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IZRAELIS ATŠAUKI JĖGAS
PAKISTANO DIKTATORIUS ULHAQ

RENGIASI NUŽUDYTI BHUTTO
Vokietijos vyriausybė pasiruošusi išleisti 

teroristus į Vietnamą
* „ * ■ * 3 _ - i—, *

NEW DEHLI, Indija. — Iš Pakistano ateinančios žinios sa
ko;, kad dabartinis Pakistano diktatorius gen. Mohamed Ulhaq 
planuoja sušaudyti buvusį premjerą Zulfikar Ali Bhutto.

Diktatorius suruošė jam yie-. DnrfnlLn IitH"
na byla, bet teismas, neradęs. A agdlUd dl L1I11 UI, U C L

neskriaudžiant
teismo. Dabar buvęs premjeras . . 'i. ,.'.
antrą kartą, suimtas, šį kartą WASHINGTON, 
jam ruošiama : antra byla, bet-nešime .bendrame metiniame 
įrodymų taip pat nėra. Dikta
torius prieš porą dienų. atleido' 
iš pareigų vyriausio- teismo pir 
mininką. Dabar, ieško žmogaus 
toms pareigoms, bet įtakinges- 
nieji teisininkai nenori- tapti 
diktatoriaus' įrankiais.

šį kartą byla sudaryta ne tik 
buvusiam premjerui, bet -visai 
dešimčiai politikų, glaudžiai 

bendradarbiavusių • su Bhutto- 
Diktatorius nenori, kad Bhutto 
vadovaujama Pakistano Liau
dies Partija laipėtų rinkimu?.

kritikavo.' .karius^-pašišoyu- 
sius kištis į- krašto visuomeni-

• nius reikalus,. .. c, . . •-■.vt.. '
Diktatorius Ulhaq prižadėjo 

pravesti teisingus ir tvarkingus 
rinkimus, bet bet rinkiminės 
kampanijos "metu-susikirto -su 
buvusiu premjeru ir-dabar gali, 
pakenkti tvarkingiems ’, rinki
mams^ . r. : : _ J ■ - -

VOKIEČIAI IŠLEIS ; t 
VIENUOLIKA. TERORISTŲ-

Bona; Vokietija. — Vakarų 
Vokietijos vyriausybė sutiko iš 
leisti iš. Vokietijos vienuolika 
Baader teroristų, kuriems pa-, 
vyko pagrobti pramonininkų 
draugijos ■pirmininką Hanns- M. 
Schleyerį. • Vokiečiai parūpins 
reigalingą .lėktuvą, kuris...visus 
kalėjime laikomus teroristus 
nugabens į Hanojų. 
E*

Tuo tarpu dar negauta Ha
nojaus atsakymas, ar jie norės 
tokius teroristus priimti-Jiems 
buvo pasiūlyta Sovietų Sąjun
ga, Libija, Alžirija ir net Ira
kas, bet jie nenorėjo nei į vieną 
paminėtų valstybių vykti. Te
roristai nepaleis Schleyerio, kol 
jie,nebus saugioje vietoje.

Reikalai gali krypti kiton pu
sėn, nes olandų policija suėmė 
vokietį teroristą Knut Folkart. 
Nustatyta, kad jis palaikęs ry
šius su .veikiančiais Vokietijos 
teroristais. Olandai bandė su
čiupti ir moterį, gyvenančią su 
Folkartu, bet jai pavyko pa-; 
sprukti. Olandai gavo informa
cijas apie Folkertą iš vokiečių 
policijos.

savo pra-

Pasaulinio Banko ir Tarptauti
nio Monetarinio Fondo mitinge 
Washingtone, Robert S. McNa
mara .atsišaukė j .turtingas in
dustrines valstybes, kad iki 
1985 metų apsiimtų už $60 bili
jonų daugiau pirkti manufak
tūros gaminių iš neturtingųjų 
kraštų.-Nors ekspertų tvirtini
mu, importuotų prekių antplū
dis atimtų: apie tris milijonus 
darbų iš darbo žmonių rankų 
pažengusiose industrinėse sąly- 

_ ’,se^ tačiau, kaip McNamara ma-
industrinis pasaulis tokią;

■naštą, galis pakelti pavartoda
mas prisiderinimo paramos” 
priemonėmis. '- * - ’* i '

Savo adresą McNamara' ' bai
gė pareiškimu, kad tokia netur
tingųjų tautų ’ eksporto \ poten
cialo ekspansija yra reikalin
ga užtikrinti po du nuošimčius 
kikvienai galvai pagerėjimo 
skurdžiausiose tautose.

Natūralinų dujų 
stokos nenumatoma

WASHINGTON. — Federa
linė Energijos Administracija 
(FEA) pirmadieni pranešė,kad 
jei oras ateinančią žiemą bus 
geresnis kaip praeitą žiemą bu
vo, natūralinių dujų (geso- į 
namus pristatymas bus geres
nis,. negu buvo praėjusią žie
mą.

Tokį FEA viršininko John 
O’Leary optimizmą* nepaisant, 
kad dujų tiekimas yra mažes
nis, sukėlė faktas, kad varto
tojų taupymo dėka ir kad dau
gelis didžiųjų industrijų prade
da vartoti kitokį labiau pati- 
mą kurą, susidariusios geros 
dujų atsargos.

Jei ateinanti žiema būtų vėl 
nenormaliai šalta, tai tik kai- 
kur gal pasireikštų kuro trūku
mas. Kaip dabar, tai kuro trū
kumo rezidenciniuose distrik- 
tuose šią žiemą nenumatoma, 
pareiškė O’Leary.

KONGRESMANAI PATYLOM
PASIDIDINO PENSIJAS
WASHINGTON. — Atstovų 

Rūmai pasielgė negražiai ir pa
vojingai be debatų, arba iš ank-

Vėsus
Saulė teka 6:42, leidžiasi 6:41

> v <Š* •*'

sto paskelbimo priimdami bi- 
lių, kuriuo padidinamos kai ku
rios kongresininkų pensijos, 
Rūmuose savo kalboje pasakė 
atst. Dan Glickman (D-Kan.).

“Jei ši institucija toliau vis 
daugiau ir daugiau balsuos už 
save, po mažiau ir mažiau klau
sys Kongreso žmonių perspėji
mų liautis per užpakalines du
ris darius “gešeftus” savo nau
dai, tuomet 96-me Kongrese 
savo vietose matysime kitus”, 
perspėjo GlickmAn savo kole-

ii .yas.

4

rn««_pora metu grupė palestiniečiu, Irako valdovo padedama, buv&lsistpirinusi 
paveikslo centre matomame dideliame-viešbutyje; bet jiems nepavyko, Sirijos ko
mandos juos nuginklavo, buvo suruoštas karo: teismas, ir'prie matcmo patninklo visi 
septyni sukilimo vadai buvo pakarti. Dabar Damaske eina, pasitarimai Libanui atsta- 

. .s .'S tyti'ly taikai vesti.

WASHINGTONE ĮVYKO GANA GAUSI j. Amerikos kariai
PABALTIECIl DEMONSTRACIJA j pasiruošę kovoms

-Vokietija. —

PABALTIECIU DEMONSTRACIJA
JvaftSoi^i kalbą pasakė Ąenatorius-JRx>bert

VL ^d^ętijjįfe^Mntieji JAV ką
^^^HlblGTpNįHS.J<k'•^Praeitą.- ^šeštadienį Washingtone,■

Prie Lihėd'Ino paminklo'-Įvyko penkių:tūkstančių pabaltičių-demon-
tracija, kuri&I svabbižuŠĮąukalbą pasakė;senatorius Robert Dole..

V'-Jis priklauso Europos -bend-r senatoriaus ,ąr-kongreso; atsto-*
■radarbiayimo komisijai, ir. su-* vo^ ^ančioĄ^vetgtoš\\ Ilsėtu-

IS LIBANO
PALESTINIEČIAI PASITRAUKĖ 10

MYLIŲ NUO IZRAELIO SIENOS
Demarkacijos zoną kontroliuos Libano taikos 

daliniai, gavusieji naujus ginklus
TELAV1VAS, Izraelis. — Izraelio tankai, šarvuočiai ir ka

reiviams pervežti didieji sunkvežimiai pirmadienio popietę išva
žiavo iš Libano teritorijos, kurią buvo užėmę praeitą savaitę.Izrae- 
lis šitaip pasielgė pagal Amerikos ambasadoriaus rekomendaciją. 
Izraelis susitaręs su Sirijos karo vadovybe, kad demarkacijos zo
na būtų rami, be jokio šūvio. Izraelio karo jėgos buvo įžengusios 
į Libano pasienį, kai palestiniečiai paleido kelis artilerijos šūvius 
į Izraelio teritoriją, užmušė vieną kareivį ir sužeidė kitus du. Iz-. 
raelis apšaudė palestiniečių pozicijas Chiamo pašlaitėje, sudarė 
jiems didelių nuostolių.

SCHLEYERIO GYNĖJAI
PALEIDO 11 ŠŪVIŲ

Palestiniečių karo jėgos, Įsi
stiprinusios demarkacijos zo
noje, pasižadėjo pasitraukti 
nuo Izraelio sinos dešimties 

Taip pat . palest i-
prižadėjo neleisti nei

do -konferencijai. Jis lietuvius j pasakė senatais V. įDome- 
gana gerai paristą; .teisinę Lie-*nici,’seiLsE?šenj H. M., 
tuvos padėtą žino Jr keliais at-Į Mettzenbaun^ - kbngrėsp Latsto- - 
vėjais pasisakęs už sovietų ka- vas James Sl^c&afirikiti.De- 

monstracija jįssiškirsbė^be <dide- 
Šnių - iųcidėiitiĮ.Tėlęv^ija - paro
dė kelis demonstracijos: vaiz
dus, o spauda pasakojo, kad 
prie Lincolno paminklo buvo 
susirinkę apie 4,000 demonst
rantu. Daugumą sudarę lietu
viai, latviai ir estai, 'bet buvo 
didokas skaičius amerikiečių, 
kurie pritaria pavergtų tautų 
laisvei.

riuomęnės daliniai-, yra pasiruo
šę karo veiksmams, — praneša, 
United Press agentūra, pasikal

: bėjusi su kariais.
' Vyrai mažai tekalba, bet Vo 
-kietij'oje esančios moterys, pa-: 
sakoja’, kad joms jau išduoti vi- 

‘si reikalingi kovos įrankiai ir į- 
sakyta kiekiveną minutę būti pa 
siruošiusioms.

ro jėgų atšaukimą iš Pabaltijo 
valstybių. Sen. Dole-kalba ke
liais atvejais buvo plojimais 
pertraukta,-

Buvo lietuvių, latvių, estų
•• . vėliavos

Demonstracijoje plevėsavo 
lietuvių, latvių ir estų vėliavos. 
Daugumą demonstrantų suda
rė šių tautų Amerikoje gimęs 
ir mokyklas lankęs jaunimas. 
Plakatai reikalavo laisvės ir ne
priklausomybės pavergtoms 
visoms trims Pabaltijo valsty
bėms.

Geng. Haig tvirtino, kad so
vietų karo.jėgos dar nepuls Va 
•karų Europos, bet kareiviams 
duotos" • kitokios instrukcijos. 
Gal rusai todėl ir nepuls, kad 
gynėjai yra pasiruošę pastoti 
jiems kelią. Naujuos JAV dali
niuos yra didokas moterų skai
čius.

BONA. Vokitija. — Schleye- mylių ruožu, 
rio gynėjai netikėtai užklupti. niečiai 
prie Koelno vartų, visdėlto pa- Į vieno šūvio Izraelio kryptimi, 
jėgė paleisti į užpuolikus 
nuolika šūvių. Nustatyta, kad lių pločio. Palestiniečiai 
užpuolikai pirmais šūviais i._ '
šovę pirmojo automobilio 
šoferi ir ten sėdėjusį Vokie
tijos pramoninkų draugijos 
pirmininką Hahnsrj|f. Sehleje- 
ri. šaferis jokio ginklo neturė
jo,- bet palydovas buvo ginkluo-’ 
tas. Jis neturėjo progos. ,pavar-: 
tdti ginklo. ” ' ' ' |

Bet’ antrame . automobilyje 
kartu su Schleyeriu važiavusie
ji du sargai pajėgė paleisti į 
užpuolikus net 11 šūvių. Vienas 
paleido Į juos 7 šūvius, o antra
sis keturis. Bet vėliau užpuoli
kai juos nušovė. Vokietijoje ei
na kalbos, kad žmogaus grobi
kai jau perėjo Prancūzijos sie
ną, bet šios žinios netikros. Po
licija pataria nepagrįstų gandų 
neskleisti. Užpuolikai dar tebė
ra Vakarų Vokietijoj.

vie-1 Demarkacijos zona yra 15 my- 
i galės 

nu-i būti tiktai siaurame penkių my r 
lių ruože. Demarkacijos zoną 
užims libaniečių naujai sudary
tas taikos dalinys, gavęs nau- 
j us ginklus ir -reikalingą kieki 
amunicijos. Libano vyriausybė 
yrą pasiryžusi nuginkluoti vi
sus paritzanūs ir grįžti į nor
malų gyvenimą. Libano -ūkis la
bai nukentėjo karo -metu. Kra
šte trūksta maisto- ir būtiniau
sių pragyvenimo priemonių.

PLANUOJA KREDITUS
MOKESČIUI UŽ MOKSLĄ

Vieni šaukė — šalin žmogžu
džius iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos- ; į .

