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VU BAKCNAS

PASTABOS IŠ TOLO

KELIONĖ j JAUNIMO PROTESTU
Gal, šį kartą, pastabos nebū- čio.. (čia .Los Angeles buvo . tik 

tų labai iš tolo, greičiau iš arti po 9 vai, vakaro), bet kai jis 
ir net iš labai arti. Bent kai ku- skambino iš Washingtono. tur 
rios... Mat, noriu pratęsti'jas būt grįžęs-iš posėdžių ar kitų 
iš mano kelionės (Los- Angeles-pareigų, darbų prieš -didįjį žy-
— Washington, D.C.) 4 “žygį”, 
kuriame nereikėjo žygiuoti, už
teko tik aplinkui apsidairyti— 
net sėdėt, puikioje Lincoln Me
morial paminklo aplinkoje. Ne
žinau, -kam reikėtų duoti- “kre-

-ditas” už tai masiniai demons-, 
traci jai, vietos parinkimą — 
mano balsas būtų , “excellent-”. 
Apie tai vėliau," gi nuo' pradžios
— kai mano DdO nusileido , pui 
kiame Amerikos sostinės, Wa- 
shington, D. C., Dullės Interna
tional aerodrome, mano pasta
boms atsidąrė galimybė įvy
kius, žmones ir daiktus stebėti 
netik iš tolo, bet iš arti ir kai 
kas met... iš vidaus.- Taigi' -

Washingtone jau buvo po 
.12 yąL vidurnakčio. Jei dides
nio lietuviško pareigingumo pa
vyzdžio iki šiol’nebuvo, tokiais 
atvėjais,' štai pats geriausias 
pavyzdys -^-’Viktoras .Nakas.

Bet..; kai kitą' dieną vakare 
atsidūriau Washingtone, ir pra 
„dėjau skambinti telefonais, ku
rių nr. nr. davė man V. Na
kas—atsakymas buvo labai 
“glušinantis” ir beveik . sunai
kinantis entuziazmą iš taip to
li atvykusio^ Tokių nr. nr. visai 
nebuvo.. Nutariau “nenusileis
ti”, uždegiau .savo (viešbučio— 
prieš Watergate West) kam
bario šviesas ir pradėjau skai- 

_ i ___ - As^ti telefono abonentų knygas:
. Kai jaų vėjoką^Vakarą^po IL^ipervertęš bent 'keturias — -ne-

no akį patraukė kitame r<rtn> 
way^ stovintis British- Ąir-; 

j ways, taip daug čia- Amerikoje,
diskusijų-tebekeliantis. v.‘.CĮou-. 

. ęerde”: . kol kas greičiausias, 
brangiausias ir triukšmingiau-; 
sias -kėlėivinis' lėktuvas/■ civili-; 
nėję aviacijoje. j
Prieš: kelis metus, - skrisdamas’ 

į Londoną per Papyžių7— >ma- 
čiau7>gęrbk'aUiš5Tektų--

- vą/ tada - ten,- 'Paryžiuje; buvu- 
sioje aviacijos j parodoje. Tik. iš 
tolo ■— tada. Dabar.mačiau iš 
labai arti. Dulles 'aerodromas 
(kur dabar lankausi-irgi po ke- - 
lenų metų — gerokai sumoder-. 
nintas, kai kuriais atvejais(ma 
no požiūriu) nei “permechani- 
zuotas” — daug naujo (ameri
kinės pažangos), maloni (gam
tinė) aplinka, gaila tik, kad 
taip toli nuo miesto — sostinės

- centro.

ir dirbant sostinėje. Net kai ku 
riūos ansciau "gyvenusius Kali
fornijoje. Maniau — ji| pagal
ba’ gauti' smulkesnių informaci
jų— kas,-kur.ir kaip vyks “žy- 
. gy j e”.įNieko. — nei vieno... Ko
kiame Washigtone jis gyvena, 
galvojau..."

Floridoje sukčiai 
•apgavo 500 nuosavy

bių pirkėjų

Pagaliau atsidūriau sostinės 
centre, viešbutyje (lygiai prieš. 
‘Watergate’), kurį prieš išvyk
stant iš Los Angeles, telefonu 
rekomendavo žygio iniciatorius; 
ir vyriausias organizatorius, 
rengimo komiteto vykdomasis 
pirmininkas Viktoras Nakas.' 
Apskambinaū iš Los Angeles 
jam vakare (mūsų — Los An-I 
gales laiku) visur, kur tik tu
rėjau telefono nr. nr., kuriais jį
galima būtų “pagauti” — beŲ'J^V- 
pasisekimo. Viktoro Nako—nė
ra. -Norėjau iš jo gauti pasku
tines informacijas apie žygį, 
nesgi žinojau, kad atvykus tie
siog *į sostinę —netaip jau 
greitai kur susigaudysi. Len

kiu savo Žilą galvą prieš Vikto
rą Naką, nesgi matykite, jis iš 

, Washington©, D. C„ man pas
kambino net jau po vidumak-

Orlando federal grand jury 
apkaltino penkis asmenis, kurie 
sugalvoję suktą škemą parduo
dami investoriams “morgičius 
ant nuosavybių” apgavo 500 in
vestor) ų, iš kurių išlupo $6.2 
.milijonusMorgičiai buvo parduo 
darni “nuosavybėms” ant atma
toms perdirbti įmonės, golfo lo
šimo lauke ir ežere !“Tai didžiau 
šia žemės Floridoje pardavimo 
apgaulė visoje eilėje metų”, pa
sakė Teisingumo departamento 
žeme sukčiavimo skyriaus vir
šininkas David Addis.

Suimtieji sukčiai daugumoje 
iš Pittsburgo, o vienas net iš 
Salt Lake City, atrodo nuosa
vybėmis prekiavimo biznyje pa

Vėsus, gali lyti
Saulė-teka 6:44, leidžiasi 6:38

Kriminal. teismo jury Chica- 
goje pripažino kaltu vieną iš 4 
banditų Henry Brisbon, 21, ku
ris 1973 m. birželio 3 dieną Chi 
cagos užmiesčio vieškelyje 1-57 
nužudė Dorothy Cerny, 25, ir 
James Schmidt, 25, Teisiami 
yra visi keturi, net Brisbon pri 
pažintas ekzekutoriu, kuris po 
apiplėšimo savo aukas nušau
davo. Tą pačią naktį tame pat 
kelyje buvo rasta ir kita jų au
ka Lou Harmon, iš Darien. Ei
nant įstatymais, elektros kėdės 
jis negaus, kadangi tuomet bu
vo 17 metų Amžiau s.. „

Sovietų-Kinu varžy 
bos dėl itakes Aziio

Kambodijos lyderis Pol ; Po 
išskrido į Pekiną tikslu padary 
ti ‘‘oficialų ir draugingą vizi 
tą”. Kaip praneša politiniai ste 
betoj ai Bangkoke, Tailande; ta 

"yra, Kinijos pastanga padidint 
savo, kontrolę-Kambodijoje, ku 
rią. užvaldė radikaliai neppik 
lausomas Phnom Penh rėži 
rhas.

Tailando ir Vakarų specialis 
tai stebi Pol Poto vizitą, ieško 
darni ženklų, kada' Kinija pa
tars Kambodijos valdovams su 
švelninti savo perdaug radika 
lę vidaus ir užsienio politiką 
Kinijos komunistų partijos pir 
mįninkas.’ Hua Kuo-fengas .la
bai norįs padėti pagerinti san
tykius tarp Kambodijos ir an 
ti-kdmuriistihip Tailando, kai 
būtų galima išbalansuoti laba 
■glaudėjančius- Sovietų santy 
kius su. kitom dviem sukomuni- 
stintom valstybėm •— Vietna
mu ir Laos. \ j.

Vakar doleris

Ko! Berlyno sienos neh 
is Rytu ‘ĮBerlyno į
Kfr! Berlyno sienos neouvo, tai tuksrinc^l^vokieciy laisvai šliejo 
is Rytp Berlyno pareiti į laisvąjį Berlyną, bet kai pastatė sieną, 

* tai dar ^kiesnis įu skaičius privalo ją saugoti. Pastatė sieną, 
^.pravedė spygliuotas vielas, o dabar įas elektpzavo. Be to, kartais

Wsros_FS^£avopusės .pristumtą iąjpru^Jcad žiūronas ^galėtu £ 
^^S^kti/kars darosi?Vakaru Berlyno gafvikse if namuos^#? Policija mano, 

kad sovietu agentai priiminėja signalus ir ^enos pereiti bijančio agento

LONDONAS, Anglija.Eondone 
Šveicarijoje, Vokietijoj -ir Pram

"- / X- j * ’ 1
cūzijoje gerokai pakilo dolerio 
vertė. Tuo tarpu šis klausimas 
dar nišaiškintas, bet , .pirmąją 
pabrangimo priežastimi buvo 
Šveicarijos vyriausybės nuta
rimas neįsileisti daugiau dole-“ 
rių į Šveicarijos bankus.

Ryte už dolerį Ciuricho ban
kai mokėjo 2,3645 šveicarų 
frankų, o vakare už jį jau mo
kėjo 2,3698. Pranešimas, kad 
pavyks susitarti dėl strategi
nių ginklų kontrolės galėjo pa
veikti ir keli didelių prekių už
sakymai Amerikoje.

pir-
me-

sava-

Chicagos švitimo Taryba ir 
Mokytojų Unija susitarė ir ket 
virtadienįo rytą pasirašė 2 me
tams kontraktą, tuo būdu išven 
giant streiko.. Sutarta dėl algų 
pakėlimo po 5 nuošimčius 
mais ir antrais kontrokto 
tais.

Amerikos Boy Scouts
noris pareigūnas David Buzzek, 
33, 4429 N. Central Park, Chi- 
cagoje, skautų programų komi 
sionierius, trečiadienį areštuo
tas, kai policija patyrė, kad jis 
savo apartamente yra įrengęs 
pornografinių fotografijų ir fil 
mų gamybos studiją, kur pozavo 
nuogi vaikai.

Zenith radio ir TV gamybos 
korporacijos pirmininkas John 
J. Nevin pagarsino, kad dėl iš 
užsienių importuojamų “ piges
nių gaminių nebegalėdama išsi
versti korporocija atleidžia iš 
dadbo visą ketvirtadalį— 5,600 
žmonių, iŠ jų vien Chicagoje 2,- 
200; iš jų 600 apmokamų algo
mis, o 1,500 apmokamų už dar
bo valandas.

— EI Salvadoro vyriausybė 
nori gauti iš JAV $90 mil. pas
kolą svarbiam -tvenkiniui pas
tatyti.

MASKVA NORĖJO EGIPTĄ PAVERSTI
SOVIETŲ KOLONIJA

Turime įrodymy, kad planavo dėti bombas 
mūšy moskėse ir kituose maldos namuose

KAIRAS, Egiptas. — Mes Sovietų Sąjungai skolų dabar ne
mokėsime, — Egipto parlamentui ir sukviestiems visuomeninių 
organiacijų pareigūnams pareiškė krašto prezidentas Anwer Sa
datas. — Mes kelis kartus kreipėmės į juos, kad atidėtų mūsų 
skolas, kad jas paskirstytų ilgesniems terminams, bet sovietų 
valdžios atstovai atsisakė tai daryti.

“Dabar mes Kremliaus vai- ---- —1
dovams sakome, kad skolų Ma
skvai dešimties metų laikotar
pyje nemokėsime. Mes vieni 
skelbiame moratorijumą, nes 
negalime mokėti. Mes neatsisa
kome mokėti, bet tiktai po de-

i šimties metų. Maskva privalė
jo duoti mums moratorijumą, 
bet ji atsisakė tai daryti, to
dėl mes vieni skelbiame dešim-

I ties metų moratorijumą.
— Mes turėjome moralinės Pirmyn, tai Libane tuo tarpu 

teisės moratorijumo tikėtis ir n^ra. jėgos, kuri < 
laukti, — toliau parlamentui pa. ^us sulaikyti.
šakojo prezidentas. — Sovietų 
valdžia buvo pasiždaėjus

Palestiniečiai buvo

1

Palestiniečiai žino, kad Izra
elio karo mašina yra gerai or
ganizuota ir patepta. Kai Izra
elio tankų vilkstinė šliaužia

galėtų izraeli-

= - ’rf.JAPONAI SUTIKO IŠLEISTI ■ ■' i 
T ■ 1. UŽDARYTUS NUSIKALTĖLIUS
i- - - Lėktuvą pagrobusieji rengėsi šaudyti 

visus lėktuve buvusius keleivius
TOKIJO,. Japonija.— Japonijos vyriausybė, apsvarsčiusi lėk-; 

tuvą pagrobusių teroristų reikalavimus ir gąsdinimus, sutiko iš-; 
leisti iš kalėjimų visus “raudonosios armijos” teroristus, pagau-; 
tus nusikaltimo metu, nuteistus ir laikomus stiprios apsaugos ka
lėjimuose.

Keleivinis japonų lėktuvas, 
skridęs iš Bombėjaus, į Tokijo, 
dviejų “raudotosios armijos” 
teroristų buvo pagrobtas padan 
gėse ir nukreiptas į Bangahją, 
Dakkos aerodromą. Ten jis ir 
vakar tebestovėjo.

Japonų vyriausybė apskai
čiavo, kad jai pigiau kriminali
stus išleisti į užsienius, negu 
laikyti juos kalėjime. Be to, vy 
riausybė imsis priemonių, kad 
keleiviai neįsineštų ginklų į ke
leivinius lėktuvus.

Teroristai imasi griežtų 
priemonių

DAKA, Bengalija. — Japonai 
teroristai vakar pranešė Toki
jo vyriausybei, kad imtųsi sku
bių žingsnių “raudonosios ar
mijos” kariams išleisti iš kalė
jimo ir iš krašto.

Teroristai, išleido iš Dakos 
aerodrome sustabdyto lėktuvo 
penkis susifgusius keleivius, o 
visi kiti tebesėdi lėktuve. Tero
ristai pranešė Japonijos prem
jerui, kad keleiviai bus šaudo
mi, jeigu valdžia neišleis kali
nių. Keleiviai bus vienas po ki
to išvedami iš lėktuvo 
pat vietoje sušaudyti, 
liko 150 keleivių.

