
The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

H

The Lithuanian Daily News 
Published by The Lithuanian News Publishing Co., Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, 111. 60608
HAymarket 1-6100

••••••••••••*••••••••• •••••
N. Over One Million Lithuanian

In The United States ff

VOL. LXII Price 15c

Or- E LITHUANIAN DAILY N E V.
_ q 2C540 .. ’ ” _' T’ " *

Chicago, ni. —Penktadienis— Friday, October 7, 1977
ft

TARIASI SU
I

r

TRYS ETIOPIJOS LĖKTUVAI APŠAUDĖ 
DŽIDŽIGOS LIGONINE

Rusai privežė glnkly, bet karo vadai 
nepajėgia sustabdyti sorrialiečiy

DŽIDŽIGA,-Somali jar—-Trys-ėtiopijos aviacijos lėktuvai 
vakar bombardavo somaliečių neseniai užimtą Džidžigą, sukėlė 
terorą gyventojų tarpe, bet ėtiopijos kariai vargu pajėgs šį svar
bų Ogadeno provincijos centrą atsiimti.

Kubos instruktoriai gerai ap
moko naują ėtiopijos karinome-- 
nę, rusai gerai juos apinglavo, 
bet jiems neaišku, kuriam ga
lui jie privalo kovoti. Prieš cent 
ralinę Etiopijos vyriausybę gink 
lūs kelia provincijos, kurias ne 
tik imperatorius arba .jo prabo
čiaipavergė bet ir labai žiauriai vankjos niekas nebėra 
išnaudojo. . ‘ ' ’

Mengistu vyriausybė -eina taiš| ra(ias “pilnas”- visokių paska-

Jovanka, 53, būdamas neat- 
- skiriama - Tito (81 )L .palydovė 
viešuose parengimuose ir ke
lionėse į užsienius, bet į Sorie 
tų Sąjungą, šiaurės Korėją ir 
Kiniją rugpiučio mėnesį važi
nėjo Tito vienas. %. * ’ > 1 i

TRUMPAI S VISUR

Dingo Tito žmona
BELGRADAS,—Jugoslavija. 

Prezidento Tito žmonos Jd- 
matęs: 

nuo birželio mėnesio ir Belg-
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pačiais keliais ir naudoja tuos, 
pačius metodus. '
Kubos instruktoriai nusiminę
Aiškėja, kad Kubos vyriausy

bė seniai pasiuntė' į- Adis Aba- 
ba pačius 'geriausius.- savo ins
truktorius, bet -jie.ant greitųjų

.t
^fcovoAdrrasios^^igu jiems rei

kėtų vesti kovą prieš’ svet&hųo- 
sius, tai gal - jie’ ir ryžtųsi, bet 
kai’ Mengistu juos siunčia prieš 
pačius etiopiečius, pasiryžusius 
atsikratyti centralinės _valdžios, 
tai kubiečiai nepajėgia jų pa-• 
veikti.’ ■„ .

Naujai mobilizuoti Etiopijos 
daliniai laikosi, kol šu jais eina 
Kubos’ 'inttfliktoriai,' jie. neno
ri / vesti' kovos; kai- tvirtovė- ap
supama ir-instruktoriai-dingsta.

■Somalij os; laisvės . partizanai 
. ne tik patys vykusiai priešinasi, 
bet jie moka įtraukti’į kovotojų 
eiles vietos gyventojus.’ '

Bereikalingai bombardavo 
ligoninę

Vyrauja įsitikinimas, kad Men 
gistu lėktuvai visai bereikalin
gai bombardavo Džidžigos ligo
ninę.'Susidarė įspūdis, kad Etio 
pijos lakūnas kerštavo vienai 
slaugei. Jis pamatęs, gražiai bal
tai apsirėdžiusią slaugę ir nusi
leido, kad galėtų ją apšaudyti., 
Kai slaugei pavyko pasislėpti, 
tai tada kelias bombas išmėtė li
goninės srityje.

Kai bus užimta visa Ogadeno 
provincija, tai tada Adis Abeba 
vyriausybei nebus prasmės tęsti 
kovą, nes bus nutraukyti visi ke 
liai į uostus.

Dabar aiškiai nustatyta, kad 
Etiopiją valdo 60 karių grupė, 
likusi iš Haile Salasie nuverti
mo laikų. Karo vadovybė neturi 
jokių ryšių su gyventojais. . :

Indiros Gandhi areštas 
paveikė indus

New Dehli, Indija. Indijos vy
riausybės nutarimas suimti In- 
dirą Gandhi ir teisti ją už pini
gų išeikvojimą labai smarkiai 
paveikė krašto gyventojus kito
kia kryptimi, negu vyriausybė 
manė.

virtoji Titet (60)~^nwnpa, KąL 
bama, ka<Lprądėjusįrkištis į 
politiką ’ir "tvarkų, užpykinda
ma Jugoslavijos prezidentą.

Tito ofisas į visas .paskalas 
atsako absoliučia tyla. .,

~ - CFL PRAŠO SUVARŽYTI i 
-- IMPORTUS

Chicagos Darbo Federaci
jos delegatai vienbalsiai nutarė 
'skatinti-Kongresą ir prezide- 
tą- Carteri suvaržyti iš svetimų 

. šalių importus, kurie atima 
darbą iš Amerikos darbinin
kų. Trečiadienį CFL priimto
ji rezoliucija buvo paskatinta 
po to, kad Radio Corp. Zenith, 
plieno, drabužių, tekstilės, ba 
tų ir elektronikos industrijos 
pradėjo iš darbų atleisti tūks
tančius darbininkų.

NARKOTIKAI IR ŽMOG
ŽUDYSTĖS

Chicagos policijos patyrimu, 
iš šiais metais mieste nužudy
tų 636 žmonių apie 50 padary
ta narkotikų ar ryšium su nar 
kotikais. Detektyvų viršinin
ko John Townsend pareiški
mu, nustatyta, kad daugelis 
žudynių,ypač po daugiau kaip 
viena žmogžudystė, padaryta 
narkotikų, ypač heroino var
totojų.
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Vėsus
Saulė teka 6:50, leidžiasi 6:28 J

PASIMATĖ SU ARABŲ PAREIGŪNAIS
Pasitarimus su Izraelio užsienio ministeriu 

baigė tiktai trečiadienio ryta
NEW YORK, N. Y. — Prezidentas JimmjT Carter panaudo

jo kelionę į New Yoricą pasitarimams su įvairių arabų valstybių 
vadais, kad galėtų išaiškinti Artimųjų Rytų taikos reikalus. Pre
zidentas Carter pasakė svarbią kalbą Jungtinėms Tautoms ir 
norėjo padaryti kelis žingsnius arčiau Artimųjų Rytų taikos.

f

Amerikps ir Sovietu 
mediky planas

MASKVA. — Sovietų žinių

Tuo tarpu sekretorius Cyrus 
R. Vance tarėsi su Izraelio už
sienio reikalų ministeriu gen. 
Dajan. Pradžioje Dajanas pareiš 
kė protestą dėl JAV ir Sovietų 
Sąjungos bendro pareiškimo pro 
jektuojamo Ženevos konferen
cijos reikalu, bet paskui jiedu 
atsisėdo prie stalo ir ^radėjo 
svarstyti kylančius klausimus iš 
naujai susidariusios padėties.