Kiti reikalavo laisvės paverg
toms tautoms. Trumpas kalbas 
pasakė disidentai Andrei Amai 
rik ir Pavel Litvinov. Jiedu pa
tarė kovoti už pagrindines žmo
gaus teises ne tik Pabaltijo kra
štuose, bet ir kitose Sovietų Są
jungos vietose.

Prasiveržė prie sovietų 
ambasados

Washington© policija davė 
leidimą suruošti demonstraciją 
prie Lincoln paminklo, bet ji 
nenorėjo, kad demonstrantai 
eitų į kitas Washington© vie
tas. Demonstrantus saugojo di
dokas policijos būrys, kad būtų 
tvarka ir saugumas, bet nedide 
lis būrys lietuvių, estų ir lat
vių jaunuolių prasiveržė prie so 
vietų ambasados ir ten pareiš
kė savo protestą prieš šių tau
tų pavergimą. Kalbėtojų tarpe 
nebuvo nei vieno įtakingeanjo

— Argentinos vyriausybė pa
skyrė didžiausias kareivines 
suimtiesiems laikyti. Policija 
suima įtariamus teroristus ar
ba jų pagelbininkus. Laiko sto
vykloje, kol įsitikina, kad suim 
tasis nepadėjo teroristams.

ROBERT DOLE

MILIJONAI ŠVARAI, 
BET TARŠA NEMAŽĖJA

CHICAGO— Apskrities stu
dija parodė, kad plieno liejyklų 
Chicagos srityje daromas ap
linkos teršimas per praėjusius 
5 metus ne tik nesumažėjo, o 
bendrai dar padidėjo, ypač Di
dinos Calumet srityje. U. S. 
Steel Corp. South Works ir Re- 

j public Steel Works liejyklos pri 
J pažintos “gana švarios”.
} Chicagos srities plieno kom- 
Jpanijų pranešėjas Warren Hull 
j pareiškė, kad South Chicago ir 
j Gary aplinkos (oro ir vandens)
] Svarinimui per 10 metų išleista 
' $65 milijonai ir $160 milijonų.

„Katastrofiška” tarša tebe
plintanti iš milžiniškų U. 
Steel įmonių Gary Works.

S.

KARUI VESTI MEDŽIAGA 
ETIOPIJĄ TEBEPASIEKIA

ADDIS ABABA.— čia esan
tieji diplomatai pirmadienį pa
sakė, kad nepaisant sukilėlių 
pastangų nutraukti trafiką so
stinės vieškeliu prie Raudono
sios jūros, iki Assab uosto, kur 
Etiopijos valdžia turi nuosavą 
alyvos refineriją, ištisi sunkve
žimių konvojai pasiekia sostinę 
su mažais pavėlavimais.

WASHINGTON. — Senatorių 
Bob Packwood (R-Ore.) ir Da
niel Moynihan (D- N. Y.) pir
madienį įteiktu įstatymo pasiū 
lymu numatyti taksų kredi
tai kiekvienam amerikiečiuiJcu- 
ris turi apmokėti tuiciją už mo 
kslą mokyklai. įskaitant ir pa
rapines mokyklas.

Pagal tą planą, mokesčių mo
kėtojui būtų leista pusę už moj 
kyklą mokamos sumos, dau
giausia iki $5C0 kredito, nus
kaityti iš sumos, kurią jis yra 
skolingas mokesčiams už savo 
pajamas. Įstatymas apimtų vi
sas mokyklas nuo pradžios mo
kyklos iki universiteto, api
mant ir, technikines bei profe
sines mokyklas.

Sen. Packwood apskaičiavo, 
tai reiškštų $4.7 bilijonus ma
žiau mokesčių pajamų 1980 me 
tais — reiškia apie vieną nuo
šimtį mažiau iš numatyto 
1980 metų biudžeto.

Packwood išvedimu, jei visi 
tie 7.7 milijonai mokinių ir stu
dentų, dabar lankančių priva
čias elementarines ir aukštes- 
nias mokyklas arba aukštojo 
mokslo institucijas, pereitų į. 
mokesčiais paremiamas moky
klas,, tai kraštuotų po $17 bili
jonų kiekvienais metais.M

Demarkacijos zonos paliau
bos buvo sutartos Telavive ir 
patvirtintos Damaske. Sirijos 
karo jėgos buvo pasiruošusios 
įžengti i demarkacijos liniją, 
bet Amerikos ambasadorius pa 
reikalavo, kad jos nejudėtų iš 
vietos. Palestiniečiai buvo pasi
šovę visai išnaikinti demarka
cijos zonoje esančius falangis- 
tus ir krikščionių apgyventus 
kaimelius. Abi pusės sutarė,kad 
Libano krikščionių naikinimas 
ne tik privalo būti sustabdytas, 
bet jiems teikiama reikalinga 
protekcija.

Sutarimas liepia demarkaci
jos zoną perimti Libano taikos 
korpusui. Libano vyriausybė 
yra sudariusi taikos dalinį, ku
rio pareiga nuginkluoti visas 
ginkluotas grupes ir grąžinti 
taiką visame krašte. Vyriausy
bė nori, kad krašto gyventojai 
tuojau įsitrauktų j gamybinį 
darbą. Bus imtasi priemonių, 
kad palestiniečiai iš Sirijos ne
galėtu įsivežti daugiau gink
lų. ‘ ..

Izraelis iki šio meto teikė ka
ro rrz.ziagą puolamiems krikš
čionims. Palestiniečiai buvo pa
siruošę kirsti mirtinį smūgį kri 
kščionims, bet Izraelio artileri
ja gerokai pristabdė palestinie
čius. Tankai ir šarvuočiai pri
vertė palestiniečius pagalvoti, 
ar verta tęsti kovas. Izraelio 
artilerija likvidavo vyriausią 
palestiniečių štabą Chiamo ur
vuose. Palestiniečiai galėtų 
pastoti kelią keliems Izraelio 
tankams, bet jie žino, kad prieš 
Izraelio aviaciją ir pėstininkus 
savo pozicijų jie neapgins, Be 
to, Sirijos karo vadovybė nono- 
ri pasienio kovų. Sirija nenori, 
kad Izraelis užimtų Libano pa
sienio zoną.
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Guvus Vincė Amtrfkejv
Guvus Vincė H Žemaitijos at

važiavo pas savo dėdę į Amert-

1. Administraciją
2. Agentų, verbavimas
3.. Amatų .klausimas ,

Algiuko sapnas pradedant mokslą Montessori Vaiky nameliuose*

— Mielai, 
norėsite du 
dolerius, ai 
6 dolerius?. 
Klausimu 
Vincė.

Magaryčios

S' uz 
ats i^id šuo 
Stalino Jai

— National Endowment for 
the Arts paskyrė p-lei Le Anu 
WTichusky $t>,000, kad rtufil- 
inuotų, kaip dideli minkšto po
pierių gabalai, nukritę iš lėktu
vų, ritasi žeme. Sen. Proxmire 
už tai suteikė mėnesinę "Auksi
nės blusos’ premiją. P-lė Wil- 
chusky į tai pareiškė, kad “me
nininkai turėtų turėti laisvę 
dirbti be politinių kontekstų”.

tas. isa jm pasidarė; bubną ir su 
lazdomis Jsz naujo .dvyliui -kai
lį Įpylė. ■

Reikia' iszmintingai ant,svie
to; apsieiti,'per paleistuvystę sa
vą -nelaimingu nedaryti, ivargus 
iri procę amkentėti, ■j£app45rišr> 
nukenezia ,ir benlaiko - amžiną 
gyvenimą nesiskubinti, nes ten 
nelaimingi nusidėjėlei eina ant 
didęsntių apsunkinimų, ne kad 
kentėj o ant; žemės.. Nusidėlelis 
nelaimingas ir ten gaus pilti. .

(Iš Pamokslai Iszminties ir 
Teisybės 3čios laidos 1906 m.).

25. Pasienis — muitinės
26. Paskolos lakštai ...—.....
27. Paštas — susižinojimas

• Ištroškęs žmogus eina'prie 
šulinio, bet ne šulinys prie žmo
gaus, taip kaip kalbas neina 
prie Mahometo. Don Pilotas

— National Review rugsėjo 
30 nr. rašo, kad artimi valdžios 
sluoksniai praneša apie admi
nistracijos strategiją dėl Pana' 
mos kanalo: atiduoti jį legaliai 
diktatoriui Torrijos, o vėliau 
Bert Lance turėtų atgauti pa
siskolindamas.

— Kovotojai prieš nuginkla
vimą piliečių atsiekė vieną iš 
didesnių laimėjimų Massachu
setts valstijoje. Ten priimtas 
įstatymas, numatąs automatiš
ką vienerių metų kalėjimo baus
mę už laikymą vandeninio pis
toleto, žinomo BB gun vardu, 
švarios aplinkos mylėtojai žy
miai laimėjo Detroite. Ten iš
leistas potvarkis, kad arkliai 
miesto centre turi dėvėti 
tykius.:

—- Afrikiečiai prilaikė Ame
rikos demokratinį rinkimų prin 
cipą: vienas asmuo turi tik vie
ną baįsą, bet afriekteciai tai- 
gali daryti tik vieną kartą.

(VYTIS) . , . .
Remdamasis Lietuvos 'Konstitucija (97 str) atlei

džiu Ministrą Pirmininką ats. pulk. Antaną Merkį ir jo 
sudarytą Ministrų Tarybą iš pareigų ir skiriu Stanislo
vą Lozoraitį Ministru Pirmininku. ’ r . ■.4"

Kybartąi, 1940 m. birželio mėn. 15, d.
? K *

_ ; \ . (pas) Smetona^

Respublikos Prezidentas
A (Bus daugiau) '

• Perskaičiusi spaudoje ben- 
druomenininkų panegyrikas, 
durų rankena sakė: “Mane visi 
pirmiausiai pasveikina”.

• Plunksna, bandė įrodyti, 
kad ji parašė knygą.

• Alvudininkai turėtų gerbti 
gyvulį, o ne žmogų, nes gyvu
liai gerdami turi saiką.

• Ne vien šukos pasišiaušusį 
suglosto. Juo kaliną dangau 
glostai, tuo daugiau jis šiaušia
si. Kalakutui nesvarbu prieš ką 
pūstis ir šiauštb.

• “Gyvcniirfžh tHinipas; rei
kia naudotis ja gėrybėmis’’, — 
pasakė jauna plaštakė ir puolė 
j žvakės liepsną

e Mano sūnus yra niano» o 
kaimyno

Attina vakaras, menuo pro langą žiūri, 
Nakties gelmėje toks vienišas esi. 
Tavyje laumės gaj šimtus laužy sukūrė, 
Kas užgesys, kas užgesys? 

(V. Jonikas

rėk, kaip smarkiai 
— aiškino eilinis, 
jam atsakė:

Tai kas? Juk 
paltį...

Kongreso komisijos, tiriančios Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir kitų komunistų okupuotų kraštų pagrobimo 
aplinkybes, užsiregistravę lietuviai liudininkai pagal 
paskiras vietoves. (Pirmoji skaitlinė reiškia liudininkų 
skaičių, antroji — paskirų parodymų skaičių).

Jungtinėse Amerikos Valstybėse:
California 11—39, Connecticut 14—39, Illinois 135— 

261, District of Columbia 8—12, Indiana 6—19, Iowa 1—

56, Minnesota 1—1, Montana 2-^, New York 21—34, 
New Jersey 3—3, Ohio 131—271, Oregon 1—7, Pennsyl
vania 35—'63, Rhode Island 1—5, Wisconsin 18—30.

Kituose kraštuose:

Ar jūs man negalėtumėte iš
rišti 18 dolerių banknotą?

Tik sakykit, ar jūs 
banknotus po 9 

tris banknotus po 
— atsakė taip pat 

Apalachijos guvusis

• Tik teismas reikalauja liu
dininkų, kai tiesa yra savaime 
aiški.- Todėl dažnai atsitinka 
kaip Tolstojaus romane: kur* 
teismas, ten neteisybė.

(Kas ant .szio svieto yra 
laimingas, tas ir po smert bus ne
laimingas).

Dvylukas buvo sveikas, labai 
gražus buliukas; kur tik jis ėjo, 
visados sau "vienas kalbėjo: mu, 
mu, mu- visi isz kelio, mu!

Kad trip jis mandravojo, pa
sitiko ne vieną, kuris jam neno
rėjo isz kelio trauk tiesi; su tais 
reikėjo persiveikti ir trip besi- 
rimavodamas pasigadino. Ma
no dvylukas dabar-pradėjo sir
ginėti, paliego ii' kas sykis la
biau nyko. Sunku jam buvo 
skaudėjimus kūne savo kęsti.

Ir dar to negana ;artojas kuris 
jo netikumąkitų sykių atsimi
nęs, uždėjo ant jo kaklo jungą; 
ir su batogu varė arti. Dvylukas 
tada dusąvoj vaitojo ir graudžri 
apsiverkė.:

Paskiaušri kad sirgdamas nu
sidirbo, jam iszrodė, kad ap
sunkinimų savo r negalėjo nu
kentėti; dėlto, perpykęs ant sa
vęs keikė ir szaukė sau smertį; 
jis mislyjo, kad numirdamas 
iszsivalnins nuo sopulių ir sun
kybių žemės; tai pamislyjęs tuo- 
jaus pagaiszo; rakabs nuėmė

Argentina 12—27, Australija 27-—48, Belgija 1—1, 
Bolivija 1—1, Brazilija 3—4, Didž. Britanija. 1—1, Itali
ja 13—26, Kanada 143—246, Šveicarija 2—3, Urugvajus 
2—2, Vokietija 147—356. ,....... • „ -

JAV-se 482 liudininkai,-991 parodymas. Kitur 351 liu
dininkai, 715 parodymų. '

Nr.-2.'-. ,

— Kalifornijos gubernato
rius Jerry Brown pasirašė įsta
tymą, draudžiantį duoti homo
seksualams ir lesbietėms tarpu
savio vedybų leidimus. Tuo la
bai patenkinti keliaujantieji nuo 
namo iki namo pardavėjai; 
jiems nereikės kelti nemalonų 
klausimą, norint žinoti, kuris 
vyriškių yra Mrs. Jones arba 
kuris iš moteriškos šeimos yra 
Mr, Smith?