Dakoje sulaikytame 
yra du Amerikos piliečiai. Abu 
yra Kalifornijos gyventojai. 
Vienas vadinasi Walter Kara- 
bian, Kalifornijos seimelio na
rys, o antras John Gabriel, ban
kininką#. --..i.

linijos padan- 
kelios' Izraelio 

eskadrilės; nei'šmętūsięš, nei vie 
gędi^io^K_ pakeisti,-be^-soy^stų I hombos, bet oficialūs pales- 
valdąia atsisakė?.tąi pa- tiniečių karo pranešimai sakė,
daryti. Ji sulaužė savo pažadą,. izra^[ip lakūpąi išmetė ga- 

pyko, kai mes prašė- jįngas; bombas, Cfe|ar$9 pašlai- 
me paskolos kitur. Jiems (nepa-, tėse. .Tiktai- vėliau^ paleistinie- 
tiko, kai mes kreipėmės pąsko-' 
los į Ameriką ir Į kit^s arabų 
valstybes. Patys neduoda, bet 
nepatenkinti, kad kiti 
duoda.

S
» ■- Par":gėmis praskrido
duoti mums ginklų ir dalių su-'

mums

-čiai išaiškino, jog tai nebuvo la 
kūnų bombos, bet artilerijos 
sviediniai. .

ir ten
Lėktuve

lėktuve

Teroristai nustatinėja 
taisykles

pir-Teroristai pareiškė, kad 
miausia jie paleis vaikus, mote
ris, Indijos ir Bengalijos pilie
čius, bet kitus jie pasilaikys 
lėktuve, kol jie patys bus nu
vežti į saugią vietą.

Pačiame lėktuve teroristai į- 
vedė griežtį tvarką. Jie įsako 
ir pagrasina mirtimi, jeigu ku
ris keleivis bando protestuoti.

Teroristai patenkinti, kad ja
ponų valdžia sutiko pildyti jų 
reikalavimus ir išleisti pačioje 
Japonijoje įkalintus jų drau
gus. Dabar jims rūpi viską taip 
sutvarkyti, kad jie galėtų su iš 
laisvintais kaliniais susitikti.

People Gas kompanija Chica- 
goje, gavusi Illinois Komercijos 
Komisijos eidimą, žada natūra
linių dujų vartotojams pakelti 
kainą 2 nuošimčiais. Be to, ko
misija leido kompanijai imti pa 
didintą kainą iš tų vartotojų, 
kurie buvo susekti skriaudę 
kompaniją suktais būdais pai
mant degalų daugiau negu nu
statyta kvota.

— Japonijos socialistų parti
ja priėmė reformų platformą 
ir išrinko visai naują partijos 
vadovybę. Atrodo, kad bus baig 
ti santykiai su komunistuojan
čiais.

—Sovietinis galvojimas 
visiems yra aiškus. Jie 
Egiptą padaryti Sovietų Sąjun
gos kolonija, bet mes nepasida- 
vėme, — toliau aiškino prezi
dentas, Sadatas.—- Jie negali už 
miršti, kad mes, sukaupę jėgas, 
apgynėm Egipto garbę ir iš
prašėme iš Egipto ne tik sovie
tų “patarėjus”, bet ir jų laivy
ną. Jie dabar mums keršija. Jie 
reikalauja, kad mes dabar 
jiems mokėtume, kada dabar 
mes negalime, nes turime eko
nominių sunkumų. Jie nori, kad 
mes prieš juos pultume ant ke
lių ir prašytume atidėti sko
loms mokėti terminą.

— Šiandien mes turime ir 
daugiau duomenų apie sovietų vėlė, užspringo ir nejudėjo. Žy- 
valdžios agentų veiklą. Jie pla- dai be mūšio vieną po kito vil

ko i dirbtuves, taisė ir naudojo 
prieš egiptiečius.

mums 
norėjo Panamos sutarčiai

WASHINGTON, DC.— JAV 
štabo viršininkas, apsaugos sek 
retorius ir kiti karo vadai sena
to komitetui pareiškė, kad da
bar pasirašytoji Panamos tutar 
tis Amerikai yra naudinga.

Amerikos karo jėgos lengvai 
galėtų užimti visą Panamą, jei- 
kiltų reikalas, bet kraštui daug 
geriau, jeigu nereikėtų vesti 
jokiu ooeraciju Panamoje. Be 
to. JAV ir dabar yra įpareigo
tos saugoti kanalo zoną.

navo padėti bombas Egipto mo- 
skėse ir kituose maldos namuo
se, kad būtų padaryta didelė 
žala egiptiečiams, Jeigu daabi' 
tiniai sovietų valdovai nerado 
reikalo atkreipti dėmesio į mū
sų teisėtus reikalavimus, tai 
mes jiems sakome, kad keturių 
bilijonų dolerių skolos nemokė
sime, — baigė savo 
zidentas Sadatas.

Prezidento Sadato 
mas mokėti Maskvai 
jau nuskriejo po visą Afriką.
Naujai sudarytos vyriausybės 

atidžiai seka, ko rusai siekė 
Egipte ir kuo baigiasi kova su 
naujais kolonistais. Paramą iš 
Maskvos ir Kubos 
valstybės atidžiai 
kad su jais Maskva nepasielgtų 
taip, kaip ji pasielgė su Ebip- 
tu,Egiptan atsiųsti sovietų tan nutarė nemokėti Sovietų Sajurvgai , . v • □ • tp • kefuriu bilijonu doleriu skolos uikai uzspnngo judriame Egipto ginklut/ kurie kov>. vi.

< smėlyje ir negalėjo eiti pirmyn4 sai netiko. Jis priminė, kad soviefy 
■ atjal. Vikšrai smJUu .PSi-I^X^

kalbą pre-

atsisaky- 
skolas tuo

gaunančios 
apsidairys,

Egipto przidentas Anwer Sadat*s pra
nešė parlamentui,, ’kad vyriausybė



J

YI BABtMA<

Pastabos iš tolo
j sunku spręsti. Miesto prokuro
ras privačiame, bet viešai pa
skelbtame pareiškime pasisakė, 

’kad žydams miestas turėtų iš- 
nuoniuoti ten pat atitinkamą jų 
(žydų) parodai plotą. Mat, tas 
prokuroras yra žydų kilmės ii 
nesenai turėjo nemalonumų su 
sovietiniais organais besilankant 
Rusijoje, kai mėgino susitikti 
su sovietiniais žydais — disi
dentais.

Tai dar nebūtų viskas, kas tą 
rusų kultūros parodą Los An
geles mieste išgarsintų daugiau 

inentai ne tik išspręsti, bet ir! negu lokiais atvejais, norma
ls kasdienos pokalbių išblėsę-.. į liai, reikėtų.

Gal toks visų gyventojų dė
mesį atkreipęs momentas, tai 
Sovietų Rusijos rengiama Kul
tūrinė paroda. Nieko čia nebū
tų ypatingo, jei rusai tokią pa
rodą rengia Amerikoje. Mat, 
tik tokiu abišaliu susitarimu 
Amerika tokias parodas gali 
rengti Sovietų Rusijoje. Nese
nai Maskvoje įvyko “Amerikos 
knygos” paroda, kuri nors ir 
gerokai rusų išcenzūruota, Ame 
rikos knygų leidėjams davė už
sakymų (knygoms) už daug mi 
lįjonų dolerių.

Ką rusai rodys “savo” kultū
ros , parodoje Los Angeles, kol 
}tas smulkiau nežinoma (publi
kai). Rusai išsinuomavo Los 
Angeles miesto “Convention 
Center” didelį plotą, kuriame 
bus išstatyti jų eksponatai. Tai,. įydų-nadių-arabų

Skrendu į žygį
Toli, žiūrint atgal, ir žemai, 

žiūrint apačion, liko Los Ange
les — man beskrendant į Wa
shington, D. C., dalyvauti Bal
tic Human Rights Rally, rytoj 
— rugsėjo 24 d.

Toli ir labai žern v. liko ne tik 
Los Angeles m estas, bet ir daug 
ir įdomių jo gyventojų (įskai
tant lietuv.us) kultūrinio ir po
litinio gyveninio momentų.

Kol grįšiu iš Washingtono, 
tur but, bus jau kai kurie mo-

Tik matykite: pasklidus, žy
dams labai palankioje spaudo
je, apie tokį žydų renginį So
vietų Rusijos rengiamos paro
dos metu (ir toje pačioje vieto
je), dabar jau pasiskelbė (nors 
ir ne tai garsiai), kad Amerikos 
Nacių partija ir Amerikos Arą-

miesto valdybą $ū prašymu, 
kad ir jiems būtų išnuomuota 
atitinkamas parodos patalpų 
(Convention Center) plotas 
jų parodai.

Jei visiems leidimas bus duo
tas, tai bus gerai, jei Sovietų Ru 
sijos Kultūros (vergų) parodos 
proga bus apsieita tik juoko, bet 
ne kraujo ašaromis.

Sol. Prudencija Bičkienė pakviesta dalyvauti Vlika seimo bankete— 
koncerte St. Petersburgo Lietuviu klubo salėje gruodžio 4 d.

žinoma, būtų nieko ypatingo.
2“Kas būtų ypatinga ir neįpras
ta- tokiais atvejais, tai, kad Los 
Angeles žydų organizacija pa
reikalavo, kad miesto valdyba 
ip.jiemi — ten pat, Convention 
Center patalpose, išnuomuotų 
tam tikrą plotą — žydų paro
dai vaizduojančiai žydų padėtį 

gyvenimą Sovietų Rusijoje. 
Tai visai naujas pokštas, kai pri 
vati organizacija mėgina pra
kišti savo interesus tokia pro
ga, kai Amerika vykdo abiša- 
foo principu sudarytą sutar- 
tf su kita valstybe, kad ir šiuo 
atveju — Sovietų Rusijai

■ Kokį sprehdiriią tani žydų pa
triotinei orgaižacijos- prašymui 
padarys' miesto “tėvai” — ne

Sovietinę kultūros parodą su 
i “pagrasini

mais” rasiu grįžęs iš Washing- 
tono “žygio”. Ko nerasiu — tai 
tuo pat laiku Los Angeles (rug
sėjo 24-25 d.) Įvykusį išimtinai 
lietuvišką renginį “Lietuvių 
Dieną”, suorganizuotą Lietu
vių Bendruomenės 25 metų gy
vavimo (?) sukakčiai paminė
ti. Turiu tam renginiui kai kurių 
sentimentų. Mat, prieš 25 me
tus buvau Bendruomenės pra
dininkas. Amerikos Vakaruose 
(suorgai^zavęs pirmąją -Ame-į 
rikoje iš viso Apygardos val
dybą: K. Lukšis, J- Uždavinys^ 
Vi. Bakūnas, prof. M. Biržiška, ’ 
advokatas" J. Peters. Kandida
tai, kurie pirmajame apygardos 
v-bos posėdyje buvo kooptuoti 
v-bos nariais: teisininkai P. Pa-

Vlikas nutarė savo šių metų 
seimą kviesti Į St- Petersburgą, 
Floridoje, kur turės įvykti gruo 
džio mėn. 3 ir 4 dienomis, St.

mataitis ir V. Kazlauskas).
Bendruomenės istoriją falsifh 

kuojant tas faktas niekada ne
buvo prisimintas per . 25 m'e? 
tus. Ar tai buvo 'padaryta die 
bar, K. Lukšiui- ir M. Biržiški , .......... .... iįjau- esant giliai zemeje, kitienjs 
dar. .tebesilaikant1 virš žemės,® 
man šiuo metu esant net “p|? 
dangėšetikrai abejoju- Mūm 

.ignoruojami ^mūsų senosios 
kios reikšmėj^, .kąi juo labias 

■ ignoruojami mūsų senositį, 
kartos veikėjai, juos net nepįfc 
minint.

į- BALŽEKAS MOTOR’S
i 4038 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

VolarėPrfflfiiėrCoupe Y*

Chrysler - Plymouth- - Arrow mašinos ir
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

Geriausi mechanika? taisymo ir priežiūros departamente

IMLIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Taisos

(Tęsinys)

Maskvos Ultimatumas

mas įvyko rugsėjo 9 d. Lietuvių 
klubo patalpose, dalyvaujant de
šimties organizacijų atstovams. 
Dalyvavo: Balfo pirm. p. Jonas 
Valauskaš, pet. klubo pinnąp. 
Albinas Karnius, JAV L- Bend
ruomenės atst. p. Kazys LTbŠai- 
tiš, Jungt. rganizacijų Komite
to— p. Kazys Kleiva, Liet. Ka
talikų — Rože Plepienė, Susi- 

■ vienijimo Liet. Katalikų. — 
Adolfas Paleckis, Romo Kalan
tos šaulių kuopos p. Anice
ta Miliauskienė, jūrų šaulių Pa
langos kuopos — p. Jonas But
kus ir žuvautoj ų klubo — p. 
Petras Vasiliauskas.

Bus banketas ir koncertas
Susirinkimas be kila ko ’nu

tarė seimo atstovams priimti 
išrinkti komisiją, kuriai paves-, 
ta rūpintis ir ruošos veikla.

Komisijos pirmininku vien
balsiai buvo išrinktas dail. p. A. 
Rūgštelė, sekretoriumi p. Ona 
Galvydienė.

Į komisiją išrinkti ir parei
gomis pasiskirstė: atstovų ap
gyvendinimu rūpinasi p. Pet
ras Vasiliauskas,, jų transpor- 
.tacija — p. Kazys Urbšaitis, 
maistu — p. Ida Valauskienė, 
banketu pasirūpinti sutiko p- 
Alhjnas Karnius, spaudos rei
kalais — p. Kazys Kleiva ir lei
dinio reikalais — p. Ona Gal
vydienė ir p. Jonas Valauskas.

Alto pirm. p. A. Rūgštelės pra 
šomas, Liet- klubo pirm. p. A. 
Karnius sutiko rūpintis ir kon
certo pareiginių.

Vėliausios žinios tvirtina, kad 
seimo atstovams gyvenvietė iš
rūpinta ir priimta, o tai yra — 
The Happy Dolphin — viešbu
tyje, arti puikaus vandenyno.

