale kolchozo tvarto grū 
da, galima būtu į Maskvos 
krautuves pristatinėti jau gata T . .’ _ ,, • - . . A < -° kiusi nuo grūdovus kumpius, desras ar keptus °
viščiukus. Toks Ūkio gydymo 
receptas komunistų partijos yra , 
vadSnamas “agroindustriali- | f. 
zacija”. į z

Ta linkme bandymai sov- 
chozuose daromijau kelinti 
metai, bet dabar partijos nu
tarimu turi būti skubotai, ne
delsiant sumechaninti visi kol 
chozai ir sovehozai. Matyti, 
kaip vienas Amerikos ekono
mijos žurnalas sako, stengian
tis išvengti tokių sukilimų, ko-1 
kie buvo 1920 ir 1930 metais. !

Sovietų Rusijoje yra 50.000 
valstybinių ūkių arba soveho- 
zų. Kompartija tikisi “agroin- U. k SAVINGS

Our Economy

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best W to savtregularfr!

ComptwmM
Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

see us for 
VK)1& financing.

AT OUR 10W RATES
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR •NCO’VU

JHBHpNSURED

Mutual Federal 
Savings andLoan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 60608

Prrri KazanaCskm. Pmiimt Phrn^t VTrtftJ* 7-7747 

HOURSi Mon.Tu*.Fr1.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBORBS SINCE 1905

tijoje, Danijoje — nemačiau. Taip netrukus sutemo, at
slinko nelauktas ir neįdomus vakaras, o tas senoviškas 
traukinys vis bildėjo, tratėjo, kol pamačiau žiburių ir 
šviesos spindulių jūrą, net pagaliau ir vandenyje atsis
pindėjo Stockholmas savo šviesomis. Tai jau lėkėme 
Stockholm© priemiesčiais ir daugiau tu žiburių pasipylė. 
Rodos važiavome per .tiltus ir upes, kur netrukus susto-

man reikėjo čia vykti? Bet vieno tikslo siekiau, apie įu- 
' rį parašysiu vėliau.

Stockholmas. Išlipu iš traukinio. Atsisveikinu f? su 
kanadiečiais ir einu. Pilna žmonių. Visi greit išnyko sto
tyje. Buvau tikrai nusiminęs ir vienišas, bet man tokius 
nusiminimus visuomet išvaiko mano ryžtas ir optimiz- 
mas. Todėl nežūsiu ir čia, pirmą kartą savo gyvenime at
vykęs j Skandinaviją,. ? J

Didelė geležikelio stotis. Jau po vidurnakčio, t. y.' 1. 
, 44 vai. Vaikštau po stotį. Dairausi vienas, kur reikės'pa
sukti ir gauti nakvynę; Taip besidairant, prieina švedė, 
su kuria kartu važiavome vienoje * kupė iš Vokieti jos' ir 
sako angliškai, kad eičiau artimiausią Hotel Terminal, 
kuri man parodė skersai gatvės. AŠ padėkojau jai.

XaHT’ ‘
Nuėjau skersai gatvę vienas į viešbutį,' kuriame ra

dau du budinčius vyrus. Vienas jaunas, o antras puspli
kis. Paklausiu, ar- turi man kambarį ir kokia kaina. Jie 
sako,, kad su visais patogumais, vienam žmogui-kainuoja 
kambarys 82 kronos. Aš pagalvojau, kad kiek pėrbran- 
gus. Jie puikiai kalba angliškai. Labai mandagiai atsakė, 
kad tokia kaina ir negali išnuomuoti; pigiau. Net nurodė, 
kad galiu eiti toliau į miesto dešiniąja pusę, kuri raiiu 
daugiau viešbučių, gal gausi ten pigiau? ‘ $
Einu gerą pusblokį. Prieina prie manęs vienas vyrass gal 
6.6 pėdų aukščio, apie 27 m. ažiaus. Jis žiūri į mane ir at
kišęs ranką kažko prašo švediškai- Ir taip įkyriai atakuo
ja mane. Aš apsidairau — nė gyvos dūšios aplinkui, tik 
mudu. Galvoju, gal koks plėšikas nori apiplėšti mane vi-

• i ,fl

duryje nakties gatvėje.Jis visai nebeleidžia man eiti. Bė
ga už akių ir stabdo, bet aš atsargus. Nesuprantu, ko7jis 
nori iš manęs, kad taip kabinasi. Nieko nesakau; Tikdau- 
kiu kuo tas visas baigsis. Bet neiškentęs sakau vokiškai: 
— Ich verstehe nicht, was wollen Šie?... " ’

Pasidedu lagaminus ir stoviu, žiūriu skersai gat^ęs 
atlinguoja kitas senyvas žmogus mano kryptimi* Jaupųo- 
is palieka mane ir bėga prie antro žmogaus. Aš tveriu sa

vo lagaminus ir nešu savo “kudašių” toliau, kad išsiva
duočiau iš naktibaldos, gal plėšiko. Atsisukau ir žiūriu

(Bus daugiau) 'p
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SANZ LEHAR’O TRIJŲ VEIKSMU OPERETE
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pamokslas

ir organizaci- 
vėliavomis.

šaulių Sąjungos įsteigimo da
ta reikia laikyti 1919 m. rugpjū
čio 8 d., nes tą dieną Kaune, Vla-

Sekmadienį, /lapkričio 
mėn. 14 d. 

3 valandą po pietų

MARIA HIGH SCHOOL 
AUDITORIJOJ

Kanados naujienos
Povilo Lukšio šauliu kuopos veikla

Š. m. spalio 2 d. Povilo Lukšio Sovietams okupavus Lietuvą, lie-1 
šaulių kuopa “Folk Arts” salė- tuvių tauta tą nelaimę drastiškai 
je,. 185 Bunting Road, iškilmin
gai paminėjo savo 5-kių.nietų 
veiklos sukaktį. Prieš tai trum
pai apie šaulių Sąjungos įsistei- 
gimą laisvoje Lietuvoje ir at
kūrimą išeivijoje.

pergyveno.
Mažeikiuose šaulių rinktinės 

ginklininkas gavęs įsakymą per
duoti išduotų ginklų šauliams 
sąrašą ir t, t, nusižudė., Sovie
tų Rusija per pirmą Lietuvos 
Lietuvos okupaciją buvo paruo- : 
šus planą ištremti. 750,000 pa
triotų lietuvių. Bet 1941 m. bir- 

do Putvio bute, buvo sušauktas želio 22 d. prasidėjus su vokie- 
tuo reikalu pasitarimas o rug- čiais karui, nebegalėjo plano, 
piūčio 20 d. įvyko steigiamas įvykdyti. Ko Sovietai neįvykdė 
Šaulių Sąjungos susirinkimas ir Per pirmą Lietuvos okupaciją, 
tame susirinkime Vladas Putvis tai padarė okupavę Lietuvą antrą
buvo išrinktas pirmininku.
- Kadangi šauliais buvo priima
mi gero elgesio ir patriotai lie
tuviai ir kaipo tokie buvo apgin
kluojami, šauliai visuose fron
tuose aktyviai talkino Lietuvos 
kariuomenei kovose už Lietuvos 
išlaisvinimą.

Kada žiaurusis rusiškasis ko
munizmas 1940.jn.,okupavo Lie
tuvą, šaulių Sąjunga tuojau bu-

karta 1944 metais...
Povilo Lukšio šaulių būrio 

įsteigimas
• 1954 m. išeivijoje pabėgėliai

šauliai atkūrė šaulių Sąjungai 
Amerikoje ir Kanadoje ir pasi
vadino Lietuvos šaulių Sąjunga 
Tremtyje.

vo uždaryta ir jos vadai areš-; įsteigtas Niagaros Pusiasalyje 
tuojjami. Lietuviams buvo ži- į Povilo Lukšio šaulių būrys. Bū- 
noma, kad Rusijoje komunistai !rio vadu buvo'išrinktas veiklus 
yra sukūrę teroro ir vergijos ir didelis patriotas A. šetikas, 
imperiją, kur virš 90% žmonių kuris nuo būrio įšisteigimo va- 
yra tapę beteisiais baudžiaunin-' dovau j a iki šiolei.
kais ir už bet kokį išreikštą pro- Niagaros Pusiasalyje gyvena 
testą NKVD ageptai areštųo- virš 200 lietuviškų šeimų. Dalis 
.ja, vienus sušaudo vietoje be iš jų jau yra pasitraukę iš lietu- 
teismo, kitus , ištremia j Sibirą viškos veiklos.
vergo darbams ir lėtai mirčiai. Įsisteigus šaulių būriui kai ku-

Stasio Jokūbaičio pastango-j Dabar trumpai apie Povilo 
mis 1971 m. gegužės 9 d. buvo

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti Įtakos j krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

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

. NAUJI E N O S,
• 1739 So. Halsted St, Chicago, IB. 60608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicago j e 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H 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 kultūrinių 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 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 pertrauktu 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.

čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

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

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chleagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių 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 
pasaulietiški chorai; 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos- Duoti dokumentai katalikiškų, aocailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Norintieji Hą knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi ■ • ■

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, BL 60608
----------------------- --—  —..—.