— Kai kubiečių apmokyti ir 
rusų apginkluoti Angolos žan
darai užpuolė Zaire respubliką, 
jie sutiko pasipriešinimą pig
mėjų, ginkluotų lankais ir strė
lėmis. Jie išvijo žandarus. Ka
riniai ir politiniai ekspertai da
bar ginčijasi, kas nulėmė per
galę: ginklai ar pasiųsta $60,- 
000 vertės Coca cola karinė pa- 
gelba?

Pareigingas korporalas
Korporalas gavo įsakymą lais 

lyti žolę prie vyriausios dalinio 
būstinės kasdien 5 vai. popiet. 
Tam darbui jis paskyrė sumanų 
eilinį ir jį prižiūrėjo. Vieną die
ną smarkiai lijo- Kaip tik 5 vai. 
korporalas rado eilinį kareivi
nėse gulintį ir sakė:

— Kodėl tu guli, o žolės ne
laistai, kaip tau buvo įsakyta? 
Tu privalai dabar žolę laistyti!

— Bet, korporalai. Sir! Žiū- 
lauke lyja, 
Korporalas

dabar, kai kurie mūsų giminės 
atstovai (moterys, vaikai) taip 
tebedaro. Vėliau pramoko muš
ti ir smaugti plikomis rankomis. 
Bet tikroji kultūra prasidėjo, 
kai žmogus išmoko smaugimui 
panaudoti kilpą. Gaila, kad 
kultūros istorijoj nėra vardo to 
didžiausio visų amžių išradėjo- 
Nėra ir vietos atžymėta.

Negalima tikrai pasakyti, kad 
tas didžiausias išradimas buvo 
padarytas Cicero, III., ar kitoje 
panašioje vietoje. Greičiausia, 
kaip ir visi kiti didieji išradi
mai, buvo atrastas pasaulio sos
tinėje Maskvoje, kuri iki šiol 
gali pilnai didžiuotis aukščiau
sia technika toje srityje.

Korimui reikalingos kartuvės, 
r kurių istorija, irgi ,ilga. Seniau 

• 7uvo naudojama paprasta sau
sa šaka. Vėliau — koks nors 
stulpas ar vartų skehsinis,. gi 
labar jau yra žinomos Įvairiau
sio tipo specialiai pastatomos 
kartuvės. Aukštesnė kultūra — 
tobulesnės kartuvės. Tobules
nės kartuvės aukštesnė kul
tūra. Kartuvės kelia kultūrą.

Ir korimo būdai Įvairūs. Ga
li būti kariamas žmogus už ko
jų, už rankų, bet populiariausiai 

kilpa ant kaklo.
Kartuvės dabartinio kultūri

nio lygio pasiekė tik dėka dar
niam Įvairių visuomenės sluok
snių bendradarbiavimui ir at
skirų asmenų pastangomis, pra
dedant Aleksandru Makedonie
čiu. Neronu, Ivanu žiauriuoju* 
Muravjovu koriku ir baigiant 
Hitleriu. Stalinu. Berija, Suslo- 
vu ir kitais jų tarnais.

Koks mūsų indėlis kartuvių 
kultūrai? Vytautas korė nepa
klusnius bajorus, lageriniai kul 
turininkai projektavo korimus 
sutvirtinimui savo patvaldys 
les. dabar jie ėmė posėdžiauti 
su Maskvos korikais.

Jau buvo minėta, kad ka
riant. reikalingas bendradarbia
vimas. Paprastai nesusipratęs 
elementas, kariamas, spardosi, 
kandžiojasi, triukšmą kelia, ne
kiša galvos kilpon, nenori su

žinoma, tas kilnus darbas 
truputi nemalonus ir sunkokas, 
bet būtinas ir labai naudingas 
kultūros pakėlimui.. Tikėkimės, 
kad netoli tas laikas, kai šis 
darbas žymiai palengvės. 0 tai 
bus tada, kai partija tiek per- 
auklės žmones, kad jie patys kiš 
galvą kilpon, laimingai-, šypso
damiesi', galėdami prisidėti prie 
k ui tūros: pakėlimo.

Ivarro žiauriojo laikai^ bajo
ras, gavęs’iš* caro virvelę 
jo, kas reikėjo daryti, 
siūlydavo kilpą 
liuko nušokdav 
kais kiekvienas teisiamasis pats 
prašydavę aukščiausioj baus
mės. Yra ir dabar gerų^ženklų; 
rodančių didėjantį susipratimą 
kultūringai bendradarbiai! tk 
štai, su korikų atstovu pasikal
bėti jau patys laisvu noru ir ne
varomi gražiai susirenka; Gali 
būti, kad tarp tokių sąmoningų 
vyrų jau ir šiandien atsirastų 
ne vienas, kuris pats galvą kil
pon kištų.

Tikėkimės sėkmės. 
Niujorkas, 1966

Nepavyko apgauti
Netikrų pinigų spaustuvės ko

rektorius buvo neatydus, todėl 
vietoje 20 dolerių banknotų bu
vo atspausdinti 18 dolerių bank
notai. Netikrų pinigų platinto
jui gaila buvo išmesti šiaip vy
kusius banknotus, todėl jis nu
tarė pabandyti iškeisti tolimoj 
provincijoj. Apalachijos kal
nuose jis įėjo į krautuvėlę ir 
klausė:

e Vogtas cukrus yra saldes
nis, svetima moteris meilesnė, 
už tvoros žolė žalesnė, uždraus- 

! tas vaisius skanesnis.

e Pralaimėjęs lenktynes kiš
kis teisinosi: “Būčiau laimėjęs, 
bet uodega trugdė”.

t Kam dar ginčytis, kai tie
sa yra tiessa? Bet tiesa sukelia 
daugiausia ginčų.

t Laikas parodo draugus ir 
priešus — tikrus ir tik įsivaiz
duotus.

Amerikos Lietuvių. Tarybos . vykdomajame komite
te gąuti lietuvių liudininkų parodymai‘įagal Jpaskiras 
sritis. . . ' - > - ; > .įbhz C4C.A i

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERDIAVTČIUS

ga alingos meilės ir tokių pat 
moterų. Kartą viename baliuje 
prie jo prikibo gyvnaŠlė ir visą 
laiką maloniai kalbėjo. Atsiski
riant ji praš$ duoti dėdės tele
fono numerį, kad gagėtų pa
skambinti. Vincė atsakė:

— Numeria yra telefonų kny
goje.

Gyvanašlei teirauj antis pa
vardės, gavo tokį atsakymą:

— Jo pavardė ten taip pat

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tęsinys) f >

Tolimesnėje eigoje turėti} būti pasirūpinta byla per
kelti į Jungtines Tautas ir tęstr kovą iki laimėjimo, de
dant pastangas išgauti Jung. Tautų nutarimą, smerkian 
ti bolševikų klastingą Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų 
pagrobimą, įsakant pasitraukti ir atstatyti pavergtoms 
tautoms nepriklasomybę. Dabartinė proga yra vieninte
lė per JAV Kongresą ar kitas institucijas laikyti Lietu
vos klausimą gyvą tarptautinės politikos plotmėje.

r;j Taiaias 
Bylos Parengimo Vedėjas

Chicago, 1954 m. lapkričio 8 d. < <
Priedas: Dvi santraukinės pavaizduojamosios lentelės.

vNr.Į ■ . '

6. -Asmenų 
‘ f 'Aukščiausią

9. Darbo ' 'kiaušunti^^^^Į
10. ^Deportacijos
11. Geležinkeliai .-.„_k—9
12. Įvairūs klausimai 302
13. Kariuomenės sovietizacija... 66
14. Kultūrinis gyvė.]lim^.^įį;24
15. Laivininkystė
16. Lenkų (atbėgėlių) klaus. iA 4
17. Lietuvos okupacija, ą;;---- „~68
18. Liaudies seimas - 187
19. Lietuvos prijungimas 32‘ .
20. Medicina ___ 9 . .
21. Miškininkystė ...— 13- -
22. Mitingai .... —:----- .... 27
23. Mokykla — švietimas _  103

Bendradarbiavimo 
istorija

Į Santa Ana, Cal., išvietintos 
‘•pelėdos” 1966 m. vasaros uuine 
ryją Padlaižis Kubilninkas rašo 
ąpia kultūrinį bendradarbiavi- 

dabar jau tapusį genocidi
niu Sonnenfeldo doktrinos 
vykdymu. Duodame to bendra
darbiavimo ištraukas: 
? “Kai atsistoja priešakyje toks 

:4alykas, kaip kultūrinis bendra
darbiavimas, tai, žinote, gerb. 
ponios ir ponai, tik pažvelgęs, 
luojaus pastebi jo pašaknyje dvi 
apvalias sąvokas, kurios, irgi, 
dvilyjės, dviskiltės.

"Dabar kai kas visai nevyku
siai bando bendradarbiavima 
pakeisti bendravimo sąvoka. 
Aišku, kad tokie bandytojai ne
pataiko į skylę. Bendravimas 
yra bendravimas, bet ne ben
dradarbiavimas. Jei Adomas su 
Tėvą būtų tik bendravę, tai jo- 
kio progreso nebūtu padarę. Bet 
kai bendradarbiavo, tai šian
dien mes čia turime ir Pelėdą, 
ir Trečiojo Kaimo kolektyvą, ir 
kubilninkus, ir tave skaityto
jau^ su manim, ir, bendrai, vi* 
Uokeriopą progresą-

Bet visur yra du galai. Ir jei- 
gu pažiūrėsim, kad ir į bendra
darbiavimo antrą galą, t. y. at
virkščiai, tai pamatysime ne 
progresą, bet regresą.

Aišku, pradžioje Adomas pats 
vienas vaikštinėjo sau po rojų. 
Taip sako visi šventieji raštai. 
Basas, neturėjo kedilako nei 
forduko, be kelnių. Nebuvo ir 
Ashbacho. Neaišku, ką jis gė
rė ir kaip nenutroško. Vėliau 
Atsirado Ieva, bet ir toji, labai 
Atsiprašau, visiškai plika. Ir 
kai užeidavo noras būsų pro-. 
Hviui jd pabausti, lai plika plaš 
tika plodavo stačiai per minkš-

Dar nebuvo, galima šaky-* 
U, jokios kultūros. Ir praėjo ne- 
itiAAai laiko, kol buvo padarytas 
iibk* Joks progresas, kol Kai- 
bIs šiaip taip išmoko užmušti 
iiiio bfolj Abelį.
/ Aišku, pirmieji žmonės ilgai 
ĮąrgOv )>likomis rankomis ir 
d&hliniis gynėsi nuo priešų, kol prasti, kad tuo būdu i is priside 
Ūttioko žmogaus užmušimui da prie kultūros pakeli 
fi&Varioti Akmenį ar baslį. Bet kia bendradarbių j j priversti 
tifi drtr nebūto kultūra, nebent J įkišti galvą kilpon ir taip priri- 
♦i* pirmosios jos prošvaiste, 'dėti prie kultūros pakėlimo. 
*’"Ptimityvus žmogus kandžiojoj Vot. tavarišč, tai ir yra kultū- 
dxntimis, nagais draskė. Dar ir rihis. bendradarbiavimas...

29. Policija .........  ............. 27
30. Religija —...........— 59
31. Rezistencija ----------............. 8
32. Sovietizacija (bendrai) ..., 22.
33. šaulių' Sąjunga •_________  11
34. Teisė — teismai ............ ..... 12 i
35. Žemės Ūkis ....——  69
36. Žudymai (civilių gyv.) .... 75
37. žudymai.: (kalinių) ........... 47
38. Lietuva .1940-1953 mt. ......  22

Iš viso r.....A..:^.. -1706 > parodymai
t -ša. : “Kybartų Aktas”
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Šventadienis (Angį, plėšinys)
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' ’ • Lengva .gerti degtinę,y bet 
bet sunku. pagirioti,. lengva po-

reiŠk^iųslbęigiaųįūs . rašymus, 
-ja/yei^įoš; gairėse užsib-

Paa mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

f/'jJfAU^ĖNOŠE GALIMA GAUTI:
i. j. Au^astaičip ANTANAS SMETONA ir jo veikla, 156 psl.
J minkšti viršeliai ------- l-L.----- .----------------------------- $2.50
į X; AugUstaifioV-V  ARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT- 
;> SIME^MUS, 36 psl, minkšti viršeliai------------------- $1.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI

MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai------- $2.00
4-Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 

minkšti viršeliai, 52 psl._’._____________________ $1.00

fe darbai.

f. Iki šijM mūsų Spaudos KJu- 
Maą- reiškėsi ^augiausia tik lie- 
Hivių' Išeivijos laikraštinės 
spaudos neigiamybių •’ aiškini- 
ĮnaišJ kėlimais ir pa-
sraerkimals, kaip yra numaty- 
£ajo idėjinės veikios gairėse. 
Tas., gerai, tiktai dar

paskaitas, diskusijas, minčių 
pasidalinimus (vad. simpoziu
mus) spaudos klausimais. Savo 
klubo rėmuose tokių paskaitų 
su diskusijomis jau turėjome, 
bet viešų, visiems lietuviams at
virų — dar ne. Darykime jas, 
pvz., kad ir taip dažnai mūsų 
spaudoje linksniuojamos, bet 
rimtai nenagrinėjamos spaudos 
etikete klausimais.

