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'' Nutariau “nepasiduoti” ne
sėkmei, ir nors ir nebuvau nu
matęs trukdyti Lietuvos atsto- 
vį dr. S? Bačkf^nežiūrint Ta-, 
bai vėlyvo vakaro paskambinau 
į -Pasiuntinybę (vietintėlį- lietu 
viškos. institucijos . .ar.. .asmens 
telefono nr. tose “knygose” už 
tiktą po raide L —“Lithuanian 
Legation”).. Atsiliepė- moteriš
kas balsas. (turbūt. ponios Bač- 
kienės), kuri mano prašymu 
tuoj pat prie telefono pakvietė 
dr.’S." Bačkį — musų atstovą 
Amerikos sostinėje.?-?- .

Mūsų pasikalbėjimas buvo la 
bai ilgas, apėmė daug temų ar 
klausimų.' žinau, kad kalbėjau 
su. diplomatu C- laikiausi dabar 
iriaspatsl. asmeniškos “diplomą 
tijos” — nieko apie .tą pasikal
bėjimą nėskėlbd^ąs.- Nebent 

-* .. -.-T- ‘ J K - .'-*5-n. į...

Betgi V/Nakas susigaudę la- į 
bai greitai, ir jau paties žygio, 
dieną viename viešbutyje vei
kė labai gerai informuotu per- > | 
sonahi-. apstatyta (puikiai lietu-'H 
viškąi ir angliškai kalbančiais) 
“Information Office”,— kur ga 
Įėjai' gauti papildomų informa
cijų, kurių nematei ar-negirdė
jai bet kurioje žygio progra
mos dalyje. Viskas veikė, gali
ma sakyti “perfect”.

Gen. Dajan buvo atmetęs sekretoriaus Vance 
pasiūlymus, bet šiandien juos visus priėmė

TELAVIVAS, Izraelis. -— Izraelio premjeras Menahem 
gin ketvirtadienio vakarą pareiškė, kad Izraelio vyriausybė j 
mė JAV prezidento pasiūlyto plano Artimųjų Rytų taikai į 
vieną paragrafą ir kiekvieną žodį. Izraelio kabinetas, apsvai 
užsienio ministerio gen. Dajano pranešimą, nutarė planą pri 
ir vykdyti kiekvieną jo nuostatą.

Brežnevo įspėjimas 
neliesti kaimynų

' dr. S. Bačkis dalyvaus Žygyje, 
atsakė,' kad tie.' žygį' rengia ■ A- 
.męrikps - piliečiai, jis, gi, ^atsto
vauja Lietuvą. Prie to ir (tą 
klausimą) palikome. Kai kitą 
dieną’, manė,' prie 'Lincoln ’ Me
morial- paminklo bevaikščiojant 

. su “rekorderiu” daug-kės palai' 
kė Amerikos. Balso atstovu (ką 
'ąš<kidcvienam paneigiau)1 ir kai 
kurie klausė ar yra. Lietuvos Pa 
šųĮntJjiysį,i^šinaųdojau jdrr". S.' 
Bačkio’ ‘pasįtėisinimu'' (nors-as
meniškai su tuo ir nesutikda
mas),; kurį . vakarykščiui man 
buvo išdėstęs dr. S. Bačkis. Vie 
ni su tuo sutiko, kiti (kaip ir 
aš pats) — nė. Bet... tai diplo
matija..., kurios “protokolą” pa 
likime nuožiūrai ir sprendimui 
tų, kurie' čia dar diplomatais* pri

Buvau net nustebintas dr. S. 
Bačkio nuoširdžiu paslaugu
mu mano prašomų informacijų 
atveju: buvau painformuotas 
daugiau negu norėjau. Tik jo, 
<lr. S. Bačkio, dėka gavau pri
vačius telefono nr.. nr. asmenų, 
su kuriais norėjau susisiekti ir 
dar tą pat vakarą, net labai vė
lai — pradėjau "telefono ata
ką” į pažįstamų namus, teirau
damasis kas, kur ir kaip... Kai 
ką, rodos, prikėliau net jau iš 
miego...

Pats žygis? Apie jį jau būsi
te, skaitę “Naujienose”, jei kas 
plačiau apie tai rašė. Iš savo pu 
sės galėčiau tik pastebėti, kad j 
Žygio organizacija buvo be prie 
kąišto 4- man taip atrodo. Vi
sur dominavo j aunimas, su Vik 
toru Naku priešakyje — kiek 
tai lietuvišką'(ir pačią svar
biausią) dalį liestų. Publikos bu- 
vo daug, .plakatų visas “miš- 
kas”. Spėju, kad įHakatiį ^0% 
buvo anglų kalba.-, nors nema
žai mačiau ir lietuvių,- latvių irįį||į 
estų 'kalbomis. 'Taip- pat ’matėsi 

■ir.'tiy tautų vėliavos,-kaip ir ke
lios.Amerikos ir viena gana di
dele Kanados vėliava.^ 'Bendrai, 
—žygis paliko labai gerą ir tei
giamą Įspūdį.'
/ Žinoma pats - didžiausias žy

gio nuopelnas būtų tas, kiek jis 
atkreipė “media” — spaudos, 
radijo, televizijos —į dėmesį, 
apie ką aš iki šiol dar negalė
jau spręsti. Nesu dėlto didelis 
optimistas. .Tokia gana didelė 
“smulkmena”: Po V. Nako kal

ybos - pareiškimo spaudos kon
ferencijoje, kurioje dalyvavo 
virš tuzino asmenų (amerikie
čių, lietuvių, latvių ir estų) bu
vo (V. Nako) pasakyta, kad da 
bar kiekivenas gali klausti 
nori. '' "‘y/ '

Aš pats pasijutau labai ne
jaukiai, kai neatsirado ne vie
no paklausėjo. Vėliau mačiau 
spaudos kėdėse sėdinčiųjų vie
ną kitą besikalbant su vienu ar 
kitu garbės svečiu ar rengėjų 
pareigūnu. Jei jau ne kas kita, 
tai bent tai, kad Žygio progra
moje kalbėjo ir State Departa-

(Bus daugiau)

ką

Kitą dieną, jau žygio vietoje 
(prie Lincoln Memorial) iš pa
ties Viktoro Nako, sužinojau jo 
man duotų telefono nr. nr. ne
sėkmės priežastį: telefono b-vė 
kuriai už tą telefonų, žygio pro 

- ga, Įrengimą buvo iš anksto su
mokėta $260.00, tų telefonų nė 
tik neįrengė, bet dargi drįso 
liau pasiūlyti, kad tai padarys 
pirmadienį... kas būtų jau dvi 
dieni reikalui praėjus. Tikrai 

‘ “amerikoniškas”- triukas...

Italų unija atmeta 
SSSR vadovybę

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

Kad nebūtų jokių nesuš 
timų, Izraelio kabinetas si 

1 tė patiektą sekretoriaus C 
R. Vance paruoštą taiko p 
rimų planą ir nutarė nek 

j nei vieno kablelio. Jis prih 
’ visoje pilnumoje. Izraelio 
[riausybė duos reikaJirgi’s 
varkymus, kad derybas ve 
tieji pareigūnai jo- prisilai 
ir bandytų galimai sklauc 
pravesti pasitarimus.

Izaelis priėmė principą, 
ris sako, kad Izraelio atsi 
tarsis su arabų atstovais, 

“bai nekalbės kikvieuos . va 
bės vardu, bet bus- sūdai

Sovietų žinių agentūros Tass 
pranešimu, sovietų prezidentas 
Leonidas Brežnevas paragino 
Afrikos valstybes ištikimai lai
kytis egzistuojančių sienų tarp 
savo kraštų, kad išvengus gink
luotų konfliktų. Pasak Tass, 
tokį pasiūlymą Brežnevas pa
darė . savo-kalboje. per priešpie- 

įčius. An^Apręzidentui jĄntę- ^okas;’ kuriš-kalbės visuma
4 Kada bus aptarti j 

buwtfrW dien^s‘^l^ . J |svarbiaU^-
taikos ;principaiį bus susi 
ir dėl- pagrindinių riubstat: 
raelio taikai, tai tada dėl s 
menų Izraelis galės tartis 
kiekviena paskira arabų 

jtybe.
(Jis turi apsčiai patir-! Pats sunkiausias klaus

Kai uraganai pradeda“ plakti Floridos pakraščius,-tai visi skuba Į-saugią pastogę, kad galėtu apsiginti nuo . vėjo, 
lietaus ir,.perkūnijos. Bet‘kai smarkumas praeina, tai žmogus su šunim išeina pasivaikščioti vandeni-pakraštyje.

pornografijos

Maskvą.;:,'. “pasitarti.... aktualiais 
kląusimąįs’Ą.. ,i; .

? “Daugelis., pavojingų, ginkiuo 
tą-konfliktų, Įskaitant _kai ku
riuos, naujuosius,. įvyksta- dėl 
-bandymų jėga pakeisti Į egzis
tuojančias sienas”, pasakė Brež 
nevas. (
ties, iš 1939-4Q metu...).

Ta proga Brežnevas. žodžiais 
išpliekė neseniai buvusį Krem
liaus sąjungininką — Somali ją 
už rėmimą dykumos partizanų 
invazijos į Etiopiją, perspėda
mas esą tie partizanai tik pade
da “imperialistams”, bandan
tiems suskaldyti Afrikos 
nybe.

s gauti 6^milipriūs doleriy ir.
paleisti iš kalėjimo tiktai 9. kalinius -

DAKA, Bengalija, ri-^ Taponijos teroristai^ pagrobę iš. Bom-, 
bėjąus skrendantį kale:viri -lėktuvą, pasiekė Bengaliją, bet rega- -Juridinė komisija vienbal- 
Jiiš jos išskristi.Jlie jau paskyrė du^terminus-kaliniams' paleisti,]šiai priėmė. ^Įstatymą, kuriuo 
bet vis turėjo atidėti? ’ .

Japonijos vyriausybė principe 
sutiko paleisti kalinius^ bet kol 
nustatė, kuriuos teroristai -nori 
gauti, tai užtruko tiek laiko. Pra 
džioje “raudonosios armijos” te 
roristai reikalavo paleisti visus.
Japonijos teisingumo ministe

rs apskaičiavo, kad kalėjime jų 
buvo apie 130. Buvo pradėtos de
rybos ir susitarta paleisti tik
tai devynis. Jie buvo išskirstyti 
po kelis kalėjimus, todėl buvo 
reikalingas laikas juos suvežti ir 
paruošti kelionei.

Reikalauja šešių milijonų 
doleriu

Teroristai taip pat pareika
lavo dešimties milijonų dolerių, 
bet vėliau paaiškėjo, kad jie 
bus patenkinti šešiais milijonais, 
jeigu japonų lėktuvas tuos pini
gus atveš. Japonai privalo taip 
pat atvežti lėktuvą, kuris bus 
priverstas teroristus nuvežti į 
jų nurodytą valstybę.

Manoma, kad “raudonosios ar
mijos” kariai norės skristi į So
vietų Sąjungą. Teroristai išleido 
dar keturis susirgusius kelei
vius. bet pareiškė, kad daugiau 
jie jau nebeleis iš lėktuvo. Jie 
rengiasi paskirti dar vieną ter
miną, bet jeiku lėktuvas neats
kris į Daką, tai jie patys susi
sprogdins ir visus išskrogdins. 
Paaiškėjo, kad lėktuve buvo 
penki gerai ginkluoti teroristai. 
Darbą pradėjo du, o kiti sekė, ar 
jiems bus reikalinga pagalba.

Indijos gydytojas apgavo 
teroristus

WASHINGTON! — Atst. Rū-

tai jame buvusi viena Indijos mo
teris pradėjo vemti. Josios vy
ras, Indijos gydytojas, paprašė 
teroristų, kad ją ir jį išleistų. 
Pradžioje “raudonosios armijos”

bus persekiojami ir baudžiami 
asmenys, išnaudojantįeji nepil
namečius vaikus. pornografijos 

.reikalams.
Komiteto peržiūrėtas Mann 

Act bilius, kuriuo draudžiama
kariai” nenorėjo jų išleisti, bet. S^benti moteris iš vienos yals- 
kai gydytojas pasakė, kad jo 
žmona gali turėti cholerą, n es 
abu yra buvę Sirijoj, tai terori
stai tuojau juodu išleido.

Vėliau gydytojas pasakojęs, 
kad jis radęs vaistų, privertusių 
ją žmoną vemti ir nugąsdinti te
roristus.

. tijos į kitą nemorališkiems tiks- 
•lams pritaikytas bausti tėvus, 
globėjus arba “producerius 
(’‘režisierius”), kur pornogra
fijos medžiagoje įtraukti ber- 
ninukai ar mergaitės iki 16 me
tų amžiaus.

Scmalai užima
tvirtone Babila

4į- 4. 4-

vie

Brazilija atsisakė 
nupiginti kavą

35 valandų darbo . 
savaitė

LONDONAS. — Brazilijos vy 
riausias kavos egzekutyvas Ca- 
millo Galazans į Kolumbijos ska

Italijos darbo unija pasitrauks 
iš sovietų vadovaujamos Pašau 
Ii n ės Darbo Federacijos, jei ji 
neduos nariams daugiau laisvės 
plėsti savo nepriklausomą politi 
ką, pareiškė Italijos Generalinės 
Darbo Konfederacijos lyderis 
Luciano Lama, reikalaudamas 
decentralizacijos ir atšaukimo 
Pragoję 1978 metais šaukiamo 
federacijos kongreso, kaip sąly
gą pasilikti toje federacijoje.