Pagerbdamas mirus) muz. K. Steponavičių 
CHICAGOS LIETUVIU CHORAS i

DALYVAl’JA: A. Brazis. Kristina Mileriūtė, V. Liorenlas, Eleonora Za lEeni. A. Snarskis, Alvina Giedraitienė, R. Stakauskas, A. Kovera, J.
Panka^J. Vienutis ir kiti. 21 narių simfoninis orkestras. Dirigentas Muz. Darius Lapinskas

■ .7.- ■_______

j r.e abejojo šaulių būrio naudin
gumu, esą, liet „vi ų kolonija 
maža, o tų organizacijų ir taip 
perdaug ir t. t.

Į
Faktai patys kalba kad šau

lių būrys isisteipes patikę Nia
garos Putiausalyje lietuvišką 
veiklą: Atgaivino nė kieno ne
bėrmm rimas Joninių šventes; 
įsioareigoio minėti Klaipėdos 
krašto prijungimą prie Lietuvos. 
Būrys iš gauto suruoštų Joni- 

: nių šventės pelno jau paskyrė 
. tautiniams ir kultūriniams rei
kalams -570 dolerių. Be to, ak
tyviai dalyvauja Lietuvos ne
priklausomybės demonstratyvi- 
nėse šventėse su šaulių vėliava. 
Tiesa, atsiranda būryje ir tokių, 
kuriems ne prie širdies, kad šau
liai su vėliava dalyvauja Lietu
vos nepriklausomybės demons- 
tratyvinėse šventėse, bet patrijo
tui Ą, šetikui esant būrio vadu, 
jis ir pats su vėliava dalyvauja, 
reikšdamas protestą' Lietuvos 
okupantui, rusiškajam komu
nistui.
šauliu būrio sukaktuvinė šventė

Lukšio šaulių būrio šventę.
Šventėje prezidiumas buvo su

darytas iš šių: vienuolyno virši
ninkas Juvenalis Liauba OFM; 
Šaulių Sąjungos vicepirm. ir 
Švyturio jūros šaulių kuopos 
pirm. inž. A. Šukys iš Detroito; 
Šaulių Sąjungos kultūros vado
vas ir Vlado Putvio šaulių kuo
pos pirm. St. Jokūbaitis iš To
ronto, .Kanados šaulių rinktinės 
vadas ir D. L. K. Algirdo šau
lių kuopos pirm. P. Kanopa iš 
Hamiltono; Kanados Moterų šau- 
lių atstovė centro valdyboje Ma
rija Jokubaitienė iš Toronto; ka
rininko A. Juozapavičiaus šaulių 
kuopos vicep. F. Navickas iš 
Klevelando; “Baltija” jūros šau
lių kuopos pirm. P. Jonikas iš 
Toronto; St. Catharines B-nės 
pirm. A. Ališauskienė; Niagaros 
Pusiasalio LKVS “Ramovė” 
pirm; A. Šukys; Pavergtų Tautų 
Organizacijos pirm. inž. St. šet- 
kus; “Žalgirio” vietininkijos 
skaučių vadovė ir PU atstovė 
St. Catharinėje Daiva šetikai- 
tė; Tautinių šokių “Nemunas” 
vadovė St. Zubrickienė; SLA 278 
kuopos P. Polgrimos.

Sudalius prezidiumą įžygia
vo 9 vėliavos su palyda.

Gromyko sako pamokslus Jungtinėms Tautoms, bet Tautu Sąjun
gą teko uždaryti dėl Sovietų Sąjungos karo jėgų ir polizicjos prie
vartos veiksmu. Sovietu Sąjunga, susidėjusi su Hitleriu, pradėjo An
trąjį Pasaulinį Karą ir neturėjo drąsos pasiaiškinti Tautų Sąjungai...

Invokatiją sukalbėjo kunigas Lietuvos šaulių Sąjunga”, šaulys 
Liauba, po to sekė šaulių ir kitų Stasys Jokūbaitis iš Toronto, 
organizacijų atstovų sveikinimai.

šaulė Marija Jokubaitienė įdėta.
Stasio Jokūbaičio kalba buvo

sveikino Šaulių Sąjungos mote
rų vadovės S. Cecevičienės var
du. Raštu sveikino: K. Mairo
nio šaulių kuopa iš Sudburio, 
Ont., Stasio Butkaus šaulių 
kuopa Detroite, Juozo Dauman
to šaulių kuopa, Los Angeles, 
Calif., D. L. K. Kęstučio šaulių 
kuopa, Ratine, Wis., šaulių Są
jungos vicep. J. Žemaitis iš JAV; 
Garbės šaulys Aleksandras Man- 
tautas iš JAV. šventėje pagrin
dinę kalbą pasakė šaulių orga
nizacijos veikėjas, autorius, lei
dinio, skirto jaunimui, “Kas yra

Po Jokūbaičio kalbos sekė me
ninė dalis, kurią išpildė žymūs 
solistai: V. Verikaitis ir R. Stri
maitis, akompanuojant muzikui 
J. Govėdui iš Toronto.

****'*’ frstr.PuWJ oy Cook County Reten^on 
Corw>Hee/f978 69 W. W**rwngton Street. 
Pay F S»nw,Ch>’^T*n

Pasibaigus meninei > progra
mai šaulių kuopos pirmininką^ 
A. šetikas išreiškė padėką pro
gramos atlikėjams, atvyku
sioms šauliams su vėliavomis iš 
kitų miestų ir iš JAV-bių, orga
nizacijų atstovams ir svečiams. 
Po to, tvirtu balsu pareiškė: 
“Primenu mūsų tautos priešui, 
sesių ir brolių naikintojui: Ne
sidžiaukite perdaug vieno kito 
tyla ir nesutarimais tarpusavy
je. Mes esame garbingos tau
tos ir organizacijos ambasado
riai. Dirbsime ir skelbsime Pa
sauliui jūsų neteisybę, sesių ir 

Į brolių kančias tol, kol vėl bus 
laisva ir nepriklausoma Lietu-

$8.00

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. Z Gussen — MINTYS 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---------------
Minkštais viršeliais tik ____ -_______________:--------

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

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

$3.00
S2.0C

$2.00

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608

< KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmin**, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intvmin nuotykių 

aprašymui, paimti Iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50. ,

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

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

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

1739 South italsted Street, Chicago, HL 60608
igĮgĮĮ-g!'

BILIETAI GAUNAMI:

MARGINIUOSE
2511 West 69th Street

BILIETŲ KAINA:

Pttrlcris:

8, 7, 6, 4 doleriai
Ea ikonas:

8, 6. 4 doleriai

va”, o po to pranešė, kad antra, vomis ir pamaldų dalyviai orga- 
minėjimo dalis įvyks sekančią i nizuotai nuvyko j 
dieną vienuolyno maldos patal
pose; 10 vai. ryto. Į pamaldas 
pakvietė šaulius 
jas dalyvauti. su

Pamaldos ir
vienuolyno šventovėje

vienuolyno 
sodelį ir prie tautinio pamink
lo padėjo gėles už rusiškojo ko
munizmo nužudytus sanbrolius 
okupuotoje Lietuvoje ir Sibire. 

Prie paminklo tarė žodį Povi
lo Lukšio šauliu kuopos pirm. A. 
Šetikas ir Kanados šaulių rinkti
nės pirm. P. Kanopa iš Hamil
tono.

Povilo Lukšio šaulių kuopos 
5-kių metų veiklos sukakties pa
minėjimo šventei sumaniai va

dovavo kuopos pirmininkas A. 
į šetikas. J. šarapnickas

Spa’io 3 d. 10 vai ryto, daly
vaujant šauliams ir organizaci- ■ 
joms su vėliavomis, vienuolyno 
šventovėje įvyko pamaldos. Tą 
dieną vienuolyno viršininkas 
Juvenalis Liauba OFM visą pa- I 
mokslą skyrė išryškinimui šau
lių reikšmės tautai. Pamoksle 
griežtai pasisakė prieš tuos, ku
rie pradeda pamiršti Lietuvos i 
okupanto žiauriojo sovietiško ko-! 
munizmo žvėriškus darbus, ku- (! 
rie Lietuvą okupavus vykdė žu- ' 
dynes, trėmimus į Sibirą vergo 
darbams. Tie, patys tremtiniai 
pabėgėliai, šiandien “naujai- 
ateiviais besivadinantieji, kurių 
neretas jau pradeda ieškoti “ko
egzistavimo ir kolaboravimo” su 
kruvino raudonojo okupanto 
samdiniais parsidavėliais pa-: 
vergtoje Lietuvoje, patys prisi- I 
deda prie sovietų planangai vyk
domo mūsų tautos naikinimo, ge-, 
nocido.

RUSŲ DIVIZIJOS 
DOMINUOJA RYTŲ

EUROPĄ
Prezidentas Gerai Ford spa 

lio 12 id. rytą Baltuosiuose Rū
muose priėmė etninių grupių 
atstovus. Trumpame savo pasi 
sakyme dėl Rytų Europos, pre 
zidentas pabrėžęs kad Rytų 
Europos pasaulis yna nelais
vas, nes jame Sovietų Sąjunga 
laiko per 30 divizijų įvairiais 

j ginklais ginkluotos kariuome
nės; jei ne ta kariuomenė, lai 
tos tautos būtų jai seniai lais
vos.