4. Toliau, kaip irgi matėme,

IU ISTORIJA
įtartini, S0 meto
tu* darbu* 664 p«l. Kalu*

šiškai, į nieką neatsižvelgiant, 
platinamo romano “Sauja ska
tikų” šlykščiausią, pornografi
ją ir okupanto propagandą ja
me. Vienbalsiai Klubo susirin
kimo priimtoji rezoliucija turi 
būti jo Valdybos įvykdyta pil
nai, kaip joje pasakyta, nes an
traip ji nepasieks tikslo. Ja ko
voja Klubas ne tik kaip spau
dos draugija, gindamas , mūsų 
grožinę literatūrą nuo jos už
teršimo pornografija, bet . ir 
kaip . Lietuvos .laisvinimo drau
gija, nes jis pasmerkia ir bolše-. 
vikinę okupanto propagandą- ta 
me romane.

LAST YEAR 2ASO 5CHO0U: 
AGE CHILDREN BSTWBBi t 
THE AGES C- 5 AN P M, 5 
WERE KILlSD BY MOTOR ’ 
VEHICLES *4 THE US,' 
Charles m. mates,< 
PRESIDENT Cš THE CHICAGO 
motor club, asks criyfss 
TO BE ESPECIALLY ALERT 
FOR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL iŠ M SESSION

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

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gvtt»n — MINTYS IR DARBAI, 259 p«L, lipančiu*“ 1906 

metų Įvykiui, Jablonskio Ir Totoraičio jauna* dienai ir rant- 
rūpinlmą. _________________________________

Dr. A. J. Giman — DANTYS, jų priežiūra, rveikata Ir groži*.
Kietais viršeliai*, vietoje $4.00 dabar tik __________
Minkštai* viršeliai* tik _________________

Or. A. J. Gutwn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS.
Kelionė* po Europą įspūdžiai. Dabar tik __________

yra Mažvydo apibendrinamo po
būdžio žodžiuose, skambančiuo
se kaip tylus skundas paskutinia 
me laiške (1561): "lt jeigu mes, 
vargšai ir nelaimingi lietuvių 
pastoriai, neturėtume tavo švie 
sicsios aukštybės lyg kokios gai 

oje g;r- 
•į ikštys- 

ifualėtunie iš- 
•bjos? dėl siin-

Khibas visokeriopai remia Lie
tuvos laisvinimo veiksnius, kad 
jis daro, kas įmanoma, pašalin
ti jų darbo kliūtis ir kelia aikš
tėn pasitaikiusias ,jų darbe ne
geroves. Toje srityje Klubas ir 
gi.dar, galima sakyt:, nieko nė
ra nuveikęs. Todėl būtų pravart 
tu jam susidaryti ir šio darbo 
programą be1 ją vykdyti. Nesa
kau, kad Klubui reikia imtis 
kokių .“susipykusių” veiksnių 
(kaip, yą, ALTo su LB) “sutai
kymo”, lyg kokių mažų vaikų 
ar kokių botagais apsišmaukš- 
tęlėjusių piemenėlių, o nesuta
rimo klausimą aiškinti rimtai, 
iŠ esmės ir padaryti iš to išva
das. Taip reikėtų aiškintis 
ypač teisinės problematikos ne
susipratimus ir ginčus. Tai vis 
Klubo, veiklos gairėmis užsib
rėžti darbai, vietomis dar net 
ir -visai nepajudinti jų dirvo
nai.’

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai---------------$8 00
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,

•minkšti viršeliai _______________________________________ -50
3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE PRISIMINIMAI,

296 psL, minkšti viršeliai —---------------------- —-------------
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.

: 166 psL, minkšti viršeliai —-----------------------------------------

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
Knygas galimą gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money

orderį tokiu antrašu:NAUJIENOS
„1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

pabal savo kilnius tikslus 
tįžsft>rėžirhus savo idėjinės veik veiklos gairėse pasakyta, 
Ibs^airės^ ' .' .■■'

» f. Klubo idėjinės veiklos gąi- 
EjŠęje,' kąii>> niątėJnę,. . pasakyta, 
kad ji skatina ir organizuoja lie 
^ayit^’"lųriučĮus’ .žurnalistinių 
Hįebėjnn^ "bendradarbiauti mū- 

spaudoje? ' Redaguodamas
/'Tiesos7 Žbdr?-- -“Naųjie- 

5(08^ -iS'/gaBfuisavo bįidradar- 
Jįų n^Jfe‘RųsĖatraipsndių; ąr 
Šiaip* špaūdos: gabalėlių paštebė 
•jžiuf kad: įneš tūriirie daug turin

*? gebėj hh ą7 - / gražiai-' ~' reikšti 
^aintf spa'udos'-šodžiūj-'tik netu- 
įfečių"Mrąšdš: -plačiau -spaudoje. 
:Eašyti^ Kįubd^pareiga: prie-' to- 
^ųytebėjimy žifioftių -prieti ’. .ir 

'įtraukti spaudom-nuolati-
^ųa’bŽBdrgdarbiūš.- >• : ;- ;

: 2. Iki -š^Į mūsų Klubas ąiš-

Baigdamąs laišką, Mažvydas 
nusižeminęs maldauja hercogą,’ 
kad jį, labai silpnos sveikatos ir 
nemokantį ūkininkauti žmogų, 
teiktųsi išvaduoti — paimtų že
mę, o duotų metinį išlaikymą iš 

ir jis galėtu atsidėti stu- 
oris.
Hercogas prašymo nepatenki- kiaus 

no. I iko Mažvydui ūkis ir drau
i ge visokios bėdos, nemalonumai
• rūpesčiai. Būta ir smulkių ki 
virčų <’ėl žemės ribų (kartą vie 
nas valstietis net praskėlė Maž-

i vydui galvą dėl pievos sklype-

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

te* Uite •tspeuscfiBtą, Ir galim* gauti knygų rinkoje

IKICAGOS LIETI
AMM AMėee rpraMntl 
■JM Metusi ir fa i

AMrfkaą Lletorfa ffiarljoe Driugija. _ _

CttMb tpraijfa jHrmif Chieagon ttvtžiivęg lietarlg, pirmo* 
rajnfotUm, fa ffargi&fauofaa šalpos dnugljoa, rtatytos baJU 

iBurifaal, tariu ▼fao buvo 121, 41 teatro draugija, 48
RrffaSK Aarai. F ir 314 veiklesniu žmonių biognfi-

4otw»ental hitalHXku. foeailiitfahj, lahvamanlkkų Ir 
alMktl darbai, iateigtoę mokyklom, tkaitykloa, ban-

kr A
knyfi ItUrtL, pniomi panirti Md arba Money 

*1 a.MkM
AMElUKOe UKTŪVTŲ STORUOS DRAUGUOS

: vardu far padurti
. ITtt BatoUd 84, OI

S4VJ1EJMSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO 
y : pamarį

fcmiteW Ir pavatolah aprašo Pamarį/senos !• 
»HĮoUį~Tr: gawrij. 1^80 Uetvtfikį . vUtovardEv sąrašas. Knygos IX. Naujomis jėgomis

Man teko vadovauti Lietuvių 
Spaudos Klubui nuo jo įsistei- 
gimo iki šių metų pradžios, ka
da aš susirgau sunkia širdies 
liga ir turėjau pasitraukti iš 
Klubo pirmininko pareigų. Po 
kurio laiko buvo išrinkta ir nau 
ja Klubo valdyba: inž. Grožvy- 
das Lazauskas, amerikiečių in
žinierių žurnalo redaktorius, re Titikuoti, bet sunku nešti'blogo 
daguojąs ir mūsų čikagiškę politikavimo pasekmes, -.

txoo
G«llnx taip pat uHlokytl pektu, ataluntua S*k| arba money orderį prie 

nurodyto* kalno* pridedant 50c. perilunHme lllaldome.

nuo nepagydomos ligos/ĄĖ^ūY- 
lei bernas nulaužė koją ir pa
bėgo... Tuo būdu neišsikapštau
iš sunkumų, vargų, neturto...” 1 gas. Nemaža tiesos, tur būt,

vhto¥«rdživ sąrašas,

reidą- pridėti- dar 50 testą. 
fe/ŠAPJIENOS

M WWS

Mažvydas gavo geros ir ar
čiau esančios žemės ir tikėjosi 
su savo šeimyna gana gerai pra 
gyventi. Tačiau 1555 m. išleis
damas svainę už A. Jomanto ir'pires 
kreipdamasis į hersogą pašalpos 1 dij 
kukliai vestuvių puotai, nurodo 
pasigailėjimo vertą savo vargą, 
o dar po trejų metų taip apibū
dina savo ūkininkavimą: “...pra
gyvenu iš ūkininkavimo, kuris 
man, silpnos sveikatos ir įvairių 
ligų nukankintam žmogui, dėl 
šeimynos ir darbininkų... neišti 
kimumo taip nelaimingai seka
si, ...kad aš kartais pritruksiu 
būtiniausio maisto... Iš tos pa
čios 70 markių algos esu privers 
tas įsigyti ne knygų ar kitų da
lykų, derančių mano asmeniui 
ir pareigoms, o tekiniu, vežimų, 
piūklų, piautuvų ir kitokių ūkio 
padargų. Be to, paprastai iš Že
maitijos Lietuvos atvykę berną, 
...pridarę nuostolių, prisirinkę 
drabužių ir kitokių apyvokos j 
daiktų, pabėga. Iš tos pačios al-1 
gos kiekvienais metais tveriu ii- j 
giausias tvoras apie laukus ar 
ba jas taisau,... praėjusiais me
tais buvau pirkęs tris arklius ir 
vieną kumelę, bet tų pačių me-

NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL, Wednesday, September 28,1977

zff" gauti knygų rinkoje

POLITIKA
Amerikos lietuvių pastan- 

->1Q3 psL Kaina |1JO.

50 čekis arba Money Orderis 
t bi •pasiųstas tokių adresu:

aukštybės ly 
lestingumo dievybė 
siojoje Prūs.jos k 

lokiu būti 
vii savo p 
<*s vargų

is dėlto ga utinę išvadą pa 
daryti sunkoka. Laiškai n.šyti 
re šeimos nariui ar geram drau 
gui. norint painformuoti, pasi
guosti, atverti širdį, bet valdo
vui, kurį reikia paveikti ir įti
kinti, kad būtų šis tas gauta, lai 
mėta. Todėl kiekvienas žodis čia 
pasvertas, apgalvotas. Dažnai 
naudojamasi konvencionaliomis, 
tradicinėmis, galima sakyti, pri
valomomis formomis Bei formų 
lėmis. žinotina dar, kad laiškas- 
mėgstamiausias, išpuoselėtas hu 
manistų ir humanistinio išsilavi 
nimo žmonių literatūrinis žan
ras. :a »'■:

“Sandarą”,. ••■'LVLS pirminin
kas; vicepirmininkas Martynas 
Gudelis, “Naujienų” redakto
rius, pasilikęs iš senosios val
dybos šioj e • ;nau j oj e; Kazimie
ras Tautkus, mūsų publicistas, 
rašąs “Laisvoje Lietuvoje” ir 
“Drauge”; daūgiausia jtarptau
tinių ; santykių klausimais; iž
dininkas Antanas -Marma,. dar 
naujas, bet aktyvus Klubo na
rys;; sekretorė Antanina Rep-ti 
šiene,aktyvi- Klubo marė nuo 
pat' jo i Įsisteigimo,: ■ taipgi; (B) 
LB vaIdybosmarė ',gi'. Klubo na
riai pasiliko k’an,-Vaclovas Za- 
kapauskašL-dr’Jonas’ Kreivėnas, 
žinomas mūsų veikėjas/* buvęs, 
Sibit-o' tremtinys.-ą Taigi,' nau- 
jojr’-KIubo valdyba turi • stiprių 
jėgų’ ir laukiama iš jos darbų 
gerų: rezultatų,.. Sėkmės-

(Pabaiga)

L . 5.' Ypač rimtai mūsų visuome 
nei išaiškinti Klubo 1977. IX. 2 
d. visuotinio susirinkimo nuta
rimą.- rezoliuciją, kuria buvo 
aiškiai ir ’ griežtai pasisakyta 
prieš. Tėvų Marijonų “Draugo” 
premijuoto ir dabar jų akiplė-

Galėtų kilti 'klausimas, ar iš 
tikrųjų toks sunkus ir-vargin-l 
gas buvo Mažvydo gyvenimas. į 
Gal jis laiškuose perdėjo? O jei' 
nedaug teperdėjo, gal pagrindinė , 
nesėkmių priežastis buvo jo neū Į 
kiška prigimtis, nesugbėjimasj 
tvarkytis, silpna sveikata? Tai, 
žinoma, reiktų turėti prieš akis. 
Bet labai sunkiai gyveno ir kiti 
lietuvių rašytojai Prūsijoje. Pa- > 
vyzdžiui, Mažvydo pusbrolis ■ 
B. Vilentas, jo paruošto giesmy- • 
no leidėjas ir darbų tęsėjas, net ’ 
viešai, knygos pratarmėje, pra-lfg 
šė hercogą pašalpos savo netur- 
te. Didžiausias XVI a. prūsų lie ėj 
tuvių rašytojas J. Bretkūnas, ne fe 
galėdamas iš ūkio pragyventi, 
klimpo į skolas. Taip jau buvo 
viskas sutvarkyta, centralizuo- • 
ta, kad galėjo padėti tik herco-
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tus gyventojus skaito kvailiais, nepajėgiančiais -suprasti, 
kas jiem yra gera ir kas bloga. Komunistai dedasi išmin
čiais kurie vieninteliai turi teisę nuspręsti.