Veik visi Ameriką pasiekusieji lietuviai praplaukė ar praskrido pro Laisvės statulą, sveikinančią kiekvieną Ame
rikon atvykstanti žmogų. Paveiksle matome pačius naujausius Amerikos lėktuvus,-eskadrilėje praskrendančius 
500 myliu greičiu pro tą pačią statulą. "Ameri kiečiai yra pasiryžę ginti savo teises Jhau j ausi om is priemonėmis.

agentūra Tass trečiadienį pas
ted kelbė Amerikos ir Sovietų šir- 
fc dies specialistų susitarimą dar 
S šiais metais bendrai pradėti dar-
■ .bus dirbtinai žmogaus širdžiai
■ pagaminti. Tuo reikalu tarp Dr,

Michael De-Bakey, Houston Met 
hodist Hospital kardiovaskulia- 
rinių tyrinėjimų ? šefo, ir prof. 
Valery'Šumakovo, Maskvos Ins 
tituto organų ir audinių trans
plantacijų (skyriaus) viršinin
ko, pasirašyta 5 metams sutar- Bet Izraelis dabar žino, kad Že- 
tis; nėvos konferencijoje dalyvaus
- ; ^g^ j jasiro Arafato atstovai.'Atrodo,
fiip-'štssalroras' svąrbiąmlląuįmin ap
■apsikeieiima dirbtiniu! širdžių tartj ~ bendras
“modeliais, ■'kūriais jau tiek pasie 
kta, kai tokią “širdį’’ ioperavus 

ke-

SUPMt'STĖ ASESORIAUS-
V l įŠTAiėD 'JK

Gen. Dajan laikėsi ankstyves 
nio savo nustatymo, kuris aiš
kiai sakė, kad Izraelio delegaci
ja nesitars su Palestinos Išlais
vinimo Organizacijos atstovais.

Izraelio ėlcštrėmistai <kritikbja gen. Dajqnq - 
ir prezidentą Carterį už padarytas nuolaidas-.
ALŽIRAS, Alžiriją. .— Japonijos- vyriausybė - kreipėsi į Al- 

žirijos-prezidentą ir užsienio reikalų ministeriją; kad atiduotų 
visus atvežtus teroristus ir pinigus.

Alžirijos vyriausybė sutiko ke Izraelis diplomatiškai apgau- 
atiduoti japonų keleivinį lėktu
vą ir lakūnus, o atvežtus įkai
tus, grobikus apklausinėjusi, pa. 
leido, tuo tarpu dėl pinigų ir te
roristų suabejojo.

Japonijos vyriausybė sako, 
kad viskas priklauso Japonijai. 
Jeigu Alžiriją sutiko atiduoti 
lėktuvą, tai privalo atiduoti , vis
ką. Lėktuve buvę įkaitai 
grįžti į Japoniją.

Japonai gelbėjo 
keleivių gyvybę

Japonų vyriausybė aiškina, kad 
tai buvęs vienintelis būdas išgel 
bėti lėktuve buvusius įkaitus, 
lakūnus ir patį lėktuvą. Jeigu 
vyriausybė taip nebūtų pasiel
gusi, tai risi keleiviai būtų buvę 
nužudyti ir lėktuvas sunaikin
tas.

Alžirijos prezidentas atidavė 
vokiečiams šitokiu būdų pagro
btus pinigus, bet tuo tarpu dar 
neaišku, ar jis sutiks atiduoti 

; -=~ ■ [japonams šešis milijonus dole-
Pasirodė kad Indira vis dari 

turi daug pasekėjų visame kraš 
te. Jeigu .turima įrodymų, kad 
Indira, vadovaudama vyriausy
bei, vogė — niekas nesipriešins 
teismui, bet jeigu rimtų įrody
mų nėra, tai protestuotojai kel
tų stiprų balsą. Krašto gyvento
jus sukrėtė žinia apie jos areš
tą ir pralaikymą naktį kalėjime. 
Jeigu ji būtų grobusi valstybės 
pinigus, galvoja indai, tai ji bū 
tu turėjusi karomai priemonei 
užstatą. Premjeras Desai pa
matę, kad krašte dar yra dido
kas josios šalininkų skaičius, o 
prokuratūra neturi aiškių įrody 
mų, kad ji būtų grobusi valsty
bės pinigus.

tas.
Oficialiame-pranešime sako

ma, kad leis palestiniečiams da4 
lyvauti Ženevos konferencijoje, 
o neoficialiai tvirtinama, kad pa 
čioje Izraelijė pašonėje bus įs
teigta Palestinos valstybė. Jis 
tvirtina, kad gen. Dajanas išvy
ko, oficialiai, išvengti tokios ga 

nori (limybės, o dabar jis reikalauja, 
kad premjero Begino vyriausy
bė priimtų Sovietų Sąjungos ir 
JAV paruoštą planą Izraelį su
silpninti.

šahakas rengiasi apvažiuoti 
visą Izraelį ir raginti žydus ne
priimti New Yorke padaryto 
Izraeliui naikinti plano. .

įstaigoje;(^Wnty^Building kėt- 
vįrjąme aukšte trečiadieni'-dar 
ho metu buvo'sužeistas depar 
tamerito technikaš’ Kerin Hea
ly, 20, "kurs skubiai eidamas 
/užkliudė stovėjusį. nepažįsta
ma asrrieni. Tas su atlenktu 
skustuvu (britva) pradėjo Hea 
ly raižyti ir koridorių nubėgo 
.link Apskrities klerko ofiso ta 
me pačiame 4 aukšte, bet išieš 

( kojus visą pastatą nieko nera
sta. Piktadarys padarė Healy 
14 įpjovimų, daugiausia į kai
re ranka, c. C.

— Japonų lėktuvo grobikai 
per penkias dienas nepastebėjo 
paprasto maišelio, turinčio dvie
jų milijonų dolerių vertės dia- 
mantų, pareiškė sugrįžęs Wal
ter Karabian.

— Jeigu Jordanijoje įsteigta 
Palestina bandytų kenkti Izrae
liui, tai Izraelio karo jėgos la
bai lengvai galėtų tą Palestiną 
įveikti ir okupuoti.

gyvuliams, tie pagyvena, po 
■lėta dienų.

- i tarti ;
£ arabų.vąlstybių blokas, pasiruo 

šes tartis su Izraelio atstovais.‘ .v • .v Izraelio atstovai neišeis is kon 
ferencijos, jeigu tame arabų blo 
ke bus Arafato atstovas.

Peru grįžta

LIMA. Peru. — Militarinė Pe 
ru valdžia paskelbė, kad ateinan 
čių metų birželio 4 d. bus šau
kiama konstitucinė konvencia, 
kuri paruoš kelią ketverių metų 
bėgyje sugrįsti į civilinę santvar 
ką. Paliktas neatsakytas klau-

Prezidentas Carter ir sekre
torius Vance tarėsi su gen. Da- 
janu ir kitais Izraelio delegaci
jos nariais apie reikalą būtinai 
šaukti Ženevos konferenciją dar 
šiais metais. Prezidentas norė
tų, kad" Artimųjų Rytų tikos 
klausimas būtų išspręstas, ap
tartas ir pasirašytas dar šiais 
metais. Jis įtikino Izraelio ats-

simas, ar visi delegatai i tą kon įQVUS> ^a(j jje sutiktų su sekre-

rių. Jeigu jie iki šio meto neiš
keisti, tai jie paskelbti vever- 
čiais. Japonai visiems bankams 
pranešė, kad iš jų banko pavog 
ta 60,000 Amerikos šimtinių, nu 
rodyti visi (numeriai. Teroris- 
tms bus labai sunku juos iškeis-, 
ti, nes viso pasaulio bankai jau 
įspėti.