JAV niekuomet nepripažino 
ir nepripažins toms tautoms 
sovietų dominavimo. Rytų Eu 
ropos žmonės karštai trokšta 
laisvės. Nors jų kraštus sovie
tai dominuoja, bet jų dvasia 
nepalūžo ir nekuomet nebus 
palaužta — jie bus laisvi.

vo veiklą nukreipti už atgavimą Į . Apie Pabaltijo valstybes Pre 
Lietuvai laisvės. (Čikagoje yra zidentas neužsiminė. ^Tačiau 
reto patriotiškumo kun. V. Za- paklaustas jis pabrėžė, kad 
karauskas. Mes St. Catharine- ( Amerikoje reziduoja tų kraš- 
jeturime Juvenalį Liauba OFM). į tų diplomatinės misijos ir jų 
Po pamaldų kun. J. Liauba pa- neteisėto inkorporavimo į So- 
šventino gėlių vainiką ir visi vietų Sąjungą JAV nepripažįs- 
šauliai ir organiacijos su vėlia- ta ir nepripažins.

Kun. Juvenalis Liauba sava1 
pamoksle ir šaulius perspėjo,: 
kad šaulio pareiga yra ne uni
formos užsivilkimas, sporto vie
neto Įsteigimas ar nekilnojamo 
turto įsigijimas ir t.t. šaulio pa
reiga yra tautiškai stiprinti dva
sią žmogiškiems idealams ir sa-

T ripykitedabar
pas mus

B

* 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
gyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša- nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

et

■

S

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Z- Bi

V____  ' ___ /f*UNIVERSAL
%-

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

Įsteigta 1923 metal*. TEL. 421-3070
it- 1

Įstaigoe pietuofte kiemas automobiliam* pastatyti.

t*
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Ieško klaidos priežasčių Minneapolyj'e Burlngton Northern 
geleži n keli v bendrovė turi dideles 
dirbtuves vagonų ir garvežių ratams 
tikrinti. Paveiksle matome jauną 20 
metų Chris Wetzel, tikrinančią iškel
tus vagono ratus-

Niekam ne paslaptis, kad prezidentas Fordas pada
rė didelę klaidą antrųjų debatų metu, kai jis lepterėjo, 
kad Rytų Europos nedominuoja rusai. Prezidentas For
das labai gerai turėjo žinoti Rytų Europos gyvenimo są
lygas, jis buvo informuotas apie rusų padarytas skriau
das lenkams, vengrams, rumunams ir kitiems Rytų Eu
ropos gyventojams. Jis buvo informuotas apie vokie
čiams padarytas skriaudas, atlupant nuo Vokietijos vi
są Rytų Vokietiją. Dar geriau jis pažino rusų padary-f 

" . i
tas skriaudas lietuviams, latviams ir estams. Jis žinojo į 

Kersteno komiteto atliktus darbus, surankiotus doku-* 
mentus ir gyvų liudininkų pareiškimus apie rusų prie
vartą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Jis net kitiems 
paskaitose aiškino, kaip tas pavergimas buvo pravestas 
ir kokiomis priemonės okupantas dabar nori visiems 
laikams pasisavinti minėtas valstybes ir amžiams pa
vergti nepriklausomai ir laisvai gyventi norinčias tau-

. .Jus ir teisingas? Kodėl jis taip ilgai laukė padalytai klai
dai atitaisyti? Gabus žurnalistas William Safire, kelis 
metus ruošęs prezidentui Niksonui kalbas ir viešus pa-i 
reiškimus, New York Times dienraštyje parašė straips
nį, kuriame ieško tokio nelemto prezidento liapsuso 
priežasčių. / \

Savo rašinį žurnalistas Safire pavadino “Privati 
Henry panieka”. Jis turėjo galvoje sekretoriaus Henry 
Kisingerio panieką, jaučiamą prezidentui Fordui. Savo 
laiku privačiuose pasikalbėjimuose greitai besiorientuo
jantis sekretorius skundėsi, kad prezidentas Fordas ne
galįs suvokti jo vedamos užsienio politikos filosofinių 
pagrindų, todėl jis ir padarąs tokias klaidas.

Sekretorius aiškinęs jam pasiųsti visus pranešimus 
litikos vingius, stengiasi jam pasiųsti visus pranešimus 
ir siekiamus tikslus, bet prezidentas nepajėgiąs susigau
dyti sudėtinguose ėjimuose. Tuo tarpu žurnalistas Safi
re mano, kad klaidas padaręs Kisingeris, užtat jis ir su
klaidinęs patį prezidentą. Jis padaręs klaidą, be pagrin
do apibaręs Izraelio politikus, o vėliau prezidentas tu
rėjęs siųsti Į Izraeli Wiliam Scrantoną, kad klausimą iš
aiškintų ir Kisingerio padalytą klaidą atitaisytų. Bet 
tas Kisingerio pareiškimas atstūmė nuo Fordo daugelį 
žydų balsuotojų. Kisingeris visą laiką tekalba apie taiką, 
bet jis visai nebekalba apie taiką ir laisvę. Šitą klau
simą Safire šitaip dėsto:

“Del Helsinkio klaidos prezidentui Fordui teko -
labai plačiai aiškinti Amerikos tautinėms grupėms, JUOZAS TAUTVILĄ

kad JAV nepripažįsta organinių ryšių tarp KytųhnAnnnZA nflMTTACr fTMCTA ROM AN A Q 
Europos ir Sovietų Sąjungos- Kaip tik prieš antruo- rADlUllV UUlUlJVdE uLTldlA uUluAllAO 
sius debatus prezidentas Fordas buvo pasiruošęs 
laukti puolimo už “pavergtų'tautų pardavimą”. To

dėl jis ir ėjo Į debatus nepaprastai įtemptas apie Ry
tų Europą. Klaidos žodžiai buvo prezidento, bet pa
ti pagrindinė' Helsinkio klaida buvo sekretoriaus.

’ U1VV1UU, U11UW Al

Tos klaidos Henry nesupranta dar ir šiandien. Įsi- senutė Morta, kuri pas Viliūnus 
kandęs viso reikalo moralinį klausimą, prezidentui nuo mažens užaugo ir tarnavo, 
siunčiamuose informaciniuose rašiniuose Kisinge- griežtai .atsisakė palikti savo

(Tęsinys)
Dabar, visi Viliūnai pradėjo 

rimtai svarstyti, ką daryti, lik
ti savo ūkyje, ar bėgti į Vokie
tiją. Tėvas, motina, Birutė ir

ti visą Rugėnų šviesuomenę iš- 
~ ’ klausyti Vytauto parvežtų žinių 

iš Vilniaus. Čia- atvyko pašto 
viršininkas, valdininkai, viršai
tis, teisėjas, pieninės vedėjas, 
policijos tarnautojai, parapijos 
kunigėlis ir daug kitų ūkininkų.

- nusprendė likti sa-

i Po Vytauto papasakojimų, 
prasidėjo ginčai bėgti, ar ne
bėgti. Beveik visi pasisakė už 
bėgimą j Vokietiją. Tik Viliū
nai, jų Morta, pašto viršininkas, 
kunigėlis,
vo tėviškėje. Kunigas dar pa
sakė, kad kunigystė nėra jokia 
profesija, kurią galima, reikalui 
esant, ir apleisti, bet ji yra kil
nus pašaukimas suteikti šventą 
sakramentą ir niekuomet neap
leisti Dievo namų — bažnyčios, 
tas yra jau apaštalavimas, o ne 
profesija.

Gaidžiai jau giedojo, miškuose 
paukščiai čiulbėjo, o saulės spin
duliai vis platyn sklido, kai iš 
Viliūnų sodybos visi svečiai grį
žo namo. Jų-širdys buvo liūdnos, 
o galvos pilnos gilių rūpesčių. 
Tai gyvybiniai klausimai, ar 
likti ir sulaukti rusų, o po to ir 
Sibiro ir lėtos mirties, ar bėgti 
į Vokietiją, kur badas ir mirtis 
gali visus pasitikti; ar likti sa
vo sodybose, kur pilni rugių ir 
kviečių laukai, o pievose žydi 
dobilai ir kvepiančios ramunės?