Amerikon važiuoja Rusijos komunistai Amerikos 
tvarkai ardyti, bet labai dažnai įvyksta atvirkščiai. Apie 
Ameriką komunistai yra prirašę įvairiausių nesąmonių, 
bet kai atvykę komunistai pamato, kad Amerikoje darbi 
ninkai daugiau uždirba, negu geriausieji Rusijos specia
listai ; kai pamato, kad ir patys neturtingiausieji daugiau 
turi, negu Rusijoje nuolat dirbantieji dirbtuvių .vergai, 
tai grįžusieji sudaro pavojų sovietinei santvarkai. Be to, 
šitas ginčas yra tuščias. Jeigu sovietų valdžia leistų dar
bininkams išvažiuoti, tai jie negalėtų leistis kelionėn, nes 
neturi pinigų. Užsienin važiuoti reikalingi doleriai, o 
Rusijos darbininkai turi tiktai beverčius rublius. Valdžia 
dolerių jiems neduoda.

Bet Bimba visą teisybę pro laivo langą išmeta, kai 
pradeda kalbėti apie lietuvių keliones į gimtinį kraštą. 
Apgailestavęs, kad Amerikoje veikia įstatymas, -nelei 
džiąs komunistams Įvažiuoti j šią valstybę, jis .giriasi, kad 
į komunistinę Lietuvą visi įleidžiami. Jis šitaip rašo:

“Paimkim Amerikos lietuvius. Juk kasmet -šimtai
VILN1AUS KATEDRA IR GEDIMINO KALNASjų aplanko savo tėvų gimtąjį kraštą. Prieš išdavi-

Bimba tiesos bijojo ir bijo
mą jiems vizų niekas neklausia jų politinio nusista
tymo arba afiliacijos. Niekas tavęs neklausia kokiai 
tu partijai priklausai — komunistų, respublikonų, 
demokratų ar sociailstų. Niekas nesako: “Nesi ko
munistas, tau ir Lietuvos durys yrakietai uždarytos”. 
Tuo tarpu, kaip žinoma, nuo 1952 šiose mūsų Jung
tinėse valstijose veikia federalinis įstatymas, kuria
me sakoma, kad jeigu tarybinis pilietis yra TarybL 
nės Sąjungos komunistų partijos narys ir nėra'ofi
cialus valdžios siunčiamas jos atstovas,-neturi -būti 
įsileidžiamas, neturi gauti vizos”. (Laisvė, 1977 m. 
rugs. 23 d., 2 psl.).
Kad kiekvieną metą šimtai Amerikos lietuvių ^va- 

• žiuoja į komunistų valdomą Lietuvą, tai teisybė. 'Bet kad 
; nuvykę į Lietuvą jie galėtų gimtąjį kraštą aplankyti, tai 
jau Bimba meluoja, kaip beliakas. Turintieji turizmo

ELZBIETA KARDELIENĖ

Antanas Bimba, New Yorke leižiamo komunituojan- 
čio savaitraščio redaktorius, niekad visos tiesos nadrįso 
ir nedrįsta pasakyti ar parašyti. Visi žinome, kad jis bu-, 
vo vienintelis Amerikos lietuvis komunistas, kuriam so ‘ 
vietų valdžia-tuojau po karo leido nuvažiuoti į rusų oku
puotą Lietuvą, bet iki šios dienos jis nedrįso parašyti, ką; 
jis pokarinėje Lietuvoje matė ir ką žmonės jam pasako-! 
jo. Tuo metu lietuviai dar vedė kovas su okupantu ir jam 
parsidavusiais keliais lietuviais bei gausiais sovietų sau
gumo kariais, bet jis nedrįso aprašyti tuo metu Lietuvoj! 
vykusių įvykių. Jis parašė knygą apie rusų pavergtą Lie; 
tuvą, bet pavergimas buvo “didelė laisvė”. ■
Dar ir šiandien Bimba, rašydamas apie kelionės Į rusų! 

okupuota ir komunistų išnaudojamą Lietuvą, bijo teisy- j Vilnių nuvetži Amerikos lietuviai turi teisę -Vil-1
- - - ..... x. niuje pabūti tik penkias dienas. Komunistai Vilniun.at-

- . . . . . veža gimines, kad galėtų su atvykusiais7 amerikiečiais-pa-
savo knygelėje Čikagietė, bet ne Bimba, čikagietės jspū- Jeigu okupantui nepatinka,-tai Į Vilnių-jis lie- na iš žmonių.

siartinimo didžią šventę.

VASARA NPM SESERŲ SODYBOJE -tuvių Bendruomenės pirminin- . .s r : , .-kas Bronius Nainys.. y

(Tęsinys; sode buvo pietūs, kurie buvo da- j Savo-.gan. ilgoje kalboje, jis 
linami stovintiems eilėse -sve- -smerkė .išeivius lietuvius. padė

’Prieš pamaldas Pasaulio Lie-[?;.arnS 0 garažuose ant ilgų^ta-' dancius tokupaiį -tai ^pateisint? 
tuvių Bendruomenes pirmimn-. puyo išdėstyti įvairūs iįetu_ - Lietuvos - užgrobimą ir ^lendan- 
kas Bronius Nainys, pasveikino Į ,skanumynai. kugelis,- jo bučių su -juo .bendra-
visus atvykusius-ir vėliau pa-j^^ w de§ros> darbiaujant. ‘Ju
škaite lekciją. ?Kun- St. Ala sa- ruginė duona, pyragai,- me-' . Pasibaigus -šokiams,.buvo su- 
vo pamoksle, trumpai atpasako- giros. .Visus tuos valgius giedota “Marija, Marija” tir yįsi
jo arkivyskupo Jurgio | pagan^^ yforc4terio Aušros šokėjai, nešdami tautinę yėli£yą
laičio biografiją, apie rūpesčius Vartų ar .^Kazimiero parapijų maršo taktu žygiupdamĮjrMe- 
dėl beatifikacijos bylos pagrėi- Jr Brock^ jietuviai/ :

O po pietų 3 valandą •;

niai, ruginė duona, pyragai,-me-1 Pasibaigus ‘šokiams,.buvo su-

jo arkivyskupo ‘Jurgio Matu-

tinimo ir prašė visus tuo reika
lu pasirašyti raštus, kurie bus

Jdodami “Pasiliksveika”, -su -vi
sais atsisveikino', Jj?

“tį- Neringos iioiyk-lautojai,' bk 
įSp-linugb

bės parašyti, kaip jos neaprašė savo knygoje. Kas Bimbos 
lankymo laikais dėjosi Lietuvoje, amerikiečiams aprašė

džiai dar ir šiandien noriai skaitomi, tuo tarpu Bimba 
pats, ko gero, savo knygos jau gėdisi. Lietuvon keliom 
dienom važiuojantieji giminių aplankyti ir patirti, kas

pasiųsti Popiežiui ir ‘Amerikos Neringos .^tovykios jaunimas,;
prezidentui Carteriui, dėl žmo- sodo ^dicfclės ajksfęs ■' dygioje
gaus teisių persekiojimo ir dėl‘lFiev6j^^§-^k^-'<>įrį^š.ta^kOjė-d^^^^ , 

tautiniais -drabužėliais' ir 'ginta- .nuoliai. 'Reikia .labai padėkoti
- l" rais ' w ..... - ,. -

ių» ištikrųjų ateina:'Marjošiutėi vadGVaūjant;ir Da- ri°s jaunimą 'veda' lietuviškuo-
■ tuvių ir neatveža arba neleidžia atvežti. Arba atveža vifr;] per Dievą. ’Nes pats ;Dievas'^ek|Įei Sdkditėi^koFdėdhii,jlabai-rit- 
nus, o neleidžia atvežti kitų. Jeigu kuris Amerikos-lietu-]^ia i mus Per t()kius žmones,Tmiškai -grojant,^šokodabai‘grai

tikybos laisvės Lietuvoje.
— ’’Visa, kas mums gero ulei

r vis vis dėlto drįsta pasinaudoti savo priemonėmis ir iš- ,. „s 03 * zius-sokius:I>evyiibalsiai,£regz?i
...................... ................. , . ... ... .Jūs kalbėjo kun.St. Ala sa-Įdūtės, žakelis,-Blezdinginis-i^

jvo pamoksle. ’ - -
Jš Neringos sto\yklos, atvy

kusių apie 100 .jaunuolių auto
busais, ir tūkstančiai dalyvavu
sių pamaldose, Daliai Sakaitei 
akordeonu pritariant -.visi giedo
jome. “Pulkim ant-kelių” ir 
rkitas -šventas giesmes.

Po pamaldų vyko eisena prie 
j Fatimos Marijos stovyklos kun.

Kai pavergtoje Lietuvoje nori ilgesnį laiką pabūti! V. Zakarui iš varpinės .bokšto 
ir gimtini kraštą aplankyti, tai čia Amerikoje turi susi-}kalbant rožinį, o-prel. ;Pr.; Jūras 
žinoti su panele Anna Jakštis. Ji, neturėdama jokio lei-isu^a^° pasiaukojimo saktą 
dimo kelionėms organizuoti, .sudaro ekskursijas Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo vardu. Ji ilgus Jnetus .buvo.šio 
Susivienijimo organizatorė. Ji ir šiandien gaudo .narius 
šiam Susivienijimui. Šio LDS .Susivienijimo .vadai .norė
jo įsistiprinti Susivienijime Lietuvių Amerikoje, :bet J-kai 

munistams nepatinka Amerikoje veikianti demokratija,lietuviai pajuto, ko komunistai siekia, -tai prieš 30 įmetu

tenbuvo ir yra,~dar ir šiandien skaito Ci jagietes ispū-, kaimą, tai tokį policija pakeliuje sulaiko, gražina 
džius. Jie pripažįsta, ka.d jos įspūdžiai teisingai apiasyti. . jr veža į teismą. Jeigu teisėjas 'pasigaili”/tai jam 
Mažai kas dar ir šiandien pasikeitė. ’uždeda tiktai kelių dešimčių dolerių baūUą.'jBet'jeigu’tei

sėjas gauna griežtesnes policijos instrukcijas, .tai .tas tu
ristas, iš anksto užmokėjęs visas kelionės .-išlaidas ir, vieš
butį bei maistą, išvežamas į aerodromą ir išsiunčiamas į 
Maskvą. Niekas jam permokėtų pinigų -negrąžiną. -Jis 
turi džiaugtis, jam pasako, kad jo nepasodino į Verkių 
kalėjimą.

Mažai kas dar ir šiandien pasikeitė.
Bimba džiaugiasi, kad Amerikon buvo Įleisti keturi! 

sovietinių unijų atstovai. Jis tvirtina, kad į Rusiją kiek
vieną metą važiuoja didokas skaičius darbininkų unijos 
atstovų, tuo tarpu Į Ameriką atvyko tiktai keturi. Jis 
tvirtina, kad į Rusiją gali važiuoti unijos atstovai, kada 
tiktai nori, tuo tarpu Amerikoje veikia įstatymas, -kuris 
draudžia komunistams atvykti į šią šalį. Čia gali atvykti 
tiktai oficialūs sovietų valdžios atstovai, bet ne partijos 
nariai. Jeigu oficialus sovietų atstovas yra partijos na
rys, tai jam duodama viza, bet jeigu nori atvykti tiktai 
Rusijos komunistas, tai jam draudžiama Amerikon at
vykti.

Komunistams draudžiama Amerikon atvykti, nes jie 
yra prisiekę išardyti Amerikoje veikiančią tvarką. Ko-
1X1 v.---- — ----------------------------------------- 9f~ - - . A V ' ) ~ ---------------" — v ~--------------------------- — — — . -r*, *

jie negali pakęsti pagrindinių žmogaus teisių, jie negali r juos.išmetė iš SLA. Dabar šiai išmestai ^grupelei ‘.padeda ^tuvą,..oRetroriis:už lengvatas nemokės. Apie-šias Ameri- 
leisti krašto gyventojų daugumai spręsti pačius svarbiau gen. Petronis. Jis sudaro jos nariams visasUengvatas,-ku- kos lietuviams gerai paspęstas pinkles Bimba nei-vienu 
sius valstybės ir savivaldybės reikalus. Rusijoje papras--rių rusai neduoda kelionių biurams. Turi įtapti tkomuiiis-žodžiu ^neužsiminė. . *-c.

prie Fatimos Marijos.
•Pasibaigus pamaldoms, -Rožių

J. (iIRDŽIŪNAS

Vokiečių lėktuvai puola Kauno 
aerodromą

(Tęsinys)

rais pasipuošę £ seselėj JgneK ,•už'ta'f seselėms auklėtojoms, ku-

fju-keiiu.- ' ■ ..c

'Adomo ‘’Galdiko galerija 
ir jo ,miui^ąųsjl^^‘8į“ys vi

są dieną, buvo lankomas inorin- 
§ų.-ĮP^ta0tyJi; ųmūsų didžiojo, 
nuostabaus dailininko kūrybą.
,■ Čia pat prie durų ant stalo iš- 
dėstytos knjįgos spausdintos se- 

1 -serų, spaustuvėje, ^u .-kuriomis 
|seselė»Qna.sąpažindinėjd šusido 
j.nxėjusius knygomis. Josi buvo

Jonkelis- •
j-1 i • j; i r, / "t? ■ .