Koncerto programą sutiko pa
ruošti solistė p. Prudencija Bič
kienė, gyv. Evans tone, Illinojuj.

Lauksime seimo atstovų, lauk

Petersburgo Lietuvių klubo pa
talpose.

Prel. kun . Bėlkūnui tarpi
ninkaujant,; Vliko vicepirminimj 
kas p. Audėnas kreipėsi į Alto 
skyriaus pirm. dail. p. A. Rūkš-Į. 
telę, prašydamas sukviesti visų* 
organizacijų atstovus į susirin- f 
kimą pasiruosiirib darbams ap- 
'tarlf.

Alto skyriaus jįiriii. p. Rūkš- sime solistės ir svečių iš visos 
‘ telė sutiko ir atštovų susirinki- Floridos apylinkių.
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.Gretą.- kovingumo ir veiklu
mo, tiek-, rūpinantis ukiniais- 
.buitiniaįs reikalais, tiek propa
guojant, protestantizmą,

1940 mt. birželio mėn. 14 dienos Maskvos Ultima
tumo Lietuvos vyriausybei tekstas:-

“Po paskutiniuoju laiku Maskvoje įvykusių pasikal
bėjimų tarp Sovietų Sąjungos Savnarxomo pirmnuixko 
V. M. Molotovo ir Lietuvos ministrų tarybos pnmniii.Kv 
Merkio, o taip pat ir Lietuvos užsienio reikaių ministru 
Urbšio sovietų vyriausybė konstatuoja sekančių laktų 
tikrumą:

1. Paskutinių mėnesių bėgyje Lietuvos, valdžios or
ganai pagrobė eilę kareivių iš sovietų kariuomenes įgu
lų, stovinčių Lietuvos teritorijoje pagal Sovietų bąjuii- 
gos ir Lietuvos savitarpinės pagalbos sutartį, kad kan
kinimais išgautų iš jų sovietų valdžios karines pasiapeis. 
Nustatyta, kad kareivis Butajevas buvo ne lis. .pagau
tas, bet vėliau ir nužudytas Lietuvos policijos, kai su viep
tų valdžia pareikalavo jį grąžinti! Dviem pagrobtiems 
sovietų kareiviams Pisaręvui. ir Šmargoriecui, pavyxu 
pabėgti iš juos pagrobusios ir kankinusios poncijus. rag- 
robtas kareivis iSutovas iki šio laiko*aar nesurastas, auū- 
būdu Lietuva siekė padaryti sovietų k&riuomeh'es įguių 
buvimą Lietuvoje nepakenčiamu. Tatai liudija aar A* šie 
paskutinių dienų faktai: gausūs areštai ir. ibsiūnąiūąi, į7 
koncentracijos stovyklas Lietuvos piliečių is sovietų įgu
los aptarnaujančio personalo, kaip skamejos ir Kiu, o 
taip pat masiniai areštai techninių darbininkų,’ airbanrių 
prie kariuomenės kareivinių statybos! T okios nieku 
pagrystos ir nedraudžiamos represijos prieš Lietuvos pi
liečius, aptarnaujančius sovietų. įguias>(tūjn tiksią nė txk 
padaryti neįmanomą gyvenimą- sovietų’••kąriuomexjeizjiaeT 
tuvos teritorijoje, bet ir ugdyti nedraugiškus santykius- 
su sovietų kariuomene ir paruošti jo sųzpuoiimą. '.j.. ‘ ’

Visi šie faktai kalba, kad Lietuvos vyriausybe* šiurkš
čiai jra- pažeidus jos su Sovietų Sąjunga' sūaa^tį^^VĮL 
tarpinės pagalbos sutartį į ruošia uzpuoi^J.^vfet j 
įgulų, esančių‘Lietuvoje pagal/šią.si^ę^

2. Tuoj pat po savitarpines 
rymo Lietuvos vyriausybė įstb j o

J. Krs.

kurioje karinę sąjunga turėjo Latvija su Estija^ t ka 
/ , rinę trijų valstybių sąjuhg^’

užuominoje juntamas sūsitvar-
> ne

ar
! dyrrias, subtiliai išreikštas

guojant, protestantizmą, laiš
kuose išryškėja dar vienas svar

oru-
šino metu, kai esu 41,000 pė;

dų aukštyje ir už maždaug Vię- , bųs Mažvydo bruo&s _
nos valandos būsiu Washing- (mas, 
ton ((Dulles) aerodrome, ma 
no rūpestis ir“ viltis, kad Baltic 
Human Rights Rally Washmj*- kartą, baigdamas laišką, 
tone pavyktų kuogėriausiai ir vydas pridėda, katf tub atveju, 
kad ta proga įspūdžių (gerų) ga" jeigu jo prašymai' riėbuš išjhL 
lėčiau gauti kuodaugiausiai —Įdytas, viską ramiai.arba’ liaiit- 
kuriais norėsiu pasidalinti Nau-įriai iškęsiąs, tuo lyg. ir pabrėž- 
jienų skaitytojais ir Lbs' Angė- [damas; savo sfoiškdftlą'. 61 153# 

'm., praš^danfas7 pifir^i* ūįą, p?a 
dijda' tokia ’ užudifjnia“Kad- 
mane taip slegia nepraeinami

les lietuviais per mūsų radiją 
sekanti šeštadienį, spalio 1 d. 
Kas ir buvo mano tikslu — 
leistis į tokią tolimą kelionę iš' 

tLos Angeles į Washington, D.

Vis dar iš 11.000 pėdų aukš
čio — linkėjimai visiems Nau- 
jienįiečiamš,- ypačiai“ dirbantie
siems “Naujienose” 
Rugsėjo 23, 1977.

I

gą. Lietuvai prisidėjus..prie, ;

pasitenkinimas su protesto 
mėt grasinimo atspalviu.

; Gražiausiai ir ryškiausiai oru
mas matyti Mažvydo atsakyme 
.(1560) į Ambrozijaus Zetės, ne

nuo 1940 metų sausiu mėnesio yr^lęįd^mas Angių, PraA. 
cūzų ir Vokiečių kalbomis tos" kann^s'^^gbs organūf. 
— “Revue Baltique”. ... ■ ■ ■ t

Visi iše faktai kalba, kąd. Lietuvos
biai pažeidė Sovietų Sąjungos ir Lietuvos' savitarpines 
pagalbos sutartį, kuri abiem .šalim draudžia suciarinėti 
berit kokias'sąjungas arba dalyvauti koalicijose, nukreipi 
-tose prieš vieną kurią sutartį-pasirašmskį šalių.--' .

Visi, šie Sovietų-Lietuvių sutarties pažeidimai ir ne
draugiški Lietuvos vyriausybės-' veiksiuai • santykiuose, 
su Sovietų Sąj'uhga kartojasi nežiūrint-,-* kad Sovietų? Są-į 
junga veda ypatingai gėro^vafibš kup^’ų ii' prb-liėtuvisi 
ką politiką, atidavus, kaip žiholna, savo iniciatyvą Lietu
vai' Vilniaus miestą ir į6 sritį!' - -

Sovietų vyriausybė yra nusistatymo; -kad panaši- būk
lė ilgiau tęstis negali. Todėl sovietų vyriausybė laiko-ąb- 
SOkūtiStai' būtintf ir neatidėtinu; \

• ■ 1. kad būtų atiduoti teismui vidaus- reikalų- mmist-j
ras Geli. Skučas ir saugumo, departamento direktoriuj 
Povilaitis, kaip tiesioginiai kaltininkai’’; ^ifoVbkačiiii^ 
veiksmų prieš sovietų kariuomenės įgulas Lietuvoje; . 7

2. kad tuoj būtų sudaryta Lietuvoje tokia vyriausybėj 
kuri būtų.pasiruošus ir pajėgtų patikrinti garbingą sc-j 
vietų-Lietuvos savitarpinės pagalbos sutarties vykdymas 
ir energingą šios sutarties priešų sųdrąudimą;

3. kad tuoj pat būtų patikrintas laisvas praleidimas
Lietuvos teritirijon sovietų kariuomenės dalinių, jų pas-į 
kirstymas Lietuvos centruose tokiame kiekyje, kurio ph- 

:kaktų patikrinimui galimybių sovietų-hetuvių _ suvitar- 
pinės pagalbos sutarčiai vykdyti if užkirsti kelią provb-, 
kariniams veiksmams, nukreiptiems pries sovietų įgulas 
Lietuvoje. .... v

Sovietų vyriausybė laiko šių reikalavimų patenki
nimą elementarine sąlyga, kad sovietinetuVių sayitar^ 
pinės pagalbos sutartį galima sąžiningai it garbingai.1 
vykdyti \

s, susijęs su.Jiumanistinermokšos pretendento į mokyto- 
ia-[autoriaus kultūra,, rodąs jo dVžf jo vietą Ragainėje, ‘skuda ir 
fe?“S-TTyrą’ .s^?arb|;N® kaltinimą erezija (osiandriz- 

ma). Mažvydą^ atsaiuhėja. į 
priekaištus laBar rainiai, kaip 

-daug pranašesnis už skundiką 
zihbgus, plačiai pasakoja visą 
'fstoftjąį pakartodamas riet tie- 
Siogiii^ kąlfi^’. Pabrėžia vengiąs 

■Vaifftj’ ir Vaidirigif žripniū ir ne- 
■ rioFįs* turėti su jais reikalu.Driug 

f_ ., <- -v . teikalatija iš mokytojo' (pir-
yar^j labirintai, savo širdy- Į miausia — lotynų kalboš mokė
ję dažribkaf ririu škarsfyti, arijimo).
garbingai nepakeisti Vietog" ir į
savo pareigų; jei iš .tavo- šviė- į Šie bruožai padeda mums ge 
siosio aukšty-bps; maloningasis [riau suprasti ir pažinti Mažvy- 
kunigaflcšfi, negąleičiktf. stfląuk-Hlą’ rašytoją, kaip veiklią ir eriėr 
ti kokio nors tų yišų vafgul ginjgą, užsigrūdinusią asmeny

be. . [b?- Laiškuose tik iš dalies' feat-
skambančioje sispindi literatūriniai Mažvydo 

. interesai. Neabejotinai buvo lai 
škų ir specialiai lietuviškų kny 
gų rengimo ir spausdinimo rei
kalais, tik jie neišlaiko, Mažvy
das ne tik pats rašė, bet įtrau
kė į lietuvišką literatūros ren
gimą visą būrį emigravusios in
teligentijos. čia labai pravertė 
jo veiklumas, kovingumas, su- 

rgebėjimas organizuoti. Savo at 
kakliu darbu, nepaisydamas ne
palankių sąlygų, jis atvėrė lie- 

Tuviškai kriygai kelią, pradėjo 
.naują erą lietuvių tautos kultū
ros istorijoje.

- (Pabaiga)
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vra• Vcnnonlo valstijoje 
’daug miškų — apie tris ketvir
tadalius viso ploto.

% širšės buvo pačios pirmo
sios popierjo gamintojos: jos 
.graužia medžių lapus, paverčia 
juos į emulsiją ir iš jos hj>do liz
dus, atrodančius, kaip neprosuo
tas popieris.
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Antrs kir

O kokiais tikslais okupantas 
tuos neva lietuvių kalbos kur
sus ruoišia ir ką juose ‘'kuisau Į 
tams’’ j galvas kala, irgi visi ži-)

•4. REPŠIENĖ ......įASAROS.PO LAIKO NIEKO NEPADĖS
Pravirko jio mėn. 1 dienos| Ji, kaip visi gerai žinome, mū- 

Tytą Chicagos' “Margučio” radi- sų lituanistinėms mokykloms 
’^o 'prbgrpmuje Barzduko Ben-I išleido mūsų tautą niekinančią, 
^iruomenės' švietimo Tarybos komunistinės propagandos vaiz- 
bpirmfnintkas' Br. Juodelis, )je- deliais “papuoštą” Jonynienės 
damas ašaras dėl to. kad mums paruoštą skaitinių knygelę “Tė- 
įąlankuš Čbieagos Circle Upi- vų nameliai brangūs”, kuri mū- 
Versi te tas, penkerius metus dės- .sų vaikams kelia tiesiog pasi-. 
^ęs lietuyiųįkalbą, ųuo sekančių baisėjimą Lietuvos nepriklau- 

; mokslo mętų tą dėstymą nuirau somybės meto mūsų tautos pri- 
"kta, nes nesudarąs pakankamas] mityviu gyvenimu, jos atsiliki- 
|ludentų įsfcąičiSs,’ nors jų reikia «mu nuo kitų tautų, o iš antros 

“įik 15-kQs. 7 . t . '. Ipusės kelia Jo pasigėrėjimą ru- 
-k.’- i’-,r C ? Isaįs bolševikais, kurie, okupavę
is 1 FaktaĄ ^ĮĮttMfcą, liūdnas, net Uetuvą «pakėlė augštai” mūsų 
ir. rūųiA^, ĮEętuviams, gėdingas. |aujos kultūrą ir padarė laimin-
;v-- *Wusto<teBfcLUetuvišk°- g„ mūsų žmonių gyvenimą, pa- 
W nesusidaro nei teisindami tuo savo okupaciją...
15-ka, norinčių tame mums taIpj Tokia. skaitinių knygelė 

-^al^ta^ę -Ąąier&ękS umver-*sų vaikuose gaU daugiau suža- J jaunimo “švietėjams” ir “vekė-! 
^;^d^b.n^s he^uvių ėti rusais bolševikais, negu jams”.mintis į galva ateina tik

S' -- -DlŪ‘S MelUvi« tauta‘ Jei laiP’ tai.^a, kai taip jų nuteiktas jau- 
Map^trodq,. kad .daugiausia atstumia mūsų vaikus ir jauni-1 ' ' J

nuo savo tautos, daro jiems liausio skaičiaus studentų savo •tirno .larynai, ?\ * ’ * * --
*•>*-** r ■* A-r- V- -V * w i į- . f J,