Toli rytuose jau dundėjo pa
trankos, gaisrai debesis nušvies
davo,’ o padangėmis vis skraidė 
sovietų lėktuvai. Rytų frontas 
kas valandą artėjo. Pargrįžo iš 
Girėnų miesto* ligoninės ir gai
lestingoji sesuo Birutė. Jos vei
das išblyškęs, paakiai pamėly
navę, akys prigęsusios, >— rū
pestis ir gailestis jos širdį ir

Nežiūrint Į visas informacijas ir laiką praleistą Ry
tų Europos problemoms pažinti, prezidentas Fordas vie
šuose debatuose pareiškė, kad Rytų Europa nėra rusų, 
dominuota. Jam keli patarėjai patarę tuojau pataisyti 
padarytą klaidą, bet jis neskubėjo. Vieną dieną jis pa
darė vieną pareiškimą, kuris nieko nepataisė, bet dar vi
są reikalą pablogino. Kitą dieną aiškino kitiems klausy
tojams, nieko neišaiškindamas. Jam reikėjo šešių dienų, 
šimtų protestų ir . grasinimų už ji nebalsuoti artėjančiu 
rinkimų metu, kad galėtų susivokti ir suprasti padarytą 
klaidą. Jis pats tuojau pranešė lenkams, kėlusiems gar
siausius protestus, kad netiksliai formulavo savo min
tis ir lenkų atsiprašinėjo. Bet protestavo ne vieni lenkai. 
Protestus prezidentui siuntę lietuviai, latviai, estai, 
kongreso atstovai, visuomenės veikėjai ir paprasti žmo
nės, nepajėgusieji suprasti, kaip prezidentas Fordas 
galėjo padaryti toki netikslu pareiškimą-

Prezidentas prisipažino prie klaidos, atsiprašė su
sirūpinusių amerikiečių ir aiškiai pripažino, kad visa 
Rytų Europa yra rusų dominuota. Visa tai labai gerai, 
bet neaišku, kodėl prezidentas, turėdamas tokias plačias 
informacijas, padarė tokią klaidą? Kodėl jis ją padarė 
debatų metu, kada kiekvienas pareiškimas turėjo būti tiks susidomėti-

- _7-______________ . ... . . krovė stalus su skaniais valgiais,
ris paprastai pabrėžia: "Kas gali būti moraliskiau, dl<?elA arklių, 0 tėvas ant

Ualvuų, karvių, avių, kiaulių, riosios Akelės. 1 
Į pulkus žąsų, ančių ir vištų, ojsf ir gėrė laimingą ateitį.

Po to prasidėjo kalbos'. Vytau
tas pasakoj'o ką jis matė Vilniu
je. Vokiečiai traukėsi ir tūks
tančiai žmonių slinko j vakarus. 
Lenkai šaukė ir į vokiečius, ir 

i l lietuvių, policiją, ir į unifor
muotus karius. Lenkų raitelių 
būriai visur, zujo, šaudė, plėšė 
gyventojus, iš bėgančiųjų atim
davo arklius, vežimus, maistą, 
drabužius,. o verkiančius žmo
nes palikdavo jų pačių likimui.

negu taika?” Atsakymas j šį klausimą yra — “taika___ _
su laisve” Tai yra atsakymas, kurį .ponas Kisingė-1 šalia to, dar pilnas klėtis lašinių, 
ris, su visais savo gabumais, yra pasiryžęs nesuvok-1 
ti, tuo tarpu prezidentas Fordas sveiku protu ir sti
priu charakteriu gali suvokti.” (New York Times, 
1976 m? sp. 18 d. 31 psl.) - 7 "J
Žurnalistas Safire yra įsitikinęs, kad prezidentą

Fordą supainiojusios sekretoriaus Kisingerio padarytos 
klaidos. Jis yra įsiikinęs, kad sekretorius, siekdamas už
sibrėžtų tikslų, sustoja prie durų, visai nespręsdamas 
pačio pagrindinio žmogaus laisvės klausimo. Rytų Euro
poje yra taika, bet Kisingeris, pataręs Fordui-pasirašyti 
Helsinkio aktus, Europos taikos nepasiekė. Rusai turi 
taiką, kad galėtų suvirškinti pagrobtas Rytų!; Europos 
tautas ir tų tautų užgyventus Įvairius turtus, !tuo tarpu 
rusų pavergti žmonės kenčia. Jis negali ne tik žmoniš
kesnių gyvenimo sąlygų turėti, bet jiems atimta net susi
siekimo ir susižinojimo laisvę.

Žurnalistas Safire savo rašinį baigia patarimu Ki- 
singeriui atsistatydinti. Jis gali pasirinkti vėlyvesnę da
tą, bet toks pareiškimas galėtų padėti prezidentui For
dui Iš visko atrodo, kad Kisingeris tokio pareiškimo 
prezidentui neįteiks, nes pats prezidentas yra įsitikinęs, 
kad dabartinis valstybės sekretorius yra pats geriausias. 
Žurnalisto Safire dėstomomis mintimis vertėtų visiems

Visi vaišino-

resni ligoniai jau apleido ligoni
nę, o silpnieji pasiliko gulėti sa
vo lovose. Liko dar pora gydyto
jų ir kelios gailestingos sese
lės, negalėdamos mirtinų ligo
nių palikti be priežiūros Dievo 
valiai. Visas Girėnų mieštas jau 
iš tuštėjo.

Tėvai džiaugėsi, sulaukę Biru
tėlės, ir vėl visi svarstė bėgti, 
ar pasilikti. Tėvai, Morta, Biru
tė ir du broliai Povilas ir Balys 
nutarė pasilikti prie tėvų ir jų 
niekuomet neapleisti. lik vie- 
nrtT Vytautas, pakeitęs savo pir
miau turėtą nuomonę, griežtai 
•priešinosi tėvams ir broliams, 
sakydamas, kad rusai vis vien ' 
atims jo žemė ir namus, o brolius 
paims į kariuomenę ir jie žus 
karo lauke už banditą tėvą Stali
ną!-

i kumpių, dešrų, sūrių, medaus, 
ir svirnas pilnas grūdų: rugių, 
kviečių, miežių, avižų, — tas vi
sas Dievo duotas gėrybes dabar 
palikti ir pasiėmus ubago tar- 
bas išvažiuoti į svetima krašta,1 į 
kurį bombarduoja, į tą nežino
mą ateitį ir tenai, gal būt, žūti 
nuo bombų ir bado. Geriau bus 
namie likti ir jei reiktų mirti, 
tai bent savo tėvų žemėje...

Tėvas nutilo, o per jo skruos-1 Grobė ir jaunas moteris ir čia 
tųs ašaros byrėjo... Verkė moti-'pat ant gatvių orgijas kėlė. Tik 

, na ir Birutė. Tą ilgą tylą dabar Lietuvos savisaugos daliniai ir 
pertraukė Vytautas, pritardamas šauliai dažnai juos pavaišinda- 
tėvams ir galvodamas, kad ru- ■ vo granatų ir kulkosvaidžių ug- 
sai girininkus paliks savo vieto-.nimi. Jei ne jie, tai lenkų karei- 
se, nes ir Rusiją yra suintere- viai būtų visus lietuvius iššaudę, 
suota gerai prižiūrin^ais miš
kais. Bet Povilas prieštaravo] Varėnos buvo pilni rusų desan- 
ir išrpdinėjo, kad lietuviai vėL tininkų ir lenkų partizanų, ku
bus tremiaiųi, kad vyrai bus j rįe buvo gerai ginkluoti ir stipria 
pašaukti į rusų kariuomenę, kad - ugnimi apšaudė besitraukiančią 

vokiečių kariuomenę. Nesigai
lėjo ir bebėgančiųjų civilių. To
dėl lietuviams buvo patarta 
trauktis iš Vilniaus tik Ukmer
gės link, o iš tenai jau į Ryt- jonai. Svarbiausia kaltininkę e . ■ .v. - y -»•>
prūsius. skaitoma infliacija.^

jų NKVD vėl ieškos tariamų 
liaudies priešų, kad kalėjimai 
bus pilnai nelaimingųjų žmonių.

Viliūnų šeima nesusitarė. Abi
dvi pusės savo laikėsi. Tada tė
vas nutarė pas s&ve pasikvies-

Visi miškai tarp Vilniaus ir

(Bus daugiau)

SVEIKATA BRANGSTA
Washingtonas. S v e ikatos, 

švietimo ir Gerovės (HEW) 
departamento paskelbta studi- 
j a rodo, kad iki 1980 metu svei 
į tatai globoti išlaidos pakils dar. 
-883 bilijonais (milijardais). 
3endroes metinės išlaidos ku
rios dabar siekia $140.4 bilijo 
nų, 1980 metais bus 223.5 bili-

Andrius Mironas

Kontraversiškasis Jack Londonas
(1876—1916)

Šimto metu gimimo ir šešiasdešimties mėty 
mirties sukaktis

(Tęsinys)
Giliau parke nedidelė kalvelė su autoriaus kapu. 

Raudonmedžio keturkampė tvora ajuosia didoką 
uolą su iškaltu joje Jack Londono vardu. Uola tartum 
žvelgia į Mėnulio Slėnį (Valley Moon), kurį Londonas

Londono garsas
Miestuose apie San Francisco Įlanką, kur Londo

nas praleido savo vaikystę, jo vardas žmonių atmini-
1 me užsiliko taip pat ne kaip aršaus revoliucininko ar 
sukilėlio* bet kaip rašytojo ir nuotykių mėgėjo, ne kaip 
vargusio ir kitiems bėdų suteikiančio žmogaus, kokiu 
jis buvo, bet kaip išdiduolio ir smarkaus peštuko. Lon
dono vardas gerbiamas keisčiausiose vietose, pvz. vie
no banko sienoje bronzinė atminimo lenta skelbia jo įoną rašė* 
gimimo vietą, nors jis visada bankus laikydavo žmo
nių kurstytojais; arba Oaklande prie miesto rotušės 
šakas išskėtęs stovi Jack Londono Ąžuolas, kur jis 
jaunuoliu būdamas buvo areštuotas už prakalbą, pei-

Neiti. Pastarasis net yra prisipažinęs, kad Londonas kur ji aprimo ir 1876 m. sausio 12 d. pagimdė sūnų, 
visada yra buvęs jo įkvėpimo šaltiniu. Carinėje irso-. William Chaney buvo gimęs netoli Chesterville 
vietinėje Rusijoje Londonas buvo ir tebėra mėgiamiau- (Maine) 1821 m. sausio 13 d. padorių ūkininkų šeimo- 
sias užsienietis autorius jaunimui (bene panašiai ir je, vienintelis tarp keturių seserų. Devynių metų am* 
Lietuvoje). Pasakojama, kad Leninas, net mirties pa- žiaus būdamas, jis neteko tėvų ir buvo auklėjamas vie- 
tale gulėdamas, prašęs paskaityti jo mėgiamo Londono no ūkininko šeimoje, dirbdamas sunkius ūkio dar- 
kūrybos.