Lama ir Agostino Marianet- 
ti, kaip socialistų reprezentan- 
tantai konfederacijoje grįžo is 
Maskvos, kur kalbėjosi su Pa
saulinės federacijos lyderiais. I jie daugiau nebeišleis iš lėktuvo,

PEORIJOJ, UI. — įvykusi Il
linois AFL/CIO metinė konven 
ei ja priėmė rezoliuciją skatinti 
Kongresą Įstatumo keliu įvesti 
35 valandų darbo savaitę, tuo 
būdu esą padaugėtų darbų ir

tinimą numažinti perdaug aukš sumažėtu bedarbė, bet nemaži- 
štas kavos kainas, kad žmonės. nant algų, o už viršvalandžius 
daugiau pirktų, atsakė: “No”: * mokant dvigubai. Ligi šiol dar- 
Brazilija perduosianti kavą to- savaitė yra 40 valandų, o už 
kiomis kainomis, kurios duos viršvalandžius mokama pusan- 
daugiau pajamų, reikalingų eko.tro karto daugiau, 
nomiją plėtoti. Apie kavos pa-’ 
dėtį Galazans papasakojo, kad 
1965 metais Brazilija turėjusi 
65 milijonus maišų (maišai, kur 
telpa po 132 svarus “žalių” pu
pelių), tačiau kasmetiniai defi
citai tiek ištuštinę kavos atsar 
gas, kad šiuo metu bėra vos 1,2 
milijonas maišų.

Skolų “lubos”

Kai teroristai paskelbė, kad

patarė 
religi- 
darbo

WASHINGHTON. — Senato 
Finansų komitetas ketvirtadie
ni patvirtino įstatymą, kuriuo 
JAV skolų riba iki sekančio ba
landžio 30 d. nustatyta $754 bi
lijonai. Dieną ansčiau Atstovų 
Rūmai priėmė tą patj, tik $10

—Egipto prezidentas 
savo piliečiams nekelti 
nių ginčų. ‘Dabar atėjo 
laikotarpis, liepęs filosofinius įjžemesnės ribos bilių, 
klausimus ramiai svarstyti. ilki 1978 m. rugsėjo 80 d.

Diplomatų žiniomis iš Etio
pijos-sostinės Addis Ababa, So
mali jos sukilėliai du trečdalius 
atsiekė žygyje paimti antrą 1 
Etiopijos tvirtovę Ogaden dy
kumoje Babilą, esančią per 29 
mylias į rytus nuo jau užimto 
tvirtovės miesto Harrar.

Babilos atakavimas ketvirta
dinį tęsėsi jau antrą dieną. Va
karų Somalijos Išlaisvinimo 
Fronto pranešimu, prie Babi
los užmušta 80 Etiopijos karei
vių ir paimti dideli kiekiai gink 
lų ir amunicijos.

Areštavo devynius 
mokytojus

FRANKLIN. Mass__Aukšt.
teismo teisėjas ketvirtadinį pa
siuntė j kalėjimą devynis strei
kuojančius mokytojus ir pagrą 
sino, kad tą patį padarys su ki
tais jų kolegomis, jei iki pirma
dienio negrįš į pareigas. Teisė
jas dar žadėjo penktadienį pa
šaukti į teismą daugiau moky
tojų, kur jie bus areštuoti, jei 
nesutiks grįžti į darbą.

buvo palestiniečių. Bet I 
liui nereikės vesti deryba 
palestiniečiais, bet su arabi 
stybių bloku. Izraelis nen 
tartis su Palestinos Išlais 
mo Organizacijos pirm ir 
Jasiru Arafatu, bet arabai 
kalauja, kad šios organize 
atstovai būtų arabų dele 
joje. Be to, pats Arafatas, 
damas siekti taikos, spaud 
reiškė, kad jo vadovaujam 
ganizacija ateityje gali į 
žinti Izraelį. Tai nereiškia 
jie jau pripažino, bet jeigi 
pasiekta taika, tada gal ir 
fato organizacija baigs ai 
kovą su izraelitais.

Izraelis tvirtina, kad Ps 
rios Išlaisvinimo Organi: 
neatstovauja arabų daug 
Yra visa eilė arabų, kurie 
ri nieko bendro turėti su 
fato vadovaujama organ 
ja. Izraelis reikalavo rasti 
sudaryti palestiniečių dau 
atstovaujančių organizacį 
tuo tarpu toks organas : 
sudaryti, o taikos principu 
kia šiam’ en aptarti. Arab 
pažįsta, kad JLO neatste 
visų palestiniečių, bet tuo 
pu, tai yra didžiausioji p 
niečių organizacija.

Izraelio užsienio mini 
Dajan buvo nepatenkintas 
reikalavimu. Washington) 
pareiškė, protestą. Bet 
jis pats rekomendavo sav< 
riausybei priimti prez 
Carterio pasiūlymą taiko 
na Izraeliui ir visiems A 
siems Rytams. Izraelio v 
sybė, gavusi Dajano pat 
jį priėmė. Izraelio kariai 
rėjo tikėti, kad gen. Daja 
priimtų, bet dabar jie 
kad kitokios išeities nebu



Amerikos pilieti;
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Hill Creek Shoping Center, Phone 599-1977
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Skeivys pridėjo dar, 
Bagdžiai, labai daug 

prisideda - save darbu 
Marquette Parke na-

Pakviestas Andrius Juškevi
čius L. V. K. Ramovės Chicagos 
skyriaus vicepirmininkas, iškė-

WHEAT RIDGE, COLO. 80033 
433» Q~»y S*. 

(303) 412-4330

SYRACUSE, N. Y. 13204 
318 So. Wilbur Averui* 

(315) 47*4958

BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Avonoe

(301) Dl 2-2374

CHICAGO; ItU 64632 
40*5 Archer Avė. į • 
(312) Y A 7-5980
CHICAGO, ILL. 60622 
2341 W. CMeeyo Av*.' 

- (312) 235-7788

CLEVELAND, OHO 441W 
3491 West 25 St, 
(216) 741-8082

CLEVELAND, OHIO 44134 
6432 State Rd. 

(216) 749-3033

PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street

(215) 925-8878

ROCHESTER, N. Y. 14421 
681-683 Hudson Ave.

(716) 544-2151
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Avenue 

(415) 564-7981

SEATTLE, WASH. 98125 
11551 — 6th Place, N. E.

(216) EM 3-5556

SOUTH RIVER, N. J. 08832 
168 Whitehead Ave.

(201) 257-2113

VINELAND, N. J. 08360
Parish Hall 
West Landis Ave. 
(609) 896-9796

WOCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

(617) 798-3347

BROOKLYN, N. Y. 11222 
661 Manhattah Ave. 

{212) 389-6747

kinti aukščiau nurodytus Sovietų Sąjungos reikalavi 
mus”.

_ Kubos prezidentas Fidel 
Castro pataria atšaukti Wa
shington© paskelbtą prekybos 
blokadą. Jis nežada atsisakyti 
plėsti revoliucines idėjas, jeigu 
blokada tęstųsi ir 30 metu.

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 WALN LT ŠTHEET, PHILADELPHIA, PA. 19106 

TEL. (215) 925-3455

mos ratelyje raa’šcsi vaikas, ne
suprantantis apie ką kalbama 
i'as»trauk.a Ūda j » pr.e tėrevi- 
zijos ir taip prabūna visą va* 
karą vienišas.

Didžioji tų vaikų dalis atei
na iš mišrių šeimų. Ir čia, nori 
nenori* reikia pakaltinti lietu
viškąją šeimos pusę, nepramo-

I straipsnis
‘ ‘i’

Lietuvos ir SSSR draugingumnr^jistipnJiuF^rlmus 
ir Vilniaus sritis Sovietų Sąjiingos pėrduotfamf ’LtėtttVbk 
Respublikai, Įjungiant juos Į Lietuvos valstybės teritdrL 
jos sudėtį ir nustatant sieną tarp Lietuvos • Respublikoj 
ir SSSR pagal pridedamą žemėlapį, tačiau smulkiai šį 
siena bus nusakyta papildomame protokole.- v

,. II straipsnis
Lietuvos Respublika ir Sovietų Sąjunga pasižadą 

teikti viena kitai visokią pagalbą, Įskaitant čia ir karinį 
Lietuvos užpuolinio ar jos užpuolimo grasimo atveju* <

CHICAGO’: 0141 Archer Ave. (at Austin).

2555 West 471 h St. (at Rockwell)

RICK OR T HILLS: 94th and Roberts Rd.,

zą Bagdžių kaip gyventi šiame 
krašte, Juozas gero* orientaci
jos viską greitai suprato, pali
ko geras 
lietuvis.

tuvos teritoriją iš bet kurios Europos valstybės. pusės-Ą
III straipsnis s .; T

. ■ v i".’-,- , . .• p

SSSR pasižada teikti Lietuvos kariuomenei paleng
vintomis sąlygomis pagalbą ginklaish ir kitą kamej 
džiaga. .. ' J* * '■

IV straipsnis
Lietuvos Respublika ir Sovietų Sąjungą ' pasižadą- 

drauge ginti Lietuvos sienas, kuriam reikąjųi govietij 
Sąjungai suteikiama teise savo lėšomis laikyti bendri! 
susitarimu nustatįytose Lietuvos Respublikos vietovėse* 
griežtai aprėžtą Sovietų sausumos ir orinių"ginkluotų 
pajėgų kiekį. Tiksli šios kariuomenės buvimo vieta, ir r9 
bos, kurios ji galės (būti pastatyta* jos kiekią. kiekvieno

štai: ūkinio, administracinio, jurisdikeimo pobūdžio ir 
kitokie, kylantieji su Sovietų ginkluotų pajėgu esimu 
Lietuvos teritorijoje pagal šią sutartį bus tvarkomi ats
kirais susitarimais. • -

Šiam tikslui reikalingi sklypai ir pastatai Lietuvos 
vyriausybės bus teikiami nuomos teisėmis prieinama kai 
na. - • • . e •» • ■. <

nės Lietuvos meilę ir įsiparei
gojimą dirbti už jos išlaisvini
mą.

Ponia mokytoja Antanina 
Repšienė, (R) Liet. Bendr. Ta
rybos sekretorė, paminėjo Juo
zo energingą veiklą lietuvišku
mui išlaikyti gyvenime, bažny
čiose ir mokyklose-

Pranas Rumšą, Juozo geias 
draugas dar iš jaunystės metų 
Lietuvoje, Anglijos lietinių klu
bo vardu linkėjo geros sveika
tos ir sulaukti 50 metų vedybų 
sukakties.

NEW YORK CENTRAL OFFICE 
. 21Ž Frffh AvBnaė, Rsdrti 7W

NOW York, M. Y. TWTB
Tek:(242) — 685-4537

Tarp 25 ir 2f>tos gatvės 
&\te hviirsf Ū*ify 9:08 AA. — 5'M P, M. 

šeštadieniais, nuo 10 ryto iki 2 vai. popiet

VILNIŲ ATIDUODA LIETUVAI 
IŠRAŠAS IŠ: “Vyriausybės Žinios” Kaunas, 1939 
m. spalio 17 d. Nr. 669, Eil. 4916. ,

.< Antanas Smetona, Lietuvos Respublikos Preziden
tas, sveikina visus,' kurie skaitys šį raštą: Vilniaus ir Vfl- 
niąus srities Lietuvos Respublikai perdavimo ir Lietuvos 
— Sovietų Sąjungos savitarpinės pagalbos sutartis, pasi
rašyta Maskvoje tūkstantis devyni šimtai trisdešimt de
vintais metais spalio mėnesio dešimtą dieną, kurios- tu
rinys pažodžiui toks:

Vilniaus ir Vilniaus srities Lietuvos Respublikai t \ 
perdavimo ir Lietuvos — Sovietų Sąjungos savi- - "1, 

tarpinės pagalbos sutartis į-

Lietuvos Respublikos Prezidentas, iš vienos pusės, 
ir Aukščiausios SSSR Tarybos Prezidiumas, iš antros pu
sės, siekdami plėsti 1920 metų’ liepos mėnesio 12 dienos 
taikos sutartimi nustatytus draugiškus santykius, p'ągrįs. 
tus nepriklausomo valstybingumo ir nesikišimo į antro
sios šalies vidaus reikalus pripažinimu:

pripažindami, kad 1920 metų liepos mėnesio 12 die
nos taikos sutartis ir nepuolimo bei taikaus ginčų, spren^

Pri«š 25 m<tus naujas atei
vis -— Juozas Bagdžius ir Chica- 
įoj« gimusi gera lietuvaitė Ele
na ; Vertslka sukūrė laimingą 
šeimą. Sulaukė sūnaus Jono

DETROIT, MICH, 482W 
6720 Michigan Avenus 

(313) 894-5350 a -

ELIZABETH, N. J. 07201 
956 A Elėiibvflt Av*rru» 
(201) 354-7608

HaMTRAMCĮC, MIČH. 48217 
11415 Jo» - Ca*i0«<j A»*H04 

(313) 365^350 -

LOS ANGELES, CALfF. 90026 
2»4l SunMt ol.ck

(213) 4134)177

MINNEAPOLIS, MINN, Š5418 
2422 C»nff*l Av». h. E.

(612) 788-2545

NEW BRITAIN, ČOnH. 06052 
97 Shuttlv Meadow Avs. • 

(203) 224-0829

NEW YORK, N, Y. 10003 
101 First Avvfluv

(212) OR 4-3930

Juozas 
kad abu 
dirba ir 
ruošiant 
mų savininkų parengimus.