Izraelyje kelia 
protestą prieš Dajaną

TELA VIVAS, Izraelis. — Iz
raelio ekstremistų vadas Izrael 
šahakas vadovaująs Izraeliu žmo 
gaus teisių lygai, labai aštriai 
kritikuoja prezidentą Carterįir 
užsienio reikalų ministerį gen. 
Dajan. Jis tvirtina, kad New Yor

PENNEY ATŠAUKIA 
9,000 ŲZVALKŲ

Daugiau kaip 9,000 moteri
škų užvalkų- (pullovers), ku
rie J. C. Penney- krautuvėse 
pardovinėjami nuo 
mėnesio, atšaukta, 
kad jie neatatinka 
niams standartams 
mo atžvilgiu. Vartojimo Pro
duktų suogumo Komisija pra-’ 
neša, kas pirko Monarch eti
kete spalvotą užvaiką ar zipe- 
riu užtraukiamą žaketą, gali 
grąžinti į kreditą arba atsiim
ti sumokėtus pinigus.

gegužės 
patyrus, 
federali- 
degamu-

nori,— Prezidentas Carter 
kad būtų priimtas įstatymas, ku 
ris vyresnio amžiaus žmonėms 
nuleistų šildymo gaso ir elektros 
kainas.

venciją bus renkami ar kai ku
riuos paskirs pati valdžia.

Konstitucinė konvencija pra
sidės mėnesiui praėjus po balsa
vimų ir veiks iki 1979 m. liepos 
mėn., kol galutinai paruoš nau
ją konstituciją.

Pagal dabartinio prezidento 
generolo Francisco Morales Ber 
mudez anksčiau paskelbtą laiko 
tvarkę, legislatures (seimo) ir 
prezidento rinkimai įvyks 
metais.

1980

toriaus Vance pasiūlymu ir pra
dėtų tuojau pasitarimus su Ara
fato atstovais. Iš pasikalbėjimų 
paaiškėjo, kad Izraelis su Ara
fato organizacijos atstovais ne
sirengia tartis ir nesitars. bet 
jie nieko prieš nesakys, jeigu 
Arafato atstovas dalyvaus ara
bų benroje delegacijoje. Kas 
sutiks įvesti palestiniečius — 
neturi esminės reikšmės. Tai 
gali padaryti Jordanijos karalius 
arba Sirijos prezidetntas.

i

— Automobilių darbininkų uni 
jos vadai dabartiniu metu neno 
ri įsijungti į APL ir CIO.

— Bert Lance atsistatydino, 
bet prokuroras nepaleido trijų 
prokuratūros pareigūnų jo fi
nansinėms transakcijoms ištirti.

— Agrikultūros departamen
tas pranešė, kad į maltą mėsą, 
ypač ho dogus, bus prim ai šo- 

i ma truputį maltų kaulų, būtinai 
reikalingų kiekvienam žmogui.

— US Steel bendrovės prezi-

’Ispanijoj šaukia 
partijų vadus

MADRIDAS. — Ispanijos mi- 
nisteris pirmininkas Adolfo Sua 
nez pakvietė visų stambesniųjų Šmi 
lyderius į dviejų dienų mitingą 
ir paprašė drauge su juo aptarti 
“bėdos padėties“ planą, kaip 
išspręsti visai šaliai gręsiančias 
sunkenybes.

Partijų vadų, taip jau socia
listų lyderio Felipe Gonzalez ir 
komunistų Santiago Carillo-pa- 
kvietimas padarytas po to, kai 
Ispanijos Statistikos Institutas 
paskelbė, kad metinė infliacijos 
rata. jau viršija 30 nuošimčių. 
Pragyvenimas vien per rugpjū
čio mėnesį pakilo 3.2%, iki 
20.8 nuošimčių per šių metų 8 
mėnesius. Tai skaitoma blogiau

Pakaitos pasitarimų eigoje 
smarkiai paveikė Izraelio kabi
nėtą. Premjeras Menahem Be
gin buvo ligoninėje, bet gen. Da 
jano pranešimas jį pastate anko 
jų ir privertė tuojau sušaukti 

'mini«*'rių kabinėtą žinioms iš 
New Yorko aptarti. Izraelio mi
nisterial nesutiko tartis su Arą 
fato vadovaujamos organizaci
jos atstovais, bet jie nesiprie
šins, jeigu jo atstovas dalyvaus 
Ženevos konferencijoje.

— Trečiadienio naktį padary
tas susitarimas išsprendė pačias 
sunkiausias Artimųjų Rytų tai
kos problemas,’' — pareiškė Ame 
rikoš diplomatas. — Tvirtinama,
kad Dajanas padaręs dideles nuo dentas pareiškė, kad teks atleisti 
laidas, kad Izraelyje būtų tai- 4,500darbininkų.Negali parduoti!šią infliacija visoje Vakarų Eu-

pagaminto plieno. ropoje.

Prezidentas Carter tikisi šio
mis dienomis aptarti ir susitar
ti su arabų vadais visais svar
besniais Izraelio ir Artimųjų Ry
tų taikos klausimais. Preziden
tas kiekvienam atstovui aiški
no, kad Ženevos konferencija 
privalo būti sušaukta dar šiais 
metais. Jis norėtų dar prieš Ka
lėdas paskelbti Artimųjų Rytų 
taikos susitarimus.
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Log Angeles, Cat
P- Vileišis bendruomenės šventėje I

me leidimo balanse, neteikiąs i 
pagrindo enciklopedijos išleidi
mą rikiuoti j bendruomenės 
bus.

Kugftėjo 25 d. bendruomenė* 
f rente buvo skirta nė vietinės

JAV Lietuvių bendruomenės 25 
metų jubiliejui paminėti. Kalbė
toja* dr. Petras Vileišis, atvy
kęs »š Connecticut. pasakojo, 
kaip 19-0 metais Amerikoje ap 
sigyvenęs ra ’o daug lietuvių or- 
ganiza.ijų, bet tarp lietuvių vie 
nyr,ūs nebuvo. I’ittsburgho sei
me t."k vieno balso persvara nu
balsuota steigti bendrą visų lie
tuvių organizaciją Lietuvai lais 
vinti. Tai ir skaitoma pradžia 
Amėrikos Lietuvių Tarybos.

Bendruomenę steigiant
Aiškino prakalbininkas, kaip 

senosios išeivijos veikėjų buvo 
priešintasi JAV IJet bendruo
menės steigimui, kaip prel. Kru 
pavičius ir kiti Vliko veikėjai 
ragino Amerikos lietuvius nau
ją organizaciją, bendruomene 
vadinamą, čia Įsteigti. Protar
piais prakalbininkas Vileišis pa 
šakojo ir apie savo veiklą bei 
padarytas išlaidas bendruome
nę Steigiant ir jos veiklą palai
kant.