Garsusis anglų kritikas Stephen Graham apie Lon-

aprašė tokio pat pavadinimo romane ir kuriame jis|lyjančią kapitalizmą, pavadinęs tai organizuoto plėši- 
gyveno paskutiniuosius savo gyvenimo 6 metus. Apie j mo sistema.
20 asmenų per dieną atsilanko čia ir stebisi tokio gar»- 
saus rašytojo nepaprastai kukliu antkapiu. Netoliese 
yna panašūs kapai dviejų pionierių laikų vaikų — 
“Little David Greenlaw and Little Lillie Greenlaw”, 
kaip byloja užraša, kurie buvo palaidoti čia kaip tik 
Londono gimimo metais — 1876 m. Šis atsitiktinumas 
visada imponavo Londoną, mačiusį čia savotišką gy
venimo dramą ir tęstinumą.

Apie pusę mylios nuo House of Happy Walls yra
Vilknamio (Wolf House) griuvėsiai. Kadaise čia buvo Į du pavadintų aikščių, viešbučių, restoranų ir prieplau- 
Londono dvaro centras. Siekęs revoliucijos ir lygių'ka. Tačiau Londono garso sritis, atrodo, siekia daug 
nuosavybės teisių žmogus pasistatė sau eukaliptų miš- I plačiau — visą mūsų planetą, kurioje jis žinomas kaip 
ke pilį kone pagal William Randolph Hearsto pavyz- Į stiprus rašytojas. • . ‘
dį! Tačiau Likimas užsispyrė palikti tokias pilis laik- Europoje-jo raštai net daugiau’skaitomi, kaip jam 
raščių magnatams, o ne rašytojams. Iki šiol tebestovi gyvam esant Amerikoje. Jis laikomas ilgiausiai de
Wolf House gaisro apnaikintos sienos, tarytum kai tin. mesį išlaikiusiu Amerikos autorium* užtemdęs tokius 
damos jų statytoją neteisingai pasielgus...

j-

Atrodo, miesto tėvai bus jam atleidę ne tik jo po
litines pažiūras, bet ir garsų, kaip alinių peštuko, pa
sileidėlio ir laisvų pažiūrų skelbėjo meno sluoksniuose, 
neminint jo smulkių nusikalstamų darbelių, kurių nie
kas, anot jo, negalėjęs pralenkti.

Londonas trumpai lankė Oaklando (San Francisco 
kaimynystėje) vidurinę mokyklą. Iki šiol šioje mo
kykloje jo atminimas labai gerbiamas, lygiai kaip ir 
įvairiose Oaklando miesto dalyse, kur užtinkama jo var

bus. Jau 16 metų būdamas, jis buvo pakeitęs 7 šeimi
ninkus ir pasižymėjo neklusnumu ir pramuštgalviš
kumu. Jo svajonė buvo tapti piratu, bet po nesėkmin
gų bandymų plaukioti jūroje, kažkokiu būdu jam pa
vyko tapti advokatu ir redaktorium Wheeling mieste 
(Virginia). Čia gyvendamas, William turėjo dvi žmo
nas (aišku, ne visos šešios jo žmonos buvo legaliai su
tuoktos).

Sugrįžęs į Maine tik tam, kad primuštų buvusį sa
vo darbdavį — kankintoją. Chaney apsigyveno kitame 
mieste (Ellsworth), kur toliau vertėsi advokatūra, bet 
garsėjo, kaip nepopuliariausias Maine advokatas dėl 
dėl savo šiurkštaus būdo.

Dar didesnio garso Chaney pasiekė perėmęs reda
guoti miesto laikraštį, skintą radikalų partijai, siekian
čiai anglosaksų dominavimo, katalikų persekiojimo ir 
imigrantų iš Airijos neįsileidimo. Iš karto jo priešu 
tapo katalikų parapijos naujasis klebonas, šveicari-

“Jis yra gyvas autorius. Jo knygos bus skaitomos, 
kai. tuo tarpu net didesni meno veikalai dūlės, Jis 
menkesnis už Conradą ir didesnis... Jis jaunųjų vy
rų rašytojas. Tarpe jo ir jaunimo yra siejanti kibirkš
tis. Jis turi galią įlieti gyvybės ir versti gyventi tai, kas 
nejuda ir nesubrandinta__Jis rašė neužbaigtai ir nę-
užsibaigsiančiai Amerikai.”

Londono tėvai
Pats Londono gimimas buvo jau tragiškas. Jo mo

tina Flora Wellman, buvo žinoma kaip spiritizmo se
ansų vadovė. Ji niekad nebuvo legaliai susituokusi su 
William Henry Chaney, vadinusiu save astrologu ir 
kuris buvo spėjamasis Londono tėvas* 1875 m. liepos 
pradžioje Flora bandė nusižudyti, paimdama nuodų.
Bandymuiz nepavykus, ji kitą dieną bandė nusišauti, joje gimęs jėzuitas tėvas John Bapst Jų kova tęsėsi, 
bet kulka nuslydo per kaktą, žudymosi priežastis — kol Bapst minios buvo išsmatuotas ir plunksnose fivo- 
nesantąika su.Chaney, jau kelis kartus prieš tąi -yedu- liotas, nes Chaney laikraštis sukiršino miestelėnus 
siu ir pamesdavusiu žmonas. Jis reikalavo Florą atsi- prieš jį. Tačiau Bapst pagarsėjo kaip kankinys, o ŽL* 
kratyti gemalo, o jai atsisakius kūdikį žudyti,’liepė iš- Isworth miestas buvo laikomas pasileidėlių ir peštu- 
sincšdinti. Tačiau reikalas baigėsi jo paties išsikraus- kų vieta. To pasekmėje Chaney gavo pasiūlymą mies- 

^.aiRlu„u auiv/iium, tymu ir Floros bandymu atimti sau gyvybę. Kone pa-(tą apleisti,
literatūros šulus, kaip Hemingway, Steinbeck ir O’ mišusi sielvarto, jis buvo priimta draugų namuose,

Europoje-jo raštai net daugiau’skaitomi, kaip jam

(Bus daugiau)
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Mutual Federal viceprezidentas

ATSIŲSTA PAMINĖTI
I MUZIKOS ŽINIOS Nn 4 
I (211) Čiurlionio Metai. Lapkri 
! t is-Gruodis, 1975 Redaguoja 
' Algirdas Kaeenauskas, Brook
lyn, N- Y. Leidžia Amerikos 
Lietuvių Vargonininkų-Muzi- 

j kų Sąjunga. Spaudė Tėvų 
i Pranciškonų spaustuvė, 341 
; Highland Blvd., Brooklyne. , 
j Žurnalas 8^ x 11 formato, su 
[viršeliu 28 puslapių baigiamas 
i paaiškinimu, kad “muzikos re-l 
dakloijius ilgesnį laiką sirgo, 
todėl šis numeris išleidžiamas 
pavėluotai. Tuoj bus išlefsti 
kiti numeriai, ir žurnalo leidi-1 
mo tvarka bus išlyginta.”

Šis numeris turi apsčiai rim 
tos medžiagos ir nuotraukų ne 
tik muzikams profesionalams, i 
bet ir visiems muzikos mylėto-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Bet Dievo, kuris yra turtintas gailestingumu, del begalinės save 

meiles, kuria |is mus mylėjo, kai mes buvome mirę nuodėmėse, atgal* 
vino mus drauge su Kristumi". Jono 3:14-16. ;
Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne

galimi pasiekti jos aukštumą ir gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Į Viešpatį kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa, 
4 ką jie turi, tie gavo jo palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės 
i arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų dangiškojo 
i Tėvo meile ir jo Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėlius. Jei tik pa* 
i siliksime ištikimi ir paklusnūs jam, tai iŠ tikrųjų dalyvausime su Kristumi 
jo garbėje ir šlovėje*

VUi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mk 
F rusi e | i? f tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausito 

nemokamai. Rašykite:
F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILU 60629 _
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PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Rezid. 388-2x33 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1- 
amrad.. penktaienį nuo 1—5

ir šeštad. tiktai susitarus.

K. Čiurlionio metus baigianti 
Seka ilgas gausiai iliustruotas 
reportažas apie M. K. čiurlio-, 
nio šventę New Yorke. Strai
psnyje Mirusieji pateiktos mi
rusiųjų muzikų Jono Zdaniaus 
ir Vlado Daukšos biografinės 
žinios su velionių foto nuotrau 
komis. Toliau seka kompozito 
riaus Vlado Jakubėno (čika- 
giškio) pagerbimo New Yorke1 
trumpas reportažas ir Jeroni
mo Kačinsko “Kompozitoriaus 
Vlado Jakubėno kūrybinio gy-' 
venimo apžvalga” ir paties kom 
pozitoriaus Jakubėno dar ne
baigtas sbaipsnis “Lietuviško
sios muzikos keli bruožai žiū
rinti iš kompozitoriaus taško”.