Juozas Bagdžins padėkojo vi
siems svečiams už dalyvavimą, 
linkėjimus ir dovanas, ir kvietė 
vaišintis ir linksmintis, bet nie
kados nepamiršti mūsų tėvynės. 
Lietuvos.

Juozas Skeivys, padėkodamas 
visiem s tšeimininkų vardu už 
atsilankymą ir linkėjimus, kvie
tė visus vaišintis, linksmintis ir 
šokti,- nes buvo nusamdytas ge
ras orkestras.

Po vidurnakčio visi svečiai, 
patenkinti vaišėmis, skirstėsi 
namo, savo širdyse linkėdami, 
kad Juozas ir Elenatė Bagdžiai 
■tikrai sulauktų dar Auksinių 
Vestuvių. S. K.

J SSSR __
. ^giminėms yra tęsiamas, kaip buvo laike paskutinių

a a - ; S> , - - ;v 45 metų.
Kiekvienas paketas yra apdraustas.
Gavėjams nieko nereikia mokėti. Pasiuntimas siun

tinių duoda didžiausią švenčiu džiaugsmą jūsų giminėms.
Paketai yra prumanu sekančiose mūsų Įstaigose n 

skyriuose

's. Mr. M. RIVKIN, prezidentas senos ir patikimos firmosGLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 4
i i . oficialiai praneša- savo gausiems klijentams, kad
'i ; vtVŲ'i-’L '-i ' ■ -■ ■•).' ' r'—;

SIUNTIMAS MUITO APMOKĖTŲ PAKETŲ

nwk«Iut.
Geras šeimos draugas gydy 

tojai Dr Juozas .Gudauskas, gy
vinantis Los Angeles, CaL, at 
važiavęs į Chicago, atvežė do 
vaniį, viešėjo- pas Bagdžius, lin
kėjo jiems sulaukti dar daiiį 
laimingų metų ir kvietė pas sa 
vi paviešėti ir gerai praleisti lai 
ką, e sūnus
Mams kelionę į Havajų salas, bet 
Juozas ir Elenutė Bagdžiai ap- 
iįiprendė šitas gražias sukaktu- 
Vgįs paminėti ir atšvęsti kartu su 
tavo mielais draugais, karių 
Cfceagoje jie tikrai daug turi, 
jit» abudu aktyviai dalyvauja 
lietuviškų organizacijų veikloje 
iri parengimuose.

< Rugpjūčio 20 d. 7 vai. vakare 
*^Ir. G.” ateakhouse susirinko 
apie 7® kviestųjų draugų atšvęs-

Request our Dutylist

padeda visame jo gyvenime ir 
te- lietuviškoje veikloje, , -if.

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Tala1**1
(Tęsinys)

Sovietų vyriausybė laukia Lietuvos vyriausybės at-

ninką ir Užsienių Reikalų
liūtiniai, ' abipusiai .pareiškė;^yė.'^Įgįįbjin&i^^stu  ̂
esant sudarytus tinkama forma-ir Teikiama tvarka, su| 
sitarė dėl štai ko; 4.?-?

7%%
714%

6%%
5%%:
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SmNHARD FEDERAL SAVINGS
* A«wHm«rSMn.nnrLAnR Jf

Cmcot ArcWAvemm. PSonr M7 114O Arrmn: 301 Ronh-vaM Phone’ 902-11-W
UmMrd: 23 West Main Street. Hffl: 21 Rrwrfdrr FW! Phnne; 397-1166

ftowortR Grwe: 5100 Forest Avenue. Phone. 963-1140 /Jy A

J-JCŽ3* ir Elena Bagdžiai minėjo savo laimingo vedybinio gyvenimo 
sidabrinę sukaktį. Svarbiausią toastą iškėlė ir kalbą pasakė mokslus 
baigiantis jy sūnus Jonas. Bagdžių šventėje dalyvavo daug šios veiklios 

šeimos draugų.
Balys Sebastijonas, (R) Liet. 

ĮBendr. Marquette P. apylinkės 
’vicepirmininkas, apylinkės var
du palinkėjo savo pirmininkui 
neįjavargti ir tęsti darbą lietu
vių bendruomenėje (R).

Dail. Jonas Tričys perdavė 
nuo visos savo šeimos sveikini
mus, linkėdamas ir toliau būti 
tikru lietuviu ir nenutolti nuo 
lietuviškos veiklos, nes darbo 
yra labai daug, o darbininkų 
mažai. -

Stasys- Kazlauskas priminė 
sunkius laikus pokario metais 
stovyklose, iškėlė Juozo talentą 
išvirti skanius cepelinus, kuriais 
jis nesigailėdamas pavaišinda- 

įvo sunkaus gy\Fenimo bendra
keleivius. O čia Chicagoje su 
nusistebėjimu ir gilia • pagarba 
seką Juozo visokeriopą plačią 
veiklą lietuvių tarpe ir laiko 
pakabinęs ant sienos iš laik
raščio iškirptą paveiksią, Įku
riame Juozas State gatve Chi- 

j cagoje veda pavergtųjų‘^fautų 
Skeivys pristatė jų protesto paradą. Neabejotinai, 

sūnų Joną ir paprašė ji pakeiti jo žmonelė..Elenutė jam daug 
šampano toastą už savo tėve
lius. Sūnus Jonas, padėkoj 
veliams už gražų užauginimą t-meagoje žinomas k on traki; 
ir išmokslinimą, paprašė visus, torius Bruno-5Klemka, kuris čži 
svečitis atsistoti ir išgerti toas- 'dafyvavo-su šgfvey'žmona, primŠS 
tą. Po toasto buvo sudainuota nė ir visiems papasakojo ka|p 
“Ilgiausių Metų”, jisai mokino -naują ateivį-Ju^j

Judinkime kalną, 
ne Lik jo vftiiint

“Tėviškės žiburių” 38 nr. ve
damajame pedagogas A. Rin- 
kūnas rašo apie lietuvius, nekal
bančius lietuviškai. Tai proble
ma, 1 . .
kyšanti viršūnė lepajudinta.

Laikant dėmesyje tik naujuo
sius ateivius, taip rausoma:

“Vaikai, lietuviškai nekalban- kė 
tieji, nors jų nuošimtis tuo tar- Į Lithuanian’ 
pu nedidelis, yra Ui tas tos pa
čios problemos šaltinis. Tiesiog 
gaila žiūrėti, kai didesniame šei-

Įsitikinę, kad abiejų susitariančiųjų Šaliiį interesus 
atitinka tikslių savitarpio saugumo užtikrinimosąlygų, 
nusakymas m teisingas išsprendimas klausimo dėl yals- 
tybinės priklausomybės Vilniaus miesto ir Vilniaus , sri
ties, Lenkijos neteisėtai atplėštų nuo Lietuvos,*‘Į - ’

■ Vv t J4 ; y’*,!’? >1 * ' “ j . t- t _ Č .p V L *4 *- .A*

pripažino esant būtina sudaryti- savo-.;.-tarpe šią;Vil^ 
niaus'miesto ir Vilniaus srities Lietuvbb RižšMblfięailper 
davimo ir Lietuvos — ŠoViėtų3 Sąjungas :šąvita:f^iiįėšfiĮą^ 
galbos sutartį ir šiam reikalui paskyre.savo; įgaliotiniais:
. ■ Lietuvos -Respubiik-os- -Prez-idenėasv-^—-^—---

Aukščiausiosios-SSSR? f^aeicMumas: 1

kurios, kaip to ledo kalno, kiindą vaiko lietuviškai kalbėti. 
Kartą net liūdna pasidarė, kai 
lietuviškai pakalbintas mišrios 
šeimos 14 metų jauniklis alsa- 

‘Sorry I do not understand 
Ir toliau pridėjo, 

kad jis negi kaltas, jog motina 
(lietuvė) jo lietuviškai neišmo
kė. Jeigu jau mišrių šeimų lie* 
tuviškieji partneriai nebeturi 
noro ir laiko savo vaikų tėvų 
kalbos pamokyti, patartina būtų 
pasinaudoti dar viena priemo
ne: lietuviškai nemokančių vai
kų klase prie mūsų šeštadienio 
mokyklų.

Tiesa, iki šiol tos klasės buvo 
lyg pamestinukai: neturėjo nei 
specialiai -paruoštų mokytojų, 
nei tinkamų mokslo priemonių. 
Betgi atėjo laikas visiems, ku
rie mūsų švietimui vadovauja, 
tuo reikalu susirūpinti-

Tikrai reikia. JAV Bendruo
menei išėjus politikuoti ir ko
voti tarpusavyje bei su "Amen* 
kos Lietuvių Taryba, tenka 
kreiptis Į lietuvių visuomenės 
opinijų: I978-ji lai būna kovos 
su lituanistinio analfabetizmo 
metais. K. Petrokaitis

Wfe help your money 
put on more weight

interest you want to earn and which Standard 
Federal account is right for you.
WATCH YOUR MONEY FATTEN UP. Once 
you’ve opened a passbook savings or certificate 
account at Standard Federal, just sit back and 
watch your money grow. We give your money 
the interest it needs to really put on weight 
The interest you can count on to make your 
financial picture brighter and more secure.
START RIGHT NOW. Stop by the Standard 
Federal office nearest you and open an 
account that gives you higher-than-bank f 
interest rates and "fat money? It’s the 
easiest way to V 
make thin money ♦-
put on weight in a \
hurry.

ti šitas gražias sukaktuves.
Mrs. Elena Bagdžius pradėjo 

iškilmingą vakarienę, padėko
jo visiems susirinkusiems drau
gams ir paprašė Juozą Skeivį 
vadovauti programai. Juozas 
Skeivys, padėkojęs už garbin
gas pareigas, susirinkusiems 
syeiams, trumpai apibūdino 
Juozo ir Elenutės gražų šeimy
ninį gyvenimą ir plačią Juozo 
veiklą lietuviškose organizaci
jose, ypatingai Reorganizuotoje 
lietuvių Bendruomenėje^ Mar
quette Parko namų savininkų 

Jonas siūlė tėve-' organfzac^oje, UetuMlų Vete
ranų Karių Ramovėje, Šiaulių 
rinktinėje Chicagoje ir Angli
jos lietuvių klube.

Tada J

YOUR MONEY IS DIFFERENT THAN YOU. The 
There weight it puts on the better. The fatter 
ft gets the healthier it is. But it doesn’t get 
that way all by itself. You have to plan ahead 
to make it grow. And that’s where we can help 
—with our higher-than-bank interest rates.

LOOK WHAT IT CAN DO! The chart at left 
shows all the 
higher-than- 
bank Interest 
rate accounts 
we have to 
offer. You 
decide how 
much you 
want to save, 
how much



Aleksandras Pakalnškis.

F. Vaitkus

LIETUVOS AIDAI
pas mus

sąskaitos

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St

tire

tire 
tire

W. Norton taip pat išvertė < 
anglų kalbą ir pradėjo špaiįš

'’'V'^A

Winnipeg© lietuviu šv. Kašimiero bažnyčia

ko, Elskaus, Greimingerio, Gu
čaitės, Igno, Juknevičiūtės, Ka- 
nytės - Balukienės, KurauSko, 
Petravičiaus, Prano, Sodėikie- 
nės, Sutkuvienės, Viesulo; Viz
girdos, Zubovaitės, Žibaus, žum- 
bakienės, Žymantienės ir de 
Lucca paveikslai.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėne
sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

DIDELES ATSARGAS

TeL 421-3070

nė, P. Liaukevičius, B.. Vaičai
tis ir J. Grabys. Viso surinktą 
150 dol., kurie š. m. rugsėjo 9 
d. persiųsta Vasario 16-tds gim
nazijai
tina nepailsti šiame garbingame] turimų paveikslų paroda..'-Lan- 
lietuvių tautos išlaikymo darbe. 'kytojams bus c parodyti <dąilinim

K. Strikaitis 1 ninku Dargio, Barnet,; Didžio-

Knygor bta ligiųstoB, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
.bus pasiųstas tokia adresu:

■J' ' a. .'•■’į", N A U J I E N 0 S»
f . f 17S» So. Halstad SL, Chieato, HL 60608

Į vergijos nelaimę patekusiai 
Lietuvai gelbėti, tūkstantis de
vyni šimtai keturiasdešimtais 
metais Amerikoje gyveną lietu
viai sudarė Amerikos Lietuvių 
Tarybą, kuri galėtų kalbėti pa
sauliui 
vardu.

Šiandien Lietuva tebėra ver
gijoje, ir Amerikos lietuviai per 
Amerikos Lietuvių Tarybą te
besirūpina padėti jai atgauti

nūs. . " >
. ’Kas norėtų minėtus ’ numerius 
su šiais straipsniais įsigyti, gali 
kreipės rėšS.’- Išbr- 
^ofį-~264Z^Eddington St, Phila-į 
‘delpbia, pa. 19137. . ■ \

Pis mus taupomi jūsų pinigai it- 
r J dėka didelius darbus. Pirma, jie pa- 
* g ieda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 

užsimojimus’. Antra, jie padeda su- 
įt kurti geresnę apylinkės bendruomenę 

. i ’ ir parūpina fondus namams įsigyti.

' NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. X Augustaičio'ANTANAS SMĖTONA ir jo veikla. 156 psl.

minkšti viršeliai 2______________________________ $2.50
2. J: Augustaifio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT-
-- SIMINIMUS, ■ 36 psl., minkšti viršeliai-------------------- $1.50
3. Vin<»s žemaitis,. LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI-

MATS, 1(XĮ psL. su žemėlapiu, minkšti viršeliai_____ $2.00
4 Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 

minkiti. viršeliai, 52 psl. ------------------------ ------------ $1.00
MICHjAELS

4637 So. Archer Avė. 
(Prie 47-tosj

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI

Įsteigta 1923 metais.
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

ATIDARĖ BYLŲ* BYLAICIŲ 
PAVEIKSLŲ PARODĄ

Šeštadieni " jėzuitų' Centre bus
J. Demereckui linkė-f atidaryta ' Bylų-Bylaičių ' šeimų

Sėst. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM

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

Telef. - 778-5374

dinti filatelistų biuletenyje An
tano Vaivados atsiminimus apie 
Darių ir Girėną.

Šis A. Vaivados straipsnis bu
vo spausdinamas Naujienose, 
1974 m., liepos 15, 16 ir 17 d.

Dariaus - Girėno 
skridimo 41 metu sukakties 
proga.

Dalis šio straipsnio buvo pa
talpinta filatelistų biuletenio 
Nr. 101 ir 102 .likusioji dalis 
bus i^ėtaT tekančiuosius nume-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

Marta Bą kum UUytl 
□Hart ■ v.

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
. x ..T' ■' t, vardu Ir pa ai tjati ■

JŪSŲ NAMĄ
ERWIN J.

hors, ir .kokiu .nore būdu'ątsily- 
ginti, .sayo: t'aut.ūi, kad ir. būdą- 
mas tremtyje. Tremtyje jis at
sirado kaip.ir xnėslvisi jo likimo 
^raugai.-yT; Lukąs atvykus j 
WimMpėgĄ giliai įsijungė'j lie- 
tuviŠkąr veiklą -K į lietuviškas 
patriotinės organizacijas, kurio
se -labiausiai atsižymėjo įsijun- 
gęs į lietuvių tautinių šokių gru
pes' ir -dažniausiai joms pats va
dovavo.- : -

_ naujienos. Chicago t, ILL— Saturday, October 1, 1977

Kanados naujienos
7 n * r.: \ " • ■ .•
Kas perims toliau nešti tą vėliavą, T. Lukui mirus? 
’Įnašas kovoj dėl lietuvių tautos išlaikymo” Vasario 16 gimnazija 
| .WINNIPEG, MANITOBA

Greit sueis yieneri metai, kaip 
sų šiuo žemišku pasauliu amži- 
n<' atėiBkyrė . wiriipegieiis Ta 
dąs Lukas-Lukoševjčius. Mirė 
pačiame savo darbingume vos 
įkopta į 53-Čiuosius metus. Tei
singiau pasakius,. mirė nebūda
mas nei pėr jaunas, nei per se-

NAUHENOSE GALBLA. GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jašinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,

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

minkšti viršeliai _____________________________________________$1.50
3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

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

166 psL, minkšti. viršeliai.  --------------- -------- ------------——

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriuj.
Knygas galima gauti.Naujienose arba pasiunčiant čekį-arba Money

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

ne be reikalo jo vestose knygo- 
’ se nuo pat būrelio įsisleigimo 
dienos t. y. nuo 1951 metų iki 
1977 metų matosi PLB-nės Vo
kietijos Krašto. Valdybos — Lie
tuvių Vasario 16-tos gimnazi
jos buvusių direktorių gautų pi
nigų pakvitavimai bei padėko- 

mės su sekančiai įrašais; “Kovo
je dėl Lietuvių Tautos išlaiky
mo”..., seka padėkos tekstai ir 

i buvusių direktorių parašai: Dr. 
i J. Griniaus, V. Natkevičiaus ir 
(kitų. Tai žymus į savo pamink
lą įrašas ne į akmenį įrašytas, 
bet pasiliks lietuviškos spaudos 
pageltusiuose puslapiuose.

.Mielas Tadai už Tavo darbą 
mūsų brangi Lietuva Tau liks 
dėkinga. T. Lukas mirė ne tik 
kad 16-tos vasario gimnazijai 
suteiktoje vardo dienoje, bet jis 
mirė mūsų tautos 16-tos Vasario 
N. Lietuvos atkūrimo šventės 
dienoje.

Tad aš ir rašau: Kas perims 
toliau nešti tą vėliavą “Kovoje 
dėl Lietuvių Tautos išlaikymo” 
Tadui Lukui mirus? Tai trum
pas atsakymas: Juozas Deme- 
reckas, nenuilstantis KLB-nės 
darbuotojas ir dabartinis Win- 
nipego Apylinkės V-bos pirmi
ninkas. Šios garbingos parei
gos jam buvo pavestos šiais me
tais v-bos posėdyje. Jis tuojau, 
nieko nelaukęs, perorganizavo 
būrelį, į kurį įsijungė sekantys 
Vasario 16-tos gimnazijai rem
ti asmenys:, Kun. J. Bertašius, 
V. Zavadskienė, J. Demereckas, 
M- Januška, M. šarauskas, A. 
Kuncaitis, J. Valaitis, A. Balčiū
nas, K. Strikaitis, V. Januška,

d viri tars:- 
kėkiiiie ir 
važiavimas 
dar labiau 
aušra mūsų tėvvnei IJetuvai

bus svarbi Ameri- 
\ suoHien*d, nes tą 
• s atstovybė. Lin- 

inelskimės, kad su- 
pjjsvktų, kad jis 
priartintu i ilsvės

T. 1951 metais jo. iniciatyva bu
vo .įsteigtas. Vasario, 16-tos gim
nazijai remti būrelis Nr. 127. 
Per visą savo vadovavimo laiko- 
fąrpį nemažai surinko aukų šiai 
gimnazijaLremti. Dar prieš pat 
mirtį gražiai sutvarkė būrelio 
reikalus, - pasiuntė dar 1976-tais 
metais .būreliui ’ surinktus pini
gus ir., paskutiniame jo rinktų 
ąukų'. lape matėsi įsirašyta j o 
■paties pravardė, ..tarpe visų kitų 
pudeliui aukotojų sąraše- Tad Eug. Kalasauskas, M. Januškie

__\j ialpoe drauįljot, ftatytof bdk 
buvo 121. 41 teatro draugija, 40 

d ir 314 TefltfesnlŲ žmonių biognfi- 
Hnk iocAiliftlnnj. hirninanllkę Ir 
Imlgtof mokyklos, dudtyklot, ban-

prdbui! paradyti čekį arti Money 
1

Į Amerikos Lietuvių Taryba 
paskirti organizacijų atstaovai 
metuose kartą susirenka į Altos 
----x: ..r— išrenka Alios 
valdybą, kuri metų bėgyje vyk
do suvažiavimo jai pavestus ir 
susidariusių aplinkybių iššauk-

AJete Akroee cnyp »prtUntl paskutiniu 90 (1869-1939) metrj 
Bfof Detnvtų gyvenimą Ir ju atliktus darbiu 684 p*l. Kaina 

IHelėo Amarlkna Lietuviu utorijot Draugija. _
apntfyta pirma* CbJcagpn atvažiavęs lietuvla, plrmot 

irte fuftsfiljna. ju ruoffanisuotoa 
oa tnžrtT laftrifeat kuriu “ 
UMtUDd chorai, 9 MfciytįJ 

puotk dokumentai kata" 
orfanhadju atlikti darbai,

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

JO, VISUOMENES VEIKtJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A J. Gutwn — MINTYS IR DARBAI, 25P p«L, 1908

metų |vykiu«, Jablonakio ir Totoraičio jaunai dienai ir tttM- 
rūpinlmą. _________________________  . . _ ,

Dr. A. J. Gut»#n — DANTYS, jų priežiūra, rveikata ir grofiLr
Kietah virželiaia, vietoje 34.00 dabar tik________ _
MlnkStaia virJeliaif tik ___________________________

Dr. A. J. Gvtian — AUKITA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionė? po Europa irpūdžlaL Dabar tfk ___________

Galima taip pat užiltakyH paltu, ataluntva arba money orderį, prie 
nurodyto* kalno* pridedant 50c. persiuntimą llleldoma.

rn, so6os

254-8500
PARDUODAME VI- 
PRIEMIESČIUS IR 

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O
M—W 1 J ILL J.

blikonų Federacija ir Amerikos 
Lietuvių Demokratų Lyga.

Kadangi nedaug tėra lietu
vių Amerikoje, kurie nepriklau
sytų bent vienai^iš čia paminėtų 
organizacijų, Amerikos Lielu- 

isų Amerikos lietuvių vių taryba atstovauja beveik 
visą Amerikos lietuvių visuome
nę ir jos vardu drąsiai kalba Va
šingtone, kada tik atsiranda gu-

tus uždavinius, ir sekančiame su 
važiavime duoda apyskaitą iš 
savo darbų. 4

Šiais metais Amerikos Lietu
vių Tarybos suvažiavimas, jau 
tr >.d -šimt scpl nlas, bi’s Čika
goje spalio aštuntą, šeštadieni. 
Jis vyks Sheraton Tower vieš
butyje.

puthpUk su itwiilaplu Ir pavtlkslals įpraJe PihmfL tenut fe 
R)Mwb ir 1,200 lietuvShy vietovardžių tąrašes. Knygos
4 mMHtf viriMtaL
PwrimtiBui paitu reikia pridėti dar 50 tentų.

NAUJIENOS

MEMBER MES TAIP PAT

RELO SUS CHICAGOS 
■ t»r-City Reloeifio’i Serrie4

Dabar Amerikos Lietuvių Ta 
rybą sudaro šios organizacijos: | suvažiavimą ir

Katalikų Federacija, Ameri
kos ^lietuvių Socialdemokratų 
Sąjunga, Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga, Amerikos Lie
tuvių Tautinė Sandara, Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoje, 
Lietuvių Katalikų Susivieniji
mas Amerikoje. Amerikos Lie
tuvių Katalikų Moterų Sąjunga, 
Lietuvos Vyčiai, Šiaurės Ameri
kos Lietuvių Studentų Sąjunga. 
Lietuvos Atginsimo Sąjūdis, 
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjun
ga, .Amerikos Lietuvių Respu-

Kiekvienas. žmogus, apleisda- 
mąš. |į. pasaulį, palieka vieno
kius ar kitpkiūs gyvenimo^ pėd
sakus. . T. Lukas buvo gimęs ne
toli Trakų, pilies, tad progai par 
sitaikius niekuomet nepamiršo 
pąsaĮcytit ‘Trakų štai garbingai 
pilis’’ Ur jis visur ir ne tik kad 
pėvengė'pasisakyti esąs lietuvis, 
VL A*’•-4 — A t. ’-JL-T.-W > -L- • _ t

Walter E. Norton, New Yor- 
ko filatelistų dr-jos leidžiamo 
biuletenio redaktorius, išvertė 
į anglų kalbą ir minimame biu
letenyje patalpino E. Jasiūno 
straipsnį apie Itn. F. Vaitkaus 
1935 metais įvykdytą Antrąjį į numeriuose, 
Transatlantinį Skridimą.

Šis straipsnis buvo spausdi
namas Naujienose, 1975 m. rug
sėjo 19, 20, 22, 23, 24 ir 25 d. 
numeriuose, F. Vaitkaus skri
dimo 40 metų sukakties proga. 
Filatelistų biuletenyje minimas 
straipsnis buvo '■ patalpintas'-‘Nr?

£3BI<
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raciją, kad sudarytų kongreso komitetą Lietuvos paver
gimui ištirti. »

Kongreso komitetui vadovavo atstovas J Kerstenas. 
Buvo sudaryti komitetai dokumentams rinkti ir liudi
ninkams apklausinėti. Komiteto apklausinėjimo metu 
buvo aiškiai nustatyta, kad vadinamas ‘liaudies seimas”, 
nutarimas prašyti Staliną įjungti Lietuvą į Sovietų Są-

Subscription Rates: | trims mėnesiams ------ -------- - $7.50
In Chicago $30.00 per year, $16.00 per | mėnesiui ■ ■ SL50
six month, $8.50 per 3 months. In
other USA localities $26.00 per year, Kanadoje:
$14.00 per six months. $7.00 per metams  $30.00 
three months. Canada $30.00 per year; pusei metu  $16.00 
other countries $31.00 per year. rienam mėnesiui  $3.00

15 cents Der codt

Dian rasei c kainos:
>hicagoje ir priemiesčiuose:

metams $30.00
pusei metu  $18.00 
trims mėnesiams  $8.00 
vienam mėnesiui  $3.00

Kitose JAV vietose: 
metams _ 
pusei metu

Užsieniuose:
pusei metu $18,00
vienam menesiui __ .______ $4.00
metams ________________ „ $31.00

Naujienos eina kasdien. IŽskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St. Chicago 
HL 60608. Telet HAymarket 1-8100

Pinigus reikia siusti pašto Money$28.00
$14.00 Orderiu kartu su n^kymn

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmą dienios, no®
9 vaL ryto iki Č vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

Suvažiuos Amerikos Lietuvių Tarybos 
atstovai

Šių metų spalio 8 dienos rytą Chicagos Sheraton

jungą buvo suklastoti. Vadinamas “liaudies seimas” iš 
viso buvo tiktai “seimo” parodija, nes Lietuvos liaudis 
neturėjo teisės statyti kandidatų į minėtą seimą, o kai 
atėjo rinkimų diena, tai balsuotojai neturėjo teisės nieko 
rinkti. Jie buvo priversti “balsuoti” už vieną kandidatą, 
kuri parinko lietuviams primesta komunistų partija, 
nuo pradžios iki galo sovietų ambasados pareigūnų kont
roliuojama.

