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'Damaske teroristai paleido dar dešimt įkaity 
, rengiąsi-skristi į Aižiriįąarba Libiją

' Sen. R- Dole pareiškimas apie Baltijos valstybių 
laisvo apsisprendimo teisę- - J

PABALTIEČIŲ demonstracijose Washingtone, D. C. rugs.
24 d. sen. Robert Dole (tesp., Kansas) pasakė Įsidėmėtiną k?į- 
bą. Pradžioje jis atkreipė dėmesį į demonstracijos plakatus, pa
žymėdamas, kad jie gerai iparodo, koksai vergijos gyvenimas 
yra Baltijos valstybėse. Jis pabrėžė, kaip demonstracijose mato
mi lietuvių ženklai kalba.apie genocidą ir reikalauja žmogaus tei
sių Baltijos valstybėse. Toliau jis kalbėjo: Kaip narys vadinamos 
Helsinkio komisijos aš noriu pąsakyti, kad didžiuojuosi galėda
mas šiandien čia būti ir atkreipti dėmesį į žmogaus teisių pažei
dimus, kurie vykstą Baltijos valstybėse nuo pat to laiko kai So
vietų Sąjungos daliniai įžygiavo į Jūsų kraštus daugiau kaip 
prieš 30 metų, ir tai nežiūrint sudarytų tarptautinių sutarčių.

Maskva įjungė Baltijos, valsty 
bes į Sovietų Sąjungą ir/ mūsų 
kreditui, reikia pasakyti, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
niekada nepripažino šios'netei
sėtos inkorporacijos/ir .mes 
privalome niekada.; nepripažinti 
ir ateityje..

- “ *-■< * -C ' ‘ -j-v ' ' • s -

■i«- Labai svarbu nefalsifikuoti 
. Helsinkio konferencijos atsira- 

. dimo.. Galį šiandien j atrodyti
keista, ' bet Sovietų Są jįinįa i, . . . v -

buvo 'tas-faktas, kuris įr Kyiu ž.mu
■. i tai: stūmė, ■; kaditt^mrfėreneija i^tur^rane^ atkasė, daug 

vertm^ ret, rekkr.ju, k.

ti savo' pokarinių: ribų pripąži- 
t nimo be formalios taikos kon
ferencijos, kurioje jiems būtų 
tekę' ataakyti dėl' neteisėtai pa
grobtų kraštų. Slaptas ir gėdin 
gas Molotovo ir ri Ribentropo 
1940?jn.. .susitarimas •; lėmė.. BaĮ-. 
tijos tautų likimą, r Tačiau aš 
noriu Jums priminti Helsinkio 
susitarimų.. septintą ar ^aštun-. 
tū/pnncipą, kurie skelbia," .kad 
visos tautos visada turi teisę 
ir' pilną laisvę, kada ir’ kaip’ 
tik; nori, spręsti savo vidinį ir- 
išorinį - politinį. statusą, be jo
kio užsienio kraštų kišimosi, ir 
turi teisę, .kaip tik patys nori, 
siekti savo politinio, ekonomi
nio, socialinio ir kultūrinio vys 
tymosi. Tas ypatingas princi
pas, pirmojo susitarimo sky
riaus aštuntasis principas, ■ su- ■ 
silaukė permažai dėmesio kaip 
iš Valstybės departamento, taip ■ 
ir iš oficialių delegacijų pusės. 
Dėl šios priežasties aš ir pasiū . 
liau senato rezoliuciją 224, ku
ri reikalauja JAV delegaciją 
Belgrade daryti sekantį: išryš 
kinti visuotinę svarbą gerbti 
lygiomis teisėmis ir laisvu ap- derybas su ne tais žrnonė- 
sisprendimu visoms tautoms, 
vystant draugiškus ryšius tarp 
savęs ir tarp visų valstybių. .

ALTo Informacija

(Bus daugiau)

TRUMPAI IŠ VISUR

CAIRO EGIPTAS. Amerikos 
.archeologų, ekspedicija prie- Lu
xon Egipte atrado pilnoje padė
tyje tebesančią šventovę iš lai- 

’kų’ fafacHio.įPtolemėjauš VI 
-valdžiusio Egiptą ten nuo 181 
•iki -145-metų- prieš Kristų; be

mą, Ramses III ir tt. ' \
i- '■ •*" ■ v"

rika. Vienas šio' miesto laikraš- 
-tis 'paskelbė,. kad Afrikos Juo
džių .Sąžinės, Sąjūdžio -įsteigėjas 
Steve?Biko_prieš mirdamaša ie? 
Jetą- dienų kalėjimo celėje išgu
lėjo be sąmonės, o Pietų Afrikos 
valdžia- paaiškino, kad - Biko mi
rė nuo bado; streiko., Į tą paaiš
kinimą laikraštis atsiliepė pata
rimu-kad“ “drąsiai galite neti— 
lieti”.....
?. LŲŠAKA, ZAMBIJA. — Rytų 
Afrikos'Romos katlikų vysku
pai išleido' atsišaukimą ištirti 
-padėtį Ugandoje ir griebtis prie
monių, kad tos šalies prezidento 
Idi Amino šalininkai nebegalėtų 
žudyt žmonių. Savo konferenci
joje,-’ Įvykusioje Kenijos sostinė 
j e, vyskupai paskelbė “su aliar
mu patyrę kad Ugandoje naiki
nama ištisa tauta’.

WASHINGTON. — W. R. 
Anderson, Leif Erickson Dr-jos 
pirmininkas, pareiškė kad ame
rikiečiai dėl Panamos Kanalo ve

Nusižudė 800 jauny 
japoniuky

TOKIJO, Japonija. — Stati
stikos duomenys rodo, kad 
praeitais metais nusižudė 800 
mokyklas lankančių japonų. 

Tėvai juos įtikina, kad jie pri
valo būti geri mokiniai, kad 
privalo namo pareiti su gerais 
laipsniais. Vaikai tiki gerais 
tėvais, bet kai nepajėgia gauti 
gerų laipsnių, tai bijo namo 
pareiti. Jiems lengviau nusi
žudyti, negu matyti piktą tė
vą arba motiną. Dabar japo
nų valdžia nutarė mokyti tė
vus, kad žinotų Jkaip mokyti 
vaikus.

mis. “Panamos Istmūs (žemės 
sąsiaurio reikalą išsprendė No
rse (Norvegijos) Vikingai šio 
tūkstančio, metų pradžioje ir 
Norvegijai už nelegaliai pagrob 
tą žemę Ispanija nieko nesumo 
kėjo; “Esu tikras, kad šu norve
gais būtų lengviau -susiderėti”, 
užtikrino jis. ' •

’ NAIROBĮ, Kenija.—Radio Kam 
pala paskelbė žinią, kad Upan- 
dos prezidentas Idi Amin apkal 

.tino 27 religines sektas, kurioms 
uždraudė Ugandoje bet kokią 
veiklą, kadangi esančios santy
kiuose su CIA ir siekiančios nu
versti jo valdžią.

Vėsus, vėjuotas .
įsaulė teka 6:40, leidžiasi 6:20

Po didelės audros Lietuvos pajūryje rasti Bie du dideli 
gintaro gabalai, bangu išmesti ant pj^eraščiu smėlio.

Plepus lenkas 
apgavo žioplius

CHICAGO, UI.—Plepus len- 
kas JoVn A. Caputa priėjo 
nrie. ra d i fe valandėlės ir pra
dėjo pasakoti, kaip jis stato 
gražius: ir'sveikus namus pie- 

Į linėje Texas valstijoj; jis taip 
įtikinamai kalbėjo, kad gali 
gerus namus šiltame krašte 
pastatyti už sHUXtO. Ne vienas 
lenkas atidavė jam savo $W- 
Q0O santaupų* ' kad nupirktų 
žemę ir pastatytų namus. Ap
rinkęs didoką lengvatikių skai 
ių, Capūla išvažiavo ir dingo, 
palikdamas lenkus- gyventi se 
nuošė savo kambariuose.

5 t;Raud on y jv pe rvers m a s 
Bengaliįoįe nepavyko

DACCA, Bangledęš (Been- 
galija)..--— Vyriausybei ištiki
moji karuomene sekmadieni auš 
tant- sutriuškino armijos maiš
tą, .aiškiai- suderintą su Dacca

•opoporto apsupimu, kur penkias 
dienas’buvo užlaikytas japonų 
radikalų “raudonosios armijos” 
su Įkaitąis pagrobtas lėktuvas.

diėnio ryte išskridęs iš Bengalijos, vakar -vakare pasiekė Siriją;diėnio ryte išskridę s iš Bengalijos, : vakar'.vakare pasiekė Siriją/kus .priėaėrodromo nužudyti. Su- 
žr nusileido - Damasko aerodrome.'- Pradžiojė - Sirijos : vyriausybė* kilimas, kuriame žuvo daugiau 
nenorėjo leisti -japonų" lėktuvo ^grobikams nusileisti; bet kai jie kaip 1100’ asmenų, truko ' labai 
paaiškino, kad neturi.degalų ir maisto, tai leido jiems nutūpti J trumpą-laiką. ' ■

MaištininkaiAbuvoį pasivadinę 
Tuojau visą Damasko aerodro-. juos -.priims. Nei vienas, japonas (“liaūdies-’armij^o.užgrobę'’Bang 

ladėšo/radijoTstptįT ir - paskelbę, 
kad prasįdėjoirėvoiiucijaj kuriai 
vadovauja įginkluotos^ pąjėgos, 
studentai//^valstiečiai i ir; darbi- 

. bininkair-■ 1 <■

nenorėjo .leisti , japonu' lėktuvo - grobikams nusileisti;, bet kai jie

pusvalandžiui.

mą apsupo kariai ir niekam ne
leido priartėti prie atskridusių 
teroristų. Pusvalandis tuoj praė- galijoje, nes gyvenimas-ten sun 
jo, bet jie nieko dar nespėjo gau
ti.

Išleido dešimt atvežtų Įkaitų-

■ Lėktuvo grobikai nustebino 
Sirijos vyriausybę, kai jie išlei
do dešimt Įkaitų be jokių saly-j 
gų. Iš viso grobikai turėjo 151 
Įkaitą, bet kiekvieną dieną jie 
paleidžia vis didesnį jų skaičių. 
Bengalijoje jie paleido 50 įkai
tų. Jie buvo prižadėję paleisti 
daugiau, bet vėliau pakeitė sa
vo nuomonę ir išsivežė likusius 
į Kuwaita. Grobikai prašė Ku- 
waito šachą leisti jiems pasilik
ti Kuwaite, bet jis griežčiausiai' 
atsisakė. Ten jie paleido dalį 
įkaitų ir rengiasf skristi toliau.

Pirmadienio rytą jie įsiprašė 
Į Damasko aerodromą. Jie nuste
bo, kai Sirijos vyriausybė atsi
sakė juos įsileisti. Ji būtų turė
jusi visus suimti ir padėtį į ka
lėjimą. Tame lėktuve skrido še
ši Japonijos kaliniai, nuteisti il
giems metams kalėjimo.

Bengalija bijojo teroristų

Bengalijos vyriausybė bijojo 
atskridusių Japonijos teroristų. 
Visame krašte neramu, kraštą 
valdo nedidelė karių grupė, iš
stūmusi ankstybesnę vyriausy
bę. Pulk. Ziaur Rahman manė, 
kad Japonijos didžiausieji tero
ristai pasiliks Bengalijoje ir ban
dys nuversti dabartinę vyriau
sybę.

Bengalijos vyriausybė įsakė 
jiems tuojau dingti iš Bengali
jos eddvės. Panašiai pasiegė ir 
Kuwaito šeichas.

Dabar jie stengiasi skristi į 
Alžiriją ir Libiją. Jie yra įsiti
kinę, kad Viena šių valstybių

.nenori skristi Į Sovietų Sąjun
gą. Jie nenorėjo pasilikti Ben-

kus ir jie nesitikėjo . 'reikalingo 
saugumo. - ■ .

Lėktuvo planuotojas laimėjo $87.599.00
LONDON, Anglija. Prieš 18 metų 'Didžiosios Britanijos Ro

yal Aeronautical Society paskyrė 887,500.00 tam lėktuvo pla
nuotojui, kuris sugebės pastatyti lėktuvą,-pajėgų, pakilti ir pas
kraidyti žmogaus varoma jėga, šimtai'- inžinierių ir savamokslių 
bandė gauti paskirtą sumą, bet nepajėgė.

Praeitą vasarą Kalifornijos in-.....................     ĮS=
žinierius, gyvenantis Pasade- . — Nikaraguos vyriausybė 
na miestelyje, panaudodamas nori Įsigyti Amerikoje'gamin- 
pacių geriausių lenktyninių tų ginklų, bet nenori pripažinti 
dviračių mechanizmą, pastatė pilietinių teisių savo- gyvento- 
tokį lėktuvą, kuriuo jis pats 
pajėgė ne tik pakilti, bet ir pa 
dangėje padaryti 8. šių metų 
rugpjūčio 23 dieną jis sukvie
tė specialistus ir liudininkus, 
padarė nuotraukas. Dokumen 
tai buvo pasiųsti į Angliją ir 
jam atėjo veik 20 metų pragu
lėjęs čekis. Jis naudojo pačias 
geriausias Amerikos buksas 
ratams sukti.

OGADENE EINA KRUVINOS 
KOVOS

ADIS ABABA., Etiopija. Etio
pijos karo jėgos tvirtina, kad ko 
von laukan pasiųsti kariai ne tik 
išmuša somaliečius iš Džidžigos, 
bet jau artėja prie Hararo ir ren 
giasi išmušti somaliečius.

Tuo tarpu užsienio žurnalistai 
tvirtina, kad Džidžiga vis dar te 
bėra somaliečių rankose. Etiopi
jos karo jėgos nepajėgė somalie
čių iš Džidžigos išstumti. Hara- 
ras taip pat tebėra . somaliečių 
kontrolėje, nes prasidėjo smar
kios kovos Babila miestelyje, ku
ris yra 20 mylių į vakarus nuo 
Hararo.

jams.

su-$♦*. .Robert Dole W»Uunoton»n 
vėžiavusiems lietuviams pasakė svar
biausiu kalbą, feėlgrad* jis prižadėjo 
reikalauti ne tik žmogaus bat 
Ir tauty Mišių ' kitoje geležinės <x-

C. VANCE PATARĖ IZRAELIUI TUOJAU
SUSIŽINOTI SU PALESTINIEČIAIS
Ženevos taikos konferenciją planuoja šaukti 

šiy mėty gruodžio pirmomis dienomis
JERUZALE, Izraelis. — Praeitą šeštadienio vakarą Sovietų 

•Sąjunga ir JAV paskelbė bendrą pranešimą apie planuojamą 
Ženevos taikos konferenciją, liečiančią Artimuosius Rytus. Iki šio 
meto paskelbti pranešimai taip aiškiai nekalbėjo apie palestinie
čių atstovų buvimą Ženevos konferencijoje. Ėjo kalbos apie bend
rą arabų atstovybę, kuri visų vardu kalbėsianti su Izraeliu. Bu
vo. kalbos apie palestiniečių Įtraukimą Į Sirijos delegaciją, bet 
dabar aiškėja, kad nieko panašaus diplomatai nesirengia sudary
ti. Ženevos konferencijoje dalyvaus Arafato vadovaujami 
tinos Išlaisvinimo organizacijos atstovai. Jie kalbės visų 
tiniečių vardu.