-.'i i. Jos’pafeigą.buvo sekti kąs-j 
%)etiriį;Tįetųyių- kalbos besimo-jif°rmu°ti’’ mūsų vaikai ir jau-; . .
-kančių; studęntų ^mažėjimą iri] irimas n&rės mokytis lietuvių jmo ar^ os P^mimn tu, jau 
.ihltfeiz^bsd.kalbos?! .pavėlavus, per radijo raudoti
.ktekviMi^.u.pkslp; .melais ,sli-' ■ 3. (B)LB Švietimo Taryba su |t'iku 
įdarytų. įjęnt -ininjmalinis skai-jsavo LB “garbės pirmininku” 

■■^iaš, ;ka -̂ neatsitiklųLSt. Barzduku laikosi pažiūros,
šiais metais; kad išeivių jaunimo lankymas 

7^X';H^ėirts-ThlŠkji;.-kąd -mųsų mūsų tautos išdaviko vardu pa- 
-vaikitiĄisąye r. ikajbą - mylės, .ją . vadinto Vilniaus universiteto 
•gerbs.JĖ.'jac halb^ -beį.- jos mo- kasmet atostogų metu ruošia- 

*feda; jej?jie mylės ir mų .neva lietuvių kalbos šešių
• gerbs, pačią ^HeĮųyį.ų l tąųtą- Šią savaičių kursų yra sveikintinas 
•mfi^ų.j&dnųjųSiėtųriųmeilęša-Į.ir mūsų jaunimui labai naudin- 
-yo .tąuiąi,7bexIiaeių tėvų,, turėtų Į gas. Gi tas “garbės pirminin- 
jų.Širdyse-Sg^ti,;ypač litiianis-|kas” net ir savo Bendruomenės 
ftinė-; mokykla,; - dar - pradinėse: organe .pasidžiaugė, kad Kapsu- 
rmoKyklose.:';- .(B).LB. . Švietimo-ko kursai mūs jaunimui daug 
JTaryba, pasiėmusi las lituanis- gero duoda, nes juose kalbos 

mokyklas globot^.,turejo pasimokęs ir savo tėvynėje pa- 
,ir.turi^.teaij5i^<;par^ąpaimoš-|biivojęs mūjs Jaunimas grįžta 

tinkamas, skai j-išmokęš tėvų kalbos, dar ir pa- 
Mgių knygąšL. At tą 'ji padarė ?' triotiškėsnis-..

nofne — a škinti nereikia, ypa 
kad tuo klausimu jau daug i 
teisingai mūsų spaudoje rašyta.

Ar nė gėda, kad (B) LB “švie 
tėjai” ir kiti okupanto akis ap
dumti “veikėjai” įkalbinėja mū
sų jaunimą lankyti Kapsuko 
“stachanovietiško” tempo (tik 
šešių savaičių!) lietuvių kabos 
kursus,.kur dėstoma ne tiek lie
tuvių kalba, kiek Agitprcpo pa
ruošta su Lietuvos okupantu 
“kultūrinio bendradarbiavimo’’ 
programa, kur jaunimui s ūio- 
ma su okupantu ne kovoti, o 
su juo taikoje gyventi ir pan., o j 
apie tikrą lietuvių kalbos ino-’ 
kymą mums palankiame Ame-: 

mū-jrikos universitete tiems musų Į

negu jams”.mintis j galvą ateina tik

nimas nesudaro nei minima-

gėdą net ir prisipažinti lietuviais, tėvų kalbai pasimokyti...

Tada ir tenka (B) LB švieti
Ar taip apie jų tautą “pain-

; pavėlavus, per radijo raudoti 
ir ašaroti dėl mūsų jaunimą “iš-

ir mums palankus Amerikos 
universitetas panaikina lietuvių 
kalbos katedrą, iš 300 lietuvių 
studentų negalint sudaryti nei 
15-kos, kurie norėtų tame uni
versitete savo tėvų kalbos pa
simokyti...

Barzduko Bendruomenės švie 
itmo Tarybos pirmininko sau
sos ašaros gal ir geros, tik kad 
ašaros po laiko nieko nepadės.

Šiame G LA name, buvusiame Atlantic City pajūryje, daugelis SLA 
nariy atostogavo, šitas namas jau parduotas, o valdyba įpareigota 

ieškoti kitos vietos namui pirkti.

Jungtinių Valstybių skolosI valandų anksčiau, dar prieš pra- j 
dedant SLA veikėjų pasitarimą, i 
sandarieėiai, čia, tai yra Dargių 
Sodyboje, taip pat turėjo savo 
metinę konferenciją...

lJo v’sų pasitarimų šelminin-’
kė Gertruda Dargienė visus sve-4 tą b;r.JyCLmi Atstovų Gumai 

Jėius vaišino specialiai prireng-į pagaliau p’iėma ti ių, įgalintu 
ta š’lta vakarienė ir įvairiausiais padidinti va’.stybir.es skolas,kad 
gėrimais. Susirinkusieji taip pat • vyri usybė ga etų toliau veikti.

)gos pasilinksminti,, at- JHP.’s, praėjęs 2^3 La'sJs,prieš 
sersitsUs Senatui.

turėjo pr< 
naujinti senas pažintis ir padai
nuoti. Svečių tarpe buvo gerus 

; balsus turintieji daininkai, jų 
Į tarpe Jonas Drasutis, Jurgis Ži
linskas, Alb. Mačiulienė, Ang.

, Mariu ok i e nė, Frances - Gavei n
! (rauronskienė, Juliana Andi u- 
I lionytė-Gomly, Elzbieta žili ils- j 
* T ovoiicl

me! padi.’in’mas $73 bilijo
nais riebus pakeltas iki $773 
bilijonais, tai skolų viršūnė 
pe"kt tdienio vidurnaktį auto
mate kai nukris iki $400 bilijo
nų ir vyriausybė nebepajėgs iš- 

; mokėti algas. Aktuali skola da- 
kienė, Lazauskų ir Leeson šei-^ar siekia daugiau kaip 1687' 
mų nariai, Ona Ott, N. Katkutė- bilijonų.
Evans, Viola ir Lambert Stany, Į .
.. i, • i v r,. Atstovu Rūmai tą patj biliųKazys Puzinkevicius, p. Kochų 
šeima ir kiti. Na, o dirigentu 
buvo Juozas Gavem-Gaurons-

|kas. Ji gerai atsimena visi SLA , c... . t . 'za. apėjęs toki prie 7424 So.nariai, — kūne atostogaudavo, - K . . . .cr . r:, v . Chappel st., Chicagos pietinėjeSLA name Atlantic Citv, N. J.‘ dalyje, atidaręs duris, rado ge-r 
; raine automobilyje besėdinčius 
dviejų žmonių griaučius — vy
ras tebesėdįs prie vairo, o gre
ta jo moteris, abudu žiemiškai 
apsirengę, tik vyrui skrybėlė 
nuo kaukuolės nukritusi. Maty
ti, kad mirė žiemos metu. Poli
cijos nustatyta, kad moteris bu 
vusi Carolyn Patrick, 19, iš 
6356 So. Sangamon, vyriškis 
Bonnie Lee Warren iš 620 E^ 
81 st. Automobilio ignicija nu-.

J. Žilinskas I statyta “on”.

buvo atmetę rugsėjo 19 d.

St, Chicago, UL 60608

■ ,y^Uėjūsl'į gpwdos^r .galimą gauti-Jmygų rinkoje 

/^AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA 
Wl S^&'M&axuko i l^ga''a^t.Amieriios lietuvių pastan- 

krašto'politiką. 102 p«I. Kaina $1.50.

ĖĮftfūB,jet;|lJ5O'?elM arM Money Orderis 
tiuapasiųstas tokiu adresu:

N A U j I Ę N 0 8,
1739 So. Halted St,' Chicago, HL M*08

V*> a - £T

NAUJIENOJ . GALIMA GAUTI. H. TAMAŠAUSKO
KĄJĮ PAMARĮ

.•o iūniteplu Ir pavaitalate aprata Pamarį, tanus Ja 
tr famta. 1,2M Hatuylžky vietovardžių sąrašas. Knygot

S Greičiausias paukštis yra; 
kregždė. Skrisdama horizonta
liai ji išvysto 60 mylių per va
landą, o nerdama žemyn siekia 
net 88 mylias. Pietų Amerikos 
kalibrai švytuoja savo sparnais 
net 90 kartų per sekundę ir su
kelia bitės zvimbimo garsą- -Di
dieji kirkliai (Vūlturidae) mo
suoja sparnais tik apie kartą per 
sekundę ir gali ore ilgai skrai
dyti /visai nejudindami savo 
sparnų.

2 Didžiausią, ištiestų sparnų 
ilgį turfj. albatrosai,, prisilaiką 
pietiniuose vandenynų pakraš
čiuose. Vidutinė albatroso spar: 
nu apimtis yra apie 9xpėdos- Vie
nas Centrinės Afrikos albatro
sas turėjo 13 pėdų 4 colių ilgio 
sparnus.

SUSIVIENIJIMO VEIKĖJŲ SĄSKRYDIS
Ilgai pasiliks atmintyje Pitts- turėtų sukrusti iki metų pairai-į juoZ'aS \*Uoše SLA “Poilsio < 

burghe įvykęs šiais-metais, rug- gos ir pasinaudoti laike vajaus i tarnuose 
sėjo 18 dieną, SLA organizato- teikiamomis nuolaidomis, tai1

• rių-veikėjų "S pasitarimas-konfe- yra, teikiama 45% nuolaida pir- 
rencija.

Diena pasilaikė labai graži — 
saulėta. Puiki yra Gertrūdos ir 
Povilo Dargio sodyba, Scott 
Township, kur ir įvyko virš mi
nėtas sąskrydis.

Aš jau esu gana senas SLA 
narys ir esu- dalyvavęs gana 
daugelyje konferencij ų- pasita
rimų, tačiau tokiame draugiš
kame ir vaišingame subuvime 
dar nesu buvęs.

Turiu pasakyti, jog čia su
sirinko iš visos Vakarinės Penn- 
sylvanijos žymesnieji lietuviai 
veikėjai, amerikoniškai tariant 
“cream of the crop”. Su kai 
kuriais jų jau senai buvau susi
tikęs, čia kaip tik buvo proga 
ir vėl atnaujinti pažintis.

SLA prezidentas Povilas P. 
Dargis, visus pasveikinęs atida
rė ’"SLA' veikėjų pasitarimą — 
konferenciją. Jis, savo kalboje, 
apibūdino dabartinę Susivieni
jimo Lietuvių, Amerikoje padėtį 
ir numatomus ateities darbus. 
Kiek ilgiau —• plačiau jis susto
jo ir kalbėjo apie dabartini va
jų, jo geras pasekmes, raginda
mas susirinkusius ši vajų pada
ryti dar' reikšmingesni^. - įtrau
kiant j SLA dar;, tuos * lietuvius, 
kurie nors gyvendami šioje apy
linkėje, dar nėra tapę SLA na
riais.- ■ • - • : ■■ : I

Iš Povilo Dargio pareiškimo 
paaiškėjo, kad’šis .vajus baigsis 
su šių metų pabaiga. Todėl risi

...amu„.,c buvo variausiu gas- tai •Ipadoriumi. Svečių tarpe taip pat 
buvo Povilo P. Dargio artimas 
draugas teisėjas ■— Judge eS 
Common Pleas Court William 
H. Colbert..-

Tai tiek, šiuo kartu, apie įvy-

maišiais apsidraudimo metais-..
Baigdamas savo kalbą, Povi

las Dargis perskaitė prisiųstus 
pasveikinimus nuo SLA sekre
torės Genovaitės Meiliūmenės, 
iždininkės E. Mikužiutės, “Tė-ikusįsąskrydĮp-Dargiųsodybo- 
vynės’’redakcinės komisijos na- je. Manau, kad kiti korespon- 
rio Jono Valaičio ir nuo San-1 deniai daug plačiau ir geriau, 
daros redaktoriaus G- Lazausko. į apie tai, parašys.

Noriu dar priminti, jog porą

Žmogus, norėjęs pirkti gara-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jalinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoUucionieriųs,

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai------------ ._..$800
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, /2 psl.,

minkšti viršeliai -----------------------------------------------------------§1.50
3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psL, minkšti viršeliai .$5.00

166 psL, minkšti viršeliai----------------------------------------- ------- $4.00

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
Knygas galima^ gauti Naujienose arba pasiunčiau t’ čekį arba Money 

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

LAST WAR ŽBSO SCHOOL 
AGO CHIUOftfeK 0CTWBBW i 
TH8 AGES OP 5 AND f 
WSRS WUED BY MOTOR A 
VEHICLES *1 THS U.&' 
CMARUTS M. HAYES/ 
PRSSIDSNT OF THE CHICAGO 
motor cm3, asks cxavrss 
TO BE ESPSCJAU.Y ALERT 
FOR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

f NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
i..J. Ąugustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikia. 156 psL

‘mi^ti viršeliai —1---------- ---------;-----------------$2.50
2, J;'AugusteĮfio V'. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT-
T SIMĮNIMUS;. 36 psL, minkšti viršeliai----------------- SI.50

* 3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI-
-MĄIŠ,1O4-pst, su Žemėlapiu, minkšti viršeliai------ $2.00

7i. .^nfeas Žfefnaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS,
7 minkšti-rifeliai, 52 pst 2—------- 1------------------------$1.00

Halrted .Street, Chicago, lUinoig S0608n. i r •* * - * - * * j . -

hn tarts teitas stepsėsdiiits ir galim* gauti knygų rinkoj*

trftj 90 (1860-1959) metų 
dirbus 684 pat Kaina

ipnJBrte pirmu Chleagon atvažiavę* lietuvis, pirmo* 
!«y*a, jų inargantaotoa talpos draugijos, statytos bri-
itiwxrwEtal, tart

thorai. 9 bažnytį 
dokumentai kitai

rišo buvo 121, 41 teatro draugijas 48 
d ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
iku, aocalllstlffių. tetevamanilkų ir 
įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

» * *

Ortaki . . rii

•^Mflniaoa tjetuvių storuos drauguos

yWfj St, CMcago, HL VMM

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

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gva*<n _ MINTYS IR DARBAI, 25P psL, Ūkiančiu*” 1906 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir sūri- 
rttpinimų. ___________________ _____________ U.00

Dr. A. J. Cirtun — DANTYS, Jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais virbeliai*, vietoje $4.00 dibar tik __________ HOC
Mlnkitals viršeliais tik ___________________________ S10O

Dr. A. J. Gvtsan — AUKITA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionės po Europa ĮspūdžiaL Dabar tik ■ S1M

Galima taip pat užsisakyti paktu, atsiuntus 2ak| arba money erderį, prie
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntime Klaidoms.