Amerikos Lietuvių Taryba pajėgė įtikinti kongreso 
komitetą, kad Lietuva buvo išprievartauta, o “liaudies 
seimas” buvo tiktai pasityčiojimas iš rinkimų. Ne lietu-j 
tuviai prašė prijugti Lietuvą prie Sovietų Sąjungos, bet 
komunistų partijos nariai. Tokį pasiūlymą “liaudies sei
mui” padarė Antanas Sniečkus, rusų primestas Lietuvos 
komunistų partijai pirmasis sekretorius. Sniečkus ilgus 
metus gyveno Sovietų Sąjungoje, baigė ten \ komunisti
nius kursus ir sovietų saugumo policijos / aukščiausius 
kursus. Kai sovietų karo jėgos Įsiveržė Į Lietuvą, tai 
Sniečkus, ištikimų čekistų lydimas, pirmas įsiveržė Į sau
gumo skyrių ir iš ten vadovavo policininkų areštams. 
Kersteno komitetas surinko visus lietuvių Įteiktus daku-

M. ŠILEIKIS šv. Augustino bažnyčia, Floridoj

kny^ų begalės- Nuo žemį* iki 
lubų daugybės aptiktų ir jose pil- 
na knygų. Kažin ar tik nedau
giau kaip rienuolysu? bibhoie- 

ikoje? 4 ■'
£ " V ■

Mano tošįogy di.wo.mk>, lę- 
iko susitikti iĮgespianj ar trųjn- 
'pesniąm laikiQ Jia vasąrpjan- 
čįys, net iš tolimiausių Ameri
kos ir Kanados miestų suvažia
vusius. JBeyeik su visais tekda
vo labai susidraugauti — links- 
mąi šnekučiuojant Raudpndyą- 

jrio verandoje, vaikštinėjant pai
ko abejomis, .ar žygiuojant jl- 

‘guoju gražiuoju miško keliu, o 
[jei .vakarais per anksti dar bū
davo miegoti, p ai ošdavom e jįr 
kortomis iš iūkstantięs, Kadan-
gi kortų lošime aš visiška pleš
ka, tekdavo samdytis “advoka-

vilegijų iš anksto nepripažįsta. Jie nori pirma pamatyta, 
ką tas vadas padarė, o tiktai vėliau kalbėti apie tai. Kol- 
jiems specialios privilegijos nepripažintos, tai jie kenkia 
Amerikos Lietuvių Tarybai, niekina Tarybos atstovus ir 
nieko nepadeda lietuvių vedamai laisvinimo kovai. Mano
me, kad suvažiavusieji ALTo atstovai šiuo klausimų taip' 
pat pasisakys.

tųs”. šiemet apsiėmė juo būti 
atvykęs atostogauti iŠ Rocbes- 
terip Jonas Musteikis su savp 
ponia Adolfina.

Geras, malonus ir begalo link
smas, na, ir suktokas, kaip jr 
yisi advokatui, buvo ir mana
sis. • •'; ' ■ . ' 5

jšiaip taip, per visą sezoną, 
mudu visgi išlošėm .4 tūkstan-

mentus ir išleido dvi storas knygas. Amerikos atstovų rū-,viešbutyje įvyks Amerikos Lietuvių Tarybos atstovų su
važiavimas. Tai bus jau 37-tas šios naudingos ir lietu-^mai ir senatas yra labai gerai informuoti apie Lietuvos 
viams daug pasidarbavusios organizacijos metinis šuva- pavergimą, todėl iki šios dienos nepripažįsta Lietuvos 
žiavimas. Amerikos lietuviai yra organizuoti žmonės. Įjungimo į Sovietų Sąjungą. Kongreso nariai dažnai pri- 
Dauguma jų priklauso net kelioms organizacijoms, bet J mena sovietų valdžiai, kad ji privalo atšaukti savo karo 

" ' . "'•■jėgas, saugumiečius ir kolonistus iš Lietuvos.
Toks didelis darbas buvo galimas tik todėl, kad Ame-

Amerikos Lietuvių Taryba yra pats didžiausias lietuviš
kų organizacijų junginys.

Amerikos lietuviai suprato, kad Lietuvą ištiko dide- rikos lietuviai, užmiršę politines savo ambicijas, nutarė

ELZBIETA KARDELIENĖ . ū

VASARA NPM SOTŲ SODYBOJE :
(Tęsinys)

Pirmą kartą jas rodė toron- 
tietis Vitalius Matulaitis.

ėjus. Bet gi kas jįš to? Lygiai tiek 
reikėjo s-Įus&okėti ir 

ponitui” honorare. - . - .
-čempiono titulą, Šiemet nu

sinešė Mykolas.Šimaitis -i- išk
išęs net 10 tūkstančių! /-

Jie abu kartų gyvena naujoje Neperdaug ir nustebom,- ries 
Jo klebonijoje, toliau nuo vjenuų-I^ 5ar? uaūsų jis būdavo -yįeniri- 

skaidrės buvo labai gerai pada- lyno anoj pusėj didžiojo kelio, ^Plomuotas-adyoka
•  .......................... Mudviem su Ponią Gąldi-įtas be ; J

gražiame, rožių apsuptame na* pasiraškė J. Pręščtpęnka 
__  Gražūs, erdvūs, išri,e^ūs Toronto, V. Butvydas iš .Nę^ 
kambariai, stilingi jbąJdąį, .kur "^rseY ponia A4ėĮfiųa

-imciiavo __ ____ j___ — Antrasis iš Detroito, Jurgis hk akis žvelgia, visur meno-pa? A listeikiene.
sin^Anten^X OlioTAmerfkos Lietuvių Tautinė San-j^aila parodė mūsųį pavergtos veikslai, skulptūros ir,knygių .- :} y

rytos ir vaizdai buvo labai aiš-* ‘ . • T •> ,. T • . -11 k • T rylos ir vaizuai uuw laudi <X1»- luumicm su ryum vcjuto-i T .. -. r
lė nelaimė, kai kraštas rusų karo jėgų buvo okupuotas, vieningai dirbti Lietuvos nepriklausomybei atgauti. į & Matėme vaizdus iš Jeruza-. kiene, kartą teko paviešėti tame4 specialistai tūkstan+ies
panaikinta nepriklausomybė ir visa tauta padaryta mu- bendrą darbą Įsitraukė Amerikos lietuviai krikščionys de; lės, Lhirdo, Romos, Capri salos 
sų amžiaus didžiausiais vergais. j

Iki Antrojo Pasaulinio karo pradžios lietuviai patys! 
tvarkė savo reikalus, ruovė planus, steigė ir didino mo
kyklas, kad galėtų daryti dar didesnę pažangą. Stalinas,

jmokratai, vadovaujami Leonardo Šimučio; lietuviai so-;ir kitų valstybių garsiąsias vie- me.
jcialistai demokratai, vadovaujami Dr. Pijaus Grigaičio;jtoves. 
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, vadovaujama tei-

K . dara^GdovaujamaVliko 
susitaręs su Hitleriu, panaikino ne tik Lietuvos, bet ir ki-jvjų Amerikoje vadovaujamas Povilo P. Dargio ir Lietu-1 jos po Europą daugybę nuosta- 
tų Pabaltijo valstybių nepriklausomybę ir primetė joms vadGaujamas’kun''
sovietinę išnaudojimo, sistemą. Kad niekas to išnaudoju yiba^čiaus. Vėliau lietuviai stuteltai, vyčiai, Lietuvos] Kun- Grauslys :'i
mo nematytų, dar ir šiandien nieko neįleidžia į Lietuvos] ą„iudis respublikonai ir demokratai. -atostogaudamas,

suminėtos orgonizaeijos ne tik Chieagoje,
(Atgimimo Sąjūdis, respublikonai ir demokratai.

Visos čia i
bet ir visame krašte dirba Lietuvai naudingą darbą.
Amerikos Lietuvių Tarybos atstovų dėka buvo pravestos

gilumą, kad pamatytų, kaip žmonės gyvena. 0 kad patys 
lietuviai nepradėtų maištauti, tai jų taip pat niekur neiš
leidžia. 10 dienų Įleidžia tiktai pasižadėjusius su komu-' 
nistais bendradarbiauti, o išleidžia tiktai gerai išdresi-1 
ruotus savo bendradarbius.

Didelė Amerikos lietuvių dauguma norėjo ir nori 
Lietuvos nepriklausomybės. Jie sudarė Amerikos Lietu
vių Tarybą, kurios svarbiausias tikslas buvo siekti ne
priklausomos Lietuvos. Visos Amerikos lietuvių organi
zacijos, kurios turėjo tų pačių tikslų, Įsitraukė Į Ameri
kos Lietuvių Tarybos vedamą darbą ir bendromis pas
tangomis stengėsi neleisti okupantui Įsigalėti pavergtuo 
se kraštuose. Amerikos Lietuvių Taryba neturi savo ka
riuomenės ir negali okupanto iš Lietuvos išvyti, bet ji 
gali pavergtiems lietuviams padėti tarp tautinėje srityje. 
Okupantas lietuvius pavergė ir Lietuvos valstybę Įsijun-I 
gė i Sovietų Sąjungą. Jis tvirtino ir tvirtina, kad Lietuva lygų. Jie Įsivaizduoja, kad jie “daugiau žino”, todėl jiems 
buvo Įjungta i Sovietų Sąjungą pagal pačių Lietuvos gy-I reikia pačioje pradžioje pripažinti pirmenybę ir iš karto 
ventojų prašymą. Amerikos Lietuvių Taryba, panaudo- duoti jiems įvairias lengvatas. Didelė Amerikos lietuvių sakanfkun. St. Ylą ir'dė
jusi visą savo Įtaką ir Įtikino tuometinę krašto administ- dauguma jaučiasi turinti lygias teises ir vadui jokių pri- kaną Juozą Tautkų.

nįus patvarkymus. Daugelį 
klausimų jau visiems žinomų,1~ - -Z C j

atstovų rūmuose ir senate rezoliucijos, nepripažįstančios jis precizavo, aiškino ne - 'ri-- 
!Lietuvos įjungimo Į Sovietų Sąjungą, o vėliau paruoštas siems jau taip-labai priimtinas: 
svarbus dokumentas Belgrado konferencijos .dalyviamsĮ}ba™ytlnes naujoves. .

.. . .. .-7 . , , Bet ne tomis paskaitomi?
Tas dokumentas paruoštas ne tik Amerikos lietuvių, bet 
Amerikos latvių ir estų organizacijų vardu. Kaip vieni, 
taip ir antrieji buvo labai patenkinti Dr. K. Bobelio pa-Į mokslais. Jis pamokslams sa- 
ruoštu pareiškimu.-nes jame trumpai ir aiškiai buvo iš
dėstytos visų trijų pavergtų tautų aspiracijos.

I Amerikos Lietuvių Tarybos vedamą darbą iki šjo, 
meto neįsitraukė tiktai frontininkai ir jų vadovaujamos 
kelios organizacijos. Jiems buvo pasiūlytos tokios pačios 
bendro darbo sąlygos, kokiomis dirba didesnės organiza- 
ciios, negu jų kontroliuojamos, bet jie nenori tų pačių są-'ninkas.

J ’ ■ - - - ....................................... ............ Man teko girdėti tik vieną jo
pamokslą apie meilę Dievui.

Įdomių pamokslų teko gir-|

jkun. A. Grauslys sužavėjo klau- 
’įsytojus, p koplyčioje savo pa

kyli yra labai gerai pasiruošęs; 
pirmiausiai, jis turi labai gerą 
dikciją, puikią fraziruotę, turi 
skambų, toli nešantį balsą. Jo 
pamokslą labai gerai £irdi ir 
sėdintis paskutiniame suole ir 
net nelabai prigirdintis maldi-

■w

47 and Rockwell Street. Tel/LAfay$fls3. Jp£3

Mokama 4 maty 
Certifrkatam*.

Mažiausia $5,00C 
ar daugiau.

1 ?»rtifik#tams.
Mažiausia $1,000 

#r .daugiau.

V zt/ ACCOUNTS
Taupmenos padėtos Į reguliarias taupymo sąskaitas Iki mėnesio 

10-toj dianos duoda pelno dividendą už visą mėfitsĮ. ' -č’ 
DIVIDENDAI MOKAMI KAS 2 MfcNtSIAI

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9.-OC ryto — 8:00 vat; 
iStar.; Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro- šešta- 

dieniais 9:00 ryto 12:00 diem*. Trečiadieniais už

JONAS KAIRYS

Nuostabus rytojaus pasaulis
(Tęsinys)

Valdžia žada taiką — skelbia karą. Pažada žmo
nėms naudos ir gyvenimo lengvatas — už lengvatas ir 
pagerinimus, padarytas išlaidas, atsiskaito iš tų pačių^ 
žmonių mokesčių formoje. Atseit pažadai — tušti.

Merdėjanti civilizacija j

Žmomse yra isisąmonėjinias. kad modernioji ci
vilizacija yra visų gerybių bendra suma, tikrai yra 
žmonijos bendrų pastangų ir kovų už gerbūvį progre
so vaisius ir toli pažengusi, protingai organizuota žmo 
nių draugija. Jokių pagerinimų nereikia. Ir jei kas iš
drįstų. suradęs priemones, panorėtų ją sunaikinti, 
galime būti tikri, kad jam nepavyktų, žmonės stotų 
ginti.