Pales- 
pales-

i Praeitos savaitės gale 
sekretoriaus Vance ir sovietų

. užsienio reikalu ministro Gro- i . •__ _ _ • Uv* 1 mykos pasiratymai Artimųjų savo nauja valdžia j Rytų reikalu Įnešė didelių pa^ 
kaitų. Jų pareiškimas aiškiai sa 
ko, kad Ženevos konferencijoje

įvykę

Organizacijos -atstovai. Praneši

NEW DELHI. — Tik dar pus 
mečiui praslinkus, kai ministe- dalyvaus Palestinos išlaisvinimo 
ris pirmininkas Morarji Desai
perėmė valdžią iš Indiros Gand- mas aiškiai pasisako prieš Izrae
hi, kaip Indija vėl atkrito Į lio poziciją , Izraelis visą laiką 
Įvairių nemalonių dilemų vora- priešinosi Arafato vadovauja- 
tinklį • įmos organizacijos atstovų priė-

mimui Į. Ženevos taikos konfe- 
- Dabar aiškiai matyti, 

kad dvi didžiosios valstybės sto- "V * fc !'****•** 1 •jo arabų pusėje ir. nori, kad pa
lestiniečių' ’ interėštis" ‘ atstovautų 
Arafato žmonės.' ” z
...Izraelio vyriausybė.iy politi

nės grupės griežtai rpasisakė 
prieš palestiniečių įvedimą Į Že
nevos taikos konferenciją. Izrae 
lio politikai rengiasi kelti klau
sima, iš viso ar verta siusti ats
tovus į ruošiamą Ženevos kon
ferenciją. Teisybė, Arafatas pra 
eitą savaitę pareiškė, kad jis ga 
Ii pripažinti Izraelio valstybę. 
Tai gali priklausyti nuo taikos 
sąlygų. Bet iš jo pareiškimo ne-

.. Maisto kainos kyla, studentai 
ir darbininkąi. vėhpradedąrštrež-/^^^^?
kus ir a^taciją^o^biufokratų 
korpudją; grįžta- atgal ;į kasdie
nos-gyvenimą. . -."-J-..

’ žiniomis iš" krašto gihimbsį 
Indijos 625 milijonu gyventojų

- ,■ ~ . . .y į

tarpe didėja nerimas dėl ’ naujo
sios,. Janata partijos ' valdžios 
nesugebėjimo tvarkytis šu bau
ginančiai rimtomis Indijos pro
blemomis, o čia dar buvusi mi- 
nisterė pirmininkė Indira Gand 
hi reikalus sunkina, pradėdama 
ofenzyvą prieš naująjį ministe- 
rį pirmininką.

Po Indiros Įvesto 21 mėnesįs 
trukusio išimties stovio atgau- matyti, kad jis arba kiti pales
tą laisvę iš paskos atlydėjo ne- tiniečiai dabar sutiktų pripažin- 
laukta netvarka.’

“Kai Janata partija laimėjo, 
mes visi tikėjomės didelių daly
kų, naujų veidų, naujų idėjų”, 
pareiškė jaunas žurnalistas, 
“bet visa, ką gavome, tai ma
žus dalykus, senus veidus ir pa
vargusias idėjas”.

Indijoj kampanija 
už prohibici ją

ti Izraelio valstybę ir baigtų vi
sas kovas prieš Izraelį pačioje 
Palestinoje ir tarptautinėje are
noje.

Abiejų galingų valstybių pa
reiškimas pribloškė ne tik gen. 
Dajaną, bet ir kitus vyriausybės 
narius. Izraelis rengiasi skelbti 
apsaugos stovį ir didinti savo 
karo jėgas. Izraeliui gali tekti 
gintis iš visų pusių, šeštadienio 
pareiškimą jie skaito labai pa
vojingu Izraeliui.

New York. N. Y. — Sekreto
rius Cvrus R. Vance pirmadienį 

1 patarė Izraelio atstovui tuojau 
; 'pradėti pasitarimus su Pelesti- 

I nos atstovais. Jis yra Įsitikinęs, 
• kad Izraelis daugiau laimėtų, 

r is galėtų su palestinie
čiais išsiaiškinti pačius pagrin
dinius klausimus. Vance nenori, 
kad Izraelis lauktų iki gruodžio 
pradžios. .Juo greičiau Izraelis 
ras bendrą kalbą su palestinie
čiais, tuo lenggiau visiesms bus 
galima susitarti dėl kitų Arti
mųjų Rytų taikos klausimų. 
Toks griežtas ir aiškus sekreto
riaus Vance patarimas nustebi- 

; no Izraelio atstovus ir išraelitus.

NEW DELHI. — Pačiam 
ministeriui pirmininkui Mozarji 
Desai, kuris yra griežtas absti
nentas, skatinant po rinkimų 
kampanijos kovų, kurias laimėjo 
Desai šūkiu '. 
prasidėjo visoje Indijoje naujos 
kampanijos kova “už blaivybę”. 
“Turi būti Įstatymu įvesta pilna 
prohibicija”. pasakė premjeras, 
sukeldamas nesitikėtai didelę 
aimaną “išdžiūvusių gerklių”, 
viešbučių, motelių, turizmo pa
reigūnų ir panašių tarpe.

Desai, kuris yra jau 81 metų 
amžiaus, negeria, nerūko ir val
go beveik tik vaisius ir riešutus Į Vance keliais atvejais pačiame 
ir skaitosi Indijos nepriklauso- Į Telavive Izraelio vyriausybei pa 
mybes kūrėjo Mahatma Gandhi 
pasekėju bei demano Alkoholio 
priešu, pareiškė, kd “maksi
mom 4 metus Indija turi būti 
eausa”.

“panaikinti baimę”

sakė. kad turės tartis su pales
tiniečiais, jeigu nori taikos. Ar
timųjų Rytų taika yra galima tik 
tai visiems susitarus karo prie
monių nevartoti.
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V. K. Jonynas

niai rengia Vytauto Didž. karū
navimo .Lietuvos karalium die
nos minėjimą. Tai rugsėją 8-to- 
ji, kuri 1930 m. buvo paskelbta 
Tautos švente. Alinėj imas įvyko 
rugsėjo 10 d. ’

Minėjimą pradėjo rinktinės pir 
mininkas Vladas Išganaitis Įne
šus vėliavas, .minėjimui skiria 
tema kalbėjo Jonas Jasaitis.,Ale . 
ninę programą pravedė Juozas 
Petrauskas. Ją išpildė seserys r. 
Teresė, Verutė ir Nastutė Bili- 
tavičiūtės. Lkambias jų dainas 
minėjimo dalyviai šiltai sutiko. 
Dainininkes pianu palydėjo jau 
na akompaniatorė Daina Mielių 
lyto.

Minėjimo programą deklama
cijomis papildė A. Brokevičius 
ir savo kūrybos dviem eilėraš
čiais A. Kevėža.

Tradicinis rudenio pobūvis bu 
vo surengtas rugsėjo 17 d. Sve
čiai netilpo Į salę. Ir nenuosta
bu, nes gerai parengtas mais
tas, graži ir patogi salė, neper
krauta programa visada patrau 
kia svečius. Maisto paruošimu 
ir stalų papuošimu rūpinosi mo
terų vadovė Stasė Cecevičienė 
su talkininkėmis.

Pobūvį pradėdamas svečius 
sveikino rinktinės pirmininkas 
Vladas Išganaitis. Trumpą, bet 
įspūdingą programą išpildė dai 
nininkės Zita Burneikytė-Paške 
vičienė ir Aušra Baronaitytė. 
Jos atskirai ir abidvi kartu pa
dainavo keletą gražių dainų. 
Šios pradedančios kilti ir daug 
žadančios dainininkės, pobūvio 
dalyvių buvo labai šiltai sutik
tos. Dainininkėms akompanavo

ir pačią šventę praturtiną. , 
Vėliavos, gausus uniformuotų 

vyrų ir moterų būrys sudaro gra 
žų vaiądą ne vien lietuviams, bet 
ir kitiems amerikiečiams.. O Rie
tuvių dienos rengėjai sugeba į 
savo šventę sukviesti žymių Wis 
consino valstybės politikos vei
kėjų.

Vasaros laiko uždaviniai Vy
tauto Didž. šaulių rinktinės na
riams kas metai kartojasi. Bet 
šią vasarą prisidėjo labai svar
bus šaulių sąjungai,- kasmetiniu 
tapęs, įvykis — kultūrinis su
važiavimas liepos 4 dienos sa
vaitgalyje. Suvažiavimas vyko 
Karaičių vasarvietėje (Gintąre), 
l’nion Pier, Mich.

Suvažiavimą organizavo spe
cialiai sudarytas komitetas, ku
riame dalyvavo ir rinktinės na
rių. Tačiau suvažiavimo dalyvių 
pačią didžiąją dalį sudarė rink
tinės šauliai ir šaulės. Tai su
prantama, nes suvažiavimas vy
ko Chicagos pašonėje. Bet gau
sus rinktinės narių dalyvavimas 
rodo jų pareigingumą, nes karš 
tomis ilgesnio savaitgalio dieno
mis nelengva atsižadėti viliojau 
čių ežero bangų ir paplūdymio 
smėlio, kad praleisti laiką klau
sant paskaitų ar diskutuojant 
sąjungos reikalus.

I Tradiciniai Vytauto Didž. šau 
J________ „ t llių rinktinė kiekvienais metais
Wisconsin© (Kenosha-Racine) {surengia Jonines. Joninių ren-

* lietuviai pavergtųjų tautų savai gini surengė ir praėjusią vasa- 
tės ątžymėjimą jungia su:Wis-!rą. Salė buvo pilnutėlė svečių.

-.ėonsįnp; liąfųyį.ų diena. Vytauto --Be to rinktinės nariai buvo nu- Manigirdas Motekaitis. Meninę 
f-h-idž. .rinktinės.-šauliai Wiscon-, vykę i Rockfordo šaulių rengtas Į programą suorganizavo Jonas 

Joninės, tuo .padėjo rockfordie-* ^a. šokiams grojo Ramomo or 
Ičiams, padidindami svečių skai- kestras.
čiu

Savaime taip ausidėstė, kad' 
Vytauto Didž. šąubą rinktinės 
veiklą,. į jįyį .d^lis:
žięmos (pridedant pavasarį ir 
rudenį jr..vą§ąroą. gkajtant,. žie 
mos veikla baigėsi su kapų puo
šimo d. kada rinktinės nariai or
ganizuotai uniformuoti gausiai 
lankė mirusiųjų šaulių kapus 
kazimierinėse ir t:: 'tinėse kapi
nėje, ir, kad vėl žiemos veikla 
prasideda su Vytauto Didž. ka
ralium karūnavimo minėjimo 
rengimu rugsėjo pradžioje,, ra
sime, kad ir vasaros laikotarpy
je Vytauto Didž. šaulių rinkti
nės veikla nesustoja.

Karščiai nebaugina

Birželinių Įvykių minėjimai 
negausiai lankomi. Dažnai nesi
lankantys teisinasi, kad. karšta, į 
arba noru naudotis gražia pa
vasario gamta ir dingti iš mies 
to. Kitaip yra su Vytauto Didj.. 
šaulių, rinktinės nariais. Kur rei 
kia jie minėjimuose dalyvauja, 
uniformuoti ir su vėliavomis.

Panašiai yra ir su Pavergtų-'' 
jų tautų savaitės atžymėjimo ei 
sena Chicagos miesto centre. 
Vytauto Didž. šaulių rinktinės 
ir jūrų šaulių kuopų nariai su
daro esminę lietuvių grupės da
lį. Jų karšta liepos mėnesio die-1 
na nebaugina. Pareiga ir reikalo]

• ‘ Supratimas nugali karštį.

* .' •- *r k r*
Surinko, ir redagavo teisininkas Jonas Talalas

(Tęsinys).

“Tikrai, nuo pat 1920 metų liepos 12 dienos sutarties 
iki 1939 metų spalio 10 dienos sutarties, kuria Lietuvai 
buvo grąžinta jos amžinoji sostinė,Vilnius, Lietuva kiek
viena proga bendradarbiavo su SSSR tarptautinėje tai
kos, saugumo ir sutarčių gerbimo politikoje. 1939 metų 
spalio 10 d. sutartis ypatingai išryškino ir fiksavo senu 
draugingumu ir pasitikėjimu paremtus santykius tarp 
abiejų valstybių. Lietuvos Respublikos vyriausybė ir aš 
pats visuomet dėjome, dedame ir dėsime pastangų, kad 
Ši sutarties būtų kuo lojaliausiai vykdoma. . •

“Todėl šia proga turiu garbės dar kartą patikrinti 
SSSR vyriausybę Tamstos asmenyje, kad Lietuvos Res
publikos vyriausybė ir aš pats apie jokias viešas sutartis 
ar slaptus įsipareigojimus bent kuriai kitai valstybei'Vi
sai negalvojame, nes tai galėtų būti nesuderinama su esą 
momis sutartimis ir tikro draugingumo ilgametėmis tra
dicijomis tarp mūsų kraštų. '

“Tvirtai, tikėdamas SSSR išbandytuoju draugingu
mu Lietuvai, ir ateityje galiu iš savo pusės visos. Lietu
vos vardu patikrinti, kad už tą draugingumą Lietuva So
vietų Sąjungai mokės atsilyginti. :

“Reiškiu Tamstai, Pone Pirmininke, mano giliausią 
pagarbą. . . ' ■ d;, J

^sinq.lietuvių .dienoje, kas metai 
jorganiz-uotąį dalyvauja. Šią va- 

~šarą-įJVįsconšino lietuvių,dieną 
,Keno$hoj e, . rinktinės nariai vy
ko 4in®ra specialiais autobusais,

Ratas sukasi
Per vasarą pailsėjęs šaulių 

i choras repeticijas pradėjo rug
sėjo mėn. 12 d. Chorui vadovau
ja muz, Povilas Mieliulis. PirmąHį.,nęmažai. buvę ir savomis, prie-., Nors rinktinės veikla vasaros

- menėmis vykstančių. Wisconsi-J metu nebuvo sustojusi, bet ątė- jai repeticijai susirinko būrelis- rnonėmis vykstančių. Wisconsi- ■
-no lietuvių dienos .rengėjams'jus'rugsėjui, veiklos ratas smar dainos entuziastų, bet jų reikia 

i. Rinktinėj. tradici

P. STRAVINSKAS

Spaudos Klubo rezoliucijos paaiškinimai
-,K Xv:-r-._ į.