NAUJIENOS,'
1733 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. 3OSC3

W-.juy.T7 ———•

dabarIlTaupyRite 
Fpas^mus

P«s mu* taupomi jūsų pinigai xt- 
Jdeka didelius darbus. Pirma, jie pa
gieda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 

užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams jsigyti.

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
neša

saskai toe

ERS A
S A V l N G S & L O A N A S S O C I A T I O N |

1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais. ' Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

■ — NAUJIENOS, CHICAGO B, ILL,— Friday, September 30, 1977

stybir.es


■ mIiįn<>S
Tris LITHUANIAN DAILY NEWS 

Published Daily Exept Sunday by The Lithuanian Newa Pub. Co„ Inc.
1739 So. Halstad Street, Chicago, ill. 6060$, Talaphona 421-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILUNOlb

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year, $16.00 per 
six month, $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year, 
$14.00 per six months. S7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

$7.50
$2JV

15 cents Der cody

Dienraščio kainos?
bicagoje ir priemiesčiuose:
metams __________
ousei metu ___________
*rimg mėnesiams  
vienam

Aitose JAV vietose:
metams______________
DLsei metu
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ss 00
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Sadatas ėmėsi radikalaus žingsnio

Egipto karo vadais, Sadatas įsakė visiems patarėjams 
tuojau išsikraustyti iš Egipto. Rusams nieko kito neliko, 
kaip rengtis kelionei, nes-Egipto kariai būtų juos išprašę 
piktuoju, jeigu jie nebūtų kėlėsi geruoju. Maskva nedrį
so įsakyti savo patarėjams “imti Egipto valdžia”, bet ,lię- 
pė galimai greičiau rengtis namo. Išvežus karius, Sada
tas įsakė ir sovietų laivynui išsikraustyti iš Aleksandri
jos. Kelių savaičių laikotarpyje sovietų* valdžia neteko 
labai svarbių strateginių pozicijų ne- tik Rytinėje Afri
koje, bet ir Viduržemių'jūroje.

Išvijus sovietų karo jėgas, į Egiptą pradėjo plaukti 
sovietų valdžios sąskaitos. Jie reikalavo dolerių ne tik už 
atvežtus ir egiptiečiams atiduotus ginklus, bet ir už “pa
tarėjų” duotus “patarimus”.

Sadatas griežčiausiai pasipriešino. Jisr Maskvai įro
dė, kad patarėjai niekam netiko, nes vieną; dieną jie davė 
vienodus patarimus, o sekančią dieną patarimai jau bu
vo kitcki. Vieną dieną egiptiečius ragino kovon, o sekan
čią dieną kai egiptiečiai įsiveržė svetimon teritorijon, tai 
rusai jau siūlė kitus patarimus. Sadatas sovietų diplo
matams įrodė, kad sovietų patarėjai buvo naudingi Egip
to priešams, bet ne egiptiečiams. Maskva turėjo atsisa
kyti nuo atlyginimo patarėjams. Bet ji reikalavo pinigų 
už įteiktus ginklus ir amuniciją.

Pats Sadatas skrido Maskvon ir įrodinėjo, kad So
vietų valdžia siuntė į Egiptą senus ginklus, Egipto ko
voms visai netikusius. Sovietų tankai pirmomis valando-;

Ruslapiute
r f -vMIKAS ŠILEIKIS

i

Egipto prezidentas Anwer Sadatas vakar ėmėsi drą 
saus žingsnio sovietų agentų, diplomatų, karių ir ginklų 
pirklių pozicijai išaiškinti ne tik Artimuose Rytuose,Imis užspringo ir negalėjo judėti iš vietos, o priešlėktuvi- 
bet ir visoje Afrikoje. Egipto istorijoje buvo laikotarpis,\nė sovietų apsauga turėjo tikrai ‘Meną'ausį”. Ji girdėjo 
kai diktatorius Naseris, norėdamas tapti dideliu vadu tiktai iš rytų pučiantį vėją ir iš rytų atskrendančius lėk- 
ne tik Egipte, bet ir visoje Afrikoje, susitarė su Maskva (tuvus, bet kai tie lėktuvai padarė ratą ir puolė iš vakarų, 
savo politikai paremti. Chruščiovui patiko Naserio pla-Įtai priešsovietins apsaugos jų negirdėjo ir pasiruošusių 
nai, jis egiptiečiams kalnus prižadėjo, bet vėliau pats iš 
kėdės išvirto dėl nepaprastai didelių pažadų.

Leonidas L Brežnevas, labai gerai žinojęs Chruščio; 
vo klaidas, pats patikėjo egiptiečiams ir sutiko duoti 
jiems pačius naujausius sovietų ginklus. Atrodo, kad 
egiptiečiai yra geri diplomatai, sovietų valdžios vadus ge 
rai pažįsta, jeigu jie pajėgė juos įtikinti duoti tokias di
deles paskolas ne tik karo jėgoms apginkluoti, ir kitus 
planus aptarti. Tuojau paaiškėjo, kad egiptiečiams vien

ELZBIETA KARDELIENĖ

VASARA NPM SESERŲ SODYBOJE
(Tęsinys)

Susitikau buvusį Lietuvos duobę ir a, a. Kazimieras :Bal- 
' Valstybinės operos vyriausią di- tramiejūnas čia amžinai ilsėsis. 
, rigentą Vytautą Marijošių ir Į 

orkestrantą Kazimierą Baltrą- • 
miejūną. Ilgai susėdę ant suo
liuko kalbėjomės apie, išgyven
tas laimingas dienas Nepriklau
somos Lietuvos operoje ir apie 
dabartinį okupuotos Lietuvos 
meninį gyvenimą, kurį pažino 
V/. Marijošius nesenai ten be
silankydamas.- šiuo metu jis 
nebeprofesoriauja Hartfordo 

| universitete ir nuo vasario mėn. -riušritl ligoniiį,. ; j
Jeigu ne amerikiečiai, tai Izraelio kariuomenė lengr Jis es%s pensininkas - emeri--.j,.Buvusį;Raųdondvario>gyyeų^ 

ginklu nepakanka. Jiems reikalingi mokytojai, kurie vai būtų užėmusi visa Egiptą. Amerikiečiai pristabdė pir ^s. emeritą ap- .toją-Kazj--VilntUkum5^.^ri>

juos apmokytų tuos ginklus vartoti. Tai galėjo padaryti myn žygiuojančius izraelitus ir davė progos sumustiemsjiikti_aktyęioje tanįyho^ turėtą dui, buvusią didelę.vėik^ąlmnė-’ 
Egipto karininkai, bea netrukus paaiškėjo, kad ir kari- egiptiečiams atsigauti ir vėl iš naujo prodėti. Dabar už|titulą). Hartfordo universiteto. rildęt^^LJp^ę,..^Įm^!..^uiįo?.

lakūnų neįspėjo. Izraelitai pirmiausia sunaikino ant že
mės tupinčius sovietų Ižktuvus, o vėliau pasileido smėlin 
nugrimzdusių tankų pribaigti. Egijto leitenantai ir kapi
tonai turėjo mesti tankus ir karštu dykumų smėliu bėg
ti į Vakarus, kad pasiektų kokį oazą ir numarintų troš
kulį... Izraelis sumušė Egipto karius ir pasiėmė daugumą 
Egiptan atvežtų rusų tankų ir milijonus dolerių vertos 
karo medžiagos. .į.

Matulaičio namai
- C ■ ' - V . - . t - - - t

Vieną sekmadienio popietę, 
b.uyąų mielos seselės Augustos 
nuvežta aplankyti ligonių į Ma- 
tulai-čių namus- į ; .4; T- 
j Namų-jvadpyė.' sesuo; AĮoyza 
įr-...administratorė sesuo Berna
deta.?.-mus .pavaišino' ir., vėliau 
lankęmbkai kuriuos, stipresnius 
ir; silpnesnius^’, iš' viso čia čsari-

dėl šiuo kart neb'ekar’tošiu kas 
jau buvo rašyta apie, tuos pui
kius namus ligoniams. , ; -

T Raudonojo dvaro - salėj e,.- kar
tais turėdavome -labai gražių 
vakarų. Vienas iš tokių buvo 
viešėjusiosčia pianistės? ' *
. Dalios Sakaitės koncertas.

’ Ji-yra baigusi New Ydrko.kon 
servą tori j ą ir toliau specializuo- 
jasi privačiai, pas aukštos kla
sės -profesorius, ; T v 
> Šiame • koncerte, buvo skam.- 
binti sunkūs klasikiniai, reika
laujantieji labai,; geros- techni
kos- kūriniai: Alozarto ..Sonata 
F dūriSęhiibertoVVąnderer’J'an 
tasyČ dur ir Čhopetto Scherco

.Buvusį. Raudondvario-gyven-.

Egipto karininkai, bea netrukus paaiškėjo, kad ir kari
ninkai “nesuprato rusiškai”. Būtų užtrukę labai ilgai, prarastus ginklus, izraelitai perdirbo ir dykumų'kovoms atsiųstame rašte:jam .reiškiama; ką,..bųv.._Węst;Fięli.Mąss,,!baž- 
kol jie patys būtų apmokyti. Abi valstybės susitarė, kadi]
Maskva atsiųs į Egiptą.patarėjus,'kurie patars Egipto šė Brežnevą paskirstyti skolą ilgesniam laikui.1 Ėgiptiė- 
karininkams, kaip kareivius reikia apmokyti. |<

x v - ----- ia. . JXJUX1LJLJJUdlllJ

Naseris dar nepastebėjo, jis davė rusams dideles konjpyrė, kad viskas bątų mokama pagal rusų- nust-atytuster -įams' dirigentams; 
cesijas pačiame Egipte ir Egipto uostuose, bet jo pava
duotojas pulk. Anwer Sadatas patyrė, kad tie patarėjai 
ragina Egipto jaunesnius karininkus sukelti maištą prieš 
generolus ir vyriausybę. Kol Egipte būsianti sena tvarka 
ir kariuomenė valdys vyresnio amžiaus karininkai, tai 
Egiptas izraelitų nesumuš. Pirma reikia laimėti karą pa
čiame Egipte, o vėliau jau apginkluosime karius ir siusi
me į kovos lauką, aiškino patarėjai. Sovietų patarėjai ti
kėjosi Egipte padaryti tą pati, ką tie patarėjai šiandien 
daro Etiopijoje. Pirmiausia buvo išžudyti visi vyresnieji 
karininkai, o dabar sudaryta “liaudies armija”, bando, 
įvesti “naują tvarką”.

Galimas daiktas, kad sovietų patarėjams, agentams, 
ir diplomatams būtų pavykę padaryti perversmą pačia
me Egipte, jeigu prezidentas Sadatas nebūtų pasiryžęs 
imtis žingsnių “pakirpti sovietiniams patarėjams kel
nes”. Vieną gražią dieną, susitaręs su j

pritaikė, Egiptas turi mokėti Maskvai. Pats Sadatas'pra- 
t. ta... A ,14,

čiai būtų norėję mokėti skolas, bet' sovietų Valdžia užšiš-

minus. Maskva egiptiečių nepažino, Egipto diplomatai, 
be puikių pasakų, žino ir tarptautinę-teisę. Skolų-'mokė
jimo terminas privalo būti abiejų'pūsiu'aptarti, ir sutar 
tas. JVIaskvai nesutikus skolos atidėti, prezidentas Sada
tas pranešė, kad keturių bilijonų dolerių jis- visai nemo
kės. . .

ų Dalės< Sakąitės-'kūrinių inter- 
-pretacfją^ ’ perdęųi ^dramatiškai 
bravūrišką;ir gausiai' naudojant 
įfedaliza&jąū ištisai-, skambanti 

rą. skambinimo- technikąir at
rodojokių sunkumų šioje srity- 

nebėra? ;.
padėka už jo .darbą ir didelįJhyčios kleboną, prelatą.K. Vasį

* ;iš Wctfc^teri^Mass^-fVlJ^y^lf;
pią, buv. Telšių . burmistrą; iri Jj},]Gęi^a^kųąąįį)iapisiei tik pa- 
Tauragės . ap^r.

j. Namuose nuolat gyvena prel. 
Pr. Jūras ir namų kąpęlionąs grą 
žiabalsis kun. V. Zakaras-- šiuo z ‘ ‘ I r. - - “r Jimetu čia atostogauj"a kun. A. 
Grauslys.

Namuose visus absoliuti šva- 
ra,._dang. gebu, Jele^zĮjo^paJ

įnašą; 4- ,uniyęjr$įietp - muzikos, 
mokslą, kurį jis teikė besimo^ 
kinan tiems būsimiems muzi-

* - • * i i ’ į-
Ir taip maloniai bešnekučiuo

dami visai nenujautėm, kad po 
savaitės, vienas iš mūsų trijų, 
jau nebegyvens, kad štai čia pat, 
vienuolyno kapinėse, vieną gra
žų, saulėtą rytą; atropojęs bai-

Prezidentas Sadatas žino, kad sovietų maršalai, viė-J SI^< akinėms is žemių ir me- togumai, gera ligonių priežiūra, 
toj Egipto, jau įsitaisė Libijoje. Iš Libijos jie bando infiitJ^J1^ šaknų*verčiantis ekska- Apie Matulaičio^ namus pernai 
ruoti i Egiptą ir kenkti ne tik Sadato vyriausybei,, bet ir 
visam kraštui. Įsibrovėliai išsprogdino, kelis^v^rįaiisybes 
namus, nužudė vieną įtakingą tikybininką, buvusį Egip
to ministerį, o dabar ruošėsi išsprogdinti kelias mečetes 
jr kitus maldos namus. Prezidentas Sadatas^'panaudojęs 
tuos pačius izraelitų metodus, gerokai apdaužė Libijoje 
buvusius sovietų lėktuvus ir davė rusams smąį^^smųgį.: kariams^ gks palikti'sovietų tankus angoliečiams ir per 
0 dabar jis jiems-ir risai Afrikai prane^.k^&jiėm^’^fiet^-t^itoriją ir aplinkiniais keliais žingsniuoji ir 

įtakingesniais kės sovietų valdžiai skolų. Kiekviena Afrikos liauja'ri3S-'plaukti'namok. " 1

vatorius, per 2 minučių' iškas daug parašiau Naujienose, to-

tybė, įskaitant ir Idi Amino valdomą, _labaį;atidžiai seka 
Sadatodrąsų žingsni ir planuoja, kaip atsikratyti mili
joniniųSovietų Sąjungos skolų. Jeigu .ir Angolos vadai 
,^o -^^u4<^asiį^t įsirūpins, tai ten esantiems Kubos

ją ir nepasitenkinti-vien tik kom 
poritorių: išgyvenimaisa kuriant 
veikalus, ;į>et juos' interpretuo- 
Ihiį;ir'-savo. | 
■'*' Koriceriaš turėjo - didelį pasi
sekimą ir vyresnioji seselė Mar- ’ 
K^it^adgvan^^l^^aĮU,ęi 
gražią papuoštą tautiškais. ,dra- 
bužėliais lietuvaitę lėlytę.
- Turėjome dar malonumo po- 
r^ vakarų, ^Įiurėti skąidres i| 
ekskursijų po Europą ir oku
puotą Lietuvą-A.