Ar iš tikrųjų ji tokia gera, tenka pirmiausiai pa
žiūrėti realistiniai ir atviru protu tik į tuos pasaulio 
didumos žmonijos apgyventus kraštus — jų gyveni
mo sąlygas k. a. Kinija. Pietų Azijos ir Indonezijos 
kraštus. Indiją ir Pietų Ameriką ir Afriką. Ką mes ma
tome tenai? Atsakymas gali būti labai liūdnas. Mato
me tamsybę, neraštingumą, skurdą, badą, šlykštynę.’ 

smarvę, epideminefs ligas, menką žmonių 
ap*ircngi:r?, ^venimą be pastogių.

Ar tokia < ilizacija yra verta palaikyti? Vargu. 
Kad susidarius f. resnį vaizdą, ko verta yra moder
nioji covihzacija. antinas reikalas verčia atkreipti

sveiką protą ir pažvelgti ir i Vakarų — turtingųjų —i 
civilizacijos pusę. Ar yra koks žmonių susipratimas 
tenai? Ar žino žmonės gyvenimo tikslą, vertę, prasmę? 
Anaiptol, ne. Matome ir tenai vien tuščios garbės, di
dybės, pasiputimo, menko bendrų reikalų supratimo, 
diskriminacijos, klasių skirtumus ir kt.

Labai apgailėtiname stovyje ir netvarkoje ir jų 
pasilinksminimo reikalai. Televizija — tai paauglių 
piktnaudystės mokykla. Seksas, rioušės, žudynės,i 
šlykštynės^ smurto vaizdai — tai jaunimo pratyba. 
Jaunimas persiėmęs televizijos šlykštynėmis, organi-i 
ruojasi į gaujas ir atsikreipia prieš visuomenę su pra-l 
sikaltimų ^pažibomis” Keistą, kad randasi ir vadovų 
tarpe tokių, kurie nesivaržydami priima už gerą pa
auglių elgesį ir jiems užkabina dar ir “Naujosios Mo
ralės” medalius. Rezultatai — apgailėtini, šeimos iš
irimas. vedybų skyrybos (3 iš 1), paauglių kriminalas, 
žmogžudystes, išprievartavimai ir kitokios negerovės 
— kas<liemnės spaudos tema. Skundžiasi šiandien 
vargšas gyvenimo nedalia, skundžiasi ir turtingasis — 
milijonierius, negalėdamas pasisotinti, o vis daugiau 
ieškodamas milijonų — greičiau įsivelia irj nusikal
timų oratinklį.

Taigi pasaulis serga. Serga jis protine ir mora
line ligomis. Pasaulis nežinojo gy venimo tikslo, vertės, 
prasmės dėlto, šiandien nėra nė taikos. Pasaulis nup- 
rogresavo į atžagarią pusę. Civilizacija nupuolė, ji 
žūva, nes žmogus ją prie pražūties pate atvedė. KodėJ? 
Kaip tai galėjo atsitikti? Kokios priežastys? Atsaky
mas: žmogaus prigimtis kalta.

Bet yra viltis, žmonija kelsis, pasaulis pasikeis.

Rytojaus pasaulis bus geresnis, teisingesnis, laimin
gesnis ir taikingesnis.

Blogėjantis auklėjimas
Visuomenė nerimauja, jos baimė didėja, nes ry-' 

tojus neaiškus, gatvių riaušės, paauglių prasikalti
mai. tautų kęrštas, karai, pareigūnų bloga orientaci- 
ja? menkas pareigų supratimas, jų gopšumas‘— vis 
tai tas chaosas, kuris verčia sveikai protaujantį žmo
gų atkreipti realistinį žvilgsnį ir paieškoti nelaimių 
priežasties mūsų mokslo institucijoje dėlto, kad ji 
yra auklėjimo motina — “Alma Mater”, kuri išauklė
jo mokslininkus, industrijos ir komercijos kapitonus, 
moderniosios visuomenės vadovus.

Ką pasėsi, tą ir piausi. sako liaudies priežodis
Netenka dėlto nusis4ebėti, kaži nūdieninė civiliza

cija tokia kokią mes matome, nes jos vadai ją (tokią 
padarė. Auklėjimas yra sistema, tokie jos auklėtiniai. 
Vyresnieji auklėtojai įkvėpė savas filosofijas, idėjas, 
papročius ir kultūrą į jaunosios gentkartės protą, to 
prolo darbo derlių šiandien tenka mums sudoroti.

Modernus auklėjimas išlavina studentą kaip už
sidirbti pragyvenimą, profesiją, amatą ir įvairias pa-i 
reidas. Jis padaro iš studento darbo mašina, bet ne
pajėgia jį padaryti tikru žmogumi. Studentas sugeba 
išvystyti atatinkamus gabumus jo užimamoms parei
goms, bet negali jis aukščiau to pakilti.

Todėl, koks medis, toks ir jo vaikius. Modernus 
auklėjimas Įamžina netikras vertybes, mokindamas 
iškraipytas istorijos žinias, išdraikytą meną ir moks
lą. perduodamas bevertes žinias. Rezultatais, galime

pasidžiaugti... jaunimo sužvėrėjimas, šęįnių Desantai- 
ka — išardos, rasių neapykanta, kerštąį- kąrąį -sįelyar-1 
tos, žmonių žudynės. Pasaulis nesekęs sąžinės^ teisy
bės sąvokos, pats atsistojo prieš teisės svarstyklių šos- 

ir laukia sprendimo, šita civilizacija bus p as me rt- 
ta, nes pats žitjogus per menką savo apdairamą ja prie 
to atvedė,

M«4c^is ir technologija
Žmonija ne be baimės šiandien žiūri į mokslą ir: 

technologiją kaip į Mesįją, pasitikėdama pagalbos iš
sivaduoti iš skurdo, tąmsybės^ nelaimių ir visų prob
lemų. • ••

Mokslą^ ir Jecbjaologiįa bendrai s-u komercija ir 
industrija žada pasauliai sukarti mygtuko kfMitro- 
jiuojaiaa sapnų gy-veomą su iinosiaikiais, pr««*ogo> 
mis ir laisvu be rūpesčių gyvenimu

Bet mokslas pasirodė bejėgiu, nesugebėdamas aė 
skleisiti žmonijos gyvenimo tikslo vertė ir prasmės?

Žiūrint į mokslo atliktus darbus, nenoromis jęų- 
ka labai nusivilti. Mokslas ir technologija ypa
tingai dėmesį ir deda yjsas paslaugas kaip iškelti ma- 
terialę ir luechniškąją builj. bet -visiškai nepasirūpino 
žmogaus gyvenimo reikšpie, yerfe įr nędėjo pąstanffi 
laikai įgyvendinti lyg tai ne jų veikios sritis, ne jų neji- * 
kalas. .

(Bus daugiau) , . j - 4 v >
\ '■ .■ *

SKAITYKITE IR rtl.AHNKlTE
OIENfUft)
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ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

Medical Building). T*l. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą, j 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

Norint skubiai. 
tuoktis teks tris 

dienas palaukti

Prezidentas gintų
Panamos kanalą

V

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wesrchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

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

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
tel.: 562-2/27 arba 562-2728

RUDENINĖS NUOTAIKOS

Ret: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-1670

Vaiandos pagal susitarimą. Jei Beat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL. _ BE 3-SS93

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SHfcClALYbĖAKiŲ LIGOS 

3/v7 Westl03rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

Pro dūšios plyšius 
skverbiasi žvarbus vėjas, 
gyvenimas dūšią 
yra žiauriai išakėjęs.
Nepaaisekimų šaltis 
į ledą šaldo širdį— 
ji klykia griauiuose, 
£et niekas jos negirdi.
Iš svajonių kūno.. . . 
griaučiai bepaliko, 
išlesė nusivilimų varnos- 
juos ant lauko, pliko., .

Ilgesių verkiantis beržas 
dienų galulaukėj 
neapsigynė šakų rankomis, 
kai viesulas sukaukė-
Pro pakrypusią buities lūšną 
joja bernas — gj'venimas; 
prie vartų biauriai kasosi 
pasityčiojimas — kuilis penimas.
Kur nesušuksi, kur nesustaugsi, 
kai bernas toks nuobrada!
Nusispiovęs tau dūšion, 
lekia sau zovada!

Arėjas Vitkauskas
1 Chicago, Ill., 1935-1.25

1

Dii. FRANK PLECKAS
OP TOME TR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2615 W. IV St. Te!. 737-5 Y49

Tikrina akis Pritaiko akinius ir
^contact lenses’”

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

DK.LEONAS SEIBUTIS

Pasitarimas L. Fondo reikalu
Š. m. rugsėjo 22 d. Jaunimo mia visų pakraipų žmonės. Dė- 

centre įvyko Ė. Fondo reikalu kojo spaudai remiančiai L. Fon 
pasitarimas. Pasitarimą atida-1 dą. 
rė Marija Reinienė. Dėkojo I 
Spaudos atstovams, L. Fondo

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. anirad. 1—4 popiet, 
kecvircd. 5—7 vai. vak.. -f- 
Ofiso telef.: 776-2360 ... 

Reziaencijostelėf.: 4*k>-5545 ’

Apgaielstavo, kad atsiranda 
asmenų, L. Fondą kritikuojan
čių.- Laisvame krašte objektyvi 
kritika priimtina ir net naudin
gą. Bet atsiranda tokių “kriti
kų”, kurie nėra ne tik skaitę, 
bet ir matę L. Fondo įstatų. Ir 
.vien tik dėl jam žinomų prie
žasčių ima “kritikuoti” ir net 

į. .išgalvotais kaltinimais kaltin- 
tį^ir tokiais ‘kritikais’ jokių pa-

ftio centre Įvyks L.' Fondo poky
lis, Atvyks iš Čalifornijos žino
ma solistė-Birutė Dabšienėr kur 
ri jau yra koncertavusi jvaK 
riuose Kanados ir Amerikos 
miestuose.- Gros Neolituanu-or-

. . _ jfiSestrašJ Aišku,' bus^ šokiai' ’ ir
dr!Su5 

u r u i to J as ir chirurgas ^gDKiekvienas ašSaūo^iiris įneš į 
Benura j^aKt.ka, spec. dok,

'iffe't: Yj .s? , nenrokasn^
i lel’ L.

ofiso VAL.;, pirm, ahWd^-tr^iaii^as^ pa^dinti.: Visas maionu- 
ir pemitj 2-4 ir tL8 vai vak. šeštadie-^a^. .į^h«>& ves- -12.5 doL ■ Be

va!, popiet ir kliu laikuWr vatoje -miru-
 •- .susnarima. j gjg veiklauš .L. Fondo darbuo

tojo Antano • Rėklaičio, jo darbą 
apsiėmė atlikti p. Mažrimas..

Dr, Razma paaiškino, kad šie 
met yra numatyta per pokyli, 
jokių nei ilgų, nei trumpų kal
bų nekalbėti. Be to pranešė, i 
kad šiais metais L. Fondas t'u- 
Tėjo įplaukų' šimtą šešiasde
šimts penkis tūkstančius dole-

~riu, įskaitant Krukonio paliki- . T : ...-’V . . ‘sumaišomi. Jau yra atsitinki-ma (kuris jau realizuotas) .Ben h . ,,r . + -r ' *tnu, kad miręs smuo savo pah-

ORTHOPED AS-PROTEZISTAS 
Aparatai < Protezai. Med. ban- 
aazau speciali pagalba kojoms. 
(Arch Supports; ir t t.

2850 West 63rd Štv Chicago, ill. 60629 
Telef.; PRošpect 6-5084

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖMNYČIA 

2443 WEST 6jrd STREET 
Telfonai: PR 8-9833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaras rr Gene EYrishiy 

g krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy . Oak Lawn 
' Tel. 499-1318

PERKftAŲSTYMAI

■ MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS'

- Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraystymas 
iš Įvairių atstumy.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos H W0PA, 

1490 kit A. M, 

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 1230 
— 1:00 v?!, popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
všt ryto.

Vedėja Aldona Dauku* 

Telef.: HEmlock 4-141J

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, ILL 60629

WASHINGTON.— Preziden
tas Carter pasakė Atstovų Rū
mų respublikonams, kad tuo at 
veju, jei Senatas atmestų Pa
namos Kanalo sutartį, jo parei
ga būtų tą kanalą ginti.

Atst. Robert _K. Dornan žo
džiais, prezidentas pareiškė: 
"Bet aš jums pasakysiu — aš 
ginsiu Panamos Kanalą. Aš ga
liu jį apginti. Kai kurie žmonės 
sako, kad jam ginti reikėtų 100,- 
000 vyrų. WeU, aš turiu kariuo
menę ir aš ją pąnaudosiu,, kad 
ir 100,000. Bet ar jūs Kongrese 

daugiau kaip 48,000 santuokų,: paremsite militarinę akciją Ka-

Naujas Illinois V edybų Ak
tas nustato, kad norinčios apsi
vesti poros, leidimą gavusios, 
nebegalės tiesiai bėgti pas ku
nigą arba magistratą, kad su-1 
jungtų, bet leidimų gavę iki 
sutuokime turės 3 pilnas dienas 
palaukti. Atrodo, kad nuo šiol 
tuokimų institucijose darbin- 

giausios dienos bus trečiadie
niai. Leidimo tuoktis kaina iš 
$10 pakelta iki $15. Cook aps
krityje praeitais metais buvo

VIS BLOGESNĖS ŽINIOS . 
CIGAREČIŲ RŪKORIAMS . 
Nauja studija parodę, kad ci

garečių rūkymas yra pusės vi
sų pūslės vėžio ligų kaltininkas 
Vyrų ir trečdalio moterų tarpe. ■ 
Cigaretės dūmų įtraukimas at-i 
rodo yra svarbas faktorius ir 
ir rizika ypač padidėja su surū
komų cigarečių skaičiumi, rašė 
du daktarai — Ernst Wynder 
ir Robert Goldsmith Amerikos 
Vėžio žurnale Cancer. Jiedu per j 
o m. studijavo pūslės vėžiu ser
gančius rūkorius, 574 vyrus iri 
158 moteris, lygindami juos su 
nerūkančiais.