Pabaigai: apie Ginos Čap- 
kauskienės rečitalį Carnegie 
mažojoje salėje New Yorke, 
Juozo > Stankūno “Perkūnas 
Griaudė”, Kanados Lietuvių I- 
ji Dainų šventė; gausi Muziki 
nė kronika ir A. L. Vargoninin 
kų — Muzikų S-gos Bibliote- 

_koj gaunamų lietuviškų dainų 
Anksčiau politikai stengdavo- bei giesmių, sąrašas- Bibliote-

Mums visiems žinomas yi- 
1 suomenės veikėjas Kazys Oksas 
j kandidatuoja respublikonų są- 
I rašė Cook apskrities dokumen- 
; tų registratoriaus pareigoms.

, ilgus metus dirbdamas 
Mutual Federal taupymo bend
rovėje ir būdamas jos vicepre
zidentu, turėjo labai daug rėi- 

,kalų su nekilnojamo turto* do- 
įkumentų registracija. Jam veik 
j kiekvieną dieną tekdavo vykti į 

L ’ Cook County Recorder ofisą ir 
' tvarkyti dokumentus. Jis pažį
sta visus skyrius ir žmones. Dar 
bą jis žino ir šiam darbui tin
ka.

Be to, jis yra pavyzdingas 
šeimos 'tėvas, ^Gražiai augina 
du vaikučius. Jis yra pareigin
gas organizacijų- veikėjas ir ne
paprastai teisingas ir- suprantan 
tis administratorius. Jei jis bū
tų išrinktas toms pareigoms, 
tai lietuviams būtų garbė, nes 
jis pavyzdingai atliktų parei
gas ir patiems lietuviams būtų 
naudingas, nes galėtų padėti iš 
vidaus.

vaL>! Oksas, 
treč. ‘

DK. rAUn V. DAKGiS 
GYDYTuJAo IR

Vv&srcHesi&r uunuuuH.iy Kuriamos 
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Telefonas atsakomas 12 vai.

DR. FRANK PLECKaS 

OPTOMETR1STAS 
kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. — Tel. /u/-5149 
Tirrina aids. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses0.
v&i. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS Ik 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREEI

VxL: nuo 1—4 po pietų
xe tvirtai nuo 5—7 vai. vkh 

Ofiso tekfu 776-2880
Naujas raz. teleE: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRUkoaao 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ n$o> 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREEI 

TaL: PR 8-1223
ūFISO VAL.: piruL. antrad.. _trečiao 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šestaūie 
aiais 2A vai. po pietų ir kitu ihik. 

.v • ’ pagal susitarimą.

si iš melo padaryti teisybę, bet 
Oksui to nereikės daryti, nes 
jis visuomet sakė ir sakys tei
sybę. Pradžioje jam gali susi
daryti sunkumų, bet kai žmo
nės patirs jo teisingumą, tai už 
ji balsuos. Bet tuo tarpu mes, 
lietuviai, privalome jam padė
ti. Lapkričio 2 dieną visi kaip 
vienas patys eikime ir kaimy
nus kvieskime balsuoti už K. 
Oksą, Čikagoje paspAsdami Nr. 
21-B, o priemiesčiuose Nr. 118.

Balsuoti labai svarbu, nes 
kiekvieno balsas, labai’vertina
mas. 1877 metais prezidentinis 
kandidatas Samuel gavo balsų 
daugumą, bet jis netapo prezi
dentu, nes jam trūko vieno bal- 
so rinkiminėje kolegijoje. Pro
blemą svarstė speciali komisi
ja, kuri nutarė prezidentūrą 
atiduoti Rutherfordūi B. Hayes, 
o ne vieną balsą mažiau gavu
siam Samuel.

Esu tikras, kad Oksas savo 
pareigas eis pavyzdingai ir lie
tuviai nebus apvilti.

Stasys Patlaba. (Pr>)

kos adresas: A. Giedraitis, 
7310 S. California Ave, Chica
go, Ill. 60629. : J.Pr.

Mississippi ūkininkas buvo labai susirūpinęs savo karve, il
gai trukusia atvesti veršiuką. Jis pats spėliojo ir veterinorius 
kvietė, bet jie reikalo nepatasė. Dabar paaiškėjo^ kad karvė at
sivedė dvynukus, užtat jai reikėjo daugiau laiko, sako.

Sovietai trukdo transliacijas
Nesilaiko Helsinkio susitarimų

Radio Free Europe ir Radio tomis’, kaip numatyta 
Liberty apjungimo darbai už-jof International Broadcasting 
baigti. Tos dvi stotys yra JAV 1973 m. Akto. / 
valdžios kontroliuojamos. Ji] 
jungtinės, organizacijos priešą-' trukdymai tebevyksta Sovietų 
kyje stovi dabai) John S. Hay-Į Sąjungoje, če k oslovakijoje, 

Bulgarijoje ir, kartas nuo kan
to, Lenkijoje. Tam turi būti 
padarytas galas, jeigu E. S. ir 
B. Konferencijos Akto įsiparei 
gojimai jvykdytini.

“Jungtinių Valstybių vyriau
sybė kategoriškai paneigia So
vietų ir Rytų Europos pareigu 
nu paskalas, kad Radio Free 
Europe ir Radio TLherty prieš
tarauja Helsinkio Deklaraci
jos tikslams arba, kad bet kuri 
jų bendradarbiaujanti su Cen
tral Intelligence Agency. Tie 
radijai yra savarankiškos, au 
kšto profesionalinio lygio or
ganizacijos, kurios prisideda 
prie informacijų laisvo pasikei 
timo tarp tautų”. (Elta)

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
I,/ 2533 W. 71st Street
». Telet.: GRovehill 6-2345-6

M " U10 So. 50th Ave^ Cicero
■ Telef.: TOwehaU 3-2108-6

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
J AIKŠTĖ TUT0M0BH1AMS PASTATYTI

Board

“Tarptautinių transliacijų M4ZEIKA &EVANS

P. ŠILEIKIS, 0. P.
vRTHOPEDAS-PROTEZlb i Ai 

Aparatai - Protezai. Med. Bac 
dažai. Speciali pagalba kojom

, (Arch Supports) ir t L

Z850 West 63rd St., Chicago. III. 606z
T.l.fu PRospect 6-50S4

Linksmumo arba liūdesio Taianoua. 
graziauB*ę« gėlės Ir ™nlkal axiXi 

pili papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTKAMI T.’AS)

< DAUBARŲ SONUS

5525 So. Harlam Ava. — 586-1220

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

WEST CMrd SlRttl
Teiefenel: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishių krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

' Tel. 499-1318

'iEMKTTE TUOS SiZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI

■ BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

1490 kiL A.M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet. — šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

^ERKRAUSTYMAl

Leidimai Pilna* epdraod* 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
T ei. W« $4063

Apdraustas parkravatymas 
H Įvairių

XNTANAS VILIMAS 
123 West 34 Place 

faU FRontfer 6-1332

es. buv. JAV Ambasadorius 
Šveicarijoje ir vicedirektorius 
laikraščio “The Washington 

-Post”. Apjungtos stotys yra 
Prezidento paskirto Board of 
International Broadcasting prie 
žiūroje. Lėšas toms stotims kas 
met skiria Kongresas.

Valstybės Sekretorius Henry 
Kissinger savo š. m. rugpjūčio 
28 d. laiške Mr.. David M. Abs- 
hire, Roard ot International 
Broadcasting pirmininkui, taip 
rašo Radio Libertv ir Radio 
Free Europe reikalu:

“Europos Saugumo ir Bend 
nadarbiavimo Konferencijos Ga 
lutinistAktas, pasirašyta 35 vals 
tybių deklaruoja,'kad ‘dalyvau 
jančios valstybės įsipareigoja 
palengvinti laisvesnį ir plates
nį įvairios rūšies' informacijos 
skleidimą’ ir kad ‘dalyvaujan
čios valstybės priima domėn 
vis didėjantį informacijų radi
jo bangomis skleidimą ir tiki
si, kad tas procesas vyks ir to
liau, tuo patarnaudamas savi
tarpiam tautų susipratimui in

EUDEIKIS
Medicaid išlaidos 

- pašoko dešimteriopai j 
MEDIC AID (Medicinos- -pa

galba), kurią įsteigė Kongre
sas in prezidentas Lyndon Job 
nson prieš 11 metų tikslu teik
ti nemokamą, geros kokybės 
medicinos patarnavimą viešą 
pagalbą gaunantiems ir kitoms 
menkai uždirbančiams šei
moms ir nuo tol Medicaid grei
čiausiai didėjanti gerovės pro
grama visoje Amerikoje.

Prieš 10 merų ta programa 
kaštavo mokesčių, mokėtojams 
apie $1.5 bilijono, o dabar fis- -§ios Konferencijos uždaviniams 
kaliniais 1976 metais jau kaš
tuos $15 bilijonų.