. JT^nys) |recenzijoje,. “Naujienų” 1977.
J A XT Įstatymai, šiuo pornogra- VIII.18,19 ir 20 d. laidose. Ten 

fijos baudimo atžvilgiu, tiesa, - ecenzentė teisingai rašo, kad 
yra kiek liberalesni,. bet tokios “Draugo” ^ ^einijuota knyga 
šlykščios pornografijas, kokią |“nėra Parašyta tik skaitytojo 
randame “Draųį>”, ’platinimas,.malonumui; Jots tikslas ir pas- 
ką dabar mūsų marijonai, nore-1 kirtis—propaguoti ryšius su ok. 
darni .net jr'^J’« su., okupanto, -oficialiais
pagal Ajn.ęrikosL.. įstatymus yra 
nusikalstamas darbas. .

II. Okupanto‘propaganda
Romano turinys išsamiai at

pasakotas ir idėjos atžvilgiu ge 
rai Įvertintas Dėlfinos Tridienės

A. Smetona

Lietuvos Respublikos Prezidentas’’.

- šauliai dalyvavimu daug padeda i kiau sukasi 
t > ' »' _ • - v-e- ► *-

daugiau.

„ * ... >. -• * < : .. r
' i i' r? * .r - *r.’; ’ y r ?s -į ■ .

Another good reastHi to come under our wing.

TS: 'rr ■

We help your money 
put on more weight.

YOUR MONEYIS DIFFERENT THAN YOU. The 
more weight it puts on the better^The fatter 
iigets 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

8.17%=-
7^0%=-
7.08%~
6.81%-
5.39%=-

■eewMxMM «er

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 • 
interest rates and “fat money.” R's the 
easiest way to * 
make thin money 
put on weight in a \

care wfvrf happens Io ynu.

STANDARD FEDERAL SA/iNGS ' -Jr f J?
Bns* OfOc*: 4192 Archer Avonor Phrrn«>: M7-114O A*#«rw: 301 W«t GaUna Boulevard. Phone: JW2-114O
Lombard: 23 West Main Street. Phone: 627-1140 Hill: 21 BouhW Hill Phone: 897-1166

I>ownrni Grove: 5100 Forest Avenue. Phone 963-1140 (OArer

CHICAGO: 6141 Archer Ave. (at Austin),

2555 West 47th St. (at Rockwell).
< •• k -i, :n"

RICKORY HILLS: 94th and Roberts Rd-.

Phone:

Phone:

Phone

767-5200

523-1083

598-5050

Hill Creek Shopinjj Center,

tarybiniais organais”. Toliau, 
recenzijoje išryškinami romano 
personažai, kurių vyriausias yra 
autoriaus Į aukštybes iškeltas 
tarybinis milicininkas Donatas 
Vėbra, ne gyvas, o autoriaus 
fantazijoje sukurtas, suideali- 
zuotas, parodytas toks, kokio 
realybėje visai nėra.

“Laisvų kraštų policijos pas- 
’kirtis” į_.rašo toliau recenzen-- 
tė — “yra pagal įstatymus pa-, 
laikyti tvarką, saugoti ir ginti 
dorą pilieti nuo kriminalinio ele’ 
'mento, tuo tarpu kai dilcatūri- 
-nio režimo milicininkas yra iš
tikimas režimo Įrankis, ramstis’ 
ir gynėjas”

“Milicininko^ tipą” — rašo 
dar toliau Delfiną .TriČienė — 
“turėjome progą pažinti pirmo
sios komunistų okupacijos me
tais. Tai jis, masinių, trėmimų 
metu atliko pati šlykščiausią dar 
bą: gaudė ir grūdo i vagonus' 
geriausius mūsų--tautos žmones, 
tempė iš lovų gimdyves.su kū
dikiais, . lĮiušą j .bejėgius senelius. 
Vieni, enkayėd.į'.fąi tiękb_nebūtų: 
padarę, neą nepąžiną;krašto nei, 
žmonių. MiUcininko . rankos iki 
kaulų sumirkusios mūsų parti
zanų krauju”... ,a .;

!<v“.Gąl dabar jmiĮięinin^ąs pasi
keitė?” — klausia recenzente 
ir pati atsako: . .....

“Ne. Po Romo Kalantos . susi
deginimo jįs .vėl susikruvino lie
tuviško .jaunimo krauju. JMilici- 
ųinkas, kaip Vlakbetas, kruvinų’ 
ran^ų nenusiplaus”...

Dar mūsų tautos tragediją

IJęrąį :pasiruoššęs, energingas 
chorvedis ir repeticijoms patogi. 
vieta (šauliu n^naijL-.yrąr.'^ąly-

Tačiau choryėdžiam kelių entu
ziastų nbfų' ir' past^?u ..neuž
tenką neikia dainininkų. . i 

NeabejoĮina, kądyjen.yytaų-. 
to Diidž. šaulių rinktinėje yra pa 
kankamai balsingų narių, kad 
būtų galimą sudaryti’gerą cho- 

• rą. Tik jiems reikia’ į choristų 
; eiles.. įsijungti. Taip.-pat ’.neabe
jotina, kad rinktinės narių da- 

: lis galį paskatintifįavo jaunimą 
ir draugus, kad jie įsijungtų į 
šauliu choro eiles. ,

. tChoro Reikalais rųpinasi Al
bertas Kvečas (tėl^652-3127) ir. 
Viktoras Morkūnas (telefonas;

: 927-4357Repeticijos įvyksta ■ 
’pirmadieniais 7 vaT.’ šaulių'na- 

. muose. Ateikite! -T7- <’
Meno kuopelė irgi nesnaudžia.: 

: -Vadovo- Juozo Petrausko- prane-; 
. šįĘjįi į rgmiąntis>. vąįdin,tejaį<ruo-.- 

šiasi naujam spektakliui.. Numa 
tyta pastatyti <lv<yęįkąmė, k$tne 
dija. Režisuoja Elena Olšauskie 
nė. , . 7

Pabaigai " ■ '.; 
] Dar tik įsigijai 'fianius Vy
tauto Didž. Šaulių rinktinė nepa 

i isižymi turtingumu, bet yra rei- giliai išgyvenanti recenzente ra 
kalų, kurie reikalnigi finansinės Šo:

ir. Viiriip-Tia<r<ilima no. > “šiuo metu milicininkas tardo 
ir kankina tikinčiuosius, gąsdi
na mokyklų vaikus, persekioja 
kraštotyrinkus... Tik paskaity
kime Liet. Katalikų Kronikas.” 

Taip, tai tikra tiesa. Jodėl 
irnsunku ,suprasti, kaip taszKro- 
nikas kone kasdien skelbiąs Tė
vų Marijonų “Draugas” galėjo 
premijuoti ne tik šlykščiausios 
pornografijos, bet ir okupanto 
propagandos prigrūstą romaną 
“Sauja skatikų”, kur taip išgar
bintas, išidealizuotas tas pats 
mūsų tautos išdavikas, okupan-

1940 m. gegužės mėn: 28 d., vėlai vakare, Maskvos 
radijo paskelbė Sovietų Vyriausybės tokį' komuni
katą: ' ■■■ .. -.■t' .

“Paskutiniu laiku įvyko tam tikras škąipius jiųbį^jaų, 
kad dingdavo. kariai. iš Soyįetų. Sąjungos- jgialų>. .esančių 
Lietuvos Respublikos teritorijojec-pagaį So.vietųrSąj.ųn- 
gos ir Lietuvos savitarpius-pagalbos--liaktą^ptjbftienys 
kuriuos turi užsienių feikaitf Liaūdieš^KbiriišariStašy’Vb- 
do,.kad dingimai bųyę:oigapizuojaim..kai 
esančių Lietuvos
du šmargpnęę2 raų^Qpp§įg| 
gados šoferis, š. -m<- gegužės4&-cUd 
sugrįžęs gegužės 26 d, Smarso ne 
kad jis' gegužes .^būyp 
žįstamus nąniųš, tęn uždkrytdš^į^ri
nas. Per irelias dienaš'šfrtaĮ^hefeif^į^nfe^įsfc^?. rfei 
vandens. Pagrobėjai. jėga, grasšndair®į55iusa^s®.ąf-:4ste 1- 
gėsi išgauti iš; jo-žiniiį^pię^iški^brigadea^^^. ir . ap
siginklavimą. GegužėS\2^di Šmąrgoi^ėc su užrištom aki n

1-
ir

jenias" j nepa- 
įšbuvo 7 cliB-

“Raudonosios armijosjąaręivįs,. tos^a^tajdbų^rį^- 
dos šoferis Pisarevy dingo-gegužes ^.^Ė^sūgrižo-^g-^ų-

Phone: 599-1977

paramds ir, kūrių 'n’ėgalima ne
remti. Praėjusiam^valdybos po 
sėdyje jaunimo 7organizuoja
mam žygiui į Wasdlrigtona pa
remti paskirta 100.00 doL Tiek 
pat, 100.00 doL paskkirta Šau
lių S-gos centro valdybos numa
tytam, pastatyti Romo Kalantos 
paminklui ir 100.(X) dol. Šaulių 
S-gos fondui. v ’ .'
• Namų administratoriui Juo
zui Mackoniui teko sunki parei
ga, kurią jis su dideliu, pasiš
ventimu ir kruopšftimu atlieka, 
Valdyba, matydama, kad visas 
administravimo darbas vieno tui parsidavęs, jo žiaurybių mū- 
žmogaus jėgoms yra persunkus,'su žmonėms vykdytojas vad, 
nutarė pagelbin nku * pakviesti “tarybinis” milicininkas. Jis gi, 
Aleksą Briną.

Posėdyje šaulių .į»mų reika-' rodytas, kaip labai apsišvietęs, 
mokąs anglų kalbą, sumanus, su 
visais švelnus, paslaugus, tiesiog 
didžiausia tobulybė, jo mes viąi 
— tai su visokiomis savo ydo
mis, didžiausia jam priešingybė, 

, (Bus daugiau)

law pranešimą padarė Juozas 
Mackonis. Namų padėtis gera, 
nors yra sunkumoj Bet visi ga
lime pasidžiaugti, t tfcd šaulių 
namuose vyksta gyvas- lietuviš
kas judėjimas.

iš tikrųjų, romano autoriaus pa

esant brigados sun^ežimių'Apar^č^j^b^^\u^Ųltąs|6 
asmenu._ Užpuolikai jį sučiupo,-.uzd^^jjam;gilvą- m^i- 
šu, nusigabeno jį nežinomą kryptimi. Į& padėjo;4..rū§i,-.kur 
jisjšbūyą .tris^enKs te yundens ir be maisto.- Pagrobėjai, 
pavartodami ;pi^yartį,:k,vote įPi$ątev£ .apie tankų briga
dos padėtį, ypatingai domMainiesf Vieta kuf ta’brigada 
turi būti perkelta; ' ’ y
. . : “Pisar.eyui pavyko pabėgai pei\yandMte^io vUrnzSį. 
Abiejų raudonarmiečių —■ Šmargonec ir Pisarev — pa
dėtis — jie yra labai išvarginti ir sumenkę- — rodo kiek 
jiems teko iškęsti alkio. Be to,'kitas įvykis buvo-^ū^katiu 
Butajevu, dingusiu iš karinio vieneto š. m. vasario nie- 
nešį. -į.. '■ .... I >

“Atsakydami i Sovietų vadovybės reikalavimą-suras 
ti Butajevą, Lietuvos valdžios organai pranešė,.kad ge^. 
12 d. Butajevas nusišovė mėginant jį suimti.; Ta proga 
Lietuvos valdžios organai pranešė, kad mirtis įvyko ^o 
revolverio šūvio į burną; tuo tarpu per kūno apžiūrėji
mą buvo įrodyta, kad žaizda buvo širdies srityje. Visa ei
lė kitų oficialių lietuvių asmenų pareiškimų taip pat prieš 
taravo. Įvyko dar du atsitikimai, kad dingo sovietų ka
riai Lietuvoje. y

“Š..m. gegužės 25 d. užsienių reikalų liaudies--komi
saras Molotovas per Lietuvos , Respublikos-^minisvrą 
Maskvoje Natkų Sovietų Vyriausybės vardu padare pa
reiškimą Lietuvos vyriausybei, nurodydamas, Rab Sovie
tų Sąjungos vyriausybė laiko toki. Lietuvos organiį lai
kymąsi provokacija Sovietų,.Sąj’uhgoš, atžvilgių, gakli- 
Čia turėti rimtų pasekmių. Sovietųvyriausybe reiKakiyb, 
kad Lietuvos vyriausybė tilo j imtųsi priemonių ’ lAaaity- 
ti galą tokiems provokaciniams aktams ir kad vdbj * jfti- 
tųsi ieškoti dingusių sovietų kąrių. . Sovietų yynausyiįė 
pareiškė viltį, kad Lietuvos vyriausybė jos pašiu- 
lymus ir nevers jos griebtis kitokių priemonių*'. -

i ' f T į- - L- ' * r - f / - V \ ‘ * A
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(Bus. daugiau)
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: Įlojaus prieangyje sužvangėjo mirties dalgis
'T- ....... .

yos tik poro^ savaičių bėgyje 
įeit šešetas iškeliavo negrįžta
mai. Inž. Antanas Gabrėnas pra 
dėjo šią nelemtą grandinę. Jis 
jąunuo!) u mėrikon atvykęs kie- 
tžj griebėsi moksloJir ryžtingai 
|leiigdam'asis įsigijo lauko inži- 
iįtįerfaiĮs diplomą-
į Ga! kietas darbas, besiekiant 
mokslo; prisidėjo prie nerealu
mu paremtos pasaulėžvalgos 
jamė siLsiformavimo. Ir .'seny- 
'^am .anižiuje .nebeįstengė pa-

ėmė pagrindinę kalbą pasakyti
Kaip sėkmingas prekybinin-

kėši dėsnio, kad žodis pajudina, 
bet veiksmo' pavyzdys paska
tina. Tat per eilę metų Miami 
Vasario 16 rinkliavą pradėda
vo savyj’šimtine.