Kalbėjo po sceną vaikštinėda
mas, be užrašų, sakyčiau ir be 
plano, nes kartais pradėtą epi
zodą nebaigęs pasakoti, pereida
vo prie kitos temos, vėliau vėl 
grįždavo prie nebaigto klausi
mo gvildenimo, kurį buvo pra-1 
dėjęs ir nebaigęs.
2' Dr. Vileišis jausmingas kai-, 
bėtojas, tad publikai nei snaus
ti nei užmigti nebuvo kada. Jo, 
pasakytos frazės ne kartą smar
kiais plojimais palydėtos. Ir pu. 
Jilikos buvo susirinkusios gana 
jiaug.
— Kai vadovaujamasi jausmais, 
lengva yra nutolti nuo tikrovės. 
Neišvengė tokio nukrypimo ir 
dr. Vileišis. Pavyzdžiui, aukštai 
Vertindamas, kaip jis sakė, Tąjį-- 
žihiškus bendruomenės atliktus 
darbus (Liet, fondas, dainų ir 
Jokiu šventės, jaunimo kongre
sai), į tą darbą eilę Įpynė ir Lie
tuviu Enciklopedijos išleidimą, 
£uri tikrai nėra bendruomenės 
darbų eilėj minėtina, nes enci
klopedija yra Juozo Kapočiaus 
šu būriu bendradarbiu atliktas 
labai vertingas darbas. Tiesa, 
Wet. Enciklopedijai buvo pas
kirta premija, bet tai tik vien-

dar

Bendruomenės idėja 
mėty slinktyje

Bendruomeninė idėja esanti 
nuo seniai lietuvių širdyse. Jau 
senoji išeivija tos idėjos skati
nama steigusi draugijas. Minė
jo dr. Vileikis Tėvynės Mylėtojų 
Draugiją, vertingų knygų išlei
dusią ir dar vieną brolystės 
draugiją, kuri surinkusi pinigų 
Lietuvos pasiuntinybės namui 
Vašingtone nupirkti. Tai vis pa 
vyzdžiai, kaip nuu seno lietuvių 
širdyse buvusi bendruomeninė 
idėja.

Deja, šitaip prie anų laikų 
draugijų dabartinę Uet. ben
druomenę gretindamas dr. Vi
leišis praleido pagrindinį skirtu 
mą. Senosios išeivijos lietuviai 
suprato vienybės reikšmę. Bu
vo kviečiama vienytis, stoti į 
draugijas, rašytis i susivieniji
mus. Anų laikų organizacijos sa 
vo tikslais ir darbais stengėsi 
kiek galima daugiau narių su
telkti, bet jos. išskyrus kai ku
rias bažnytinių fanatikų drau
gijas, nesisavino visų lietuvių, 
kaip kad daro bendruomene pa
vadintoji organizacija.

I^akalbininkui radus reikalą 
iškelti faktą, jog Amerikos lietu 
viai priešinosi bendruomenės 
steigimui, tad klausimas — ob
jektyvumui gal vertėjo bent vie 
nu kitu sakiniu paminėti, kodėl 
priešintasi, kokios priežastys2

Bendruomenė DP

"Vilniaus VizijaDaiL Mikalojus Ivanauskas

UĖTUVOŠ PAVERGIMO DOKUWAI
teisininkas Jonas Taialas

(Tęsinys) " * ' * ■'

RESPUBLIKOS PREZIDENTO AKTAS
Remdamasis Lietuvos Konstitucija (97 str.) ir Mi

nistro Pirmininko teikimu (1940 metų birželio 13 d. Nr. 
654), atleidžiu Vidaus Reikalų Ministrų ats. br. gen. 
Kazimierą Skučą iš pareigų jo paties prašymu.

Al Smetona
■ Respublikos Prezidentas

- ■ A., Merkys 
Ministeris Pirmininkas

Kaunas, 1940 m .birželio 13 d. Nr. 745.
IŠRAŠAS IŠ;

“Vyriausybės Žinios”, Kaunas, 1940 m. 
birželio 17 d., Nr. 710, psl. 411, eil. 5549.

RESPUBLIKOS PREZIDENTO AKTAS
Remdamasis Lietuvos Konstitucija (97 str.) ir Mi

nistro Pirmininko teikimu (1940 metų birželio 16 d..Nr, 
676), atleidžiu Krašto Apsaugos Ministrų br. gen. -Kazį 
Musteikį iš -įeinamųjų pareigų.

A. Merkys
E. Respublikos Prezidento p.

K. Bizauskas
E. Ministro Pirmininko p.

Ministro Pirmininko. Pavaduotojas
Kaunas, 1940 m. birželio 16 d. Nr. 752. r - - ■

Jie būdavo spaudoje aprašomi, 
buvo laikotarpis,

jos vietą užims Lietuvių Tauti-j gą sudariusieji autoriai savo šir
dyse neturėtų bendruomeninės Na, juk tai 
idėjos, betgi jie rado reikalą kaip kad dr. Vileišis priminė, 
pastebėti, jog kai kurie DP Ame Į kai prel. Krupavičius ir kiti Vli- 
rikoje persmarkiai griebėsi Čia 
gyvenančius lietuvius lietuvybės 
mokyti ir tuo tik pakenkė. •- -• B

Užgrobtas parapijos 
piknikas

Daugeliui naująją ateivią 
didumo, pasipūtimo ir noro tvar 
kyti senuosius lietuvius tikrai tylėjo, kaip pagaliau atsitiko, _ zj-i _ ___ ________________________________

nė Bendruomenė, kuriai turės 
priklausyti kiekvienas lietuvis. 
Stovykliniame gyvenime, kaip 
enciklopedijoje rašoma, Liet. 
Tautinė Bendruomenė tvarkė 
DP vidaus reikalus su teismais 
ir kitomis institucijomis.

Naujieji ateiviai JAV
Bendruomenės oficialus pava

dinimas buvo keičiamas, bet 
Amerikos lietuviams Jnteligen- 
tms buvo žinoma, jog bendruo
menė prisiskirtus “ narius’/ kaip 
enriklopedijoje rašoma, tvarkė.

Turėdami savo organizacijas, 
turėdami veiklos tradicijas se
nosios kartos išeiviu veikėjai

ko veikėjai ragino bendruomenę 
steigti, bet naujųjų ateivių elge 
sys senuosius veikėjus skatino 
priešintis.

i Nutylėtas bendruomenės 
iš.j steigimo susitarimas

Prakalbininkas dr. Vileišis nu

URBŠIO TELEGRAMA
IŠRAŠAS iŠ:

“Rytinis Lietuvos Aidas, Nr. 281, 
1940 m. birželio 16 d. Sekmadienis, psk 6.

netrūko. Pavyzdžiu utiniu čika- kaip Įsteigta JAV Liet, bendruo 
menė? žinome, jog susitarta: 
Amerikos Lietuviu Taryba ir 
toliau dirbs Lietuvos laisvini
mo srityje, senosios išeivijos 
Įsteigtas Balfas liks šalpos dar- 

rėjo ir pagrindo priešintis veizios .parapijos klebono .sąri- be, o JAV Liet, bendruomenė
.leisti jų yistioTnenipio gyveniĄb' iinią mokykloje lietuvių kalbos dirbs švietimo ir bendrai kūltu- 
! naujus tvarkytojtfe. Jie kvie|e’ painokas p 
naujuosius ateivius jungtis Į Te ‘i^rai

gos 18-tos gatvės koloniją.
Apsigyvenome ten nemažas 

būrys naująją htejviu. Tuoj jiu-1 
tarta ir tremtiniu draugijos sky
rių steigti. Gavome Dievo' Ap-

pradėti. ‘

MINISTRO URBŠIO VL 15 D. 14 YAL..
TELEGRAMA >. g * '