Jau prieš keletą metų btivo 
aišku, kad didelė dalis tų lė
šų nueina į sukčių kišenes, o 
daugiausiai del gydytojų, labo
ratorijų ir farmaceutų nekom- 
petentiškumo.

atlikti*.
“Radio Free Europe ir Radio 

Liberty transliacijos gali pui
kiai patarnauti paminėtam 
‘laisvesniam ir platesniam įvai 
rios rūšies informacijoms skleis 
h*. Turiningos apžvalgos, kva
lifikuoti reportažai ir objekty- 

Illinois legislature pavedė vios transliuojamų žinių anali- 
viešosios pašalpos komitetui iš 
tirti visą Medicaid programą. 
Komitetas rado “skandalą ant 
skandalo” visoje programoje.

Dabar Medicaid programa 
kaštuoja IlHnojui daugiau kaip 
$900 milijonų — beveik pusė 
viso Illinojaus gerovės (Wel
fare) biudžeto.

zės yra nepaprastai vertingas 
ir dažnai gyvybinis informaci
jos šaltns, paskatinąs ‘kons
truktyviu dialogą su Rytų Eu
ropos ir Sovietų Sąjungos tau-

VETERANŲ DIENA
Ši pirmadienį spalio 25 d. 

visi federaliniai teismai, įstai
gos ir paštas bus uždaryti, nes 
ta yra federalinė Veteranų die
na, bet mokyklos, apskrities ir 
miesto įstaigos bus atidarytos 
ir veiks kaip paprastos savai
tės darbo dienos, kadangi Illi
nois vaisi. Veteranų Diena 
švenčia tradicine lapkričio IĮ 
diena. Bet kitais metais visos 
valstijos grįš senąją tradicinę 
tvanką — Veteranų Diena bus 
suvienodinta, nes 46 valstijos 
atsisakė priimti federalinę da
tą spalio pabaigoje ir palieka
ma ta pati lapkričio 11 diena, 
bendra visoms 50 valstijoms.

SUSIRINKIMŲ

Pensininkų S-gos narių susirinki
mas šaukiamas š. m. spalio 27 d. 2 
vai. Gage Parke Fieldhouse patalpo
se. Western ir 55 gatvių kampas. Bus 
svarstoma Įstatų pakeitimas ir kiti 
reikalą

C h re ag os Lietuvių Suvalkiečių Drau
gijos 38 metinis banketas įvyks spa
lio 23 d., šeštadienį 7. vaį vakaro Vy
čių salėje. 2455 W. 47 St. Gera vaka
rienė. orkestras,, ir kiti pamargin- 
mai. Valdyba kviečia visus dalyvau
ti Ona Švirmrckienė

Musų Klubo Nariui

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUND

DR. ALGIRDUI RAMONUI

staigiai ir netikėtai amžinybėn iškeliavus, jo 
žmonai INGRIDAI ir sūnui DALIUI gilaus 
skausmo valandoj nuoširdžių užuojautų reiš

kia ir kartu liūdi

Cicero Lietuvių žuvauto jų ir 
S

Medžiotojų Klubas ’

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

13B5-07 So. HLERMĮTAGĘ ĄV.bJNl E
Tek: Y A rd s 7-1741 - 1742

.4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfa’yette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
hrektonų

Asociacijom

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307. So. Ll'iUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

>’ BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ilk Phune: ‘JLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LI IANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 l^’EST ith STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 2£rd PLACE Vlrjrinia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY Palos Hills Ill. 97 4-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y4rcU 74911
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CiCERO

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

Prieš audrą

Stepas Paulauskas

SLA

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit

307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

nimni nemokamai ir be jokią įsipareigojimą.

PAVARDE IR VARDAS

1DRESAS

CALL 595-8180, Ext. 44
FOR APPOINTMENT

2625 WEST 71 STREET
Tel 737-7200; arba 737-853.4

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI ’ NAUJIENAS ’

programa 
Komiteto 
reigomis:

! Garbės

BUILDERS AND CONTRACTOR? 
Nimv Statyh* ir Ramentas

NAUJIENOS, 
r 39 So. Halsted SL, 
Chicago, III. 60608

Call Frank Zapolis 
3208’/i W.95t'rh St. 

GA 4-8654

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENY3t$ 
Pardavfcms ir Taiiymif 

U44 WEST 6?Th STREET 
REpvblU 7-1941

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maolewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glmlnlp 
iikvletimal, pildomi piūetybė* pr»- 

iymal ir kitokį blankai.

IŠNUOMOJAMAS kambarys su virtu
vės privilegija rimtam pensininkui 
Brighton Parko apylinkėj.

, Tėl, 254-7036.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

HEATING AND AIR
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 TeeL VI 7-3447

Siunčiu_________ dol. Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
Tel. WA 5-2787 

Dideli* pasirinkime* pero* rūlle* fvalriv prekfp. 
MAISTAS II EUROPOS SANDELIŲ.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos .

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

•* trankiai. Ilgą metą patyrimas.

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma “Naujieną’ administracijoj, 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis forpiomis — $3.50.

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZIN5KAS, 4045 Archer Are 
Chicago, 111. 80631. Tel. YA 7-59W

REAL ESTATE c°e SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

♦ Maitint 4 asmenų šeimą 
per savaitę amerikietis fabri
ko darbininkas turi dirbti 17 
valandą, anglas 28, o rusas 64 
valandas. Už prausiamo mui
lo gabaliuką toks amerikietis 
dirba 5 minutes, anglas 10 ir 
rusas 72 minutes. Atitinkama 
eilės tvarka už spalvotą TV 
aparatą dirba 4—5.5 — 19.5 
savaites. Rusas vidutiniškai už 
dirba $1.10 pen valandą. Klau
simas: kiek amerikietis gauna 
per savaite iš Social security 
įstaigos ^nedirbdamas ir kiek 
jam išeina f valandą, skaitant 
savaitėje 40 darbo valandą?

DĖMESIO 
r2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pentlnlnkams 

Kreipti*:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
52MŽ/3

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

trims men.
— $26.00, pusei metų
sa — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama M vilty nemokamai.

Brašcma naudoti žemiau esančią atkarpą.

auka Mašinų fondui 
už kalendorųr Dėkui

— Illinois valstijos loterijoje 
spalio 21 d. traukime laimėjo 
52 ir 748 nr., spalva — balta, 
Ga r-a-Day Omega.

ORDER TAKER -
* 1 ■■ ■ • . * i

Full and part time available.445 
wpin accurate typing required. 
Heavy telephone taking orders. 
No soliciting involved.Will train

BENSONVILLE AREA

Austin. — vykdomoji pirm., ir 
programos vedėja, ponia Dani- 
leivčienė ir p-lė Mikužiu tė — 
vicepirm., Teresė Balčiūnienė-— 
sekr., Liudvika Dubauskenė ir 
Julija Bičiūnienė — ižd., Aldo
na Brusokienė, Aldona Kačin
skienė ir Teodora Kuzienė — 
svečių priėmimui.

FITTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-8166

— Jonas Predkelis iš Mar
quette apylinkės baigė studijas 
Roosevelto universitete.

— Dr. Lenius Bendikas iš 
Montrealio, baigęs McGill uni
versiteto medicinos fakultetą, 
lankės Chicagoje. Matėsi su gi
minėmis bei pažįstamais ir svar 
stė persikėlimo Chicagon gali
ni vbes.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NORETKTĖN®

2608 West 69th SL, Chicago, I1L 60629

HELP WANTED — FEMALE
DarbTninJGį “reiki* '

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.<— Mendey, October 25, 1976

šakių apskrities klubas— 
tai iš Lietuvos lygumų krašto, 
kaimynystėje su Prūsais, poetų 
aprašytas, dainių apdainuotas, 
Puošdamas savo tradicinę me
tinę kaip ir anuomet savoj Tė
vynėj Lietuvoj, Derliaus šven
tės vakarienę, maloniai kviečia 
visus pabūti svečiais, spalio 30 
d. 7 vai? vakare Vyčių salėje, 
2455 W, 47 gatvė. Bus muzi
ka, gėlės ir vynas. Užsisakant 
stalus ar pavienius bilietus 
skambinti A. Vasiukevičienei, 
tel. 427-9672. (Pr.)

— Sunny Hills, Floridoje, ku
riasi. lietuviška kolonija. Spalio 
28 d., ketvrtadienį, 7 vai. vak. 
Jaunimo .centro kavinėje, 5620 
So. Claremont Ave., Vytautas 
Beleckas iš New Yorko Lietu
vių komiteto duos pranešimą ir 
atsakinės Į klausimus. Dėl in
formacijų kreiptis tel. 434-9655. 
< (Pr.)

ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow i 
vakarus nuo Californijos ir 62. Nau
ji alum, langai, did. garažas.
.. 1% AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman.

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

—. Rasa šarauskienė išrinkta 
Lemonto. -lituanistinės mokyk
los Tėvų komiteto pirmininke. 
Romas'Krištopaitis —viceprm., 
Vytenis Damušis — sekr., Al
gis Strimaitis — ižd., Marija Vi
las ir Algirdas Venckus — na
riais.- ..... . - -

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. H«l*ted eL, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VAL ANTINAS

VERTINGŲ NAMŲ. GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

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

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

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

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

2 BUTŲ moderniai Įrengtas namas 
iž Kedzie. žaliame parke. Virs $4,000 
pajamq. Kainuoja $30,000.
4 BUTŲ mūras prie Maria High, Nau

jas gazu šildymas. Nauja elektra. 3 
auto mūro garažas. S44,900.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 tr, Cermak Roa< Chicapn E Vlrgini? 7-7747

— Aleksas špokas, East Chi
cago, Ind., pratęsė iš anksto be 
raginimo prenumeratą, o savo 
gerus linkėjimus' atlydėjo 810

gerą žinią visiems skaityto
jams ir priminti, kad vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai.