Sielodavosi, jei klube įsisukda
vo, kuris nors nesutarimas. Vis 
paragindamas nenuleisti rankų 
ir šalinti pasitaikiusius nesklan 
durnus kantrumu. Jei kada ir 

ŽirilEjtikr<ą)b4hįi>gĮo, kylančio iš; kartęsių žodį palęfedavd, bet 
įp-eiva-filosofiją paremtos dok-,vis kaž kaip derinamai — fei- 
JŠrinos., ■ I kinančiai. Nestebėtina, kad vi-

' .//f/"'įsi sukrusdavo, ir jį apspisdavo, 
^Ilgąr’sunlčįai jsĮrgusi, šekė.Mar 'kai pirmą sekmadienį, žiemoji- 
'fė Radieriė-Rųdgers, .sulaukusi Imui atvykusį pamatydavai. 
83 metų; amžiaus. Buvo miela į Taip jau'įprasta buvo: Dan Ku- 

pareiginga klubo'ir SLA ha-j faitis atvyko — tai jau tikrasis 
jČė.’iJos'kūną. pblaiddti' dukra iš- : 1 ~
įšivė|ė į Rpčkfordą, III. / „ 
'1”’“'Ž---

'Iškeliavo,*ir 195.ft^0 metais 
bųvįs-\kliiho ’pirmininku Peter 
ošėph.-Satinsky/ -Viąi • jį priši- 
rifena77gerų žodžiui - kaip nuši- 
manančial klubo reikalus tvar
kiusį.' '

sezonas prasidėjo.

Kaip tikroji malda, senovi
niai bes ilaikydanias papročio, 
kad aukščiausioji Viešpaties pa
gerbimo išraiška yra “Tėve
pi ūsų’’, Dr. kun. Jurgis Razutis;^ 
tik savo luomo pareigų šven
tai besilaikė. Nesitraukė j vi

suomeninę veiklą — net ir klu-
- bo nariu nebuvo. Bet kur Die

vo žodį skelbti reikėjo — ar tau 
linėse iškilmėse ar šiaip dides
niuose susibūrimuose visad, be 
jokių atsikalbinėjimų noriai da 
lyvaūdavo: čia malda, ten pa
mokslais ar pamaldas praves- 

ar prie iškilmingesnių

r i

t

s' -

Šokanti indy deivė Šyvą
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AIDAS K NAUJORKO {kių naujų reikmenų į butu t 
| namo vertybė smarkiai suma
žėja. Kai kurie savininkai dėl 

'pa m mėtų sąlygų, negalėjo dėti 
'naujų reikmenų į butus ir juo.', 
ūžia įkyli gerame stovyje. Be to 
viskuo mangu, o 

J mą mL nele do.
kontrolė pr.sjdėjo 

tvarko- vert inu laužais, 
nuosta- i rus»ŠAU.> bo.su\ 
apie 10 džiaugsmo, hur 

, kad namu sa- gei 
vinink is negalėjo pakelti nuo- 
m ninkui nuomą nė vieną cen • 

—x i įjeigu tas nuoin’ninkas ne š 1
kartais ir akiplėšiškai, (lai to-Įsikėlė iš buto minėtame laiko 
dėl ir nėra ko stebėtis, kad len-1 tarpyje. Bet jeigu iš to p*at’es šev.kų komisarai ir jiems pa
kų prįskažtoina jsu tol^ virš 'namo, tai yra iš tokio paties bu^deda nuomos kontrolės pareigū- 
30 milijonų, žydai per 2000 me
tų išliko žydais, o Amerikoj airi- 
šiai dominuoja katalikų dva
siškojoj.

Dr. kun. J. Ruzutį laidojant, 
nepavyko išsiderėti dalyvavimo 
su mūsų tautine vėliava ar lie
tuviška giesme. Tik buvo pri-l 
pažinta teisė lietuvėms mote
rims, apsirengusioms tautiniais 
rūbais, susispiesti atskiru būre
liu — susėsti rezervuotame suo- 

Bent septynetas mote-
galėjo atsirasti tauti-
apsirengusių. Bet... jos

Privačių butų nuomininkai streikuoja • 
miestas nebankrutuoja

NEW YORK, N. Y. - šį ka-- 
tą rašau gulėdamas ligoninėje 
ir laukdamas operacijos. Rašy
siu ne apie lietuvių kultūrą, •> 
bendrai apie pasaulinio masto 
didmiesčio bolševikų agentų 
gudravojimus ir visokias kom
binacijas, kurias pats mačiau 
stebėjau arba pergyvenau.

1. Nuomos kontrolė

mieste palikta nuo ai 
saulinio karo laiku- . fe 
ina gana savotiškais 
tais. Pavyzdžiui, buvo u 
metų laikotarpis

didesnę nuo- 
Tad nuomos 
p ie namų pa 
O iš to Rk 
anas turėjo 

indas te >
aub a. p; r si bolševizmas.

Kili kūne namų savininkai 
Mikyd ivo, kad jie jau ne savi- 
*iinKai. Namus vahj > nuomi
ninkai panašiai taip, kaip kol

ų DbrniniĄk'aš - Kuraitis (pbpu- 
-liariai- ^vadintas Dari).;- nors ir 
jpaštbyiai"gyverio:Chicag6je dąu- 
gelį metų buvo Mianii L. A P. 
Jdūbd nariui --Atvykdamas ke
liems įnėriesiams- paatostogau
ji, klubui -karts nuo karto pa
skirdavo (šimtinę ar ir kitą pra- damas, 
sikūriiniuv;‘TųdėT kliibas jį ir prisidėdamas. Ir taip be dides- 
Įšrinko "amžinu garbės nariu.
\į Be.' vienos kitos -minties pa- niniam darbe talkininkavo, 
reiškimo :Į klubą' atvykstant ar 
išvykstant; kart; kurtėmis Vasa- 

timiši- su iklaųsytdjąiš apie ląis- 
.vės Lietuvai pramatymus. O 
šiais; metais' pasiguodė, kad gal 
jau'paskutinį kartą, ir prisi-{.laipsnį — jis niekad neatsisa-

nių’įsipareigojimų ir visuome-

Jo 'būdo gerąsias savybes auk 
štai vertino ir Miami St. James 

rio 16;proga pašidalindavo min parapijos kunigai ir arkivys
kupas. Kun Jurgio laidotuvėse 
pamokslą sakęs kunigas jo pa
reigingumą iškėlė j aukščiausį

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
i ' i , - ♦ i r . i , J f r y' * >*■., 7.’ - ' “ - " r ' ■* ”

fti

kydavęs ne tik nuo esamo.parą- žjoj ^^etovėj tik butelį- Nera- 
pijinio, bet ir šiaip pasitaikiusio' 
pastoracinio darbo. Jo religinį 
nusiteikimą pavaizdavo sekan- ligos slėgtas^ prisijungia į am- 
čiai: jauna pora jam bėdavojosi * 
nesutarimu, kun. Jurgis jų iš- pą šeštuoju.
klausęs tik pasakęs: “Tikite, tai 
ir būkite ramūs — Dievas yra 
su jumis”.

Matomai, kad J. Razutis tik
rai visų buvo mėgiamas, nes 
jo, nors ir vėlyvo ateivio kuni
go, laidotuvėse dalyvavo arti 50 
kunigų su Miami arkivyskupu, 
kuris nepaprastai iškilmingas ir 
gražias pamaldas pravedė. Net 
ir labai įdomus (vargonams ir 
gitaroms pritariant) choras bu
vo pakviestas, kuris kunigų lai
dotuvėms pritaikintas giesmes 
iškiliai giedojoš palyginimai 
daug lietuvių dalyvavo pamal
dose.

mi siela lyg ir ieško pastovios 
vietelės! Ir štai, senokai sunkios

žinasties poilsį pasiekusiųjų tar-

į. le.
rų 
niai 
sutartinai surado nedalyvavi
mui priežastis. Ir keista, tarp 
kitko, neprileisdamos galimu
mą laidotuvėse rengtis .tauti
niais rūbais, lyg tie. rūbai tik 
baliams ar šokiams betiktų.

>ri

i ptgfapUs W žamiiaplu Ir p*v»0uUI» apr«to Pamarį tanus ]• 
raiiįtol'M Ir' vunlą. 1,390 llatūrišty vi^tovarcffiy sąrašas. Knygos 
na - jvJOOg Hrinkitf vi ritol lai.

.NAUJIENOS
' . t*

'T£'L J

i^gali^ j&uti faiygų rinkoje

Pensininkas Dr. Stasys .’Ta
mošaitis (Tom) nemažiau 1.5 
metų išgyveno Miami. Kol bu
vo stipresnis, mėgo savo sody
bą —: kiemelį tvarkyti. Vėliau 
kelis nietus pagyveno prie van
denyno savame apartmente. 
Bet, išsiilgęs tikrai atskiro kam-, 
pelio — nusipirko: . namą. su 
plaukymo baseinu. Deja, svei
katai silpnėjant, radosi perdaug 
rūpesčių dviejų šeimai didelio-’ 
se namuose. Ir vėl. Įsigijo gra-

' Čia . gyvendamas vis rečiau 
besilankydavo klube — dažniau 
šiai tik Vasario 16 ir kitų tauti
nių švenčių.proga. Kad ir ne
galios slegiamas, vis stengėsi 
bent dalyvavimu prisidėti prie 
išeivijos lietuvių judėjimo. Jis 
buvo vienas iš daug organizaci
jų steigėjų,-, išskirtinai svarbių 
—Altos ir Balfo- Pastarųjų buvo 
centro, valdybose nariu- Tik 
prieš metus ir Miami lietuvių- 
buvo'pagerbus kaip iškilus lie
tuvis — rūpinęsis savo tautos 
gyviniaiš reikalais. . ; ,

Velionis,' šeimos sprendimu, 
palaidotu išvžSfas ■'Į* Cleveland, 
Ohio. Ten'kur daugiausia savo 
energijos’ padėjo — ir šeimos 
ugdymui ir savai tėvynei.

ito per tą patį laiką nuominin- ’nai- Būdavo ir taip, kad miesto 
kai pasikeitė 5 kartus, tai ir 
nuoma buvo leidžiama pakelti kui įeiti jo nuosavą namą ir pa- 
penkis kartus po 15*/.

Taip pat namo savininkas 
negalėjo ir negali sudėvėtą prau 
siuvę, virimo pečių, šaldytuvą j sina namų 
ar kitą butui priklausantį bū
tiną reikmenį pakeisti nauju ir atrodo, 
gauti už jį nuomą, jeigu nuoini- j miesto seimelio atstovai tokius, 
ninkas nepasirašo atitinkamą 1 kurie 
nuomai pakelti formą.

Kai kurie nuomininkai mėg
davo reikalauti nemokamai nau 
ją reikmenį į sudėvėto vietą 
Savininkas būdavo priverstas 
pakeisti kitu nauju arba senu, 
jeigu tokį pat naudoti tinkamą 
seną reikmenį turėdavo. Senais 
reikmenimis taisymas pigesnis, 
bet tokiais atvejais butas n epą- j tėjimo- 
gerėja. (

Metai po metu neįdedant jo-

I teisinas uždrausdavo savinin-

vesdavo namą valdyti paskir
tam asmeniui.

Nuomininkai skaičiumi vir- 
į savininkus mieste. 

Todėl patvarkymus leisdavo, 
nuomininkų išrinkti

a trinkamą- 1 kurie atrodė naudingi nuomi- 
įninkams. Bet praktikoje patai’- 
• navo visam miesto ūkio — fi- 
i nansų silpninimui. Miestas rink 
damas mokesčius turėjo vado
vautis nuomos kontrolės nor
ma, o ne pragyvenimo pabran
gimo procentais. fTaigįi ‘nvj>- 

! mos kontrolė prisidėjo prie 
Xew Yorko miesto kasos ištuš-

Jonas J. Gaidys 
(Bus daugiau^ ’

Užsklandai tenka reikšti gai
lestį; 'ne tik fiziniai .mirusiais, 
Ijetriri'lietuvybės ■’dvašiai prade
dant -nįerdėfir-J - ■ į ■ ■

Pasižiūrėjus.'}: žydus; < lenkus,' 
net; aipišius, /matomę -ne tik; 
kietą jų laikymąsi, ■ kur’tik pa-1 
si taiko proga, _ pademonstruoti 
savo tautiškumą'— pašigarsin-' 
ti 'Neretai- perdaug įkyriai, o

Petras šilas

Taupykite dabar

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

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

minkšti viršeliai ______________________ ________ _— -----—$1-50
3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,

296 psl., minkšti viršeliai__________________________ ____
4. A Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.

166 psl., minkšti viršeliai-....■-■r-;'.-..

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
Knygas galima gauti Naujienose- arba pašiimčianL'Sėky ,arba Money 

orderį tokiu antrašu:

NAUJIENOS
„1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

_.$5.00

^.-06 -

sąskaitos

’' “ ♦ , < ’ zr • y.\ - f * .,

-Bfi; Kalio 4MWoško knyga apie Amerikos lietuvių pastan- 
krašto politiką. 102 psl. Kaina 8150.

: Knygoj; imi- thiųstos, jeL f-1.50 -čekis arba Money Orderis 
Šr' “bus pašiusiai- tolau adresu

s,.

. VfŠ} >> įhiltterf Street, Chicago, Illinois 80608

Jtntmlj Udiaj itrp-iufdlnta lr gaunu gauti knygų rinkoje

KSAI
Chicago, III. 606081800 So. Hoisted StI

f
Sloepi

i
1739 So. HALSTED SI\ CHICAGO, ILL. WW8

WL00 
o
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TURINTI DIDELES ATSARGAS

TeL 421-3070

WUWUI.IUM»«

- Motiuttejf ku fcsySA JriCril. ?«raiyti čeki arts Money

< 1 AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS

I — MAUJIINOS, CHICAGO », ILL,— Tuesday, October 4, 1971 
--------— ■ ........— " ■" --------- ' ■, , '

įėji doknajratal kata.