.._;><Bųs dąųgįąų)„
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JONAS KAIRYS &
\

Nuostabus rytojaus pasaulis
nuošė. Prirūkyti linsmybių namai sukels baime kr rū- žmogui, pačiam .vargu bus- gana vietos gy-i
pestį, dauguma ims nerimauti, kelti protestus iš bai-( venti,'reikalui ištikus, nebus"kur pasislėpti. Gyveni- 
mės, kad tie dūmai gali ir viduje lietų sukelti. Žmones irias gailės būti įkyrus, nuobodūs.
gyvens ilgiau, bet jų kvėpavimo organų ligos bus ir1 
jų mirties priežastimi.

Nusikaltimai didės. Kada vieni linksminsis pra- . 
mogų parengimuose, kiti, .pasinaudodami proga; pa-! šit
liktas gatvėse mašinas, ims vogti. Daug kas, .išėj^ iš- Iš likimas ir .šiandien nėra'džiuginantis. rTų kraštų.gy- 

; parengimų salės, bus apkultas, apiplėštas ir net užmuš vepitojĮųs: ilP ’*** ’ '' ~ '
! tas, kitam teks ir savo kraujo klane gatvėje ilgiau, pa? jiniūį bloj 
gulėti. Didės azartiniai lošimai, riaušės ir laidokavi-lj

1- ° 9 ' ' ' » ■ '-Č- ' A '* '’‘■•+TY- * ■

mas — didelis moralės nupuolimas.
Vandens stoka bus didelė ir kontrolė buk įvesta,

[skaičius apsunkins oro kelionę. Kelionė gatvėse kaip
I ir vieškeliais nebus patraukli -»

Galima įsivaizduoti. koks malonumas bus miesto 
gatvių susisiekimas skubos valandomis. Jau ir šian

dien kontrolės pareigūnams prisieina ilgas valandas. 
į>raieisti skaičiuojant ir ieškant būdų, kaip palengvin-i 
ti gatvių eismą ir kelionę padaryti patogesnę skubiam'

Ir . tad, kaip" matome, pranašystė dar nieko nepa
sakė ir pranąšajųneturi nieko, mąįonesiiio ir pasakyti. 
Jie.tik .gali pasakyti, kad apie 1985 metus pasaulio ąt- 

1 ik tįsių kraštų likimas bus tikrai baisus, nors tų kraš-

s ištikę didis badas ip, ligos. Gyvenimas palaips 
iniūį blogės..JŠus stoka aprangos, zyiųisų padidės ligos, 
I badas ir marai. Visos žmogaus pastangos gerinti padė
čiai, žmonijos prieaugliui didėjant, neduos reikiamos 
sėkmės.

(Tęsinys)
Vienok Dr. Kahnas nevisai geros nuomonės ir dėl 

darbo valandų trumpinimo. Jis mano, kad staigus pa
sikeitimas. gali neigiamai atsiliepti į žmonių poelgius. 
Per ilgi liuoslaikiai galės žmonėse sukelti nerimą, pa
sikeis būdas ir ims ieškoti užsiėmimo. Vieni gal pra
dės kurti naujas religijas, kiti, pažiūrėję į laisvą gyve
nimą kaip beprasmį, ims vesti privačių elgesių gyveni
mą — neretai ir kenksmingą, — sau ir visuomenei. 
Tad prie tokių sąlygų, galima tikėtis dar labiau ir di-l 
desnės netvarkos išsivystyti riaušės, betvarkė ir karai, žolynai, nelaistomi išdžius. Vis didėjantis helikopterių 
prives pasaulį prie žlugimo.

Todėl, mokslo žinių reporteris, prisiminęs taip 
baisias dvasią slegenėias galimybes ir klausia: “Koks j 
bus pasaulis po 20 metų?”

Žmonės mažiau dirbs — daugiau azartiškai žais
Bus baisu. Biologijos mokslui kylant, galima ma

tyti, anot reporterio nuomonės, susidarys galimybės 
žmogaus amžiaus senėjimo priežastį kontroliuoti, bus 
galima širdies , paveldėjimo, vėžio, cukrinės ligas iš
gydyti ir virusų užkrėtimų priežastis pašalinti.

Jis mano, kad technologija padarys dar didesnę tus. j
; bus pajėgi padaryti nepaprastai didelius' Pagaliau vis daugiau ir daugiau iškylant prana-
koiitpiiiici. pagerinti ir išblizginti medicinos inst- šysčių, nors ir taip žavioms gerybėms žmogui tenka 
ramentus ir i; obulinti praktiką. lir rimtai pagalvoti, ar ištiknjjų toks gyvenimas galės . ,

Bet žmogus, is mažiau dirbdamas, daugiau laiką kam patikti ir norėti toje “Naujoje Gadynėje” bent va-l‘ -k^rie, turime nuveikti pasaulį, pasaulis mus nu- 
praleis sporto aikštėse, prirūkytuose linksmybių salio landėlę pagyventi, laimės išbandyti, nes kaip galima 'ei^a *

į r Rekgtjos įnašas
1 Ilętigija buvo ir yra. žmogaus viltis. Religijoje žmo
gus tikėjosi rasti paguodos, gyveninio tikslo, vertes, 
prasmės žinių ir tikrąjį kelią į tikrąją taiką be ko nė
ra ir negali būti geresnio — laimingesnio — taikinges- 

' nio žfnonijos sugyvenimo. _ . ..’j
t Bažnyčia, savo pastovia įtaka galėjusi būti žmo- 

keleiviui skubos valandomis. Miestų gatvjų susisieki- jį
mas bus įkvrus vpač. kada tūkstančiu helikopteriu f , - - - t -
birbėjimas. skraidant aplink dangoraižių viršūnes, lau 1 s?stą S<d° manionasi šiandien galvas lenkia jam lyT 
kiaut progos keleiviams ant stogo išlaipinti. Jų triukš- turtuoliai, veidmainis, neatsilieka ir dvasios va
rnas iššauks visuomenės nepakantą ir didelius proles- < ai' arfišas liko be vilties skirtą gyvenimo da

ilią nešti, palaimintas tik tas, kurs didžius turtus val- 
I do.
, Vyskupas Hazen G. Wernerfs yra viešai pasakęs: 
Į“Mes esame sekuliarizacijos karštųjų vėjų išdžiovinti, 

is mažiau dirbdamas, daugiau laiką kam patikti ir norėti toje “Naujoje Gadynėje” bent va-l 
• -lAozs ta -r-i*! l-v-E it AVc-Ii nhcrMtr-Riti c- r* 1 t za Iam/IAIa ta«a rftr»»nn 41 /a ta '

gyvenimo tyruose klajoti. Nukentėjo jos autoritetas,

Valdžios raistuose
Teisybė, ka'Ū politikai1 yra Msuomėnes 'tarnai.’ Ji< 

užimdami jiems skirtas pareigas, pasižada visuome
nei teikti naudą? Visuomenė suteikia' jiems ^alią' i> 
ta tymų ribose valdyti, prižiūrėti- tvarkos? Jie-yrai visuo 
menės vadovai. .. . , ri- •: . ... . s , • ;o \ t Y A . a.** < *. ‘ Y* ' » * * - <*5- ** -Vi 1 -.4 S

Dejaf gj'veętimo. praktika rodo riša j. ką. kitą,; Atk^ 
reipus realistinį žvilgsnį į gyvenimo eigą,ką męs pia- 
lome? Matome kaip pareigūnai atsjžąila duotU 
pažadų. Matome, kaip jie dažniausiai elgiasi"1 savo as
meninių yaldižos g^liųambicijų motyvais, vadovau
jasi ir ieško vien tik asmeninės piniginės naudos. Ar 
tai būtų miestų savivaldybių, ar valstybių politinėje 
eigoj e, kol ne valdžioje, persis ta to visuomenės. gerą
ją riais,. paž,a,datvJSU9Dięnei. risoj^.erij^o$. nąųdos. įeik- 
įi, kai tuo pačiu kartji jųose^ąly-pi valdžios galios .ambi 
cijų motyvm ję asaneninė. nauda. . a*. - -J

Modeenasis, pasaulis žinonij^il/^ė.jru^ valdžioj 
Torinas. Kiekviena iš jų yra' įsipareigbjtisi savo žmo
nėms duoti yisas galimybes naudotis laimingu;,’gerhnj 
ringu ir taiTdngįj yjėųa jš jų — JAV iį^rį?
tų yra demokratijos sįstemos forma^antra — švedi* 
jos ir Prancūzijos' ęocialisįjįjs' santvarkos
formos, trečioji—ateistinė komūnistinė.

Teoriniai. viš<>s yra įšipareigopj^J^fTžmo'ųėnis 
naudotis mokslo, industrijos ir moderniojo auklėjimo 
atsiektų gerybių progomis, kai tikrumoje pareiguni| 
saumeilybė? gobšumai, pemely(f- dideles• toWio^gar- 
bes ambicijas ir valdžios |roškulys, ■ aptemdo risus jų- 
įsipareigojimus bei pSzanuš.

r . Ltf’B .•.•‘■•V 't
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DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTORU LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowfort 

Medical BuildiiŪ). Tel. LU 5-6446
Priima ligonius' pagal susitarimu. 

Jei neatsmep.a, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
INKŠTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 6^5-0533

Fox Valley Medical Center 
oo0 SUMMIT SfREET 

ROUig sb, Elgin! Illinois

Štai komuniste veikios programa
V. Prūsas

KODSL TAIP ELGIASI
vienuoliai?

V. Prūso straipsnis buvo aL

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wesrchesrer Community klinikos 
Medicinos direktorius

< Texin vs»

• of believers). The Catholic as
sociations will continue to ope
rate, arid the riiasses will be 
encouraged to practice their re
ligion in the new Churdi. If

spausdintas šių lųetų rugsėjo 23 one acts witti fact and' wisdorii • 
dienos Naujienose, o angliškas (if tacf arid wisdbni are ap- 
jo papildymas tiktai rugsėjo 27 jĮtied/, one will riot destroy the 1 
d. nliinėryje: Šiandien sgatisdi- liturgy and the' riiasses will no- 
nairiė. JAV korighė^h' atstovams tiče" only' slight' differences in i 
paruoštos iriformaqijiis pabai- (he new Clilircli; the protests of I 
g* ' - . N.R. -

1 cration of bishops will reach 
f'oiily (lie liierarchy of the?

A preparatory* caihpaign must * Church, and the People’s go
bė - made before a Church vernmeht will take charge of 
may me proclaimed inde- rejecting (he complaints of the 

Thus, the “old guard“- 
1 W>U gradually 

the will of the gotvėrnriierif Will be isolated^ So isolated, action 
be denounced befd re the masšėš.1 against it will hecoifte more and 

_____ ___ ’’fheir protects, vrill be ušėd-' tof'nibrė legal; for it will feel a vio 
DR W -EiSIN-'ElSINAS (^es^ro^ their influence ori the lent’ need, for protest and play 

akušerija ir moterų LIGOS 
uumeKQLOGINE CHIRURGIJA'

61 jz So. kecfzif Ave^ WX. 5-2^70 

Vamuuos pagal susitarimą. Jei neat 
suiepia, sKambinti Mi ^OUVT.

TEl____BĖ 3-58^

1938 $. Hanheim Rd., West c• r,lL., pend eh t. T11C CterlCS1 Who'can-1 Vatican.
VaiAjNDuS: 3—» oarbo diėnonus ir not be persuaded' to suBiftft' to ' of the Vatican

Kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
lei.: ^6x-Z/z7 artia 562~x7Z4

Rea: Gl 8-0873

M. ŠILEIKIS

USiKLNKlML

Eagle Lake, Wis. (Aliejus)

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Dievas yra dvasia ir jo garbintojai turi garbinti jį dvasia ir 

tiesa". — Jono 4:24.
Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio akivaizdoje mes esame, yra 

dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta mūsų mintis ir visus 
širdie sumanymus; todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas turi būti 
darytas iš tikros Širdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoju laiku nėra daug 
tokių, kurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo 
pažinimas bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iš nuodėmės 
ir palaiminta, pradinis Dievo meilės įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 
širdyje. Tačiau vertais ir tinkamais gauti amžinąjį gyvenimą bus pripa
žinti tik tie, kurie klausys ir garbins Dievą dvasioje ir tiesoje.

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

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

Mažeika (? Evans
Laidotuvių Direktoriai

Joniškiečių Labdarybės ir Kultū
ros klubo poatostoginis susirinkimas 
įvyks antradienį, spalio 4 d.. Šaulių 
.lamuose, 2417 W. 43rd St. Pradžia 1 
/aL popiet.

Visi nariai ir norintieji būti nariais 
xvieciami atsilankyti. Bus daug svar- 

ibių pasitarimų ateities reikalais. Po 
susirinkimo vaišės. A. Kalys

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

'• EASY Ū8ČAG0, 
j Lietuvių Nfedžiotojų ir Meš
keriotojų klubas rugsėjo 25 d., 
įaip ir kasmet, atliko šaudymo 
yaržybas. t.