Naujoji studija patvirtina 
ankstybesnes studijas, siejan
čias vėžį su cigaretėmis, nors 
ne tiek stipriai kaip su plau
čiais.

L. Fondas nėra kokia1’ nors pari 
tinė -dir srovinė institucija. L. 
Fondo įstatai įpareigoja remti 

t Sėtuvių ‘reikalus. Taip Ix Fon
de ir elgiamasi. Tai ir ateinan
čiame pakyly-laukiama visų pa
kraipų lietuvių ir • pageidauja
ma; kuo skaitlingiausio šimti- sirgo 51 ir mirė 13 
ninku skaičiaus.

Dr. Balukas pritarė dr. Raz-i 
mos minčiai ir dar pastebėjo,' 
kad stengiamasi į L. Fondo ei- 

’i les įtraukti jaunimą.
1 } V. Butėnas pastebėjo, kad 
Amerkoje yra Lietuvių Fondas, 
Kultūros Fondas ir Tautos Fon 
das, Dažnai šie fondai spaudoje 

j sumaišomi. Jau yra atsitinki-
drai, šiai dienai D Fonde yra 
1,400,000 dol. Iki NAujiŠ'. ihetų 
tikimasi turėti pusantro milijo
no dol. L. Fonde.

Buvo parašyta S,000 -laiškų, 
prašant aukų L..Fondui. Atsi
liepė apie 1000 laišku gavėjų. 
Dėja/ su didesnėmis- -aukomis 
prisidėjo daugumoje senieji L. 
Fondo nariai. Naujų atsiliepė 

. nedidelis skaičius.
Džiaugėsi, kad L. Fondų

nalo Zonoje?”

_  Izraelio vyriausybė nori 
nustatyti, kas davė pagrindą še 
šioms izraelitų kolonijoms Jor
danijos teritorijoje. Pati val
džia kelias kolonijas įsteigė,bet 
jų atsirado daugiau.

"Palaiminti, kurie nematė ir įtikėjo". — Jono 20:29.
Dabar dar tamsu, kol dar neužtekėjo Teisingumo Saulė, kuri apšvies ir 

savo spinduliais išgydys pasaulį ir pašalins visas abejones, baimę ir nesu
sipratimus. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir žada atlyginimą ir 
palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy
vename tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, 
kurį matome tik tikėjimo akimis. Mes esame paklusnūs Tam, kuris kalba iš 
dangaus, kurio balsą dabar tik nedaugelis girdi. Bet tie. kurie dabar yra 
paklusnūs ir eina jo pėdomis, gauna didesnių ir gausesnių palaimų, o neto
limoje ateityje bus išaukštinti ir gaus garbę, šlovę ir nemirtingumą, ir 
dalyvaus su pagarbintuoju Kristumi jo karalystėje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties7’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

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

Mažeika E/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

SUSIRINKIMŲ

ivyks antradienį, spalio 4 d.. Šanlių

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultū
ros klubo poatostoginis susirinkimas

namuose, 2417 W. 43rd St. Pradžia 1 
vai. popiet.

Visi nariai ir norintieji būti nariais 
kviečiami atsilankyti. Bus daug 
biu pasitarimu ateities reikalais. Po 
susirinkimo vaišės. A. Kalys

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tek 737- 8600
Tek 737-8601

EUDEIKIS
Upytės Draugiško klubo poatosto- 

ginis susirinkimas nyks penktadienį, 
spalio 7 d. Bataan salėje, 4046 South 
Western Ave. Pradžia 1 vai. popiet.

Visi nariai ir norintieji būti na
riais kviečiami atsilankyti. Bus daug 
svarbiu pasitarimu ateities reikalais.

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalys

“LEGIONIERIŲ LIGA”
Valstijų sveikatos departa

mentai užtvindė- Amerikos Svei 
katos Kontrolės Centro (CDC) 
Atlantoje diagnostikos labora
torijos įtariamųjų “Legionie
rių liga” sergančių kraujo ir or
ganų -audinių pavyzdžiais vidu
tiniškai kasdien , po 200, bet tai 
ėsą nereiškia, kad liga plinta, _ _ __ ____
tik kad ji rūpestingai seka-' kimaslvyiS spalio 2 d. 4 vai. popiet

•* Įį - -- TT- Cf X oti n i

: sekama. _ . "
Nuo 1976 m. liepos mėnesio 

kai ta liga apsireiškė Amerikos. 
Legiono konvencijoje Philadel-Į 
phijoje ir nuo jos 29 žmonės mi .
^ė, iki šiol 19 valstijose ta liga žadėtų teroru neužsiimti ir į 

Vokietija niekad nebegrįžti.

Lietuviu Moterų Piliečiu Lygos su
sirinkimas įvyksta šeštadienį, spalio 
2 dl Zoipienės namuose, 3554 South 
Halsted. Pradžia 1 vai. popiet. Po 
susirinkimo bus kava ir tortas. _

E. McNamee, Nut. Rast.

GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So- HERMITAGE AVENUE
Teui YArdi 7-1741 -1742

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

kimą paskyrė vienam fondui, o 
adresų nurodė kito fondo. Susi
daro bereikalingų keblumų. Pa
sitarimas vyko draugiškoj nuo
taikoj; Pasitarime dalyvavę Mo 
rijos Rėminės iniciatyva, buvo 
pavaišinti skaniais užkandžiais 
ir kavute. Stasys Juškėnas.

— Jeigu Quebeko provincija 
re- atsiskirtų nuo Kanados, tai i 

.apie milijonas gyventojų išva- 
w žiuotų į Kanadą.

SEE ALL OTHERS FIRST

BALTICS APTS:
CONDOMINIUMS

506 - 71st Avė.
St. Petersburg Beach, Fla. 33700

♦ One and two bedroom
♦ Very modestly priced 
♦. Beautiful layout
♦ New construction

PER ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

NSURED

. 813-360-8766

Excellent central location near Beach, 
Stores, AanaUr+um, Banks, Churches, 
Lowest Maintenance Fees. Good Fi
nancing. Cheerful Surroundings. No 
Re crest xxi Fes> No Land Lease Fes.

Come ami browse around
Meet fTie oxVncr,. Frank Madcnas PER ANNUM 

$5000 or more 
HihitmtiM 

20 month*

MODERNIŠKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

_  Vokiečiai išleidžia Baade- 
i* r j, bet reikalauja, kad jis pasi-

i šakiu Apskf. Klubo nariu, susirin-

Vyčiu salėje, 2455- W. 47 St.. Nariai. į 
ir nori ištoti prašomi atsilankyti.

' Valdyba

AMBULANCE. 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Chicagog
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Assvciacijoi!

ANTANAS M. PHILLIPS
TUMAS LR LAUKIMAS LABANAUSKAS 

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

TĖVAS IR SUNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W, 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-C

ALDONA SODONIENe
Pagal tėvus STĖPAITYTĖ. Gyv. 3852 W. 62 St.. Chicago. III.
Mirė po sunkios ir ilgos ligos 1977 m. rugsėjo 29 d., 6:45 vai. vak.
Gimusi Lietuvoj, Tauragės vals. ir apskr. Pazaronių kaime.
Amrikoje išgyveno 28 metus.
Paliko nuliūdęs vyras Marius. 3 sunūs — Arūnas. Giedrius ir 

Algirdas, motina Marcelė Stepaitienė. brolis Algirdas ir brolienė 
į. Laimutė, sesuo Gražina Herzog ir svainis Lee Herzog, seserėnas Jonas, 

tetos Lietuvoj, pusseserės ir pusbroliai bei jų šeimos- Amerikoj. Ka
nadoj ir Vokietijoj.

Vietoj gėlių prašoma aukoti Dariaus Girėno ir Aukštesniajai Li
tuanistikos mokykloms Jaunimo Centre.

šeštadieni, 5:00 vai. vak. kūnas bus pašarvotas MažeikariEvans 
koplyčioje, 6845 SO. Western Ave.

Pirmadienį, spalio 3 dieną 9XX) vai. ryto bus lydima iš koplyčios i į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Aldonas Sodonienės giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalvvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: vyras, sūnūs, motina, brolis, sesuo, giminės. 
Laidotuvių direktoriai Evans ir Sūnūs. Tel. 737-8600.

HIGH RATES 7|%
PAID QUARTERLY AT *

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60632

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUT0M0BIL1AM8 PASTATYTI

BUTKUS - VASAITIS
1445 So. 50lh Ave^ Cicero, 1IL Phone: OLympic 2-1003

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

PER ANNUM 
certificate* 

$5000 or more 
4 year min.

PER ANNUM
SI000 or more 

I year min.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANlCA AVĖ. TeL: YArd» 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VL 7-6673
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, ii. 974-441G

P. L RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1111
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bei
Darius - Girėnas

Hemai, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

miiHiiiii:

I
PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas

2212 W. Cermak Road 4< ^Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE I

^PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
ffi HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJ1MAIS

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

fI

— Prano Baltuonio iš Mon- 
trealio skulptūrų paroda bus 
Klevelando Nuolatinės Pagel
ios parap. salėje, spalio 22 ir 2$ 
l. Ruošia Korp! Giedra. Spalie 
Ž9 ir 30 d. ten bus A, Balsienės 
'ankdarbių bei tautodailės dar
bų paroda. Ruošia Vyr, Skaučių 
Židinys-

U
A

A' 
I 
E 
g 
I 
E

t

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

Anksčiau visi gerdavo juo-1 lydavo žemės rėžius gyventojų 
dą kavą. Ją pradėjo baltinti pie- daržams. Dabar panašiai daro 
nu ir grietine Vienos miesto gy- daugelis Amerikos miestų, iš- 
ventojai. lt>83 m. austrai išvijo naudodami turimą žemę 
iš savo krašto turkus. Bėgdami tuščius sklypus. Visame pasau

lyje didėja daržininkų armija.
Anglijoje privačios darži

ninkystės propagavimas prasi
dėjo šūkiu “Dig for Victory”, 
parūpinant gyventojams dar
žus. Vienas Anglijos miestas 
pradėjo akciją su 8,000 sklype
lių. šiandien tų sklypelių yra 
šimteriopai, tiek pat padidėjo 
ir laukiančių eilė. Sklypelių nuo 
ma 810 metams, t

— Daržas tapo antraisiais na
mais prancūzams. Nacionalinė 
Horti — kultūros draugija da
bar kasmet padidėja 20-30% ir 
vietoje gėlių vis daugiau augina 
vaismedžių, uogų ir daržovių.

— Vokietijos daržininkų drau 
gija paskutiniu metu padidėja 
apie 10,000 narių kasmet. Jie 
savo daržuose nenaudoja he- 
mikalų ir kovoja prieš jų var
tojimą.

Italijoj daržininkystę su- gūdžio skaityti ir platinti 
stabdė prekybininkų nesązinin- serjjausią Amerikos lietuvių 
gumas, iškeliant sėkloms ir dar- dienraštį, kuris pasimetimo lai- 
žininkavimo reikmenims spe- kotarpyje nenukrypo nuo didžio- 
kuliantiškas kainas. rjo kelio teisingai informuoda-

— Šveicarijos gyventojai dar- mas skaitytojus ir visuomenę, 
žininkystę vadina žaliuoju už- Labai vertindami p. Bronės to- 
siėmimu bei pomėgiu ir kasmet .M pavyzdžio vertą dovanos pa- 
išleidžia tam dalykui vis dau-;rinkim^ ir dėkodami jai, kartu 
giau pinigu. Numatoma, kad 'su sveikiname mūsų naująją 
ateinančiais metais daržinirikys- skaitytoją p. Amiliją. Ji daly
tei išleis iki šimto milijonu doL vaus ^paskirstyme vertingų do-

— Rusijoje ir jos užimtuose 
kraštuose senai būtų badas, jei

jie paliko apie 529,000 palapi
nių, prikrautų įvairių reikme
nų ir maisto produktų, jų tarpe 
kavos pupelių. Austrai nežino
jo ką su jomis daryti, todėl var
tojo kurui. Betgi deginant pa
juto skanų kvapą, todėl paban
dė jas sutrinti, maišyti su van
deniu, medum ir pienu. Taip 
atsirado vieniečių mėgiamiau
sias gėrimas, ypatingai pradė
jus i kavą pilti plaktą grietinę 

schlag. Vienoje atsirado daug 
kavinių: daugiau, kaip tavernų 
kai kuriuose Amerikos 
kvartaluose.

— Kanadoje privati daržinin
kystė taip pat pradėjo klestėti. 
1971 m. Kanados sostinė išdali
no tik 700 sklypelių, o šiandien 
jų yra virš 4,600- Kartu su dar
želiais įėjo visur madon turėti 
žemės provincijoj. Tai teigiamai 
paveikė gyvenamų automobi
lių pramonę. M. Miškinytė

> Audronė šimaitytė, baigu
si pedagogikos studijas Lo
jolos universitete, studijavusi 
keramiką žinomose Chicagos 
mokyklose ir Idaho valsL uni
versitete, atidaro savo studiją 
ir mokyklą. Studijos įrengimo 
ir darbų pažiūrėti kviečia spą 
lio 1 ir 2 d., šį šeštadienį ir sek
madienį nuo 12 iki 6. Adresas: 
>951 W. 63< St. Tel. 925-4949.