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

JO, VISUOMENtS VEIKtJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gvtun — MINTYS IR DARBAI, 25P psL, 

metų įvykins. Jablotuddo ir Totoraičio jauno dienas ir susd- 
rūplnlmą- ___ ______________________________

Dr. A. J. Gvivmh — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožla.
Kietais rirželiaia, vietoje $4.00 dabar tik __________
Minkštais virbeliais tik __________________________

Dr. A. J. Gufttn — A U KITA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik __________

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čak| arba moewy ordarj, prie 
nurodytos kainos pridedant SOe. porsluntimę IŽJaldoma,

* AhAao Ahroee mygi įpraiaatl pukutlnlų 90 (1869-1980) metų 
C%le*fo«., lietuvių CTvenlmt ir 1n atliktu* darbui 684 p«l. Kaina 
|10. uBeidd Anlėriko* Uetuviu istorijos Draugija. _____

pirau Cldcagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
suargolsuotos talpos draugijos, statytos baž-

kuriiĮ rito buvo 121 41 teatro draugija, 48 
I Ir 314 veiklesniu žmonių biografl- 
iku, socafllstlnru- LalsvamaniBrq Ir 
įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

( , ’ % ‘ ' T C • ' -
JI 781 So, Halsted St^ Chteaco, IBI 50608

; NAtnĖNOSE GALIMA GAUTI:
Į.'J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl. 

minkšti. viršeliai __ ____ ______ ;_________ ________$2.50
2. j,; Aųgustaifio'y. VARDYS; IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT- 
, SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai .....---------------$1.50
3; Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI- 
■ ;MAIS; 104 psl., šų žemėlapiu, minkšti viršeliai____ $2.00
4^ Yįhcėš Žemaitis,. PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 

' '■ minkšti viršeliai, 52 psl.------------------------------- ------$1.00
- A • i J X A A A-a j» L- _* »

THZ e? 5 w-
WBRS M2UZP 3V .MCTOt

CHAS5.KS M. MAY114

SCHOOL IS W SESSION

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

Įsteigta 1923 metais.
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Šia proga verta atkreipti dėmesį ir j kitą įdomų da
lyką. Japonijoje tie “raudonarmiečiai” šoko ne tik “gy
vatės šokį”, bet jie ardė susirinkimus, žudė politinius 
savo priešus ir kenkė Japonijos deiiiokratijai įsistiprin
ti. Visur jie ardė didesnius susirinkimus, puolė polięiją 
iir nesilaikė nustatytų taisyklių demonstracijoms, susi
rinkimams ir kitiems renginiams. Japonų vyriausybė, 
leidusi jiems pašokti “gyvatės šokį”, vėliau vieną po ki
to sugaudė ir patuptė į kalėjimus. Vieni gynėsi, kiti pri
sipažino priklausą “raudonąja! armijai” ir ėjo į kalėji- 
jimą ilgiems metams. Bengalijoje buvę penki “raudon
armiečiai” pareikalavo, kad iš Japonijos būtų išleisti vi
si 130 jų draugų, tos pačios “armijos” karių. Japonų val
džia nesuspėjo paruošti ilgesnio sąrašo, bet prižadėjo, 
vietoje 130, išleisti tiktai pačius įtakingiausius ir labiau
siai išgarsėjusius. Bengalijoje atsakymo laukiantieji 
“raudonarmečiai” bijosi. Norėdami galimai greičiau iš
skristi iš Dakos, sutiko su devyniais. Jie tik pareikala
vo ,kad greičiau juos atvežtų į Daką ir .duotų lėktuvą, 
Neužmiršto ir šešių milijonų dolerių.

Kada laikas atėjo išvykti iš Japonijos ir skristi Į 
Bengaliją, tai iš tų 9, trys griežčiausiai atsisakė vykti MAGDALENA STANKŪNIENĖ Ganykloje (Grafika)

I

GROBIKU NENORI PRIIMTI iš Japonijos. Jiems buvo geriau pasilikti Japonijos kalė
jime, negu skristi į Bengaliją, o vėliau daužytis po pa
saulį. Penki “raudoarmiečiai” nustebo, kai patyrė, kad 
trys geri jų pažįstami nenori pasinaudoti jų padarytu pa
siaukojimu ir išeiti į laisvę. Jiems geriau Japonija, kad 
ir kalėjime. Visiems buvo aišku, kad tie trys “raudonar
miečiai”, pakankamai nukentėję dėl ekstremistinių idė
jų, nuo jų atsisakė ir nenorėjo su “raųdoarmiečiais“ ką 
bendro turėti.

Gerai pasiruošusi japonų teroristų grupė praeitą 
savaitę įsakė keleiviniam japonų lėktuvui iš Paryžiaus 
pasiekusiam Bombėjų ir norėjusiam skristi tiesiai į To
kijo, pasukti į Bengaliją ir nusileisti Dakos aerodrome. \ir. 
Pačiam lėktuve pradėjo veikti du japonų grobikai, o vė
liau, kai viskas buvo jų kontrolėje, tai paaiškėjo, kad iš 
viso buvo penki gerai ginkluoti jauni japonai, pasiryžę 
išlaisvinti Japonijos kalėjimuose sėdinčius savo drau
gus.

Paaiškėjo, kad šio lėktuvo grobikai priklausė gana 
griežtai japonų politinei partijai, kuri turi savo “armi
ją”. Tą “armija” vadinasi “raudonoji armija”. Visi šitie (tuoti į Kuwaito pramonę ar prekybą. Šachas visai kitaip 
Japonijos “kovotojai” savo laiku priklausė Japonijos ko-i galvojo. Milijonai dolerių jam visai nerūpėjo, jis jų turi 
munistų partijai, buvo susižavėję prieš 60 metų prade-;pakankamai, o šiems atvykusioms svečiams jis neleido: .

raudonąja armija” ir su- net iš lėktuvo išlipti. Davė jiems degalų ir patarė pra-j įė

Vietoje Sovietų Sąjungos, teroristai nutarė patrauk
ti i Kuwaita.Jie buvo tikri, kad Kuwaito šachas, patyręs 
apie šešis milijonus dolerių, jiems atidarys duris ir leis 
ramiai gyventi ir milijonus dolerių išleisti arba inves-

IGNAS SERAPINASŽVILGSNIS IŠ DABARTIES f RUGSĖJO 8-TĄJĄ - TAUTOS ŠVENTĘ į 7
1430 metų vasarą imperato-i Iš anksto Vytauto sukyiesti 

rius Zigmantas išsiuntė Į Lie-į Vilniuje kunigaikščiai ir gausūs
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tuvą pas Vytautą savo parink
tą delegaciją, vadovaujamą Vie 
nos universiteto dr. Baptisto Ci
galos. Delegacijos tikslas buvo 
išsklaidyti Vytautui abejones 
dėl vainikavimosi ceremonialo ir 
išaiškinti jam, jog karaliaus vai 
nikąvimuisi popiežiaus sutiki- 
mas nesąs reikalingas. Kara
liaus vainikavimas esąs civilinis 
’:tas, ir vyskupo patepimas,, 
aip bažnytinė ceremonija, ne-

, išaugę Lietuvos kilmingieji dar 
| il^i kovojo dėl Lietuvos sepa
ratizmą uuo lenkų, kol priviso 
Čičinsko plaųko ‘ išda\Tkiškų kar 
jeristųt

Ilgai dusinti unijinių lenkiš
ko tvaiko, XK-me amžiuje lie
tuviai lyg iš' tvankaus kalėjimo 
atgaivos oro pasigedę, ėmė kirs 
tį langą į savitą .Lietuvos pra
eities didybę. 0 tos didybės šyie 
siųojų spindeliu yųl tąpo iš šįmt 
m^čių. glūdumo? kylanti

jusiai veikti sovietų Rusijos “: 
darė Japonijos komunistų ekstremistų kovos būrį, kurį pulti iš Kuwaito padangių. Panašaus likimo jie sulaukė sąs būtinas, šį tvirtinimą impe- 
pavadino “raudonąja armija”.

Tie Japonijos “raudonarmiečiai“ gana atkakliai ve
dė kovą pačioje Japonijoje. Pradžioje jie bandė “užka
riauti” Japonijos socialistų demokratų partiją. Pasiro
do, kad jiems nepavyko. Japonijos socialistai ..visai atsi
kratė komunistais. Jie ne tik atsisakė komunistų prieš 
60 metų ar dar ir šiandien naudotų metodų, bet jie išrin

svečiai laukė rugsėjo 8-sios iš-;
kilmių ir Vytauto triumfo. —•
Tuo tarpu lenkai dar ląbiąu su
stiprino pasienio sargybas, kad 
nepravažiuotų delegacija, vežu-

r si kai^kli^LUGsiųs- vąįąikus Vy-lto Didžiųjų aųr^plė. i Jis tapo 
tautui ir jo įanpnai. į^pej^tOrĮinspįnioja^ų kęĮĮbdžių į sąyi- 
riąus pasiuntiniai, ^y^uąeji • ką Ęą tautinį. .atginimą,:: išryški- 
rąliškuosius yąįnikus, k^yje pa nantį 3393$Jietpy^osms UHgno 
tyrų apie .brutalų ir niekšingą ’ nes patįidigaą; Jų ;dvaąios:jovei- 
Įenkų poelgi su dr. Gigalos de- kyje ątgimė po šimtipęųių ir ne- 
Jegacija, sų yainikais -g^a; Vę<i Įwildau8ųxnjiąi-. .^|ėL.v§r-ĮĮ^7'jo 
kietijon. Tuo būdų vainikavimas- dvasios įkvėpimą., jo - metų
■L________ _____j_______T_ T 1 _ » e* 'V ~ •

iir Sirijoje. Jie buvo tikri, kad Sirijos prezidentas, labai ratelius Zigmantas savo 1430 
pinigų reikalingas, atidarys jiems duris ir išskėstomis}111- .^epos 4 dlaiškeparėmė vir 

rankomis juos priims. .Prezidentas Ąsadas leido jiems įrodė kad krik§«oniu karaHai? į vimo. dątį iš šyš.' Merg^^r. jGi/|ląš. apkeliavo risus Lietuvos ka~ 
pabūti tiktai pusvalandi, Damasko aerodrome jiems ne-S 0 §juo atveju Vytautas, kara-Įmimo svaitės —'rugsėjo ^-sios pelius, risnr'pnirdtas"~^n ’dera-

tas, -nenuleido -rankų.:. vaapiką- .V-ytantui atsidėkojo. Jo paveiks

ko visai kitus žmones į Socialistų Partijos vadovybę. TaiJvarS’sa^ 
reiškia, kad Japonijos socialistai visai atsirubėžįavo nuo 
komunistų. Japonijos socialistai pripažįsta demokratinę 
santvarką, jie nenori nieko bendro turėti su jokiom “pro
letariato” ar Kremliaus atstovų priimtom diktatū
rom.

Pasirodo, kad ir “raudonarmiečiai” nenori nieko, 
bendro turėti su sovietiniu komunizmu. Kai Kai Benga
lijoje laukiantiems japonams “raudonarmiečiams” buvo 
pasiūlyta skristi į Sovietų Sąjungą, tai jie atsisakė. Jie 
žino, kaip Maskvos valdovai elgiasi su panašiais “raudon
armiečiais”. Jiems taip pat žinoma, kad patys rusai pa
naikino “raudonąją armiją“. Jau seniai, dar prieš “mar
šalų valymą”, Sovietų Sąjungoje jau nebeliko “raudono
sios armijos”. Dabar rusai ir ; 
apie buvusius raudonarmiečius.

leido išlipti. Jeigu būtų norėję išlipti, tai būtų turėję liaus vainiką galįs gauti ir iš 
Romoje nevainikuoto imperato
riaus Zigmanto rankų. Cigalos 
delegacija turėjo sugriauti Kro
kuvos profesorių, traktate sukur 
tą tezę, jog Zigmantas neturįs 
teisės niekam suteikti karaliaus 
vainiko.

Net ir po Įnirtingų pastangų 
lenkai nebegalėdami sulaikyti

atiduoti ginklus ir pagrobtus pinigus. Be ginklų grobi
kai būtų pejėgiai, o be pinigu jie -būtų ,-dar didesni

■ . *■ •i

iš Sirijos vakar jie išskrido Į Alžiriją. Jie bijojo, kad Libano, 
Kipro ir Italijos lėktuvai jų neužpultų ir nepriverstų nusileisti. 
Jie žinojo, kad veža grobtą grobi. Net Leninas, jų idealas, rau
donarmiečiams ir “proletarams” Įsakė grobti svetimą grobi.
Kad Įsiteiktų Alžirijos diktatoriui, jie sutiko palesti likusiusį Vytauto nuo vainikavimosi ka- 
ikaitus ir paprašė leisti jiems pasiderėti dėl busnnos veiklos, ^rraliumi, griebėsi paskutinės ir 
svarbiausia, dėl atvežtų iš Japonijos banko išluptų 60,000 šimti-1 pačios negarbingiausios priemo 
nių. Pakeliui lėktuvas nebuvo sulaikytas. iJe mano, kad Alžirijo- 
je jiems bus duota laisvė ir doleriai. Bet jie taip pat žino, kad 
kiekviena šimtinė yra numeruota. Vieną kitą galimą išleisti, bet 
visos kitos bus sekamos. Pats Alžirijos bankas bus priverstas 
vogtas šimtines raportuoti...

Iki šio meto Alžirijos valdžia duodavo prieglobstį ir šios rįjt 
šies “veikėjams”, bet kai jai kuris įgrįsdavo, tai padėdavo xlj.

nės — smurto. — Prie visų ke
lių, iš Vakarų Europos vedan
čių per Lenkiją Į Lietuvą, vals
tybės pasieniuose išstatė savo 
kariuomenės būrius, saugan
čius pravažiavimą. Vienas tų 
būrių, Jono Czamkowskio vado
vaujamas, sugavo Cigalos dele- 

prisiminti ne labai norit grotu. Ka ji darys su atskridusiais japonais — tuo tarpu dar ne^ diplomus ir vaini-
a Tio viM; in no/roK tč I --i “ t x , •. , " L'- " ; r. karimo reikšmę ą^raaučius lais. Jie visai jų negali lS-^> aišku. Jeigu atskndusieji nesilaikys patvarkymų, tai pateks uz W i “T. • .

, , . .. • X •• T. X -• J- • • . X * ■ •< skus, delegatus žiaunai apmu-braukti is savo istorijos, bet šiandien jau veikia sovietų grotų kaip ten pateko smarkesni. Jią eis už grotų, o jų pinigas įgva'rę sieną/ paleido 
kariai, o ne “raudonarmiečiai ’. bus konfiskuotas. Vokiečių Ordino žemėse.

nukėlė j . dangiškojo riterio ■ — 
šv. Mykolo šventę — rugsėjo 
29-ją. Bet ir tada dėl tos paęios. 
-priežasties vaipiRi) nesulaukę — 
Svečiai išsiskirstė. Spalio 13 d.’ 
rašytame paskutiniame savo leis 
ke imperatoriui Zigmantui pejr 2. 
savaites prieš savo mirtį yy- 
tautas priekaištavo,' kad šis ne
radęs būdo laikū‘ prisiųsti .la-į 
dėtųjų vainikų.: t džia 4 darbin^ius. Amerikos

1430 m. spalio 27 d. šis didy- plienas brangesnis negu Japo 
sis Lietuvos valdovas, nesuląuri nij°j gaminias- r^-'I^ier^os phe 
kęs karaliaus karūnos, amžiams į ao bendrovės negali parduoti 

[užmerkė akis. Jo; mirties prie-i viso plięiio, nes Japonijoje 
žastį liudijančios istorijoje yra! gamintas ' pigesnis. Yonągs- 
gyvos dvi versijos: širdies di-[ town bendrovė pjitarė atleisti 

lenkiški į 5JXX) darbininkų/ Dabartiniu 
' [ metu bendrovėje rhėįa darbo.