Kuopos priziniame šaudyme 
pinny vietą ir pereinamąją 
taurę laimėjo Petrašiūnus, ant 
rą Brazas ir trecią vienas pa
čiu jauniausių šaulių Juozas 
Krikščiukas.

Svečiai ir
■ Hp puikiai 
rio baliumi 
Pu šauliu

Pirkite Naujienas, 
Remkite kiekvienas. 
Nes jos rašo, tiesą 
Ir Veda j šviesą.

— Liudviko Gedimino Rėzos 
minėjime bus dainuojamos dvi 
naujos dainos. Viena jų L. G. 
Rėzos užrašyta lietuvių liaudies 
vestuvinė daina, komp. Vlado 
Jakubėno pritaikyta moderniam 
chorui. Antroji daina yra Vie
versėlis, išreiškianti gamtos ir 
žmogaus santykius bei nuotai
kas. Jas danuos Tėviškės para
pijos choras, diriguojamas Jur
gio Lamsačio. Minėjimas bus 
lapkričio 14 d. Jaunimo cen-

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tek: 927-3559

Gen. Daukanto šauliu 
Kuopoje

Kruopščiai ruošiamasi plau- riems metams. Naujasis mūsų 
kiojimo sezono uždarymo po- skaitytojas p. J. Talandis yra 
būviui, kurs nyks lapkričio plataus masto visuomeninin- 
13 d. Vyčių salėje. Pakvietimai kas,- ypatingai reiškiasi respub- 
gaunami pas š. V. Zirikų, tel. Hkonų ir Illinois lietuvių respu- 
776-7579. Programos meninę blikonų veikloje. Dėkojant už 
dali atliks šauliai — daininin prenumeratą, malonu pranešti 
kai Irena Petrauskienė ir Vy
tas Rusteikas, šokiams gros 
Ąžuolo Stelmoko orkestras.

Spalio 31 d. 11 vai. 30 min., 
Cicero medžiotojų — meškerio 
tojų ūkio šaudykloje Įvyks 
tarp kuopos šaulių šaudymo 
varžybos, kurias praves Lietu 
vos kariuomenės karininkai Jo

NAUJŲ SKAITI7T0JŲ VA.JUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metą. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais tr Ju Įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko Tisas lietuviu demokratines grupes, Ju bendru institu
cijas ir remia Tisu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
stelbdama platinimo vaju kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
turišku reikalu renesam.
KAINUOJA: Chleagof® Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metu — S1S.00, 

$8.50, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
$74.00, vienam mėn. — $2-50. Užsieniui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACuŲ, *RU!PKITES Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS.

— Edmundas Bekeris iš To
ronto, baigęs Royal Military ko 
legiją. tarnauja Kanados avia^ 
rijoje.

— Lietuviu Moterų Bicente- 
lia komitetas ruošia banketą 
McCormick Place Olive Harvey 
salėje šešfadienj, lapkričio 13 

vak. Bus vakarienė, 
i ir šokiai. Auka $50. 
narės pasiskirstė pa- 

Marija Rudienė — 
pirmininkė, Kristina

— Adomas Stonis, Kankakee, 
Ill.,' užsakydamas lietuviškų 
knygų, atsiuntė $4 Naujienų pa 
rainai. Po $2 atsiuntė Juozas 
Bacevičius iš Hammond, Ind., 
ponia E. A. Narvish iš Ocala, 
Fla., ir poną Felicija Modesto 
iš Klevelando, A. Tamulionis įš 
Bratenahl. Ohio, atsiuntė dole
rį. Dėkui visiems už aukas ir 
už dalyvavimą Rėmėjų va
juje.

— Januarius Reivytis, Stay- 
ner, Ont., turėjo gana sunkią ir 
sudėtingą operaciją, Nors jis 
yra sulaukęs 74 m. amžiaus, 
bet gerai visą atlaikė ir sustip
rėjo savo sesutės Aldonos ir 
šogerio Viktoro Kryžanauskų 
globojamas. Januarius anksčiau 
gyveno Chicagoje bei apylinkė
se. lankė lietuviškus renginius, 
palaikė veiklą bei darbus.

— Jonas J. Talandis, Olym
pia Fields, I1J., platinimo vajaus 
proga tapo Naujienų skaityto
ju, užsakvdamas jas viene-

Į kuopą įstojo nauji nariai; 
Stefanija Radviliene, K.ostas 
.Juškaitis, Sofia Alaksandravi- 
čienė \enonika Sirgedienė, 
Povilas Sirgedas. Angie Tra- 
kselienč. Liudvikas Trakselis, 
Brone Rusteikienė ir Vytas Rus 
teikis.

lą. nei
vo rankų darbo skardą, 
pat daug dirbo in mirusio 
lio Broniaus Vasio našlė 
Vasienė. Iš gauto pelno

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 
Lo«« association, 2657 West 
69th V'į Chicago, Ill. Posėdžio 
metu buvo surinkta graži pra
dinė suma.

Didžiai Gerbiamas 
Naujienų Redaktoriau,

Jūsų redaguojamo dienraš
čio 1976 m. palio 19, 20 ir 21 
d. d. numeriuose tilpo A. Ber
žienės Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Chicagos sky
riaus surengtų diskusijų apra
šymas, pavadintas: “Rimtos 
svarstybos Lietuvių Bendruo
menės reikalu”.

Minimame aprašyme, korės- • mingai dirba Illinois 
pondentė, įdėdama ištisus sa
kinius Į kabutes, suponuoja, 
kad diskusijose jie buvo pasa
kyti mano lūpomis... ] 
riu pabrėžti, kad taip man pris 
kirti pareiškimai nei esme, nei 
savo prasme, neatitinka to, ką 
aš sakiau, o taip pat man pris
kirta ir> kai kurie pareiškimai, 
kurių aš išviso nesakiau. 
Maloniai prašau Gerbiamą Re
daktorių šį mano pareiškimą 
Įdėti Į “Naujienų” skiltis.

Jonas Jurkūnas 
Chicaga, 1976 m. spalio 21 d.

šauliai džiaugiasi 
pavykusiu švytu- 
Tai atsiekta dide- 

darbu. Pažymėtina, 
Sofija Žibutienė ne 

\ien daug dirbo gaminant mais 
laimės šuliniui auka- 

Taip 
šau- 
Valė 
bus 

paskirstytos aukos lietuvių spau 
dai. radio ir šalpai.

Sutikti Naujus Metus Cicero 
je yra ruošiusios įvairios erga- 
nizacijos, kurios dabar menkė 
ja ar visai yra susi likvidavu
sios. šiemet tokius sutiktuves 
pirmą kartą šv. Antano parapi 
jos salėje ruošia šauliai. Pak
vietimai, aukojant po 10 dol., 
gaunami pas kasininką Joną 
Dekerį, tel. 863-8861. Bus šalti 
užkandžiai, karšta vakarienė, 
šampanas ir puikūs orkestras.

Visi ciceriškiai Naujus Me 
tus sutikti kviečiami arčiau sa
vu namu.

jūrų šaulių kuopos 
visuotinis narių susi- 

Lapkričio 11 <1. 2 
Įvyks ne Teresės ir 

jkių svelaiiu je, kaip 
uliaius yra raštu pra 
šv. Antano parapijos 

salėje. lūtiU So. 19 Court, tą pat 
diena ir valandą, o valdybos 
posėdis ten pat bus 12 vai. die
nos. įėjimas iš 15 gatvės.

Didžiausias kaiIių 
pasirinkimas

vieniatelį 
<< liehzvį kailizdzką

^JsLnormana
ifijG^BURŠTBiNA
'JjBįjStekTeL 2S3-582S 

i*

(buto)

Erdvus 4 miegamųjų Georgian.
vonios. Centrinis šaldymas. Prie 72- 
tros ir Whipple. Tik įmokėti S3,750.

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.

Pasitraukus i* valdybos kuo 
pos iždininkui, jo vieton pak 
viestas Norbertas Martinkus.

Spalių 10 d. kuopos šauliai 
V. Zinkus, N. Martinkus ir P. 
Litvinas su vėliava dalyvavo 
Vilniaus krašto lietuviu s-gos 
surengtame minėjime, prie Lie 
tuvos laisvės kovų paminklo.

Lapkričio 21 d. įvyks kuopos 
šalių visuotinis narių susi rin
kimas. 5. P.

Adv. Algis Baliūnas sėk- 
valsfljos 

prokuratūroje prokuroro padė
jėju. Prokuroro padėjėjais yra 
buvę adv. Šidlauskas ir adv. Gi 

Deja,*tu bartis, kurie dabar verčiasi pri
vačia praktika. -

SLA — jau 80 metu tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS ’ doleriu savo apdraus 
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių: reikalingiausias apdraudas inuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrauda - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.
duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesŠo metams.
AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims. rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
i metus.
kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės Į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

BEST THINGS IN LIFE

A'