Kadangi .stoyykloje’buvo mo
komasi apie Austos laikotarpi 
ir -Basanavičiaus .reikšmė .mūsų 
-tautai, ;buvo ^žaismingų š^iu '-ir 
deklamacija, labai įdomiai at
vaizduota Basanavičiaus-spaus
tuvės mašinų ^darbas ir išąju- į . .. «. , . ,
sios “Aušros” platinimas. PaP^ntomis
kėjai išdalino žiūrovams laik-[ ? čji
ras t j .stovykloje .išleista “Nerin- 
.gos-Aušra”.

Pradžioj e šokių, vadovė -sesuo 
padėkojo atsilankiusiems -ir ;pa-? 
dėjusiems suorganizuoti tą sų-

tinio Anna ..Jakštis bendradarbiu, kad galėtum Lietuvoje 
pabūti £dešimt -dienų ir pamatyti gimtąjį ‘kraštą. Jeigu 
metapsi šios .organizacijos nariu, tai. Jakštis neveš į Lie-

j Paprastai tokios jautrios žinios apibėga-didelius-vasario'žiedus. Draugo.neradęs grįžiau atgal. Skersai 
plotus nepaprastai greitoj — greičiau negu elektros ^Žemaičių gatvės,-apačioj,vėjo .geležinkelio bėgiai. Pa- 
srovė. Toji žinia tučtuojau perbėgo per <visus kance- .’lengva įleidaus į tą-pakalnę. Taip žingsniuodamas pa- 

j liarijos kambarius. Visi žinojome, kad tas leitenantas; •mačiau, fkadiiš Ukmegos plento į Žemaičių gatvę įėjo 
j jeigu ne lietuvis, tai gerai moka ir supranta-lietuvis--kariškis, o j o priešaky -žemo ūgio-žmogus. Tas kariš- 
lkai. Visi prikandome jau ir taip suglaustas lūpas. Po-; kis-šautuva nešė taip/kaipmeša varant areštuotą.
j nai karininkai ir jų puikus-šuo pasivaikščioję ir pasiš-, Mes artinamės vieni ^prie Jsitųiir vaizdas darėsi 
vaiste po universiteto kanceliariją, kaip ir pridera di- aiškesnis. Varomasis buvo tik kokių 11 metų vaikas.

Kiek pavėluotai i universiteto rūmus įėjo du SS deliems-ponams, niekam nieko nesakė ir išėjo. ^Gerokai ^atsilikusi, -jų’užpakaly, ^pasirodė minia mo- 
sještapo uniformuoti, gražiai nusiganę karininkai — dij Technologijos fakulteto sekretorė pastebėjo, kad‘terų ir-vi.sos'susibūruskks ^vienam .būry. Aplirik susida- 
delį šunį su grandine vedini. Jie perėjo visus kamba- tas uniformuotas leitenantas kažkur jai matytas. ’Var- »Tėineaiški-ir-nėjauki^scena. Apsidairiau, gal kas Užpa
lius. praėjo ir pažvelgė prie rašomųjų stalų besitrinan tant studentų bylas, buvo rasta ir jo. 4-kaly manęs-eina ar'važiuoja,;bet!-kaip tyčia — nič me
čius mus.
žvalgėsi Ivg ko ieškodami. Vienas iš jų buvo geštapi-1 
ninko. berods, majoro uniformoj, antras leitenantas, oj 
šuo buvo be uniformos ir be laipsnio. Tas geštapo uni
formoj leitenantas su grandine vedžiojo tą didelį gra
žiai išpenėtą žvilgančiais plaukois šunį ir su veidrodė jo. 
lin per petį sekė kas dedasi pas mus jų i .
Sotus ir gerai išpenėtas geštapininkų^šuo. į mus pusai- kėjų, mažėjo‘maisto, drabužių ir kitokių prekių 
kailius nei nepažvelgė. Jo kailis žibėjo kaip krištolas,Asargos. kurių ir taip mažai buvo, 
o plaukai blizgėjo kaip karaliaus barzda.

Kanceliarijos sekretoriate prie stalo stovėjo Tech
nologijos fakulteto sekretorė A. J. Ji rankoje laikė li
niuotę ir verkė. Ponas leitenantas, eidamas pro šalį.- 
paklausė jos. ko ji verkia. Tokio skaudžiu momentu.; . . j .< u | niekas nesirodo gatvėje,
kada buvo nejauki ir slegianti aplinka, o rūpesčių irį 

, Įdėtas darbas, kažkokių atėjūnų, sujaukiamas.’ Buvo!1944 metų'liepos 9-11 diena. Pavakare vykaU
■iWsusivald ' mergina. sviedė liniuotę į kampą ir paša-į aplankyti draugą, kuris gyveno Žemaičių gatvėj. Pą^ 
kė: “Jeisju i; būtum lietuvis, tai ir tu verktum”. Ponas Į vasario šilta ir maloni saulutė aukštai braižė dangaus 
leitenantas is. ito kaip putinas ir be žodžio pasitrau-'skliautą ir buvo pačiame pavakario gražume. Medžiai 
k)\# ir krūmai dvelkė žaluma, gėles skleidė marguosius pa-

praėjo ir pažvelgė prie rašomųjų stalų besitrinan tant studentų bylas, buvo rasta ir jo. ||jtaly manęs-eina ar'važiuoja,(bet!kaip tyčia —
pasibastė po koridorių; visur sukinėjosi ir j -Karo-meto nuotykis Oko, Hoje-galvėje dik ašsvienas. Toji mioterų minia ėjo

•I stoviniuodama, įlyglbijodama priartėti, ar kažko lauk- 
Rusų ir vokiečių armijos kovėsi prie ‘VilniausAtlama.

Kaune buvo neramu. Iš įstaigų kaminų,<o kai'kur ir 
per langus, rūko dūmai. Gatvcse vėjas skleidė nešioĮ 

. sudegintų dokumentų ir apdegusių kažkokių juo- 
užpakaly.: dos formos popierių degės us. Krautuvėse nebuvo pir- 

at- 
Gyventojų veidai

liūdni, nusiminę, rūpesčiu prislėgti, nerimo ir panie-g^, 
kos apgaubti — visi juto artėjantį siaulią. Dulk,mist 
apnešti, išvargę, nuo fronto tratlkė bėglių vežimaK- 
Vieni buvo-civiliai, kiti kažkokiomis uniformomis. \ a-f 

ikarai buvo nejaukūs, baugūs r klaikūs. Sutemus ve iki

VVaikas.einalirsverkia..'Jo'vasariniai ploni drabu- 
— -žiai “nešvarūs,‘basas.-ikojos «<iillkių «ir purvo apneštos, 

.plaukai trumpi, veidas dukkinas.-o-nuo ašarų per dul- 
-kiną veidą šviesūs -lyg vagutės ruožai. Tas kareivis! 
‘gerokai peršokęs dvidešimtmetį, visas raudonas kaip 
^burokas. tBuvusios Lietuvos -kariuomenės uniformoje. 

*!Toji uniforma jau gerokai aptrinta, nešvari, apikak- 
.,|lė.atsegta, batai dulkini. Jie ėjo vidury .gatvės, o aš 

šaligatviu.

Tas vaikas eina ir taip, lyg pagalbos prašydamas 
žiūri į mane ir-dar garsiau, pasikūkčiodamas, ėmė 
verkti. Neiškentęs paklausiau joiko jis verkia. Jis sus
muko vidury gatvės ir verkdamas atsakė,4kad weda 
jį šaudyti. Aš jo paklausiau, ką jis padarėr kad veda 
šaudyti. Jis. prie Ukmergės plento, kieme žaidęs su vai 
kais, atėjęs tas kareivis paėmė jį už apikaklės ir pasa

‘kainomis.jpU

Kiemejirietstelų^ėdšjusios po- 
mios ^J.vJTallatTKelpšieBė ?ir R. 
Taunienė .rinko ^parašus ’Popie- 
žiuLirfprezidentui ?Carteriui

f (Bus; daugiau) 7
J

fight HEAP! DISEASE

GIVE HEART FUND
j

kė,; kad . esi -komunistas ir reikia tave sušaudyti. Tas 
kareivis, kada aš kalbėjau su ,tuo vaiku, lyg niekur nie
ko, praeidamas pro šalį žvilgtelėjo paniūromis.į ma
ne — žingsniavo ir nužingsniavo. • Jis perėjo tiltą, o 
už tilto mažu' takučiu pasuko po ‘tiltu pagal -geležinke- 
lio bėgius-ir jo daugiau nemačiau.

Tuojau-visas būrys moterų, sekusios iš paskos, ap
supo tą išsigandusį, -vidury gatvės -sėdintį -ir ašaromis 
iapsipVlušį, .vaiką. Aš .priėjęs paklausiau įjo '-vardo ųr pa 
vardės (bet dabar neprisimenu).iDairiaus čia pat po
licininko, bet nesuradau. Pasukau pro policininko pos 
tą, bet ir čia nieko neradau. Visur buvo lyg apmirę, jo
kios pagalbos negalėjai iš niekur tikėtis.

PABAIGA

ietU

u^tas 1939 m.



Rez.: GI 8-0873

TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos’pagal susitarimą.

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71 St. Tel. 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

‘‘contact Lenses’”
VaL agal susitarimą. Uždaryta tree

DK.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
vai. antrad. 1—4 popiet,

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinai Ml 3-0001,

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA |R MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

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

Jei neaLsJiep.a, skambinti 374-8004.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S, Hanheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

PRIE APLEISTO NAMO

Prie apleisto seno namo 
Ošia mėlyna giria.
Čia kadais ugnis ruseno, 
Kilo durnas vakare.

Sidabrinės paukštės krito 
Ir sudegdavo liepsnos... 
Tu užmigdavai prieš rytą 
Mano akyse.

Sidabrinės mėnesienos 
Liko veidrody sename... 
Lyg šešėlis stoviu vienas 
Senam name.

a frontal attack and to strike | to observe them.
[it] in the face, as we will bej When these associations have 
poorly equipped and as we will been created and have professed 
not have educated the masses»their submission to the la^*H 
properly, would result Only in of the nation is when the reac- 
giving the Church an even grea
ter control over the masses be
cause they would then feel in 
sympathy with it and clandes
tinely support its counter-revo-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

• • •
" Aš pritraukiau juos žmoniškomis virvėmis, meilės ryšiais." — Oze. 11:4 
Meilė yra pagrindinis Biblijos tonas. Joje taip pat randasi perspėjimai ir 
pažadai, pareiškimai ir apreiškimai teisingumo ir gailestingumo. Jeigu Die
vo charakteryje nebūtų gailestingumo ir meilės jo teisingumo suminkštini
mui, tai būtų nelaimingi beveik visi jo pavaldiniai. Dievo išmintis, teisingu
mas, iū3ilė ir galybė visada veikia tvarkingai ir sutrartinai. Todėl visi, ku
rie pažįsta Dievą, noromis myli ir gerbia jį. Didysis mūsų Mokytojas yra 
pasakęs: wNiekas negali ateiti pas mane, jeigu jo nepatrauks Tėvas, kuris 
mane atsiuntė”. Ir vėl: “Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie 
savęs.” (Jono 6:44; 12:32) Visų patraukimas prie Jėzaus Įvyks jam karaliau
jant Tūkstantmetiniame ^amžiuje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? I tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties"’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite: - -

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
$V. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

tionaries and counter-revoluti
onists will come forth. '1'hese 
counter revolutionists, from 
:with:n the Catholic Church, are 
tlie first to be rooted up with

lutionary activit’es. It must also ! determination, without, howe- 
be prevented that counter-revo- ver the use of force. In any 
lutionary leaders of the Church ’I event, teh measures taken must 
would appear as martyrs, The [be in accordance with the law
line of action to be followed Counter-revolutionary aspira-, 
against the Church consists in tions, by their very nature, lead 
instructing, educating, persuad- to actions against the govern 
ing, convincing, and gradually1 
awakening and fully developing 
the political consciousness of 
the Catholics through obtaining 
their participation in study 
groups and political activities. 
We must undertake (engage in) 
the dialectical struggle within 
religion through the instrumen- by Vatican City, 
taiity of “octivists miliant! 
Communists). We will progre-1 
ssively replace the religious ele
ment by the Marxist element, ! 
gradually change the false con-1 
sciousness into a true conscious
ness, so that the Catholics will * 
eventually destroy of their own 
accord and on their own ac
count the ^divine images which 
they thengselves had created. Į 
That is our line of action in the 
struggle for victory against the 
Church,

• Furthermore, we will present 
a program of tactics applied 

.with success in the Chinese Peo
ple’s Republic in order to libe-

merit. This principle indicates 
to us what kind of laws must 
be applied againsį those who 
protest. They must be regarded 
as unpatriot c criminals who fol
low the imperialist instructions 
[directives issued by the head- 

, quarters of the Catholic Church,
Mažeika & Evans

Laidotuvių Direktoriai
During this phase ,the masses 

< will experience a psychological 
Į conflict because, on the one 
. hand, they will feel loyalty tow- 
lard the Church and the Clergy, 
and, on the other band, their pa
triotism will push them to sup
port the People’s Government. 
This conflict should be explor
ed ond studied with attention. If 

■ one acts precipitously without 
keeping in mind the acuteness 
of tliis psychological conflict, 
one risks isolating [alienating] 
the sympathy of these masses. 
If the bonds between the masses 
and tlie Church are very close, 

j the principle of two steps for- 
rate the Chinese people fronxjwarj anj one step backward

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737-8601

Prie apleisto seno namo 
Vaikšto girioje ilgesys- 
Lyg žibintą seną mano viltį 
Vėjas užgesys.
Į apleistą namą
Nebegrįš jau šiluma...
Kas dabar, kas jį kūrena, 
O mylima?