X? ',1 ^Busciaugiąu)

Atleidžia 1

tįk tĮary, bet it .datų Amerikos 
miestų plieno bendrovės* atlei

dis sukrėtimas ir . 
nuodai.

Vytauto žygiai ir.jb pastan-: ‘ V į
gos, nors ir nepapuoštos kara-l > Heli jaus dujas atrado aug
liaus vainiku, nesumažino Vy- lų astronomas Joseph Lockyer 
tauto atliktų darbų ir įo magiš- 1800 m. saulėje, /Ant šios jže- 
ko vardo vėlesnėms kartoms. Vy melės helijus buvo atrastas 40 
'tauto politinės įtakos dvasioje metų v<ėliauj ^ - ’ V

Prano Čepeno - Naujųjų laikų 
Lietuvos Istorija 

(Tęsinys)

Kaip žinia, vyskupas (Sirtautas irgi nerodęs palan
kumo lietuvių kalbai. Pranas Čepėnas nurodo, kaip 
18XX m. Seinų kunigų seminarijoje įsisteigė nelegali 
lietuvių klierikų draugija, kuriai vadovavo T. Žilins-1 
kas. vėliau pedagogas, ir A. Staniukynas, vėliau kuni-j 
gas ir visuomenės veikėjas, si slapta klierikų draugi-i 
ja turėjo tikslą ne tik platinti lietuvių spaudą, bet ir 
ugdyti žmonėse lietuvišką dvasią, (ii Kauno kunigų se
minaruos slaptos klierikų draugijos steigėjas buvo 
kun. J. Tumas. 1888-1890 m. tai draugijai priklausė 
apie 20 klierikų.

Skyriuje - Lietuva Rusijos valdžioje — Pr. Če
pėnas rašo, kad reakcingieji rusų istorikai Lietuvos 
ir Luikijos valstybių padalijimą ir jų prijungimą 
prie Rusijos laikė šioms valstybėms naudingu įvykiu^ 
bet iš tikrųjų šis prijungimas ir valstybinio savaran
kumo netekimas visose gyvenimo srityse padarė tik 
didžiausią žalą. Ką Lietuva pralaimėjo, prijungus ją ^rusėti, supravoslavėti, tada ir jie galėsią naudotis ly- 
prie Rusijos? Trumpai sutraukiant, visų pirmą Lie- giomis teisinis. C_____________ ______
tuvos valstybinių dvarų, visos žemės atiteko rusų ge-l įpėdinis Kaufman uždraudė gimnazijų 
ncrolams ir įvairiems carės Kotrynos II favoritams./savitarpyje kalbėti kitap, kaip rusų kalba, jis uždrau- 

valtiečiams buvo padidintos baudžiavos die- dė nerusų kalba kalbėti viešuose susirinkimuose, tea
truose ir net gatvėse nekalbėti kitaip, kaip tik rusiš
kai. Istorikas Pr. Čepėnas šiame skyriuje plačiai iš- 

ntas švietimo įstaigų skaičius, pra- dėstė, kaip Lietuva buvo kolonizuojama, kaip lietu

siaurintos, aprėžtos, kaip varžant lietuvių teises ir liarizaciją^ kuri buvo vykdoma grynai^ rusifikacijos 
teikiant pirmumą rusams žemę pirkti 1864 — 1889 m. tikslais. Rusų valdžia Žemaičių vyskupystėje uždarė 
Lietuvoje iš katalikų žemės valdytojų perėjo į rusų '46 vienuolynus ič drauge ir tų vienuolynų bažnvčias. 
rankas 900,000 dešimtinių žemės. 1863—1891 m. vien 
Kauno gubernijoje buvo atgabenta 2,887 naujakurių 
rusų šeimos ir jiems biivo išdalyta 33,381 dešimtinė 
žemės. Jodė! carinė Rusija prieš pat Pirmąjį pasau-

teikta Lietuvos bajorams Rusijos bajorų teisė Išsiųsti 
savo baudžiauninkus į Sibirą, Net ir dabar, kai kurie 
Sovietų Rusijos istorikai, rašė apie tikrąją padėtį ca
rinės Rusijos valstybės vadinamuosiuose pakraščiuose, 
prieš Lietuvos teritorijos įjungimą ir po įjungimo į

i Rusijos sudėtį, yra pabrėžę, kad bendras kultūros ly
gis “pakraščiuose” buvo aukštesnis, negu Rusijos val
stybės centre. Taigi carizmas buvo nukreipęs kovąĮJioį karą dar vis galvojo Pabaltijo kraštuose — Ęsti- 
prieš kultūringąsias pakraščių tautas — lietuvius len-! ją, Latviją ir Lietuvą užtvenkti rusų kolonistų mase, 
kus, suomius^ estus, latvius ir kitas tautas. Tame sky-l įkurdindama jose 300,000 kolonistų, kad visiems lai- 
riuje autorius plačiai išdėsto, kaip Lietuva buvo ad- kams garantuotų slavams šių kraštų žemę, 
ministracimai suskirstyta ir valdoma.

Rusinimas. — Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Ru
sijos imperijoje rusų tauta sudarė mažumą, nes iš • 
151 milijono gyventojų tusų buvo tik 65 mįiijonai ar-J

Kolaliku įr Pravoslavų bažnyčios Lietuvoje

Generalgubernatorius M. Muravjov laikė 
griadinju dalyku ir, Lietuyųje pravoslavų dvasininkų

Viso Lietuvoje buvo uždaryta 352 vienuolynai. L'žda- 
rinėjant vienuolynus ir ąhminėjant katalikų ' bažny
čias, visur vyko stiprus katalikų pasipriešinimas, kil
davo neramumų, būdavo areštų, baųsmią ir trėmimų. 
Smulkiai autorius aprašo ir Kražių bažnyčios atėųii- 
mą. kaip gubernatoriui Klingenbergui vadovaujama 
policija, žandarai ir kazokai įsiveržę į bažnyčią, pra
dėjo kardais ir bizūnais pliekti besimeldžiančius žmo
nes ir išvarė juos iš bažnyčios.

Švietimas
14

pa

ba 43% visų gyventojų. Todėl carines Rusijos politi-f pagalba įtvirtinti pravoslavų religiją, kuri jau seniai 
kams buvo aišku, kad tik centralizuotoje valstvbėje buvo siedinama su rusiškumu. Pravoslavų dvasinin- 
rusai gali tvarkyti visas valstybinio gyvenimo sritis ^a* turėjo atlikti svarbias pareigas Lietuvos gyvento

je valdyti kitas jų pavergtas tautas. Valdančios tau- rusinant. Caro švietimo ministras S. Uvarov švieti-
tos nadonaiiziuas vjisuonjęl yra agresyvus, grobuo
niškas. Rusų reakcinis istorikas M. Kojalovič 1889 m. 
buvo pasipiktinęs, kad lietuviai reikalauja lygybes 
su kitais Rusijos gyventojais. Jis siūlė lietuviams su-

giomis teisė-mis. Generalgubernatoriaus Muravjovo
i mokiniams

kas

iiy ūkauji, savaitėje. įvestas pagalvės mokestis, pra
dėta imti \yi. ; j rekfrutus — 25 metams į rusų ka
riuomenę. simu
detas smarkus katalikų religijos persekiojimas ir su- vių valstiečių teiės dėl žemės nuosavybės buvo su-

mo ir auklėjimo tikslus suformulavo ir nusakė trimis^ 
'žodžiais: pravosiavija, absoliutizmas ir rusiškumas. Į 
rusinimo programą į£jo ir katalikų persekiojimas. Sta
tymas naujų cerkvių, perstatymas iš katalikų atimtų 
bažnyčių į cerkves buvo vykdomas. M. Muravjovo mo
tu šiaurės vakarų krašte (taip rusai vadino Lietuvos 
žemes) buvo pastatyta 98 cerkvės, 63 pravoslavų kop
lyčios, atremontuotos ir panaudotos 126 cerkvės ir 16 
katalikų bažnyčių perstatytą į cerkves. Rusiaime rei
kalams Vilniaus gub. buvo priskirta 2,119 pravoslasų 
popų, gi katalikų kunigų buvo tik 306. šiame skyriuje 
autorius plačiai išdėsto rusų valdžios rusinimo poli
tiką, katalikų persekiojimą ir bažnytinių žemių seku-

mokyklas surysįnli- Lietnyiąips buvo pritaikyta 
tautinė, religinė ir ekononųpė diskriminacija t spau
dos draudimas, kalbos ir religijos persękįojžrn^s, 
pričvąrtos būdu pra^>s|avįjos plėtinį as,'«rusų kurdąi- 
mas Lietuvoje. Bušų valdžios buvo uždrausta mo
kyklose mokyti liętųvių kalbų, Net ir .pradžios Sa
kyklose mokiniains buvę • d raudžiam a lietu
viškai klasėje, mokykloj iri net už mokyklos sienų, to
dėl mokiniai persekiojami d|L šay;b ’ gį^losrips . kal
bos vartoj inio. nea pk en tė rusų mokyk los/ ' neo amėgo 
rusų kfilĮmš. ’ ’ . f ' / ’ ’ J

(Bus daugiau)

dienrašti ^Naujienas'
ti ~
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INKSTŲ IR .ŠLAPUMO takų 

chirurgija
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
c SUMMIT STREET r 

ROUTE 54, ELGIN, ILLINOIS

PUNTUKAS ANYKŠČIUOSE
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Y JĮ fp • Jį į f - j <.i.
Viskas aprašyta, i

viskas apdainuota-..' J

! Taip sakė.rusų poetas, kurį 
.žinojau iš Šiaulių, rųsišjkos mo- 
•kyklos. Taigi,, žmogus manai 
kartais, kad tik tu vienas ką 

VaL agal susuarimąr; Uždaryta treč nprs jSdaręs,.o čia, žiūrėk, ir 
kitų buvo-tas pats daryta...

Kipro Bielinio knygoj “Die- 
nojant’T radau - Ras man priniL 
nė vaikystės užsimojimus — jis 

{gi,- po šimts, darė, tą. pat, ką ir 
" aš ?. Bielinis sų draugu piemeniu 

i statydavo pastatus, lipdė iš mo- 
” lio antis su švilpukais, arkliu-- 

. kus, ir džiovino saulėje. Karlą 
jiedu pastatė bažnyčią', tokią 
gražitp kokią, buvo iliatę Suosį_ 

Įjfūčišėiū7 O aš-! tūriu šiuos savo, 
-užrašus: ; '■ '
11^4'4’4^^ - ■ ■-

.... į .Aš — skulptoxjus ‘ J
OFiSJ ViATSiįfirifit;^StratfiZ-Trečiad. l! ; 2 ■ 
, „ , . „„.į. a r Jus, žinoma; matete kokiąir peuit, i-įtrzfr^.i>yąj£.ya^šestaciie- ...
n±a.s ^-4 vaL popiet ir kitų, laikuariįą ,stoyVyIėlę., Vl- 

“ •■pa^al susCtiuiį^ ■’ i ■ ■ sa tai -y-', taip pat tam tikru 
• •-;.x' . - - • žmonių, .skulptorių, darbas, kū-

tV SIIaElKlŠ 0 P ryba.-Jie. sukūrė, .nulipdė jš mo- 
•:-uA ' ’ s -/ ■ lio arba gipso, arba iškalė iš ak , UKl'HOPEUAS-FKOTEZISTASl ■ .v.

Aparatai - Protezai. Med. ban- mens, ,.iš marmuro, _kokią nors 
. uauų-speciali pagaioa Koioms. savo .mintį, kaip.tą dąrorąšyto^-

YiL- r> 6U,P/°š<^ūdicrLai3 9 į •1'as savo minčių sukurdamas
2850 West'63rd $t,Xhicago. ui. 60629 ' asiraiūalyką arba eilėraštį,.

e Teįėf.i.PKospect 6-5084 j apysaką. J.r skulptoriaus, f tės
M ir rašytojo darbas iš atsirandan 
* čių, gilių minčių, pamato, pašau-.

. jį ..-per. tų žmonių atsidavimą už 
sibrėžtam darbui. J!■ J* 4-.-- ■ t. & ’ - '

i* . Į Vėl .iryėl, dažnai,, atsimenu tai 

pasąmoninį savo traukimą į skul 
ptūros darbąj- kurį pergyvenau,

, .būdama^ ^„^aįku,. Nors ilgainiui■ 
aš skulptoriu.pepasidariau, (gaĮ,’ 
todėl, kad niekas neužvedė ma-

* nes ant tokio rimto kelio; rašyti, 
aš pats sugebėjau pradėti, nęs' 
tai buvo prieinamiau),.bet mą-! 
no vaikystės palinkimas į skul-

- tūros kūrybą, žinoma, nemažai 
padėjo išsiplėtoti mano vaizduo

Dabūr aš dažnai susitinku.su 
mūsų skulptoriais, jaučiu jiems , 
giminingą dvasią, ir užrašysiu 
savo vaikystės atitinkamą laiko-

I tarpį. ,
; Buvo, laikas, kai įvairią mano: 

skulptūros kūryba buvo apkrap? 
ti visi pašaliai, kaime, senelio, 
namuose, čia buvo kalta toji ąp. 
Jinkybė, kad, .šulįiiį^kįemę iška
sus, ap ink jį buvo daug man g.e

• r^ .moli<>> iĮ‘'bai..^Xapio,: manų,, 
darbams po neseniai buvusio 
lietaus. . . * » ■ . j >

Ir. dabar,.žinoma, nors jau No 
rušaįčįų kaimas išsiskirstė j vien 
Įdėmius, toje, vietoje, kurioje 
kądaisę buvo, senelių ąodyba, tęf

■ . bėra su kita žeme susimaišę ipą; 
f. no. anų .s^ulptūrps <|ąr|>ų

^ąj _ū išnešioti po kiemo jpaki(^|, 
, čius molio šmotukai, įritino buvę 
l paversti ir gražiomis bažnytėlė
mis, ir .kitais trobėsiais, ir įv|ii- 

, ( r.iąįs paniniais ir gyvūnaią, jku
I riub^ tuomet aš bandžiau kiurti 
i ir kurie tnąno akims atrodydavo

> labai tobuli.
) Bažnytėles ir įvairius trobė- 

n . y sius aš statydavau jaukiame pa
galėlyje Prie vadinamų garadų 

■ (sunertų lazdų tvoros), tiesiai 
- < prieš, senelio trobos duris. Ten 

•1 aš išplanuodavau ištisus “dide- 
L Į liūs” šventorius su bažnytėlė- 
‘mis ir varpinėmis, kurių ir var
pai būdavo mano daromi iš mo- 
iio,.. (net varpų “liežuviai” ir jų 
’pakabinimai!). O bažnyčias aš 
stačiau todėl, kad jas man ro
dydavo ir dievobaimingoji teta 
“Amelija”,- ir senutė, nusivesda- 
mą padėti. rinkti liepų žiedų Į 
kaimo kapinaites. ...... .. ,...
:;.. Tie .mano, šventoriai patvory
je, stovėdavo Ilgą laiką, juos aš 
pirmiausiai,. nubudęs,, atsimindą 
vau. Lietūs ir tai negreitai tuos 

.-mano pastatus sūnaikindavo jau 
tkibję patvorio vietoje,-^, 
iųjOępaukš.čių.iJyištų,.gaidžių, ir 
įąųčių, (pastarosios, man rodos, 
labai gerai, išeidavo, kaip ir gai
džiai.:. . ančių kaklų, o gaidžių 

;uodegų išrietimus-.man būdavo 
lengya .padaryti), būdavo pilna 
ir pašulinyje ir ant kaimyno, kū; 
teles sienos , rąstų, į mūsų kiemą 
įeinančių, . (džiovindavau saulė-

• je.!), ir mūsų daržinėje, prie kū-

Ir mano kūrybai nebūdavo pa

PERKRAUSTYMAl .i.i ' - * - V

Leidimai — Pilna apdrauda 
-ŽEMAKAJNA- 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063-—

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi y atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PA,

1490 kil. A M.
\x't’ 4 ų z

Lietuvių kalbai kasdiena ouoLįpir- 
madienio iki penktadienio' 1&30 
— 1:00 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 8:30 
vai. ryto.*• *- f \ ’ . t « »->Ą.

s Vedėja Aldona blukus• * • ’ " I lt t
. : Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL; 60629

•AMAkPINč

WY& ANP ,

Sunkioj kovoj už būvj 
0 Vilniaus neužmiršk 
lietuvi...