(Pr.)

jienų piknike, įteikė penkinę jų 
paramai. Dėkui. Esant svarbes
niam reikalui bei darbui ar už
mojui, jis ir jo žmona Sofija 
visuomet prisideda stambesne 
auka. ;

— Inž. Antanas J. Rudis šian
dien, šeštadienį, 9:30 vai. ryta 
dalyvaus žmogaus teisių simpo
ziume Illinois universiteto circle 
campus centriniame name, 750 
So. Halsted St. -

Illinois valstijos loterijoje 
spalio 29 d. Bonanza traukime 
laimėjo 93, 754 ir 8381, spalva 
raudona.

MŪRINIS BUNGALOW. 3 dideli 
mieg., salionas, natūralus židinys, val
gomasis, 1% vonios, įrengtas rūsys su 
baru ir židiniu, 1% masinos garažas, 
54x25’ sklypas, į vakarus nuo Kedzie 
ant 67-tos gatvės.

PUIKI PROGA — geležies išdirbi
niu 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

PERKAMI GERI NAMAI
•- 1Q BUTŲ tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metiniu pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butų namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina —• tai atradi
mas. v. \ 7

2 BUTŲ gelsvu plytų 18 metų mo
dernus namas įr ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik 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.

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

miestuC

sės.
i

J aponijoj daržininkystė

peliais.

r
r

į
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BEST THINGS IN LIFE

Slate Farm Life Insurance Company

svarus jautienos, svarą 
ir pundeli asparagų. 

tik minimus produktus 
į atitinkamas krosnies

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkiv

BRIGHTON PARKE išnuomojama* 
4 kamb. butas rimtai suaugusiu šei
mai ramiam gyvenimui. Tel. 927-3385 
Stella Kazlauskas.

BUILDERS AND CONTRACTORS \ 
Namy Statyba Jr Remontas

HELP WANTED — F EMA LB 
Darbininkių Reikią

beveik 
rieba-

RENTING IN GENERAL 
N u « m e «

l-iil Frank Zapollj
J20SV1 w.vsm St.

GA *-8454

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava.
* Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

vanų, skirtų naujiesiems skai
tytojams. . .. t ■ . ■;

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
ir maudynė pensininkui arba dirban
čiam vyrui Bridgeport© apylinkėje.

Teirautis 376-0208

GOOD ALTERATION TAILOR
Steady job. Good pay. Start 

immediately. All benefits.
WHITES CLOTHING

5752 N. Milwaukee Ave, 
RO 3-8693,

IŠNUOMOJAMAS kambarys su vir
tuvės privilegija ir kitais patogumais 
vieno asmens bute Marquette Parke 
vyresnio amžiaus vyrui arba moteriai. 

Tel. WA 5-6742

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reiki*

LAIKRODŽIAI  L Ir BRANGENYBES.

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

REpublIc 7-1941 / J

Didžiausios kailiu 
pasirinkimas 

pu vUnlnteU 
lletarj HCHnlnH 7^ 

Ckl0t<o)s

NORMANĄ
URŠTEINĄ

TeL263-5S2« 
ir 

677-8449

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

63-ČIOS IR KJZ)ZIE apylinkėje 
pardnodamas medinis namas; su 3 
mieg., modernia virtuve ir vonia. Že
mi mokesčiai kaina apie $25,000.

Tel. 778-5099.

^ĮtiZ’s.-auMirsE':;
(Town ©f Lake) t

Dažo namus Is lauko.Ir S vidaus. 
Darbas garantuotas. ./.e(

Skambinti YA 7-9107

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda —- INSURANCE 

BUTU NUOMAVIMAS — yarenkarn 
nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chicago 
Tel. 767-0600.

IŠNUOMOJAMAS Brighton Parke 
antrame aukštu keturių kambarių 
syarus funušuotas butas suaugusiems 
be vaikų ir gyvuliukų.

SkamhintL 254-5U0 *

i NORĖČIAU gauti šeimininkės dar- 
Ibo mažoj šeimoj. Prašau telefonuoti 

778-0820

REAL ESTATE - *

2625 West 71st Street-
Tel. 737-7200 arba 737-S534

Biznio Proga — Mieste .
BUSS. OPP. — IN TOWN ,

PUIKI PROGA! Marquette Parko 
centre parduodamas namas su taver
na, 5 kambariu butu ir 2 mašinų ga
ražu. 2638 W. 69 St, tarp Talman 
ir Washtenaw. TeL GR 6-4259.

DAY WEEKENDS .

a permanent job with a future.

1

e

EXTERNAL GRINDER, setup and operate

e

On

AUTOMATIC SCREW MACHINE, setup & operate

LATHE, setup and operate

DRILL PRESS. SINGLE & MULTIPLE SPINDLE, 
setup & operate . 4

tt—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
, .Tiktai $9S pusmečiai- M/tomobrilo 
Liability apdraudimas panslninkams 
' . ..Krriptia ... =.:.. .

C X LA UR A I TI S 
4645 So. ASHLAND AVt 

.. 52S477S

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Ava^ Hot Sprfnps, Art 

Albartif Ir Kasfuti Rožėnai, Sav. 
Kambariai lr kitchenette vienetą’ 
Spalvota TV. iildomaa maudymo 
ii baseinas, telefonas, valkams žaidi 
-no aikštelė. Galim* raxarvuotl tai 
501-623-9814.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greity įe- 
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559

Notary. PuHIc ~ 
INCOMB TAX SlRVICi 

4259 S. Mapiawood. Tat 254-745C 
Taip pat daromi vertimai, glrrdnly 
Iškvietimai, pildomi plliatybėa pra 

[šymat ir klioki blankai

5 Vaisiai ir daržovės 
neturi cholesterolio ir 
lų, bet yra svarbiausias šaltinis 
vitaminų, mineralų ir kitų žmo
gaus kūnui reikalingų medžia
gų.

S Desertas yra prancūziškos 
kilmės žodis ir reiškia nuvaly
ti stalą, nes prancūzai ji valgo 
nuėmus viską nuo stalo.

@ Iki šiol mikrowave kros
nys galėjo kepti tik vieną patie
kalą, nes kitiems dažniausiai 
reikia skirtingo laiko ir skirtin
gos kaitros- Dabar išrasta kros
nis, galinti tuo pat laiku iškepti 
keturis 
bulvių 
Reikia 
padėti
vietas, kuriose yra skirtingas vi
bracijos dažnumas. Tos krosnys 
kainuoja nuo 529 iki 629 dol.

S Viso pasaulio gyventojai 
pradėjo domėtis daržininkyste. 
Tai naudingas ir visokiariopai 
sveikas užsiėmimas. Daržinin
kystės darbai prasideda rudenį 
paruošimu žemės, išnaudojimu 
lapų ir vešlios rudens žolės or
ganinei trąšai, supilant visa tai 
į komposto duobes bei įrengi
mus- Daugelis Lietuvos miestų 
ir miestelių priemiestyje išda-

— Ponia Bronė Asmutis iš 
Brighton Parko aylinkės visuo
met prisimena savo gerą drau
gę Amiliją Jenkins, dabar gyve
nančią San Diego, Gal- Ji vaiz
džiai išreiškė savo draugyste už
sakydama jai Naujienas viene- 
riems metams, tuo taip pat pri-

< LIETVIŲ FONDO ru
dens vajus jau prasidėjo- Visi 
lietuviai kviečiami tapti šio gar
bingo Fondo nariais. Vajaus už- 
baigtuvėm lapkričio 5 d. Jauni- 

, . . . |mo Centre yra rengiamas poky-sidėdama prie platinimo vajausį^ Nauji nariai , ar narjai pa.

RUDENINIS BENDRUOMENĖS 
BALIUS

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

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

Rengėja: apylinkės valdyba

didinę savo įnašą $100 auka, gau
na 2 bilietus' Į pokylį ir daly
vauja kaip svečiai. Įnašus siųs
ti, ar įsigyti bilietus j pokylį ga
lima kiekvieną dieną L. Fondo 
raštinėje — 2422 W. Marquette 
Rd., Cbicagįfll., tel. 92o-6897.T M (Pr-)

Į Dievo Motinos apsireiški
mą Necedah, Wisconsin, Šven
to Rožančiaus šventėje spalio 
7 dieną važiuoja maldininkų au
tobusas- Dėl informacijų skam
binti telefonu 434-5714. , (Pr.)‘

piliečiai .neturėtų privačių dar- Į — Kazys čiuriiiskas, St. John, Į f 
želių. Paskutiniu metu' apie lud., visuomenės' veikėjas \ jr. 
juos teigiamai atsiliepė partijos Į daugelio organizacijų narys, pa
ir vyriausybės bosas Leonidas remia Naujienas dalyvaudamas 1 
Brežnevas,.o- sovietų !spatida ra- Jų renginiuose taip pat aukomis. 
gina apsaugoti daržininkų tei-’Dėkui, už bendradarbiavimą ir 

vakar atsiųstą 320 auką, i
— Normanas Buršteinas, Lie- 

tiek padidėjo, kad'miestai nuo- į tuvių ■ Prekybos Rūmų narys, 
moja iš ūkininkų žemę ir ją da-j dosnus lietuvių reikalams pre- 
lina gyventoj ams mažais skly- kybininkas, dalyvaudamas Nau

Parduodamas French 
vinčial pianinas ir ledąuninkaš 
deep fr!M»$rr.Teirautis po 6>yaį 
yak? TeL 436-5529.'.." (Pr.))

-I 
;

MARIJA NOREIKIENe

2608 West St, Chicago, HL 60628 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasfrinifmss jaros rtSIes įvairi? preHy, 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIU.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — TeL WA 5-2737 
3333 So. Halsted St, Chlcape, IIL 6O6OI. — TeL 254-3326

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas. 
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 
TeL 247-5081

SUNNY HILLS, Florida, skrendame 4r 
automobiliais važiuojame rudens savaitgaliui 

spalio 8, 9 ir 10 dienomis
Dėl informacijų kreiptis į: 

V. Belecką,
New Yorke 212-382-6440.

J. ZubavičiiL 
New Jersey 201—^381-3198.
D. Dulaitį, 
Detroite 313—540-6878.
J. MikonL 
Clevelande 216—531-2190.
M. Kiela, 
Chicagoje 312—434-9655.

Save on travel time and expense and spend more leisure time 
with your family on our new 4—40 work week. We offer 
steady employment, good starting salaries and a full benefit 
program. .
We have immediate openings on our 2nd shift (hours from 
5:00 p. m. to 3:30 a. m.) for persons qualified and interested 
in

our 1st shift (hours from 6:00 a. m. Io.4:30 p. m-) 
we have need for a TOOL ROOM MACHINIST, 

own tools required.
Please call Lorraine or Millie in Personnel at 

671-5670 between 6:00 a. m. and 4:00 p m. 
Later interviews arranged by appointment.

9100 W. BELMONT AVE.

Franklin Park, Ill.

An equal opportunity employer M/F

8 Vytintas F. Beda jus suda
rė rinkinį straipsnių iš lietuvių 
gyvenimo bei buities ir papro
čių 2-je*5'NėpfikIausdmybės. de
kadoje. Dalis tų straipsnių bu
vo lietuvių spaudoje apie 1930 
m^ dalis liečia Lietuvos., žydus, 
ffiūstruota'knyga anglui kąjįoj,: 
pavadintą “Ona”, bųs ^ išleista 
folkloro' žurnalo Viltis 36tse. me 
tinėsė špdiio 22 d. Iki tol už?įi-- 
sakiusiems Įmyga kainuoją, 2.5§ 
ddl.,' vėliau’kainuos '$i..Ųžšąky- 
mus prašoma siųsti .dabarty.F. 
Beliajus," P. O. Box 1226, Den
ver,- co.' 80201.’ (pįj ų\4’

•— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę- nuo $100 iki, 
£10,00G Susivienijimo.. Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams! pigi TERM apdrauda: 
-į!l,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdrauda organizacijų na-' 
riams — tik S2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
Tel. 421-61IX). (Pr/.

TIEAL EŠtAtę OUT OF TOWN 
\• i Nuosavybes . -rr kitur. h

t>įrdil6damas labai gražus Cblotiial 
stiliaus namas su 3 miegamais. 2 vo- 
niW.- . .VĮsfeas mbdęYnū: plasteris. 
kietmeEisĄ, pilnas .bėisinantas. natū
ralūs.-žijinys, pristatytas Raidynu j 
ūdilsio. kambarys su' atvira veranda 
vttšul ' "Žemiau' įvertinimo 873,500?

į ATDARAS. • APŽIŪRĖJIMUI
; .' -V..' .'SEKMADIENĮ -. h- ’ ' -

Skambinkite’ savininkui dėl laiko.
Tel. 259-4859 dienomis, arba

858-1161 vakarais; arba savaitgaliais.

ELECTRICIAN
MAINTENANCE

For plant in heavy metals 
industry.

Steady employment with all 
comnanv benefits 

MT'ST BE EXPERTENCEP 
MUST READ WRITE AND SPEAK 

FNGTJSH
R. LAVIN & SONS, INC.

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

For plant in heavy 
metals industry.

Applicants must have well 
bounded mechanical background of 
convevnr svstems. overhead cranes, 

hydraulic system* and other 
plant machinery.

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

3426 S. KEDZIE AVE.
An equal opportunity employer

SHIPPING & RECEIVING
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.
DICK SAMP or BILL BEAM 

827-8891