Lietuvos, užsienių reikalų.
kvos- birželio 15.-d. apie*T4’.yat<^i^untė.-tdkių.-belegwaąc 
“Sovietu Sąjungos -liaudieš kOEfeišarų 4aiybbs4^irihiiiin- 
kas ir. užsieniųc reikalų- komisaras'-MekBtovas-^įteikė įto- 
kiuš’ 'reikalavimus:' * ‘tt f' So'vietu'^ajW^'
birželio įo^j&Aįąl. pppif^per^į^tji^^Įą^eęe vie
tose — Eiši^ųos^ ^Dniskinietaiesęy^S^dągojo stotyjej 
Druskmimkėlfudse. 'Dukšte '^ifx ^abAdeje.:*’ 2) atskiroj 
Lietuvių .Meną- perėjusios. -. Sąjungos iAriuoųie- 
hės dalys Įžengs Į Vilnių,
ir Šiaulius; 3)-kiti dal^
nių išsiskirstymo: punktai** buš* nls^tyti susitarus iš ŠoĮ- 

- vietų Sąjungos pusė£ -g’eneTofui -Pavlovai ^tf^š3^Lietuvos 
pusės — generolui Vitkauskui; .4) gėneroIsg_PayĮ.ovaš 
su generolu Vitkausku susitiks Gudagoje.stotyje birže
lio 15. d. 8. vai. .vakaro; nepageidaujamiems.nesusiprati
mams ir konfliktams išvengti Lietuvos; valdžios orgak 
nai tuoj Įsako kariuomenei ir gyventojams netrukdyti 
Sovietų Sąjungos kariuomenės judėjimo Liėtirvoš teri
torijoje”. Elta. ‘ N

1 . -ros darbą. •• 
„ _ _ t

verta Kriz.1.1 . ,,. • To negana. • Atsirado pianinu I
Enciklopedijos ^s-.organizacijas/jas stipri#,į.mk^;
išoma, jog ka- Q’kai .kūnas net 1 savo ranl^s, sidarė “tremtinii/Lchoras.* C 
okietijoje ątsi-1 •’ f* i ristai pasikartojo Rietuve j mokslapie taiiiė užšinliritifp'tik kart-

naujuosius ateivius jungtis ĮJubiliejų minii verta grįžti 
Į praeiti. IJet. 1 
penktame tome rašoma, jog ka
rui, tebeeinant, Vokietijoje ątsi 
dūrusiifs benamius vienur tvar
kė Berlyne veikusi Lietuvių Są
junga, kitur — vietos komi te-- rie ■. jautėsi »esą pranašasni, * 
tai, trečiur — abeji drauge.

Gyvenau Augsburgo PD sto
vykloje. Buvo komitetas, buvo 
ir Lietuvių Sąjungos skyrius, 
bet tasai labai mažai narių te
turėjo. Panašiai buvo ir -kituf 
— sąj'unga nesugebėjo narių I imtas DP Įstatymas/kad tie be 
skaičių padidinti. I namiai galėtų Amerikon atva-

1945 m. rudenį sąjungos dele- žinoti.
kartinis lyg simbolinis Įnašas, gatų suvažiavimas iškėlė aukso j Nemanau, kad “Pėnnsylvani*- 
lyg lašas jūrdjė, tame didžiulia- mintį — sąjunga likviduosis, bet jos Angliakasių Lietuvos” kny-

O kaip elgėsi naujieji a 
viai? -Nėmažži buvo tokiu,

U
į:ŠU 

sidarė “tremtiniu’Lchoras.* Cho-'

mintingesni negu tie senieji i$- 
tuviai, kurie sugebėjo čia knygių 
.išleisti,, bažnyčių pristatyti, Lię- 
tuvbfe laisvei nemažai dolerių ša 
.rinkti ir pravesti, amerikiečiu 

i tat-įie ^Ėritacijąt kmu pri-

DEFENSE
3ONDS1
STAMPS

: WWW

žinome, jog bendruomenė su
sitarimą sulaužė, bet jubiliejaus 
prakalbininkas neturėjo drąsos

kartemfš vos ne^ėrkčfanias'Į'yie- 
nybf-safukė. ' ;/k

Pora sakinių, lyg netiesiogi
niai, prasitarė ir . apie bendruo
menės politinę veiklą, aiškinda
mas, jog ir per dainą einama Į 
politiką. Esą, prezidento, žmona 
i Dainų šventę atvyko ne dėl ko 
kito, kaip dėl politikos. .

Ir antras bendruomenės poli
tinės Veiklos paminėjimas — tai 
visų remtas žygis Į Vašingtoną 
ir dėl to bendro rėmimo, kaip 
prakalbininkas išsireiškė, nei 
Alto, nei Bendruomenės, nei Vil
ko karūna nenukritusi.

Minėdamas senųjų pasiprieši
nimą bendruomenę steigiant, bet

1 e i vttf’ ,'Jmišidkė'1 ’' ‘ ‘Prieš ■
'Į’ąyo.Jaltoriij?’.ir, dar,.yĮęną kitą- 
giesmęlę;;Pąsiprąšė 'klebono, kad. 
leistų, per, vienas, mišias giedoti. 

. Giedojo vieną, .antrą,. gal ir ■ 
trečią sekmadienį, bet parapijos 
vargonininkas, padarė* “demar-' 
šą” -klebonui,, keldamas- klausi- ‘ 
mą: kodėl tie DP atskirai gieda, 
kodėl jie nestoja .į parapijos 
chorą?

Tuo ir pasibaigė “tremtinių” 
choro giedojimai, '"bet reikalas 
susipainiojo ir prasidėjo arši 
kovą prieš kleboną, Natšūš dy- 
piikai susitarė net parapijos pik 
niko stalus užgrobti,: tn6 klebo
ną boikotooti. Pris*i£atfnino' mais 
to,- prisipirko gėrimą,'ankšti nh- f 
važiavo Į Vytauto diržą, status I nutylėdamas naujųjų ateiviu el- 
užėmę vaišinosi, iš pikniko vir-! gesib neigiamą Įtaką ir hulylė- 
tnvės ir baro nieko’ nepirko ir I damas, jog bendruomenė sulau- 
krtiems piknikaūtojamš stalų J žė susitarimą, prakalbininkas 
neužtesido.

Ir šitaip akiplėšiškai kai ku
rie naujieji ateiviai -ne' tik mi- 
nėtojė parapijoje elgėsi; bet pa
našiu įvykių pasitaikydavo ir 
kitur.

• Vileišis prisistatė esą beveik šim
taprocentinis bendrubmeninin- 
kas, nors aš tą bendruomeniriin- 
ko titulą linkęs ir tarp kabdčhj 
patašyti.