įvesdami “Lietuviu dieną” ne 
užmirškime įr ginančius pavo-

naujo išlaisvintojo ir gynėjo. 
(Toje dvasioje veikia dauguma 
' lenkų išeivijos laisvame pasau
lyje ir pačioje Lenkijoje.

Kaiū matome, aiškiau jau pa 
sjsakyti nega’ima. Tiesa, atsi- 

jųs dėl senos Lietuvos sostinės (rapda gražių išimčių kurie su-
Vilniąus, _ i grantn Lietuviai padarytą skriau

Pavojai ąjjfc-bingos mi>sų' Tąi labai retos baltos kregž
.sostines ir šiandieną nesibaigi^ JU pasakymai Hetuyiuose 
Vilnius dabar o^ialiai skaitosi teikia klaidinančią ramybę dėl 
Lietuvos T. S. R, ostinė. Išti- ! Vilniaus ateities. Tai malonūs 
krųjųr V^nius^nėrn laisvas taip . kvepalai^ kurie ateityje gali pa- 
kaip ir visa Lietuva. Sostinė yra j virsti karčiomis ašaromis. . 
okupjuota ne lenkų bet rusų.; Švęsdami “Lietuvių Dieną” 
Šiandieną Vilniuj yra daugiau j jungiamės prie jos visa širdimi 
lietuviškesnis negu lenkų oku-1 Ir sveikiname visus lietuvius, 
paęijos metais. Tai džiaugsmo i šventės rengėjus ir svečius lin- 
lašelis. Tam Vilniaus lietuvišku- I kedami ištvermės ir galutnnaus 
mui planingai pavojingi yra’ ru- • tikslo atsiekimo-Laisvos Repri
sal, neatsilieka ir lenkai, kad jis klausomos Demokratinės Lietu- 
nepasidarytų per daug lietuviš
kas.

Nežiūrint tp, j mūsų lietuvy
bės lopšį įžūliai kėsinasi baltgu- 
džiai, rusai ir labiausiai lenkai 
su egzilinės Londono vyriausy
bės pritarimu aiškiai pasisako

■ vos su sostine Vilniumi. Vieny
bėje galybė.

Vilniaus Krašto Lietuviu
Sąjungos Kanados Krašto 

Valdyba

Amerikiečiai nekeitė inde-
dėl Vilniaus ateities, kad Vii-i nų duotus vietovėms pavadini- 
niaus raktai padovanoti Lenki
jos maršalui Pilsuskiui laukia

mus, tik ne visos vietovės juos 
turėjo. Pavyzdžiui. Vennonto 
valstijos pavadinimas kilo iš 
dviejų prancūziškų žodžių ža 
liasis kalnas. Rusai Rytprūsiuo-

SUSIRINKIMŲ

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

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

baigos! Vis naujus ir naujus, 
vis sėkmingesnius kūrinius aš 
gamindavau per ištisas dienas,;se papildė istorijos genocidą, 
ir jais margavo mūsų kiemas, pakeisdami visus vietovardžius 
Ir visi tie mano darbai būdavo rusiškais- 
man labai brangūs širdžiai ir 
akiai; sąmoningo jų sunaikini- j 
mo aš nebūčiau galėjęs pakęsti, į 
ir man buvo gaila, kaip kokio 
brangiausio .daikto pasaulyje,1 
jeigu kas nors,, (kad ir tos pa-. 
čios, mano vaizduojamosios, bet ‘ 
gyvos, vištos,.beslankiodamos 1 
kieme!), apgriaudavo arba nu
mesdavo kurį nors iš mano my
limųjų darbų, kai bedžiūdami 
mano darbeliai v sutrūkinėdavo, 
arba koks varpas pamesdavo 
“liežuvį”, man tikrai lyg pačiam
būtu kur.nors.skaudėje... ... .

t\ i. ■ ' s t - ■ < upytės Draugiško klubo poatosto-
Dabar, kaip sakiau, paliko tus (ginis susirinkimas ivyks penktadienį, 

čios nėt .anos Vietos, bet mano spalio 7 d. Bataan salėje, 4046 South 
vaikjįstės darbų dulkės,'ir įsimąi 
šiušios į bendrą- žemę,. 1__ __ 
ten pat,! primindamos mano dva 
sios jaunyste ir nenumalšinamą 1 
norą dirbti, kurti.

Ir jus; visi mažieji mano bro i Elžvilko Draugiško Klubo poatos- 
liukai ir sesytės, jau maži bū- _sl*?iri^mas1 įvykc ^ečiadienį.
j-? . ' .1. , , 1 spalio o d., 7:30 vai. vak. Šauliu na-
dauii dėkite savo visus darbe- muose, 2417 -W. 43 St. Po susirinki- 
liūs karštos širdies, kad tų pasi- m° bus vaišės. • 
ryžimų pėdsakai neišnyktų ir Į 
tuomet, kai jūs užaugę išeisite.' xT .

, . , *, , A asini, nasliukiu ir pavieniu asme-
j sunkaus gyvenimo lauką, kuri * ny klubas spalio mėn. 14 d.. 1:00 va- 
reikia nusėti didžiu darbu sėk- landą popiet turės narių susirinkimą. 
, - . k ” kuris įvyks Šaulių namuose. 2417 W.
lomis. ,i. ; i 43/ St. Susirinkime dar galima bus

Arėjas Vitkauskas gauti bilietus i jubiliejini 25 metu 
Kaunas, 1932.VII.11 bankeU' Po susirinkimo Vav^inka

. Western Ave. Pradžia 1. vaL . popiet . 
ę—-”-ly Visi-nariai ir dorintieji būti' na-* 
tebėra ! riais kviečiami atsilankyti. Bus daug 

' svarbių pasitarimų ateities reikalais. 
Po susirinkimo bus vaišės.

A. Kalys ;

Berr.ice Žemgulis. Fin. rast

'MehaM^Stėptės Solved

Y0U F/ND FRENCH ME-NUC.UAUP <0 YAK^ HgARTl 
fMF NOk<U ATLANTIC ?£AFOOP A55(9CfATION -AN O^AMZAriON OP 
fMF PRIMARY FI5H PRODUCING COUkUTZl^ OF CANAPA, NORlVA^ 
PFNMARKAW IC&ANP-OFFFW fRISMAWPY T) BFLP YO(1 
exAcuy WMtMxrn w you vimolk ti t _

mAr 'POIKON' I? FRENCH FOR TISH "AMAMplUF, 
į^A^. PFSCRIgF ITf FREPARAWN. gON APP^Ki

-EN PAP1LL0T£'£AK£P IN OILZP OR 
PARCNMKNT &AC.

*A LAMEUNieRF-^^A^ONFP, UIWHY . 
FCOURFP ANP SAUfFFP AMP 5FRVFP J 
IM LEMOM 6UTTFR..

OP
WlfR

•A LA MORNAY-COVERBP 
WhUAWUI1fc5AUCČ 
MIYBP WKU BUWK, 
qRArEP£RUY£R6ANP 
PARME5A1V CW&&.

.ALAaoREN-rtN£-'5č1' O N A
0EP OE ŽPINACU,
covezev MmjįozyM- 5AUM.
fltfN 5PR|Mkl4p WITH GRATčp 
mese anp črownčp.

♦VeRONIQUfc-'POACHEP ANP 
5ERVEPWITH A SAUCK OF 
CURACAO, AN ORA W FLAVOR 
LIQUEUR, ANP GARNKUEP z . 
WKR 5^PLĖ# EWE-5.

•fOBURG- POACU^P AN P 
5EFVFP WI4W A SAUCE- MAPF 
OF CREAM ČUi'fFR, SHERRY 
ORMAPEIRA WIN F ANP Č6C 
YOURS.’ —.

•A LA PROVENCALS -PRE PA
WW TOMATO, dARUC ANP 
CUOPPČP ONIONS, r

•AtAPiABLE-PEVIUEP OR 
COOK00 WITH A WHITF WIN&

' 5AUCFANP5PRFAP MflfWlMP.

CLIP ANP^AVa-

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

per

"Grįžkite į mane ir aš grįšiu | Jus, sako kareivijy Viešpats".
Mal. 3:7.

Atkartotinai Šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo 

malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku, Įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jįrir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

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

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737- 8600
Tek 737-8601

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

4605-07 So- HERMITAGE AVENUE
Ter.: Y Ards 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

•iO7

TĖVAS IR SONUS 
Marquette funeral home 
h/ 2533 W. 71st Street 
jL Telef.: GRovehill 6-2345-6

» 1410 So. 50th Ave., Cicero
I Telef.: TOwnhall 3-210S-S

' TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A1KSTS TŲTOMOBILIAMS PASTATYTI

Ckicagoi (
Lietuvių \ A
Ljudotuvių )
Direktorių /

Asociacijos c

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTu 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
1UJ1A£> 1K LuAUK1x\xV3 L7L±4A>ALaiva25

38U| bv. L11UA711CA AvKiNLE. Enuue; I Ards 7-34U1

BUTKUS - VASA111S
1446 bo. uum Cicero, 11L FDuae; UCympic 2-1UU3

PETRAIS BIELIŪNAS
id4b CAEitUKx\lA AVE. Phone: L Ai ay eile 3-3572

GEORGE F. RUDAUNaS
3318 So. UHjAMCA AVE. TeL: YArda 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK Ui SŪNŪS
(JLACKAW1CZ2

2424 WEST bBth STREET Kbpubhc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VL Vnii 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, /I. 874-4411

JBM

3354 So. HAJLSTED STREET Phone: Y Arda 7*1911
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susitinku.su


l\jus Zalnis ir jo miela 
činona iš šiaurinės miesto apy
linkės nuolat remia Naujienas 
gausiom s dovanomis ir daly 
vaudami jy renginiuose bei dar
buose Dėkui už ankstybi. | 
numeratos pratęs ma ir ta pro 
ga atsiųsta Maš.nų fondui.

\ ladas Navickas š Br;dge- 
porto apylinkės 
Mašinų fondui.
ponia J. Zalga ir Bronius Matu 
laitis iš Oak Lawn apylinkės, 
taip pat Julius Pine iš Seattle, 
Wash. Dėkui už ankstybą pre
numeratų pratesimą, gerus lin
kėjimus ir už paramą Naujie
noms.

■ teratūrą, Marija Malčiuvienė
lietuvių kalbą Romas Otto—Lie 

. tuvos istorijų, Aldona Knystau-
r tienė — Lietuvos geografiją,

| Rasa l.ukoševičiūtė — dainavi
mą ir tautinius šokius, Unas 
Staškevičius — muziką. Moky
klą parėmė Kanados federalinė 
valdžia su $2,000 ir Quebeko 
provincijos valdžia su $1,000.

1 Prisikėlimo parapijoj To-
i ronte sėkmingai veikia eilė or
ganizacijų bei veiklos vienetų.

i Muz. V. Verikaičio vadovauja- 
įteikė penkinę mas mišrus jaunimo choras

Po *1 atsiuntei I renkasi painokoms sekmadie-

Universal Taupymo ir Sko 
linimo bendrovė įrengė moder
nų viešą telefoną automobilių 
aikštėje savo klientams ir apy-

niais po 10 vai. pamaldų. Pri
imami nauji choristai — ber
niukai ir mergaitės. Pensinin
kų pobūviai būna trečiadieniais 
4 vai. popiet senojoj klebonijoj. 
Sėkmingai veikia vaikų darže
lis darbo dienomis nuo 8:30 ry
to iki 5:30 vai. popiet Lietuvių 
Vaikų Namuose, 57 Cylvan St., 
tel 534-5773. Vadovauja sės. M. 
Igne, jai padeda sės. M. Paulė, 
atkelta iš Montrealio- Priimami 
globai nauji mokiniai. Prie pa-

Kauno miesto teatro rūmai

gų įteikė Windsor© lietuvių 
knygynui. Geroje vadovybėje 
esantiems Toronto Lietuvių Na
mams knygų vajus gerai pavy
ko, nes dar apie 300 tonų gali 
perleisti organizacijų knygy
nams.

Monika Jonynierie vado- rapijos sėkmingai veikia sek- 
vauja Montrealio lituanistinei madieniais knygynas ir knygų 
mokyklai ir Lituanistiniam se-,koskas. 
minami. Mokykloje moko Auš
ra Baranauskienė, Stasė Mika- 
lajūnaitė. Julija

grąžinami nuo 69-tos ir Cali
fornia gatvių kampo. Mokes
tis. vos keli doleriai. Pensinin
kai yra atleidžiami nuo parko 
įėjimo mokesčio. Narės ir sve
čiai kviečiami dalyvauti — pa
sigrožėti auksiniu rudenėliu. 
Registruotis nedelsiant telefo
nais: 778-0333 arba OL 2-8546 
rytais ir vakarais. (Pr.)