Varžybos įvyko klubo išnuo
motoje “šaudykloje St. John, 
Ind. Pasitaikė graži saulėta die
na, susirinko stebėtinai gražus 
būrys - mėgėjų šaudyti iš me
džioklinių šautuvų Į skrendan
čius tainiūs (trap).

masses. The best tactic (to bei ing th'ė riiarfyr. As a result of 
followed) for ffiiš - (purpose) this attitude, it can only coin
will be to do a simple and aho- promise its'elf £>y unpatriotic 
nymous job. Our militants must' actions.
bring- denunciations' against1 Though our struggle against 
these persons. History abo- tlie Catholic Church may be 
unds in proof (examples) victorious, we must use (the 
as to thd'possibility of legal ac- force of) persuasion toward the 
tion (actioff aF law) against rearguard of the clergy.- This 
those .who are oposed to a se- moderate attitude will make the' 
paratiob.’ of* tii'e Cfiurich and the į masses understand that the 
Vatican. During1 this'prase all' Peapie’s Government is truly] ' pjrmą vietą laimėjo J. Valei-

coriifiiled' to convince filė Ca
tholic intellectuals’ that breaking 
with tlie Vatican is a Step forw
ard, not a step backward. The 
provisions of the law protecting 
all religions; and- the history of 
the different- pretestant (protest
ing? • protest?) .movements 
Will lielp convince these inle- 
Hecttiafc: .AT fiSe'i šarii’ė Hine;, it 
will be the? task of our militants 
terteart tire Catholic associations 
into- a comprehensive meve- 
merit', requesting’ the .Pebble’s 
GbVeriHrierif frir authorization 
to establish an independent 
CHtjreh'Tri ririTer to reriirive fforii 
the Catholic ašsdijiaticriiš any un- 
■patriotic stain caused by ele
ments still attached1 tri the Va
tican. ; Thė.; People’s goyerament 

OFiŠą‘'V}uL^ afitradį tredad. will ‘give the autharižatiori, and I _ 
ir pėAiH. ir t>-8i yafc vak: šėštadw- tlje independent Chiircli Wilf lie j When tlie practice of religion be- 
aiais'-z'-± 'vai.' -popiet ir kitu laiku orgaised. It must be kept in 'comes no more than an indivi- 

nu .‘^agal sfc^tariin$ niirid-' fliab thfe Jbrėak between įdhžl rėšliririšibilty, it iš sTowly
'ua*-; : the CatUdlic’Church'2nd the Va-ifdrgbtferi. generations will

tican is of importance only for .follow the old, and religion 
the theologians? The riiasses, will'bė ria more than an episode 
iri“ practfeirig thėir fėligfbiY, aYe of the past, worthy of being 
drily weekly linked' vvitfi-flie" Va-1dealt with in the history (books) 
tican. ‘ |df the World Coriiriiuriist Move-

Aht now we have came to' the nierif. 
; last stage.1 Thd separation of' 

! Church and1 Vatibari having! 
- been consummated, we cari pro- * 
;ceed to consecrating the leaders 

;■ of the Church chosen by us.
Tliis WilFarduse1 the lOrid protest 
of the Vatican arid major ex- 

©cumnitriiiifadoTi. ft mtfst' be’ _ _ .
nfatfe cleaF that the struggle is sys gali pakilti į 12 mylių aukš- i 
carffed Orif aWny frorif' thfc faith- t£ . Keliauninkai paukščiai nū-Į 

j f ui and-in- no way from within skrenda iki 12,000 mylių. Kregž- 
• their that midst (from without dės-’kelionėse praleidžia 9 mė-
aricT riot from vvithin (lie groūpnesius kiekvienais metais.

U YMY IAzJaS IR CHIRURGAS 
ircxiiALYAB AK»U LIGOS 
■' S>v/ w6»f iuJrd Street ' 
Vaumaos pagal susitarimą.

DK. FRANK PUX KAS 
uri rftsTASr ’ " 

KaijISa LllTUVIšKAI
2610 W1 /i s¥. fėt 737-5149 |

Tikrina akis Pritaiko akinius.ir 

“contact lenses’” , , ;
Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

DK.nEONAS SELB L TIS 
, INKSTŲ, PuSLeŠIR 
; PRUo r Arus CHI RURGI JA

20j6 riEST 63rdSTREET
Vai? amrad. 1—4 popiet,

telęf.: 776-2doU _ —
ReŽJdencijdš Tėlėt.:

uilAat. ja<;kas
oroYHVJAS IR CHIRURGAI
- r [m y (C r ? <; j.. .

Benura praktika, s>ec> MUTbRŲ
UfiMS 4964 WeSf 59tii* STkfcfcJ

ir.• .sJi-r

T

•necessary arguments must be anxious to guarantee freedom ’ 
dorn^Hed' to convince the Ca- of religion to everyone. Arid; at 

the same time, the protesters 
are ranked2 With those who' are 
opposed to the feelings of the 
people and the goverriment- 

Ončė tlie key prists of the cler
gy are iri our hands and siib- 
mitted to the People’s Govern- 
rrierit, one will- proced to pro
gressively eliminating from the 
lihiirgy those elements' twhich 
are incompatible with' the" Peo
ple’s Government; The first 
Changes will affect the sacra
ments and the prayers: Then, 
the' masses will be protected 
against all pressure and all ob- 
ligation to put in an appea
rance in' the church, to practice 
religion, or t<r organize associa
tions of whatever religious 
group! We krioW full Well that

ka, antrą E. Stankus ir trečia
R. Pečiulis. Varžybas gerai p ra-

Upytės Draugiško klubo poatosto- 
ginis susirinkimas ivyks penktadieni, 
spalio 7 d. Bataan salėje, 4046 South

vedė varžybų vadovas Z. Stan- Western Ave. Pradžia 1 vaL popiet.
; •■-"v * Visi nariai ir norintieji būti na-

I riais kviečiami atsilankyti. Bus daug
svarbiu pasitarimų ateities reikalais.

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalys

EUDEIKIS
Šiais metais Cicero klubo šau

dykloje, Antioch; III., varžybo
se tarp Cicero klubo ir East Chi- 
ęagos;1 piriiiąr vietą ir individua
lias taures laimėjo inžinierius 12 i Zolpienės namuose, 3554 South 
F 'stanknš' 1šnilrip<s 1OO^ aa ! Halsted. Pradžia 1 vai. popiet. Po m. btanKus, ispnaęs luti/c ga | suvirinsimo kava ir tortas.

Lietuviu Moterų Piliečiu Lygos su
sirinkimas įvyksta šeštadienį, spalio

limybes; Antrą5 rietą J. Valeika- 
Minėti geriausi šauliai visi gavo 
taures. r .’?: į 1 K- č-

■ ■. -/ ųaigfe*

< PingvinaLyra nerangūs že
mėje, bet akrobatai vandenyje. 
Gentoo veislės pingvinas gali nu
plaukti 223 mylias per valan- 
dą. Daugelis,;paukščių tiek ne-' 
.pajėgia nuskristi

E. McNamee, Nut. Rast.

Šakiu Apskr. Klubo nariu susirin
kimas įvyks spalio 2 d. 4 vai. popiet 
Vyčiu salėje, 2455 W. 47 St. Nariai į 
ir nori įstoti prašomi atsilankyti.*

Vaidyba ;

— Vokiečiai išleidžia Baade- 
ri, bet reikalauja, kad jis pasi
žadėtų teroru neužsiimti ir 
Vokietiją niekad, nebegrįžti.

GAIDAS DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

<605-07 So- HERMITAGE AVENUE
Tel: YArdr 7-1741-1742

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

V '^OfftWPED AS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. ban- 

ęy aazai. Speciali jragaltrii kojoms. 
CV (Arch Supports; ir t t’
V U.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd St* ChfeHwf III. 60629
' Telof.-PRospect 6-5084

Geheš VisMOs- pr<&>it&
BEVERLY HILLS GttfNYčfA

2443 WEST STREET :.
Teifonaii PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir 9vM Drishiy 

< - krautuvė. ■
THE DAISY STORE

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-13J8

Translated by
Elizabeth Hanunian,

Legislative Reference Service,
Library of Congress

(Pabaiga)

Laukinės egiptietiškos žą- '

PERKRAUSTYTA!*' ’

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

■ ' ŽEMA KAINA 
ff. Jg-RTfflTCS 
Tel. WA 5-8063

& & »

.. MOVING
Apdraustas parkraustymas 

iš įvairiu atstumų;-

ANTA WAS VILIMAS
Tel. 376-1'88'2 arba 3>7&S^6

P RI Š I MIN D AM I

■ II. ■!! ■ «. • ~l. II .... iii • 'i 1 ■

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 1

* Visos progrirmOs ii WOTA,

I ■

Lietuviu kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai popiet P .. .

vai. ryto; ’
Vedėja Aldona Dauku*

Tefef.: HErrtfdck •

7159 So. MAPLEWOOD AVČ 
CHICAGO, itt 6062?

r

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL
Ckicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
threktorių
A asociacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
1VMAS IK LAUKIMAS LABANAUSKAS

5307 So. L1TUAM1CA AVENUE. Phone: iArds 7-3401

PAULINE ZALLYS
Pagal tėvus STULPIN. Gyv. Chicago, III. *

Mirė 1977 m. rugsėjo 27 d.. 2:30 vaL popiet, sulaukusi 81 metų amž.
Gimusi Lietuvoje, Telšių aps.
Amerikoje išgyveno 72 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Dr. Paul Zallys, sūnus Richard Zailys ir 

kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Velionė buvo: Past Worthy Matron of Palace Chapter 264 O. E. S. 

j and member of Lowvale Chapter 962 O. E. S.
Kūnas pašarvotas Petkaus — Marquette koplyčioje, 2533 West 

K 71st St . .
r šeštadienį, spalio 1 dieną 9:30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
b į Lietuvių Tautines kapines.
i ‘ Visi a. a. Pauline Zallys giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
E kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
I ir atsisveikinimą.
į Nuliūdę lieka: vyras, sūnus, giminės.
Į Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telet: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

SOFIJĄ (SLUŽENSKAITĘ) KORSAKIENĘ SOFtE (SLUZENSKI) KORSAK
BUTKUS - VASAIT1S

1446 So. 5Uth Avė., Cicero, ill. Phone: ULympic 2-1003

(14 Vasario,-I92b — 2-Spalio, 1967)’ (February 14. 1920 — October 2, 1967)

On the Teitth-Anniversary of Her Passing

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

frėšfrftt Metų paėjus po Jos ĮMirtfest

Pilietė Laura (‘Krirsškaite} Ąhninicnė ir
Vyras Mindaugai’Č. Almina s

Vaikaitis Mindaugas Kazys Pėfer Alminas'
Brolis z£lbihas Šl’užensliis ir Brolienė Ona Služcnskienė
Dukterėčia Dijana (Šhiženskąitė) Purvis ir Vyras Larry Purvis' Niece Diaria (Sluzenski) Purvis and her Husband Larry Purvis 
feta if bfedS PėfroriSlė iV frankas Šlušinskaiv J,; v 4 .
Ir Ponia Domicėlė Jankausl&cnė hf Sofijos Draugaf-

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITU AN 1C A A VE. TeL: YArds 7-1138-1139

i

Aunt and Cnclė Beatrice and Frank Slusinskis I
Also Mrs. Vincent Jankauski and Sophie’s Friends

Daughter Lauri# (Korsak) Alminas and
6ef Husfcėnd Nf. C- Alminas

Grandson Mindaugas Kazys Peter Alminas
Brother Albin Shizdnski and Sisler-In-Law Anna Sluzcnski

— 1:00 vai: popiet ŠeStaflidniate 
ir sekmadieniais nuo iiti 8t3b 1
’ ' ’ ■J* — * i

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ1

2424 WEST 69lh STREET Rrpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VL. vnia 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, UL 974-441«

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1111
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_  Ponia Anna Navickas iš 
’ Surfside, Fla , dabar esanti va-

I saros rezidencijoje, Melrose

ninke Anita Kams lankėsi Nau 
pasidalinti patirtais lie-j ienose

— L. Cip’ijauskas iš Eastport,. tuviško kultūrinio gyvenimo j- 
ir įspūdžiais, lankantis 
choro Renginiuose ir ki

Maine, atsiuntė tokį laišką: 
‘‘.Mieli tautiebiai! Prašau 
Jūsų leidžiamą Naujienų 
r ;štį mano tetai Uršulei 
donienei žemiau nurodytu 
su. Kartu su gerais linkėjimais 
siunčiu S26 čekį”. Dėkojant p. 
I . <’i' lijauskui už laišką ir už 
prenumeratą, sveikiname nau
ja skaitytoją p. U Bagdonienę, 
gyv. Eastport apylinkėje, o ge 
ra žinią malonu pranešti vi
siems prenumeratoriams ir pla 
tintojams. Ta pačia proga pra
nešame, kad p. V. Bagdonienė, 
<aip ir visi naujieji prenumera- 
:oriai turės progos laimėti 3 
iienų pilnai apmokėtas atosto
gas M. Karaičio motelyje, St. 
Petersburg, Fla., bei kitas ver
tingas dovanas, kurių sponso- 
■iai bus skelbiami.

siųsti 
dien- 
Bag 
adre-

vykiais 
Pirmyn 
tose iškilmėse bei pobūviuose, 
taip pat būnant pas gausius 
pažįstamus. Dėkui už vizitą, 
malonius pokalbius, taip pat už 
ankstybą prenumeratos pratę- 

t simą ir už ta proga įteiktą de
šimkę Naujienų paramai.

— Mokyt. Antanina Repšienė, 
visuomenės veikėja ir Lietuvių 
Spaudos Klubo sekretorė, įtei
kė dešimkę Mašinų fondui. Dė
kui. Taip pat dėkui poniai Sue 
Kuchinskas iš Cicero, išreišku
siai pasitikėjimą Naujienoms, 
pratęsiant prenumeratą dviem 
metams. Tos apylinkės tautie
tis užsisakė Naujienas 3 mėn. 
tinkamesniam susipažinimui, to 
dėl pavardės prašė neminėti.