(Bus daugiau)

“ĖYBARTV AKTAS”

PASSBOOK 
SAVINGS,, 
the best way to Mve/egdaHy!

aad

Quarterly 

OUR SAVINGS 

.certificates
EARN UP TO 7%%

see us for 

financing. 
' AT OUR LOW RATS

222 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, BLUNOIS 

Pmi KAZtxitsru, PrtdJfni Fbėn«t VTrftal* 7-7747
SOVRSi MOTU-Tue.Fr 1.9-4 Th ar. 9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

(Vytis) - ; ' -
Remdamasis Lietuvos Konstitucija (71 sif.) 

du Ministrui pihnininkui Staiiišldviii Lo’ždriiičitii^inSne 
pavaduoti ' . " -. 4 (

Kybartai, 1940 m. birželio mėn. 15 d. - -
(pas.) A. Širietona , . j

Respublikos Prezidentas > į
SMETONA PASKIRIA MERKĮ . . f l

“Išrašas iš ‘‘Vyriausybės Žinios” 1940 -m;
birželio 16 d. Nr. 709, psl. 409 -r 5540. ' - |

RESPUBLIKOS PREZIDENTO AKTAI — i
Ponui ats. pulk. Įeit. Antanui Merkiui . f
Minitrui Pirmininkui ■ i \ • į~

Man sunegalavus, remdamasis Lietuvos Koristitu-- 
cija (71 str.) prašau Tamstą pavaduoti mane Respublikos 
Prezidento pareigose. _

A. Smetona 
Respublikos Preridefitaš.........

A. Merkys
- k • *** * **-’

Ministeris Pirm minkąs • ? -
Kaunas, 1940 m. birželio 15 d. N n 751. ' v ,

" • ‘ ..ji

(Bus daugiau)
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ArtojasPetro Rimšos

AIDAS IŠ NAUJORKO

TaupyRite dabar

Baskai to*

TURINTI DIDELES ATSARGAS

noe 
tioe

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

Investavimo knygelės 
neša

icago, III. 60608

deira Beach, Penell Park, Se- 
minol apyl. Porto Beach ir Lar-

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

B'alfo 143 skyr. St. Petersbur- 
'■ge vykdo visą eilę rudens va
jaus darbų.

Vajaus atidarymas įvyko -š. 
’-m. spalio mėn. 5 d. trečiadienį 
;su išvyka į gamtą Senienole 
Parke Nr.- 9 paviljone, buvo karš 

|ti pietūs, turtinga loterija, šo- 
fkiai -ir žaidimai. Antra išvyka

. > NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. 'J.AugustaičioANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psL

'■ minkšti „viršeliai .._ —_______________ ____________ 52.50
2. J.AuguštaičioV- VARDYS IRŠOVA APIE RAŠTIKIO AT-

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai____________ $1.50
3. .Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI
MAIS; T (M psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai____$2.00
Į Vincas žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 

■ ; itiihkšti viršeliai, 52 psl. __ ._____ ____ ___________ $1.00

NAUJIENOS, CHICAGO B, ILL.— Friday, October 7, 1977

mokėti bankams dideles palu- mės 
kanu sumas iš miesto ižd 
tuomet nebūtų buvę taip sunku 
ir m.esto sąmatą subalansuoti.

Jonas J. Gaidys
(Bus daugiau)

Marijos šeškauskienės • 
įpėdinių dėmesiui

Nesenai Baltimorėje mirė Ma 
rija šeškauskienė. Amerikoje ži 
noma kaip Mary A. Sheskas, ku 
ri paliko šiek tiek turto. Yra ži
noma, kad New Yorko apylinkė 
je prieš kuri laiką gyveno jos 
giminaičiai Pranas ir Aleksas 
Šeškauskai, taip pat žinomi kaip 
Frank ir Alec Sheskas.

Ieškomieji ar apie juos žinan 
i malonėkite rašyti Lietu- 
Generaliniam Konsulatui: 
Consulate General of Lit
huania 41 Wet 82 Street 
New York. N. Y. 10024.

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, Hlinois 60608

2. Ona Kindurienė su Vaškiu 
lanko. Gulfporfė gyv. lietuvius.

3. P. Š. Bakutis, P. Vaškienė 
lanko Bella vietoje gyvenan
čius lietuvius.

4. Rožė Plepienė — Vina del 
Maro.

Taigi baltininkai nesigaidėda- 
mi savo laiko ir išlaidų renka 
aukas eidami namas iš namo, 
nęs tikslas yra (Įdarus padėti 
savo broliams ir sesėms varge 
esantiems, tai yra mšsų šventa 
pareiga

Todėl rudens vajus yra vyk
domas, kad paremti į vargą pa
tekusius lietuvius senatvės pri
slėgtus, netekusius laisvės, alks
tančius Ir vargstančius mūsų 
pagalbos laukiančius Sibiro 
tremtyje, Lietuvoje, Vokietijo
je, Lenkijoje ir kitur netrūksta 
jų. Baltas stengiasi kiekvienam 
lietuviui patekusiam Į vargą 
padėti. Balto išgalės priklauso 
nuo mūsų duosnumo taigi yra 
kviečiamas kiekvienas lietuvis 
prisidėti prie geraširdiškos pa
galbos.

Artimo meilė telydi mus... 
Skyriaus pirmininkas yra Jo
nas Valauskas

Programoje — meninė dalis,į 
kurią atliks dain. N. Paulauskai Į 
tė ir Amerikos kariuomenės ma 
rinų korpo būgnininkas B. Viliu 
nas, atvykęs iš Wisconsino. Vai 
sės su šaltais užkandžiais ir šil-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

(Tęsinys)

Privačių butų nuonrninkai strei
kuoja — miestas nebankrutu'oja

Majoras Linsay reformavo 
nuomos kontroliavimą, o iš New 
Yorko miesto kandidatai, kad 
juos išrinktų į Assembly, žadėjo 
dar sustiprinti nuomos kontro
lę. Pavyzdžiui vieno kand dato 
spausdinti žodžiai: — ...strong 
Rent Controls must be main
tained! (Pabraukimas yra ori
ginale) .

New Yorko State' seimelis, 
matydamas, kad pats New Yor
ko miestas nesusitvarkys, nu
tarė miesto nuomos kontrolę 
panaikinti kiekvienam tam bu
tui,-iš kurio išsikraustys gyven- 
tojas.

O bolševikų agentai smarkiai 
sukruto kurstyti trukšmo mė
gėjus ir sukėlė nereikalingo 
triukšmo. Buvo net siūlymas 
New Yorko miestą paskelbti at
skira valstybe. Buvo nešiojami 
ir kišami po durimis kurstanti 
spausdiniai, steigti būtų, nuomi
ninkų unijas. Atvykę agitatoriai 
steigti unijas šūkavo, kad jie 
gali kiekvieną savininką palikti 
be namo; gali paskelbti nuomos

LADIES .AN & fl 8 NTL Ė ME N
Hair formula JIB Is PatėūlodTNrtt2&rIahd atodT W 
Registered in, USA, CatMudK EanHA It Daadruft, FsJliar 
Hair, Itching scalp. Splitting endi strengthening HAIR, Root 
growth, and restoring NATU RAU HAIR COLOR. Using JIB you 
will never be BALD or GH.BT* Guaranteed. Listed In*
Druggist Red-Blue Book. Dfu^s-Chetniitt Order STRAIGHT 
JIB LAB.: J SU 1*44) W. 47th SU So. SOtB
Ave. & 14 th SC, Cicero. BL, 1147 N. Ashland Aveu, 2834 
Milwaukee Ave^ Chicago, HL - JIB Medici©e liquid 8 ox* 
16 week supply — |6.0$. Money Order, postpaid. Send. Todayt

LABORATORY, 1437 So. Ave^ CICERO, ILL.

nemokėjimo streiką ir panašiai. 
] Ir tikrai viename, kitame di
desniame name ar bloke buvo 
įstrigta unijos, miesto supla
nuotas nuomos pakėlimas, tuo
se namuose laikinai užblokuo
tas. O vėliau kai kur buvo pa

skelbta keli nuomos nemokėji
mo 
se namuose.