I x Pasakyti tiesą šiais bitais 
yra pals svarbiausias reikalas ir 
būtiiiiiuLsias užiluvmys. Dėl lie
sos ir teisybėj Naujienos uie- 
ktKHiiel nebijojo ir nebijo kol* 

I i run (arijus., uui-s dabar daujj 
I kas nori {vesti Iliadą, kad bei* 
dradarbiąviuias su sovietais yrą 
patriotinis aktus, Įialiekant su 
jais kuiilrunlariją pavergtie
siems . . .

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

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio

REAL ESTATE
Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKĄS, Plezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

— Steve Pratapas yra Valen
tine Boys klubo direktorius 
Bridgeporto apylinkėj, 3400 So. 
Emerald Ave. Jis suorganizavo 

. savanorius sporto ir žaidimų 
‘ specialistus apylinkės jaunimui

—Toronto Lietuvių Namų bi- auklėti ir lavinti bei atitraukti 
Adamonienė, I blioteka suteikė lietuviškų kny- nuo gatvėse vykstančių negero- 

Julija Adomonytė, Jadvyga Bal- gų, kurių dalį gali atiduoti kitų vių bei nusikaltimų. Klubas kei- 
tuonienė ir Stasė Ališauskienė 
Lituanistiniame seminare dės- knygų atidavė Toronto Lietuvių laiko bei oro sąlygas., 
to: M. Jonvnienė — lietuviu Ii- 

•/

organizacijų knygynams. 50 čia savo programas pagal metų

Pensininkų klubui, o 120 kny-

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SPECIALUS VAJUS

• Šio vajaus sąlygomis gali- jums duos užpildyti ir pasira- 
ma apsidrausti tik Class V-2 — 
tai yra viso amžiaus apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
$2,000 arba $1,000.

’Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metų amžiaus.

• Sveikatos patikrinti nerei
kia.

• Šio vajaus metu apsidraudę 
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų metų mokesčių ir 10% 
nuolaida nuo sekančiu 19-kos 
metų mokėjimų.

• Po trijų metų garantuoja
ma paliudymų piniginė vertė 
(Cash Surrender A7alue) ir ap
mokėta apdrauda (Paid up va
lue).

• Šia apdrauda turi teisę pa
sinaudoti SLA nariai, jų šei
mos, taip pat ir jų prieteliai — 
lietuvių draugai

• Norint apsidrausti, reikia 
kreiptis į bet kurios kuopos Fi
nansų sekretorių arba organi
zatorių telefonu ar laišku. Jis

— Dali. Mikas Šileikis trečia 
i1 savaitė gydosi šv. Kryžiaus li

goninėje. Jo sveikata žymiai 
taisosi, tik jaučia nugarkaulio 
skausmus. Pagalbon atskubėjo 
ortopedas P. Šileikis, padaryda
mas specialų gorsetą. Manoma, 
kad dail. Šileikis šiomis dieno
mis grįš iš ligoninės į namus. Jis 
yra dėkingas gausiems lankyto
jams, ypatingai jam padėju- 
siems ir padedantiems negalios 
dienomis.

— Dr. W. Sikora savo lenkų 
įkalba vedamoje radijo progra- 

• Alums reikia didesnės gyvy-tm°je iš WOPA-AM 1940 radijo 
stoties duos pasikalbėjimą šį

syti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

• Įsirašyti į SLA yra dabar 
geriausias laikas, nes Specia
lusis vajus tęsis tik 6 mėnesius 
ir specialūs pasiūlymai nebus 
pakartoti, todėl jais pasinaudo
kite dabar.

bės apdraudos, kadangi viskas 
brangsta. 5

8 Apdrauda pradės galioti 
nuo sekančio mėnesio pirmo
sios dienos, kai ŠLA. Centras 
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mene- 
sinius arba metinius^ mokes- . 
čius I ?

* Jei Finansų sekretoriaus ar
ba organizatorius adreso netu
rite ir jei jūsų artimoje aplin
koje SLA kuopos nėra, prašo
ma kreiptis Į SLA sekretorę:

MBs. G. MEILIŪNAS
307 W. 30 Street

New York, N. Y. 10001

830 vai. vak. su kun. dr. J. Pruns 
kiu apie padėti Lietuvoje.

f • l.

♦ DLK BIRUTĖS DR-JA ren
gia rudens išvyką , Morton Ar
boretum parką ir jo gėlynus 
š. m. spalio 9 d. Kelionė bus 
puikiu patogiu ekskursiniu = bu- 
su. Ekskursantai paimami ir

■9

♦ Dailės paroda tautine tema 
atidaroma spalio 7 d., penkta
dienį, 7 vai. vak., 4038 Archer 
Avė. Laimėjusiems bus Įteik
tos premijos. (Pr.)

♦ Ateinantį šeštadienį,, spa
lio d.x 7 vai. vak- vietos laiku 
Gintaro vasarvietėje šaukiamas 
Union Pier ^Lietuvių Draugijos 
labai svarbus susirinkimas, Po 
susirinkimo — kavutė. Kviečia 
valdyba. (Pr.)

RUDENINIS BENDRUOMENĖS 
Salius 'j

(R) LB Alarquette 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. .įriopjr ;daug.- kitų paįvai-į 
rinimų. šokiams gros Antano' 
Markausko .-orkestras. < '

Rengėja: apylinkės valdybai

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

MŪRINIS BUNGALOW. 3 dideli 
mieg., salionas, natūralus židinys, val
gomasis, 1% vonios, įrengtas rūsys su 
baru ir židiniu, 1% mašinos garažas, w • k
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 SL Tel. 436-7878

padvigubinti Naujienų skaity'.54x25’ sklypas, į vakarus nuo Kedzie 
tojus.

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Well*, 
peržiūrėta, ,4Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkotnis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko 
mis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde- 
riu siusti: “Naujienos", 1739 S. 
rlalsted SU Chicago Ill. 60608:

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — yarenkam 
nuomininkus

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

PERKAMI GERI NAMAI
10 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.

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
dernus namas ir 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.

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

REAL ESTATE

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
" Namų Statyba Ir Remontas

prievartos.

FEDERALINĖ PAGALBA 
PIKTADARIŲ AUKOMS

WASHINGTON. — Užpuo
limų, sumušimų
ir kitokio smurto aukoms su
teikti federalinę kompensaci
ją Atstovų Rūmai 192 balsais, 
prieš 173, penktadienį priėmė 
atatinkamą įstatymą.

“Ales pripažįstame visas tei 
sės kaltinamajam asmeniui, 
bet nukentėjusiojo nepaiso
me”, pasakė to įstatymo: spon
soring atst; Peter W/Rodin 
(D-N. J;). Pagal šį įstatymą, 
valstijos, turinčios programas 
kompensuoti nukentėjusius 
nuo kriminalistų smurto, ■ • ga
lės gauti iš federalinės val- 

- džios iki 25 nuošimčių išlaidų.: 
^es Didžiausia kompensacija ;hu-

kentėjusiam asmeniui $25,000. 
Dvidešimt valstijų tokias pro
gramas jau* turi.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikli

ELECTRICIAN
MAINTENANCE

For plant in heavy metals 
; industry.- . r.

Steady employment with all 
company benefits.___

MUST BE EXPERIENCED
MUST READ. WRITE AND SPEAK 

ENGLISH. . . . < "1
' R. LAVIN & SONS, INC. ■

- ’’"J- r r-' 1 :-T -_4 y

•• 3426ČSI Kedzie Ave., Chicago.
(Equal' Opportunity Employer)

Fęf plant in heavy „j 
>^nietals’industry. '

Applicants must have well. ■ 
rounded mechanikai background of 
conveyor systems, overhead cranes., 

hydraulic systems and other1 
’ 'plant , madikieiy. - - -:

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

• 3426 S. KEDZIE AVE.
An equal opportunity employer

32įį™T

MARIJA NOREIKIENĖ
2608 West 69th SL. Chleugo. DL 60629 • TeL WA 5-2787 

OitUii, oaslrfnklnut kfm rtUItt |v«lriy prrtdg.
MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIU.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVIC1

2341 W. 49th St., Chicago, III. W629. — Tri. WA S-273/ 
mJ Se. Hilrfed -«L Chicago. IIL 40608. — T«L 2544328

Akių, ausų, nosies ir gerklės ligoninė Čhicagoj
maloniai visiems praneša apie

DĖL “‘NAUJO KRAUJO" 
REIKALINGO MOKYKLOM

WASHINGTON.- — Išski
riant universitetų profesorius 
ir mokyklų mokytojus, penk 
ladienį Senato Žmonių Ištek 
lių Komitetas 8 balsais prieš 5 
priėmė pakeitimą įstatymo, 
kuriuo privalomas. į pensiją 
išėjimo laikas nustatytas ' su 
laukus 70 metų amžiaus. Pro
fesorių ir mokytojų šie pakei
timai neliečia, kadangi “aka 
deminė hierarchija” susirūpi 
nusi, kad mokyklose būtų dau 
giau “naujo mokomojo krau 
jo’.’ Karčiai ' nusivylusios mo
kytojų organizacijos, ilgai ko
vojusios, kad mokytojams bū
tų leista mokytojauti ligi 70 
metų amžiaus.

SHIPPING & .RECEBTNG . ; 
v

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.

Can:
DICK SAAIP or "BILL BEAAI 

827-8891

RENTING IN GENERAL 
N v o n> « <

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
ir maudynė pensininkui arba dirban
čiam vyrui Bridgeporto apylinkėje 

Teirautis 376-0208

ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava.

Tai. 927-3559 u :

: b t m
52—10 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
- TIfctaį, W8. pusmečiui . automobilis 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

ND AVB.

T

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2644 WEST 69thSTkEET-’

TelefJ REpubIte7-I94I

4
*L Ž 1 M K U !'’

Notary Public
INCOME TAX BERYKI

4259 S. Maplowood. T»L 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
^kvietimai, pūdomi Įrflietybės pra
šymai ir kitoki blankai

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar Ava. 
Chicago, III. 60632. Tol YA 7-5980

BEST THINGS IN UFE
full Frank Zapolls

GA *-3654

kiti »t>

INtURANCrv .t

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 

Axnenxoi neturiu oienrociu fiei^ejus Dei ne  tuvis Xoa spaudo® pirmu- 
£ūj ir atliekant būtinu pareigu aažlnaa lleturjbėt ižHkinrrrf Mel
burnas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS trlrtal stovi ir kovoja Ltetarw Ir Him.
nddamoc ir neaidėdaMot į nndėrfua vu okupantai! ar ft UaDo 
tinlaža,

AaUJIENOS palaiko vftar UetuTlq deatokrattoei trupei, ft benaršą imrtiti- 
djai ir remia vlaq lietuviu bendruosius darbui bei tikalta.

KAUJTFTNOS atstovauja tyliąją Hetuvft dauguma Hale pasimetimo., reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas m mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
delbdama platinimo vajų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
„-pandos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
p-andinę tolimesniems darbams ne tik laikražio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renessOBt.
KMNUOJA: Chlctfoft Ir Kantdoft metams — UO.OO, putei metu — flUSt, 

trims mėn. — $3-50, vienam min. $3.00. KHese JAV vietose mefems 
— $26.00, pusei metų — $14-00, vienam min. — $230. UžaJenJue- 
M — Į3L00 metama. Suęlpažlnlmuf siunčiama savalft eemekamaL

Prašoma naudoti žemiau esančią

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St

Chicago, IIL 60608

Q Siunčiu <k>L Naujieną prenumeratai, FuhttkJtaJo

Q Vajaus proga prašau mųsU Naujiena* dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be Jokhj įsipareigojimu

PAVARDE IR VARDAS _________________________________

adresas

veltui duodamus kojų priežiūros 
(PODIATRY) 

apžiūrėjimo patarnavimus
Apžiūrėjimas tęsis dvi savaites ir prasidės nuo pirmadienio, 
1977 m- spalio 3 d., o bus iki penktadienio 1977 nl.’ spalio 14. 
Mūsų tikslas yra atkreipti dėmesį ir svarbą kojų priežiūroj 

ir gydyme. > '•.

KLINIKINIO APŽIŪRĖJIMO LAIKAS:

Pirmadieniais ir antradieniais _______ nuo 1 vai. ik! 4 vai. popiet
Trečiadieniais —.........    — .nuo 9 ryto iki 12 vai. vidudienio
Ketvirtadieniais ............. . ...................... nuo 9 ryto ild 4 vaL popiet
Penktadieniais ..._................   nuo 9 ryto iki 12 vaL vidudienio

Mūsų klinikos ytfa Chicagos vidurmiestyjp adresu: 
231 W. Washington St.

(Kampas Franklin ir Washington gatvių)
Dėl tolimesnių informacijų prašoma teirautis felfonu 

372-9*00, Exh 25 >rbi 35.

MES BUSIME LAIMINGI GALĖDAMI .JUMS PATAKNAUTT

UŽMUŠTAS ETIOPIJOS
DARBO UNIJOS ŠEFAS

SEE ALL OTHERS FIRST

BALTICS APTS.

S?ate Farm Life Insurance Company

NAIROBI, Kenija, radio 
skelbia Addis Ababos radio 
penktadienio pranešimą, kad 
nušautas Etiopijos darbo uni
jos viršininkas Temesgen Ma- 
debo, 40 metų amžiaus. Addis 
Ababa radio skelbia, kad Ma- 
debo buvo nušautas “reakcio
nierių” ketvirtadienio naktį, 
vykstant namo iš savo ofiso 
valdžios įsteigtos “Visos Etio
pijos” Darbo Unijos patalpo
se. Netrukus jis mirė karo li
goninėje. Kaltinami “reakcio-l 
nieriai”, kaip Etiopijos mark
sistų kariškių režimas vadina 
visus oponentus...

CONDOMINIUMS

506 - 71st Ave.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706

SKAITYK PATS IR PARAGIŲ 
KITUS SKAITYTI 

NAUJIENAS

♦ One and two bedroom
♦ Very modestly priced
♦ Beautiful layout
♦ New construction
Excellent central location near Beach, 
Stores, Aquatarium, Banks, Churches, 
Lowest Maintenance Fees, Good Fi
nancing, Cheerful Surroundings, No 
Recreation Fes, No Land Lease Fes.

Come and browse around
Meet the owner, Frank Macenas

813-360-8766

Didžiausios kailiu 
pasirinkimas

vieninteli 
UetarJ toli 11 rrlnfc^

NORMANĄ 
URŠTEINĄ

185 North Waboh Avwm

(irtaifos) ir
677-8489

♦ Lollops saldainiai gavo 
pavadinimą 1900 m. pagal gar
sųjį lenktynių arklį, vardu Lolly 
Pop.

4 - MAiuitNQ*, c*KASO a, IU___Tuaoday, October -4, 197Į