Viskas buvo, buvo viskas, 
Ko nebus jau niekados... 
Čia kasnakt ateina miškas 
Sukalbėt sunkios maldos.
Baltas veidas man rusena 
Pelenų šaltoj šviesoj... 
Aš vis tiek tave surasiu 
Žemėje visoj.

EUDEIKIGAIDAS
the influence of the Imperialist j should be followed. In taking 

the step backward the Peapie’s 
governanient must state that it 
is defending religious freedom 
and that by the will of the mas- 
sess, it is establishing reform 
committees in the associations 
so that the patriotic masses may 
express themselves more direct
ly in the leadershp of the affairs 
of the Church,

Catholics Church of . Rohe. Į
The Church and its faithful 

must be induced to take part 
pn the people’s Government so 
that the masses may exert their 

Vytautas Bložė influence on them. The Church 
: cannot be . perinited to preserve 
; its supra-national character jgrama whitch places it above the will 

. of the masses. Within the Pe- 
Tlie/Catholic Church, which I Church is neither sterile near ople’s gavernment a Bureau in 

has tis headquarjters in Rome,'impotent; on,; įhe contrary,its. charge of religious affairs and 
is a reactionary organization[power mušt be recognized; and organizations must be created.. 
^vRj^'šfirs'up^couritėr - revolu-ja number..of measures be taken By imposington the Church the 

actiVties wtthm the Pe- to block its way. s |proc^ses .of/.Democratic cen-
in,a.s vai. popiet ir kitu hLu.opiė's democracies^/So.that the. ------- ---------- ------ -

People’s . Democracies may cod-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Ofiso felef.: 776-2880
Rezidencijos te let4 44d-5545

Kamine pabudęs vėjas 
Šaltus pelenus išpustys. 
Ir šlamės vidun užėjęs 
žilas, žilas lapkritys.

1605-07 So- HERMITAGE AVENUE
Tei.: YArai 7-1741-1742

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

DR. VI T..TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos. 
1 «T,sas zo52 AveST 59th STREET 
’ 1:‘ 'Ter/PR 'Bąžzi 'f ..,,n r Z
‘OFISO: VAL.: pirm., antrad.,,trečiai 
ir penki• >2-4 ir-

. pagal susitarimą.

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban
dažai. speciali pagalba kojoms. 
(Arch Supports? ir U t.

\ Į processes .of. Democratic cen-
When tlie political struggle iralisni the road is being opened 

and production forces have at- through the instrumentality of 
tinue'to advance via Socialism- teined a high level of production the masses, to patriotic nieasu- 
and Communism ;if is necessary, Irato of productivity] it will be res which will weaken the 
first of all, to do aways with the-’possible to destroy it ’[the* Church and reverse its prestige, 
influence of the Catholic Church Church]. That is the obpective (This Bureau will organize na- 
and with the activities which to be attained and that is what tional, regional, and local asso
rt carries on. The Catholic we are fighting for. To make elation which will groupe the •on.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
(Bus daugiau)

SUSIRINKIMŲ

2850 West 63rd St., Chicago. III. 60629 
Telef.j PRospect 6-5084 .

1 ■■
Gėlės visoms progoms

BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA 
2443 WEST 6ird STREET 

Telfonai; PR a-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishau 

, ; ' krautuvė.
„ D THE. DAidY STORE 

9918 Sournwesr Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318 'j

PERKRAUSTYMAI

Leidimai— Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
th» economical, iure-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 50£ per serving 
lor a family of five.

California ripe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauca. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies thia 
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, 
Xritted sites for this dish (there are nine sizes to chooee from—. 
all the way up to Super Colossal).

OLIVE-FRANKFURTER SKILLET S.UPPER 
(Makes 4 to 5 servings)

I (10% oz.) can condensed 
chicken broth

1 small bay leaf, crumbled 
tea»poonbaailt crumbled 

^4 teaspoon salt
teaspoon peppw

iy2 tablespoons cornstarch
Thin spaghetti

Catholics Tnto patriotic orga
nisms. Each associations will 
manifest its submission to the 
laws of the nation, and its will

Joniškiečių Labdarybės ir Kultu- ' 
ros klubo poatostoginis susirinkimas 
įvyks antradienį, spalio 4 d.. Šaulių 
namuose. 2417 W. 43rd St. Pradžia 1 
vai. popiet.

Visi nariai ir norintieji būti nariais • 
kviečiami atsilankyti. Bus daug svar- į 
bių pasitarimu ateities reikalais. Po 
susirinkimo Vaišės. A. Kalys

IEVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street
K Telef.: GRovehill 8-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Ckicagoi
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
A asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos Ii W0PA, 

1490 tai, A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popiet. Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vai. ryto. f
Vedėja Aldona Daukus I

Telef.: HEmtock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629

<-np« pitted
California ripe oUve»

% tup tUced green on tani
1 tablespoon* cooking oil
1 (14K) ean tomą to ’vedge*
Cut olivet In wed gee cut f ranki in Vinch diagonal allcee 

Saute otjve wedgea, frgnki and onion in oil alowly for five 
minutei. Add tomatoes broth, hay leaf, baiil, ialt and pepper. 
Bring to boil, lower heat and simmer, uncovered, five xnro- 
wtM. Blend cnmitarch with 2 tableapoona cold water. Stir 
Into the hot mixture and eoota atirring until mixture thicker 
^Lightly, &arve with hot iftagbettV . ______________

Pagal tėvus RUDAUSKAS 

Gyv. Oak Lawn, /Illinois

Mirė 1977 m. rugsėjo 25 d., 5:30 vai. ryto.

Gimusi Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: duktė Dorothy Jakubs, mirusio JAV Laivyno kpt. 
Stanley Jakubs žmona, 2 anūkai — Jack Jakubs ir Deborah Jakubs, 
sesuo Anpa Biežis, brolis Leo Rudy, jo žmona Maria, švogerka Josephine 
Ruddy, daugelis dukterėčių, sūnėnų, produkte rėčių ir prosūnėnų bei 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. Velionė buvo žmona mirusio John 
F. Eudeikio, kuris buvo savininkas daug metu Eudeikio koplyčios. 
Velionė buvo motina mirusio Jack, sesuo mirusios Pauline Baltutis^ 

. švogerka mirusio Paul Baltutis, sesuo mirusio John Ruddy ir švoger
ka mirusio Dr. Stephen Biežis.

Pričlausė Chicagos Lietuvių Moterų Klubui. Sla 134-tos Moterų 
Kuopai, Amerikos Legiono Posto Nr. 271 Dariaus - Girėno Moterų 
Vienetui ir §v. Teresės Dr-jai Brighton Parke.

Kūnas pašarvotas Eudeikis. Gaidas - Daimid koplyčioje, 4330 So. 
California Ave.

Ketvirtadieni, rugsėjo 29 dieną 9:00 Vai. ryto bus lydima iš kop
ėčios i Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidodama Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Emily Eudeikis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą..

Nuliūdę lieka:
duktė, anūkai, brolis, giminės.

Laidotuvių direktoriai Dovydas Gaidas ir Geraldas Daimid.
- Tel. LA 3-0440

ANTANAS M. PHILLIPS
POMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50th Avė., Cicero, 11L Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So LITIJANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST S9th STREET Rf public 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VL Unix 7-W7J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY Pulos Hiila, .'1. 974-4418

P. J. RIDIKAS
X354 So. HAESTED STREET Phone: YArdi 7-l»ll

f _ NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL. Wednesday, September 28,1977



l ai buvo 1977 m. ru^s. 15 d., 
I Ja - borus Smolelienės bute, di
džiajam name prie Marquette 
Rd. ir Rockwell gatvių. Buvo 
v•dšinami astuoni piliečiai, vi
si, apart vienos, seni. Ir pati 
Smolelienė ne jaunesnė už ki
tus, bet dar pajėgi paruošti su 
dt tingus pietus ir vikriai patar 
nauti.

Matilda

užuomazgą, 
ir netingėjom 

buvo ano
2 }

Rugių gubos (Tapyba)!A. RCKŠTELĖ

Namai, tema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR. SALE

lyje buvo pasižymėjusių asme
nų- dvi lietuviškų vaidinimų 
žvaigždės, tai Dambrauskienė 
h Uuze Gulbmienė. Iš juodvie- 
jų ir jau mirusio J. Dambraus
ko, net profesionalai galėdavo 
pasimokyti mimikos ir tar
ties. O Aldona Olienė ir jos ma
mytė Juzė Gulbininė, abi 
daug keliavusios, daug įdomių 
įspūdžių prisirinkusios, dalino
si su mumis. Apgailėjom ir mi 
rūsį J. Dambrauską.

Kastancija Radišauskiėnė ži-
l/amkrauskinė, Marijona Nor- norna (jar įg anų laikų, kada dar 
vaišienė. Kastancija Radišaus- gyvenom šiaurinėj Čikagos mie 
kienė, Anastazija Valandinė,Ju sįo da]yje. Ten turėjom chorą 
zė (i ulbi nienė, A ntonetė cepaitie _  Pirmyn choro
dona Olinė, Antonetė cepaitie- <Jaug draugijų
nė ir šis reporteris, šeimininkė veikti. Radišauskai 
sakė norėjusi kviesti daugiau veikimo sūkuriuose. ( Man ma- 
pilieėių, bet jos stalas daugiau žja>1 pažįstama Marijona Nor- 
netalpina ir keturių kambarių vaišienė, bet ir ji tiko prie mū- 
butas, neteiktų reikiamo pato-!Sy būrio.
gurno. [ Prisiminus praeitį vaizduo-

Visi pasigedom Michalinos 
Baronienės. Vietos jai būtų už
tekę, bet jos čia nebuvo. Ji da
bar pas dukterį ir žentą Vaiva
das, Wašingtono priemiestyje. 
Mes aptarėm, kad jai net gerai, 
bet mums dėl jos nebuvimo pa
sidarė spraga. Jau metai, kai ji 
pardavė savo namelį Čikagoje 
ir ten. išsikėlė. Gyvenimas Či
kagoje jai patiko, bet į jos apy
linkę susidangino juodieji, pra
dėjo laužtis ir į jos butą ir gy
venti ten pasidarė nesaugu. Ir 
jos regėjimas susilpnėjo, tai 
dukters priežiūroje, gal būt, 
bus geriau, šiandie, rugs. 15 d. 
— jos 85-tas gimtadienis. Visi 
palink ėjom jai ilgiausių — lai
mingiausių metų.

Pasigedom ir muziko Kazio 
Steponavičiaus. Mes, per dau
gelį metų, buvom jo vadovau
jamo Pirmyn choro rengimų 
lankytojai ir gėrėjomės choro 
muzikalumu ir Steponavičiaus 
energija vadovauti. Apgailesta- 
vom, kad jo nebėra. Toks talen
tas ir pasiryžėlis gimsta tik 
vienas per šimtą metų, o kartais 
rečiau.

Ir šiame senų piliečių būre-

bendrų darbų rėmėjai, laimėjo! kilnojamo turto pirkimo — part 
Naujienų piknike vieną iš pa-f. davimo tarpininku, jis siūlė tai 
traukliausių dovanų — trijų die?specialybei turtdčiaus vardą bei 
nu atostogas M. Karaičio purf pavadinimą, bet iki šiol niekas
traukliausių dovanų — trijų die’jasi ir anie laikai — kartais ge

ri, o kartais blogi. Šios sueigė- 
lės dalyviai atsimena, kad siu
vyklose ir skalbyklose teko dirb 
ti už 3—4 dolerius savaitę, o 
dirbtuvėse — liejyklose, gau- 
davom 9—10 dolerių. Mūsų pir 
nieji spaudos žmonės buvo lai
mingi gaudami penkinę į sa
vaitę. žodyno autorius, Anta
nas Lalis, drauge su Juozu Lau
kiu, nepasitenkinę A. Olševskio 
mokama penkine į sąvaitę —iš
ėjo ir pradėjo leisti savo “Ame-, 
rikos Lietuvį”. Viename 1— 
baryje talpino spaustuvę, raš
tinę ir lovą dėl dviejų, o alga—' _ . . (
buvo gaunamos prenumeratos: sidėti prie platinimo vajaus ski-Į 
viena — vienam, kita — kitam.!riant premijas ir užsisakant Nau' 
Tačiau badas privertė laikraštį jienas, tuo dalyvaujant laimėji- 
uždaryti ir grįžti pas Olševski. ‘ muose, kartu paremiant seniau-’’ 

Juozas šmotelis šią Amerikos lietuvių dienrašti 
 bei jo pastangas.

— A. Giedraitis, Santa Moni- 
I TRUMPAI! ca, Gal., literatas ir žurnalistas, | 

m ■ ■■ —^8 gerai suprasdamas lietuviškos
spaudos reikalus ir vertindamas 
Naujienų pastangas, paaukojo 
-$38 likutį j‘ų leidimui paremti.

Aldona neturėjo progos lankyti 
lietuviškos mokyklos, bet visi 
kalba lietuviškai. Juodelių šei
mą ir jos nuopelnus Kanadai bei 
mokslui ir žmonėms aprašė 
Edmonton Journal.

— Saulius Dragūnas, 623-540 ________ _________
Mornington Ave.. London, Ont., Nama|, žem4 _ pardflviniul 
tel. 519—152-3638, yra Kanados real ESTATE FOR SALE 
Lietuvių Dienų ruošos komite
to nakvynių komisijos pirmi
ninkas. I Jonas Butkus, 687 
Brant St., rūpinasi foto nuo
traukų parodos reikalais. Ka
nados Lietuvių Dienos bus spa
lio 7-9 d. Londono mieste. Pa
grindinės programos įvyks sek
madienį, spalio 9 d.