Rent Stabilization Law. bu
vo išleistas 19f>9 iii. ir apėmė vi
sus butų namus, statytus 1947 
m. ar vėliau. Nuomos kontrolė 
šių namų negalėjo kontroliuoti. 
Su šiuo įstatymu atsirado lyg 
ir antra nuomos kontrolė. O 
butų namų statyba beveik su
stojo.

Jeigu nebūtų sutrukdyta na
mų statyba, būtų statytojai pri
statę daug būtų ir jie būtų at
pigę be nuomos kontrolių.

Miesto gyventojai, kurie tu
rėjo galimybę sutaupyti šiek tiek 
pinigų, pirkdavo nuosavus na
mus už miesto ribų, išsikeldavo 
ten gyventi ir taip išvengdavo 
didmiesčio didelių mokesčių bei 
kitų suvaržymų ar nemalonu-, 
mų.

Biednuomenė ir visū šelpia
mieji niekur neišvažiuodavo, 
bet dar atvažiuodavo naujų iš 
kitų mažesnes šalpos mokančių 
vietovių. ■ Toki veiksmai miestą 
skurdino ir jo valdžios išlaidas 
taip pab didino.

4. Nepaskelbtas streikas

Negirdėjau, kad kas būtų skel
bęs mokesčių nemokėjimo strei 
ką ar New Yorko miesto val
džia būtų viešai pripažinusi mo
kesčių nemokėjimo streiką.
Betgi,, kai nueidavau sumokė-’ 

ti miestui mokesčius prieš-7 mę-; 
tus, turėdavau ilgai stovėti ilgo
je eilėje.' O paskutiniais trejais 
metais eilių nemačiau prie mo
kėsiu. mokėjimo langelių., .Ne 
visi namu savininkai mokesčius 
mokėjo. Gal- būt dėl nuomos, 
kontrolės ne visi ir pinigų už-] 
lėktinai turėjo.

5. Miesto valdžia prie bankroto 
slenksčio

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

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliaį ---------------- $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, ŽEMAIČ1AŲ ETNOGRAFIJA

166 psL minkšti viršeliai ___ _________ _____

Atekae Akro* uyt> apnboti pwlrattnlc 90 QKS-135P) metų 
■M betartų (yvenlnų ir jų atliktoj darbui 864 pat Kaina 
steido Asarikw Ueturfų Inorljoa Draugija. _ ,

KaMeta ajrtibrta pirmai Chlcagon atvaMave» Uetavli, pirmo* 
♦tf. feataniMM. ta fTKHTatazaotaa ialpoa draugljoa, itatytog bri- 

‘ * rlao boro 121. 41 teatro draugija, 48 
d ir 314 raikleanlų Įmonių Mognfl* 
ikų. aocalllitlnių. LaiiramanUkų ir 
Utelgtoa mokyklos, ikaJtykloa, ban-

MorintJajl Mą knygą Jstayb. pralotai parašyti čekj arba Money 
Orfcrt • 7*, ' 1

^ . AMKEIKOa LIETUVIŲ STORUOS DRAUGUOS 

vardu fr pasiųsti:
171$ 8«,vHatetad 8Ū CMeara, m.

J. SARAPNICKAS -

i Kanados
3- St. Catharines paminėjo

. z//c;; Tautos šventę
Š." m. rugsėjo 11 dį K. L Ben- 

•drubjueh^i pastangomis buvo 
suruoštos Tautos Šventės pamj- 

3 prasidėjo 10 vai.
pąmaldoįriis vienuolyno koply
čioje ' dalyvaujant organizaci-1 

fįdms šu vėliavomis; Vienuoly- ‘ 
Yio viršininkas kurt. Juvenalis i rusU 
Liauba panieksią skyrė Taūtosj payciįgioje Lietuvoje, 

.■’.Įvėątės . reįkšmėi. > 1--------4_
Liėluvds Didžiojo kuhigaikščioj 
‘Vytaute pastangas Lietuvą pa-i 
daryti galin ga karalyste. To-1 
liau-savo pamoksle kiek ilgiau paskaita. Antroj 
-Sustojo;;nagrinėdamas dabartį- įvyko V .Bieliūno

|kas protestuotų ir reikalautų 
Lietuvai ir lietuviams laisvės...

Juvenalis Liatiba OFM drą
siai/ he tik švenčių metu, bet 
dažnai iš sakyklos skelbia Lie
tuvos. ir lietuvių kančias sovie
tinio . komunizmo okupacijoje. 
Jei daugiau tokių Juvenaliu bū
tų, nebesuviliotų sovietų agen
tai mūsų lietuviško, laisvėje au
gančio jaunimo vykti į sovietų 

komunistų imperialistų 
:, Vilniaus 

reikšmei. Paminėjo 1 universitete, lietuviams komu- 
' nistinti ir rusinti ruošiamus 

pionierių” kursus
"Vėliau sekė archit. V. Zubo 

šventės dalis 
sodyboje, 

lietuvius kankinančią žiau-j Esant gražiam orui susirinko 
geras būrys svečių ir parėmė 

j veiklą. Bendruomenės 
A. šetikas, J.

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

JO, VISUOMENES VElKtJO IR RA3YTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gv««*o — MINTYS IR DARBAI, 25P p»L, ItaMMfini* 1908 

metų (vykiu*, Jablonskio ir Totoraičio jaunu dienas Ir 
rttptalmą. ______________________________

Dr. A. J. Gvtwn — DANTYS, jų prieMUra, sveikata ir grožla.
Kietais virbeliais, vietoje 24.00 dabar tik __________
Minkštais viriellals tik __________________________

Dr. A. J. Guuan — AUKŠTA KULTO RA — ŽIAURŪS ŽMONIS,
Kelionės po Europą (apOdiial. Dabar tik _____ '

Galinu taip pat paltu, atsiuntus ėak| arba mooay arAarį, prt
nurodytas kainos pridedant SOc. parsluntbna flUaldama.

NAUJIENOS,
1733 So. HALSTED ST, CHICAGO. ILL. WW8

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

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

giaū. Pavyzdžiui, New York 
Į City Health and Hospitale Cor
poration.

Atskiri departamentai yra in- 
corporuoti, Het taip, kaip N. Y. 
miesto nuosavybė, bet pajamos 
kaip atskiras biznis ir atrodo, 
kad verstųsi savarankiškai irt 
neprivalėtų būti remiami ar ne
privalėtų paremti bankrutuo-

i jautį departamentą tiksliau sa- 
streikaL■ bet tik atskiruo-, fcant, miesto valdžią. Ar tai nė

ra kieno nors iš anksto numa
tyta, tokiu skaldymu 
bankrotu privesti visą 
ką prie bankroto ar žlug

N. Y. miesto valdžia paskuti
niais metais nuolat skelbdavosi, 
kad bankrutuos, bet parduoti 
miestui priklausančius butų na
mus ir turėti dvigubą naudą ne
bandė ar dėl savotiškų incor- 
poracijų negalėjo. Vien mamų 
išpardavimo veiksmu ^miestas 
galėjo įsigyti pinigų ir išmokėti 
skolas bankams. Išmokėjus 
bankams skolas, nebūtų reikėją ta vakarienė. Veiks bara.