....— Lietuvių Fondas paskyrė 
tūkstantį dolerių Pasaulio Lie- Brighton

Jūratė ir KastytSvabienė

Romualdas Peleckas iš nių apie religijos persekiojimu
Parko pasižymėjo) okup. Lietuvoje ir jos yra teu

SEE ALL OTHERS FIRST

BALTICS APTS.

CONDOMINIUMS

506 - 71st Avė.
>t. Petersburg Beach, Fla. 33706

►

One and two bedroom 
Very modestly priced 
Beautiful layout 
New construction

tras Vasiliauskas. Komiteto pir
mininku išrinktas Antanas Rūk 
štelė, Ona Galvydienė —- sekr..
Petras Vasiliauskas — nakvy- j 
nių komisijos pirm., Kazys Urb- ( 
ša i lis — transporto, Ida Valaus- 
kienė — maitinimo, Albinas 
Karnius — banketo, Kazys Klei
va —- informacijos, Ona Gal
vydienė ir Jonas Valauskas lei
dinio komisijai. Visos komisi
jos jau pradėjo darbus savo sri
tyse. Seimas bus gruodžio 3 ir 
4 d.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namei, tame — Pardavim 
REAL ESTATE FOR SAL

PASKOLOS. PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMING 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMO K ĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

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

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7

PERKAMI GERI NAMAP
10 BUTU tvarkingas mūro r 

Apie $22.000 metiniu pajamų, 
jas stogas gazu šildymas ir ei 
Galima mainyti į vieną arba < 
butu namą Marquette Parke, o 
gingam pirkėjui kaina — tai a 
mas. x - •

2 BUTU gelsvu plytų 18 meti 
dėmus namas ir ekstra didelis 
garažas, įrengtas beveik kaip t 
butas gražiam, sausam- beisn 
Daug kitu priedų, greit galima 
ti, vertas $60,000.

BIZNIO PREKYBAI, reštoran 
ofisui didelis patogus mūras an: 
taus sklypo Marquette Parke. $4

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas 
quette Parke.

DIDELIS mūro bungalow ant 
taus sklypo, gazu šildomas. Gero 
toj, Marquette Parke. $25,750.

MŪRINIS BUNGALOW, 3 dideli 
mieg., salionas, natūralus židinys, vai- ‘ 
gomasis, vonios, įrengtas rūsys su 
baru ir židiniu, mašinos garažas, 
54x25’ sklypas, į vakarus nuo Kedzie 
ant 67-tos gatvės.

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 St TeL 436-7878

< 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 įrenginio 
ir darbų pažiūrėti kviečia spa 
lio 1 ir 2 d., šj šeštadienį ir sek
madienį nuo 12 iki 6. Adresas: 
2951 W. 63 St. Tel. 925-4949-

(PrJ)
tuvių Sportinėms ^ Žaidynėms, mokinių konkursuo- pat atspausdintos.

— Arėjas Vitkauskas, mūsų 
bendradarbis, World Wid s 
News Bureau vedėjas, ir radai 
torius, 309 Warick St., Jersey 
City, NJ". 07302, padovanojo 
Rahway State kalėjimui 670 į- 
vairių knygų, Kalėjimo moky
tojas J. Marcus išreiškė admi
nistracijos vardu padėką. Viso 
pasaulio spaudą pasiekiantis 
biuras šiemet švenčia 35 veik
los metų sukaktį.

- •£
— Antanas Rūkštelė, Alto sky 

vos reikalų komisijos pirminio-1 riaus pirm. SL Pefersburge, su
ko pareiškimas, paneigiąs Jėzui kvietė skyriaus’ valdybą ir 1( 
tų generolo Pedro Arrupe pas- organfza(Sįjų|atstovus pasitart: 
tabas apie religijos padėtį Sov. 
Sąjungoje, išspausdintas kata
likų savaitraščio “The Wande-

Žaidynės bus sekančių metų lie- se jr varžybose Quansy aukšt. 
pos mėn. Toronte. Tuo pat lai-J 
■ku Įvyks JAV ir Kanados lietu
vių Dainų šventė ir PLB 
mas.

sei-

nu-
Ja- 

kun.

— Skautų Aido rugsėjo 
mens pasiekė skaitytojus, 
me rašo Balys Vosyliuj, 
Antanas Saulaitis, Petras
gėla, Nijolė Užubalienė, Petras 
Babickas, Antanas Bernotas, 
Elena Gimbutienė, Pranas Ka
ralius, Gintaras Plačas, J. Gu- 
tis, Rita Barkutė, Algis Miški
nis. Kai kurie autoriai savo ver^ccellent central location near Beach, į Kune autoriai savo ver

tores, Aquatarium, Banks, Churches, j tingus straipsnius yra pasirašę
owest Maintenance Fees, Good Gl
ancing, Cheerful Surroundings, No 
ecreation Fes, No Land Lease Fes.

Come and browse around
leet the owner, Frank Macenas

I mokykloje, kurioje mokosi an
trus metus. Jis yra gavęs 5 pa
žymėjimus bei pagyrimus. Jo 
pažangumu moksle ir gabu
mais patenkinti tėvai — kilusi 
iš Suvalkų trikampio Birutė ir 
panevežietis Petras Peleckai, to 
limesnei paskatai, suruošė vai
šes giminėms ir draugams Ko

i’mualdo penkioliktojo gimtadie
nio proga. •

— Kun. Kazimiero Pugevi- 
čiaus, Vyčių organizacijos Lietu!

inicialais. Gražiai atspausdin
tas numeris yra gausus nuot
raukomis ir iliustracijomis, kai 
nuoja S5 metams. Redaguoja 
kolegija, vyr. red. Sofija Jelio-lrer” spalio 7 laidoj. Arrupe ko-
nienė, administratorius Aug. Į mentarai bei pastabos pavadin-- 
Orentas, 6842 S. Campbell A v., Į tos naiviomis ir pavojingomis.

. TT <pa proga kun. Pugevieius šutei

RUDENINIS BENDRUOMENĖS 
BALIUS

(R) LB Marquette Parko apy
linkės valdyba maloniai kviečia 
visuomenę atsilankyti j rudens 
balių, kuris įvyks š. m. spalio 
mėn. 8 d., 7 vai. vakaro, šaulių 
Rinktinės namuose, esančiuose 
2417 West 43 street. r

Bus pateikta šalta ir šilta va
karienė. Programa, sesučių Dru? 
tyčių trio, ir daug kitų paįvai7 
rinimų. šokiams gros Antano 
Markausko orkestras.

Rengėja: apylinkės valdyba

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Įvairi apdrauda — INSURANCE i 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus :
4243 W. 63rd St., Chicana
’ Tel. 7674)600. : :'

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTO 
Namu Statyba Ir Remontas

Chicago, IL. 60629.

dėl Vlikb seimo ruošos, sudary
ti komitetą bei Įvairias komisi
jas- Dalyvavo organizacijų at
stovai: Joriąsi Valauskas, Albi
nas Karnrus, Kazys Urbšaitis, 
Kazys Kleiva’ Rožė Plepiehį|, 
Adolfas; Paleckis, Aniceta Mr-

63-ČIOS IR KEDZIE apylinkėje 
parduodamas ^medinis namas su 3 
mieg., modernia virtuve ir vonia, že
mi mokesčiai, kaina apie $25,000.

Tel; 778-5099. ■ '

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j T J p. tuvių Įstaigą:

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

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukirnų, laivų kelio- 

ių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
te kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
udarome iškvietimus giminių apžlankymui Amerikoje ir teikiame 
lacijas visais kelionių reikalais.

• 10 dienų ekskursija-į šv. žemę ir Graikiją lapkričio 11—21 d. 
1,174. Vadovaus Algirdas Brasis.

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

infor-

Kaina

vietas

AUJIEN0MS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 
Amenxot lietuvių aiennacio neigėjus bei netuviatos vpa.u<lof pirmo 
aus ir atliekant būtinas parūgta antinam lietuvybės linkimui ikaL 
Mamai Naujiem: platinamo rajui-

»
AUJTEKOS trirtri stori b kovoja iš Heteros fr ptrerrtv Uetrrii 

sddsmoc Ir aesIdėdsMot į andėrlm sa oknpentzij c f# Itailo- 
tislažiL

AUJICNO3 palaiko rista lietuvių desrakntiiw grupet, jt bendra inatita-i 
djaa Ir remia vl^ lietuvių bendruodua darbui bei tikslu*.

AUj LENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą Half pasimetimo reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
tr reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujle* 
nas m mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
celbdama platinimo vijų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
pandos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
raudinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
dp pat pavergtos Lietuvos Ir Jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
rriškų reikalų renes

L11NUOJA: Chloųel* Ir Kan*doĮe metarns — $30.00, puta! matu — SU Ji, 
trims man. — $1-50, vienam man. $3.00. KHosa JAV vletesa matams 
— $26.00, putai metų — S14J0, vienam m4n« — S2-50. Užalen|ye> 
ee — S31J0 metams. Suslpežlnlmuf siunčiama MvaJtf eemelmnaL

YaAoma naudoti žemiau esančią atkarpą^

NAUJIENOS, 
739 South Halsted St 
Chicago, Uh 80608

] Slunčrt-------------- doL NtMjteni prenwmerttrf, lubflJejfnlo
vajam proga paremdamas lietuviiką spaudą.

J| Vajam proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių į® pereigoj i m

’AVARDft IR VARDAS ______________________________

LORES  AS

MARUA NOREIKIENĖ '
2608 West 59th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rOilet įvairių prekių.
MAISTAS |ž EUROPOS SANDtLIŲ. '• j

SIUNTINIAI Į LIETUVA * 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELE SERVICE 
2591 W. 49rh St., Chicago, III. S0629. — Tai. WA 5-173/ 

S333 Sc. Hatitad «♦, Chicago, HL 60601. — Tai. 254-332®___
V. V A L AN T I N A J t i

* Pasakyti tiesą šiais Inikais 
/ra pats svarbiausias reikalas frį 
ųūtiniausias uždavinys. Dėl tie
kos ir teisybės Naujienos nie- 
kuomet. nebijojo ir.nebijo ,kon»j 
trontacijos, nors dabar dauj 
kas non jjvestį madą,; kad bėry1 
dradarbiavimąs su sovietais yra 
patriotinis aktas,- - paliekant -su 
jais - konfrontaciją; / pavergtie
siems,*

Naujienos buvo ir yra už de-; 
mokratiją ir toleranciją. Deja,’ 
jos negali, . toleruoti Lietuvos 

i okupacijos, tolerantų ir palikti 
' Įvairių tipų bendradarbiauto jus Į 

visiškoje laisvėje.
Į Todėl šio pasimetimo ir iiiu-i 
rijų laikotarpiu Nauijenos yra; 
lūtinos kiekvienam lietuviui, 
teikia prisidėti prie sąjūdžio! 
>advigubinti Naujienų skaitj 

tojus;

9 ROOM brick home, 5 bendrooms.
3 baths. 2 car garage. Vicinity 72nd 
and Troy. Immediate possession. Exc. 
condition. 476-0561

TEAL ESTATE — OUT OF TOWN;
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S MACKIE BROS. 1NC< 

A famous name Jn Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build-

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, llllndi 60635 

Araa Code .312 771-8200

- * ANNA DOCHES -•

HELP WANTED —. MALE 
Darbininkų Reikia

ELECTRICIAN

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30- 10:00 v. v. - 1490 AM
Sest. 3:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM

Veda K. BRAZDU0NYTĖ Vf
2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629

Telef. - 778-5374

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mu
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytu 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Saikai t m apdrautto* ik!
$40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 60629

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE^ 
Bridgeview, Illinois 60455

Tet 598-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632
PHONE 254.4470 %

ĄJI accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings. 

paid Quarterly.

1 Veart Swing* 
Certificate 

r**'
(Minimum MtlOO).

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos mieste leldji 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit,, 
rantuotai Ir sąžiningai 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tek 927-3559

J2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTC 
Tiktai $98 pusmečiui automol 

.lability apdraudimas ponsftittik

k 523-877$

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYB!

Pardavimas ir Taisymas. ‘ 
2646 WEST 69th STREET

TaleL: REpublic 7-1941

.AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daui 
•adėti teisininko Prano šulo pa 
uošta, teisėjo Alphonse Well- 
teržiūrėta, “Sūduvos” išleisti 
myga

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)

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. TeL 254-74.
Taip pat daromi vartlmal, glmln 
škviathnai, pildomi pilietybė# pr 
jymal ir kitokį blankai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P.. NEDZINSKAS, 4065 Archer An 

Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-59

Su legališkotnis formomis
Knyga su formomis gauna 

na ‘Naujienų’ administracijoj 
inygos kaina -53.. Su legaližko 
uis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money ord< 
tu siusti: “Naujienos”, 1739 S 
falsted SU Chicago Dl. 6060

MAINTENANCE MECHANICS 
, 1 <7 ^5

For plant in heavy 
metals industry.

Applicants pust 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

BEST THINGS IN
I Ail Frank Zapolis 
<208 Va W.VSfh St 

GA 4-8654

STATI FARM

IMSURAMCr

State Farm Life InsuranceJ

Didžiausios kailių
RENTING IN GENERAL 

N u e m e e

BRIGHTON PARKE išnuomojama? 
I kamb, butas rimtai suaugusiu šei
mai ramiam gyvenimui. Tel. 927-3385 
Stella Kazlauskas. \

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Raikia

NORĖČIAU gauti šeimininkės dar
bo mažoj šeimoj. Prašau telefonuoti 

778-0820

SHIPPING & RECEIVING 
r ’ * ’ f .

Des Plaines area machine build
er needs shipping and receiving 
help for packing and receiving 
machine parts. Experience pre
ferred, but will train. Perma
nent full time position with full 
benefits.

Call. r
DICK SAMP or BILL BEAM 

827-8891

U

PLEAK 
BE 

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest flresl

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių 

jį-.
GOOD ALTERATION TAILOR
Steady job. Good pay. Start 

immediately. All benefits.
WHITES CLOTHING 

5752 N. Milwaukee Ave. 
RO 3-8693.

put rieninteU 
Uetirrį kailininke

Chlca<oje

(jataigos) i

I — mau/mukm, omca«q ■, ILL— Friday, September 30, 19