— Hamiltono lituanistinėn
mokyklon užsiregistravo 77 mo
kiniai. Mokyklos ( vadoNybė 
kviečia visus neužsiregistravu
sius nedelsiant užsiregistruoti. 
Abiturientų .vakaras bus Itap-i 
kričio 5 d. Svečius bei dalyvius 
registruoja J, leinys, tek 549- 
5372. Jis taip pat registruoja 
mergaičių chorui naujas choris
tes. ‘ ;

‘ ’P p " į " T
— Prisikėlimo parapijoj To- 

ronte yra lietuviškų leidinių 
kioskas. Jis būna atdaras patar-: 
navimams sekmadieniais po pa
maldų. Parapijos knygynas at
daras po 10 vai. pamaldų iki 1 
vai. popiet.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7747

MŪRINIS BUNGALOW. 3 dideli 
mieg., salionas, natūralus židinys, val
gomasis, 1% vonios, įrengtas rūsys su 
baru ir židiniu, 1% mašinos garažas, 
54x25’ sklypas, į vakarus nuo Kedzie

PERKAMI GERI NAMAI
10 BUTU tvarkingas mūro namas. 

Apie $22,000 metinių pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butu namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina-----tai atradi
mas.

2 BUTU gelsvų plytų 18 metu mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas bevęik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante- 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas $60,000.

BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisui didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

DIDELIS mūro bungalow ant pla
taus sklypo» gazu šildomas. Geroj vie
toj, Marquette Parke. $25,750.

PUIKI PROGA- — geležies išdirbi
nių krautuvė (Hardware) -su namu. 
Reikia skubiai parduoti. Labai pelnin
gas biznis.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public
' • * \

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

i Į jo pasiūlymą neatsiliepė n ė 
kito pasiūlymo nedavė. Dėkui 
už bendradarbiavimą ir lietu
viškos spaudos rėmimą.

—Vladas Burneikis iš Bridge-’ 
porto apylinkės lankėsi Naujie-i 
nose pratęsti prenumeratą. Dė-; 
k ui už vizitą ir ta proga įteiktą Į 
dešimkę Mašinų fondui.

— Rožė ir ji Vincas Pledas iš 
Baltimorės atsiuntė šimtinę Nau 
jienų paramai, linkėdami lie

ti. ir B. Kumšams, kviečiame: įuviškai spaudai augti ir stiprėti 
rėmėjus ir visus tautiečius pri'^okup. Lietuvos, laisvei ginti ir 

visų lietuvių gerovei. Jų gražus, 
ir prasmingas laiškas tilpo Nau-i 
j ienose. Dėkui.- Visi skaityto
jai prašomi remti Naujienas ir 
jas platinti. Visi lietuviai kvie
čiami Į jas atkreipti dėmesį, su
sipažinti ir užsisakyti. Platini
mo vajaus proga Naujienos yra: 
siunčiamos susipažinimui dvi' 
savaites nemokamai pagal gaub
tus pageidavimus arba skaityto
jų atsiųstus būsimų prenumera
torių adresus. -•

kiame motelyje, St- Petersburg, 
Fla. Labai vertindami tą do
vaną ir M. Karaičio gerą inten
ciją, jie nutarė nepasinaudoti 
asmeniškai šia dovana, o ją 
skirti Naujienų platinimo vajui.’ 
Tokiu būdu ta vertinga dovana: 
teks burtų keliu naujam- Nau
jienų skaitytojui, užsisakiusiam 
nuo dabar iki paskelbtos datos 
sekančių metų pavasaryje.

kam-- Dėkojant M. Karačiui taip pat’ 
H. ir P. Rumšams, kviečiame,'

♦ Audronė šimaitytė, baigu
si pedagogikos studijas Lo- 
yolos universitete, studijavusi 
keramiką žinomose Chicagos 

■mokyklose ir Idaho valst. uni
versitete, atidaro savo studiją 
ir mokyklą. Studijos įrengimo 

.ir darbų pažiūrėti kviečia spa. 
lio 1 ir 2d., ši šeštadieni ir sek
madienį nuo 12-iki 6. Adresas: 
2951 W. 63 St Tel. 925-4949-;

. (Pr.)

Gausus namą pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda

BUTŲ NUOMAVIMAS — : 
nuomininkus

4243 W. 63r<f St, Chicago
Tel. 767-0600.

INSURANCE
j ar er kam

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba ir Remontas

REAL ESTATE — OUT CF TOWN 
Nuosavybės — kitur

— Harriet ir Pranas Rumšą
iš Brigton Parko, maisto krau->jjs įajp pat-^rūpinasi lietuviui 
tuvės savininkai ir Hėtuvįiškų !
organizacijų veiklūs nariai bei

kalbos grynumo bei naujų ter
minų reikalais. Būdamas ne-

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės i Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-9787
® Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukiniq, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• 10 dienu ekskursija į šv. Žemę ir Graikiją lapkričio 11—21 d. Kaina 
SI,174. Vadovaus Algirdas Brazis.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

BALTICS APTS. ...

CONDOMINIUMS?

506 - Vist Avė.,
St. Petersburg Beach, Fla. 33706

One and two bedroom 
Very modestly priced 
Beautiful layout ■ 
New construction

NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 
Amenxoa lietuvių azenra^Oo rcelfCJus bei lletuvlAXos spaudos pirmu
mus ir itliekant būtimi psretgu lažiniai Ūetuvybėf iiUkimrri tkel- 
Miznu Naujienų platinimo fij»

<AUJIECOS Mitai stovi Ir keroja <8 LIeturat Ir yrergti Užtarti laifeę, 
saidamoe ir nesidėtiaMoe j sandėriu/ m ukupantaii v jų Lpdlo 
tlniaii

NAUJIENOS palaiko rlm lietuvių deaokntlner grupei, jrę bendrai Inrtita- 
tij’ai ir remia Tisų lietuvių bendruodui darbui bei tMLuf.

KAUjusNOS itstovxuja tyliąja lietuvių dauguma Half nasimethno retry 
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas vn mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
delbdama platinimo v^ų kreipiasi | 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, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renemm.
KMNUOJAi Chleagole Ir Kanadoje matams — $30.00, pusei metų — 11C.30, 

trims mėa. —. SS30, vienam min. $3.00. Kitose JAV rletese metams 
— $26.00, pvsel mėty — $14jOO, vienam mirų — $2-50. Užsieni»

— $3L00 metams. Sūri pažinimui siunčiama ąrvattf aomolcaeaaį 

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

Excellent central location near Beach. 
Stores, Aquatarium, Banks, Churches. 
Lowest Maintenance Fees, Good Fi
nancing, Cheerful Surroundings, No 
Recreation Fes, No Land Lease Fes.

Come and browse around
Meet the owner, Frank Macenas

813-360-8766

prezidentas; ir. Amerikos. Lietu
vių.’,Tautin ės,t Sandaros. t: centro 
valdybos pirmininkas dalyvaus 
“Sįąndąros”vpik^iiie.i.^>aiio; 9; d-. 
Vyčių sodelyje salėje. Taip 
pat dalyvaus viceprez, Aleksan
dras Čaplikas.ir abiejų organi- 
zacijų veikėjas A. Andriulionis, 
iš So.’ Bostono. Spalio mėnuo. 
“Sandarai” yra sukaktuvinis: 
Jos pirmas numeris išėjo prieš 
;63 metus 1914 rft^įjpSlid 3d.'

— Bill Youdelis, Windsoro' 
universiteto metalurgijos pro
fesorius ir katedros vedėjas, iš
rado dantims plombuoti meta
lo liedinį, daug tvirtesnį už bu
vusius. šį liedinį jau vartoja 
apie 75% JAV ir Kanados dan
tistų. Idėją naujam metalui da
vė jo brolis Ralph, odontologi
jos profesorius. Anksčiau jie 
gyveno Edmontone ir dėstė Al
bertos universitete. Juodeliu tė
vai atvyko Kanadon 1927 m. ir 

tbuvo veiklūs lietuviai ir įtakin- 
I gi Edmonton miesto gyyento- 

£i§fe*jai- Jų garsieji sūnus ir duktė

■ * Vytautas F. Be ha jus suda
rė rinkinį straipsnių' įš lietuvių 
gį^ėiiiind''bei"buities' ir 'papro- 
a.ų '2-jb Nepriklausomybės de
kadoje.’Dalis tų 'straipsnių bu-: 
Vo Ti ėtuviij sp audo j e ’apie 1930 
nų: dalis liečia’ Taefuvoš 'žydus, 
niūstru'ota!ktĮyga^ahglų kalboj, 
pavadinta “Ona“, bus išleista 
folkloro žuriialo“ Viltis 36-se me 
tihėse spalibPSS^d’Iki tol užši- 
sridušieiris'knyga - kainuoja 2.50 
dol.,’vėliau kainuos $4.; Užsaky
mus praŠOTna siųsti dabar: V T. 
Beliajus, P. O. Box 1226, Den
ver, GO. 80201. (Pr.)

■ ~ •• •'—~
^RUDENINIS BENDRUOMENĖS

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name Ir. Southern Buliams 

Regional Office Cameo Tower Build-

7234 West North Avenue 
Elmwood Perk, Illinois 60635 

Are* Code 312 771-8200

• s ANNA.DOCHES ?.
, Tjftmnnlnn Representative

4=?^ HELP WANTED —
Diririirinky -R®Uti»- z 

u 1 ~ i ' rJ *
LIGHT ASSEMBLY .SHIPPING

Full time- position, -for light assembly 
and shipping work . ■

Near Eden’s and Willow Rd.
; - 446-9555 '
f DACOR CORP.
161 Nortrfield Rd. Northfield. Hl.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 60603

Q Siunčia-------------- doL Ntijienf prertmerRtri, fnbfllejtalo
rajaus proga paremdamas Uetuvllką spaudą.

Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įripareigofimą.

PAVARDE IR VARDAS -------------- --------------------------------- .

ADRESAS

BALIUS’ .’S

’ (R) LB Marcfuette Parko apy
linkės valdyba maloniai kviečia
visuomenę atsilankyti į rudens 
balių, kuris įvyks š. m. spalio 
mėn. 8 d., 7 vai. vakaro, šaulių 
2417 West 43 street.
iRinktinės namuose, esančiuose 
i Bus pateikta šalta ir šilta va
karienė. Programa, sesučių Drū
tyčių trio, ir daug kitų pajvai- 
irinimų. šokiams gros Antano 
•Markausko orkestras.

Rengėja: apylinkės valdyba

ELECTRIGIAN
MAINTENANCE

For plant in heavy metals 
industry.

Steady employment with all 
company benefits.

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ. WRITE AND SPEAK 

ENGLISH.
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 S. Kedzie Ave., Chicago.
(Equal Opportunity Employer)

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Sėst. 3:00- 10:00 v. v.. -106.3 FM 
Veda K. BRAZD210NYTE

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

‘ — Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

MAINTENANCE MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.
R. LAVIN & SONS, INC 

3426 S. KEDZIE AVE.
An equal opportunity employer

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICI

1501 W. E9th St, Chicago, III. 40629. — Tri. WA M7»z 
n« So. Halsted Ft, Chicago, III. 4O6M. — Tri. 254432*

V. VALANTIMAI ,

SIUNTINIAI J LIETUVA
MARUA NOREIKIENĖ ; Jį. . L

2608 Wert 69Lh SL, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
DMolIa petlrinklmM *ere« r0EU« fvalffy 

MAISTAS II 1UROPOS SAMOtLIŲ.

★ Pasakyti tiesą šiais laikai: 
/ra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie 
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo koi> 
frontacijos, nors dabar daug 
kas non Įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yrs 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . ..

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negah" toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl Šio pasimetimo ir illu- 
rijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity- 
toju*.

AR JAU PASIDARfiTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
>adėti teisininko Prano šulo pa- 
uošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
myga —

testamentai
Su legališkotnis formomis
Knyga su formomis gauna

ma Naujienų’ administracijoj 
inygos kaina ?3.. Su legaližko- 
mis formomis — 83.50.

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

5KAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, I 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, g«- Į 
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS
/ 4358 So. Washtenaw Av®. | 

. 3 ■ ; Tėl. 927-3559 .

62—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $93 pusfnečitrt automobilio 

Liability apdraudimas panrininkam® 
. Kreiptis

Ai HL -A U R A v
4M5 Sė. ASHLAND AVI*

> / < 523-8775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas £r Taisymas 
? 2645 . WEST 69th STREET - -

; Tei«fu REpublIc 7-1941 ’-  ---—-L----

. N«t«ry Public
INCOME TAX SERVICE .

4259 S. Maplewood. TeL 254-7450
Palp pat daromi vortimal, plmlnlv 
ikviaffmal, pildomi pilietybė# pra
šymai ir kitoki blankai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Areh«r Art. 
Chicago, 11L 60632. Tol. YA 7-598C

BEST THINGS IN LIFE

I .ail Frank Zapolla 
!__ _ e»jJZW’/l W.95W1 st.

GA 4-9654

STATI rAKM

INSURAMCr

State Far "n Life Insurance Company

Didžiausiof kailiu 
pasirinkimas

UBtol kMlhnlDką jjgfc 
/TVTk CMomo> 4 "■ - 

•teakNORMANA 
/PjKkBURŠTEINA

(įataigoa) ir 
677-8489

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HfAQT »U»

1 . MAUJMM04L, c»ica»o *, tu, Wednwday, SepUmbar 28,197Į