,fią Lietuvos okupaciją. Nu- | 
$v|etė Sryietų komūnistų deda- B-hės 
-irias/pastangas palaužti ’ tautinį 'valdybą sudaro 
^pasipriešinimą ir tą. gudriai SU-[ Paukštys, J. Skeivelas ir J. že 
planavo atlikti* per lietuvSšką niaitis.
jaunimą-esantį; laisvame pašau- j _______ ■
fyjė;'i'Grtėžtai!' pasisakė .prieš . . j. .
įubšs;- -kurie vyksta į, Vilniaus ST. PETERSBURG, FLA. 

?ĮmivereįtėIų/,hėva-Tieturių kal
bos, pasitobulinti. -Jei okupan- 
itui tfūpeliį:ka'd.:.IietUYiai nepa- 
jnįi^tų -lietuviu: kalbos,: rašto, te
gu ’ pasirūpina.’ ištremtų lietuvių 
į Sibirą ir'ten rusinimą lietuvių 
j aUriimū,; / teikia.galimybės; Si- 
įrird. ‘jaunimui .Ipašimokihti lie- 
iūyjųkali»š, ^štb;.;./ / - J
Soyičtai/r)]į gamtą bus lapkričio 9 d., tre- 

skiria lėšas’ ,y|En5au^, Padienį toje pačioje vietoje. Po 
iuttivereitetdj kursams,kad ’ at-3 pirmos išvykos Į įgatntą thus; 
.vykųsiain'S laisvo' pasaulio lie-įvykdoma vajaus rinkliava lan- 
turiŠ^įnjaūaimui'per gudrius,. kant St, Petersburgo lietuvius 
-sovietams' fernaujančius. agen-! po namus, yra sudarytos ke- 
tūs, išplautų: smegenis, padary- turios grupės: '

’tų . nebeatspariu prieš Lietuvos l.P.’ O. Galvydienė su Jonu 
;tikį^an^lF.’‘Ię<ddsefia-jar lietuj Valausku, lankosi St. Peters- 
^ų/į kariai' , išmirus nebebūtų .burg Beach, Trešiur Hand, Ma-

ulinys. šokiams gros A.
O Markausko orkestras. Meninės 

;rogr mos metu bus įteiktos do 
vanos ir pereinamoji taurė kuo- 

įpos 1977 metų šaudymo varžy- 
į bų !: imėtoji ms.
] Kuopos nariai kviečiami, pra 
jšorni neatsisakyti talkininkauti* 
'organizac nei komisijai, aukoti 
idovan s laimės šul’niu ir šeštai I
Į dicn- sp l o d. svečiais, 
artinr: siai\ 1 e: pa.:ist. maisš gau 

Isiai dalyvauti parengime.
Kvietimai gaunami pas V. 

/inkų tel. 776-7579 ir pas K.
ų s k a m b i n: i n t ket v i rtad ie* 

no, penktadienio ir savaitgalio 
v; k rais i Vyčių salę, telefonas 

9495.

New York miesto valdžia yra 
gana turtinga. Turi Įvairaus 
didumo ištisus butų namų “mies 
telius” mieste. Taip pat nuola
tos stato naujus butų namus 
apie 14 aukštų aukščio. Kitokį 
miesto turtą čia neminėsiu, nes 
šie rašinėliai nėra tam skirti.

Namus stato atskiras N. Y. 
miesto departamentas ir staty
bai turi pinigų. Tokių atskirų 

Valdyba departamentų miestas turi dau-

Plaukiojimo sezono 
užbaigimo pobūvis
Kaip jau buvo pnske’bta šių 

metu Generolas Tadas Dau
kanto jūrų šaulių kuopos, 
plaukiojimo sezono užbaigsimo 1' Vid 
Rudeninis Parengimas įvyks sr 
lio mėn. 29 d., Vyčių sąlėje. P 
rengimui organizuoti komisija Į y 
deda visas galimas pastangas, 
kad kuopos rudeninis pabūvis, 
kaip ir prieš tai buvusieji, tin
kamai būtų suorganizuotas ir 
sėkmingai pravestas. Parengi-, 
mo organizacinė komisija š. m. 
rugsėjo m. 25 d. pasiskirstė dar 
bais: V. Zinkus ir K. Vidžius rū 

(pinasi kvietimų platinimu, N.
* tekiu. yjartinkus baro suorganizavi- 
Amen-imu ą Aniulienė talkininkau 

iino?-jant L. Litvinienei, G. Kuzmie-j 
nei, G. Martikienei ir kitoms-į 
svečių vaišėmis, B. Aniulis ir 
G. Kuzmienė laimėjimų suorgani 

žavimu. I

naujienos

NAUJIENOSE GAIJMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ . ' 
flataptete1 w himtltate Ir p*v*fk»lai» aprašo Pamarį tanas (• ; «JwaMy«:lr ®an»ta« Hotavišiąr vietovardžių sąrašas. Knygos ; tefakSi viršollaL ; >



r? .so

$4.00
$31.UU

$30.00
$16.00
$3.00

Naujienoa diu kasdieu -TMrMim 
sekmaaierms. Leidžu Naujienų Ben
droje. 1739 So. Hained Bu 
111. 60608. Telei. HAymartčl 1-610U

Pinigus reikia liūsti pašte Hones$28.00
$14.00 Orderiu kartu 1U ntkalryrnn

$30.00
$16.00

$8.00
$3.00

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year, $16.00 per 
six month, $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year, 
$14.00 per six months. $7 00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

io cents per cody

Dianraicic kainos:
.hicagnje ir priemiesčiuose:

{ZeULLua _ _____________
pusei metu ____________
trims menesiams _______
vienam mPneMiui

salose JAV vietose:
(uelanib_______________
pu^ei aidu .________

NAUJIENŲ raštinė Atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, noa

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
indams _______
pusei metu ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
pusei metu ___
vienam mėnesiui
metams ______
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Garbinguose rumuse reikėtų garbingai

f rf If ir/r,
UIT/Jf

Čiurlionio galerijas paveikslų nukmaūkimą. Kodėl Jė- niu”? Ar irtaiRaitote jė
zuitai šitaip pasielgė, — sunku išaiškinti. Šiuo savo el
gesiu jie labai daug pakenkė jėzuitų-vardui. Tie keli 
paveikiai neapsimokėjo, sukelta bloga valia jiems bran
giau kainavo, negu paveikslai 'r. '

Tuščią panegiriką parašęs samdinys išskaičiavę, 
kiek jėzuitų centre buvo susirinkimų, kiek vaidinimų ir ■ 
viešų paskaitų. Bet jis būtų itikinančiau parašęs, jeigu 
būtų usžiminęs, kad ten buvo rodomos ir okupuotoje Lie
tuvoje sovietų valdžios specialiai samdytų agentų sukti 
filmai Niekas jėzuitams tiek nepakenkė, kiek padarė ta 
didžioji ir spontaniška Chicagos lietuvių demonstracija, J

sitarnawimu katalikybei? Dauge
lis ja»ą darbais- pasipiktino, bet

jeigu jis išdrįs pasakyti anks
čiau vardintais klausimais- “Drau 
ge” tiesą. Ar kanu Kezys vertas 
kankinio vardo, parodys netoli
ma- ateitis.

(Pabaiga)

į praeitais.metais vykusi prie pačių Jėzuitų namų Chira-

RESPUBLIKONU 
IŠVYKA

F -

Kasmet, besibaigiant vasarai
E

narkotikų apsisaugoti. Net ir kariai veteranai, statydami 
Nežinomam Kariui paminklą, nuėjo į jėzuitų kiemelį, vie
ton platesnės ir prienamesnės vietos milžiniškoje Chi-

gos lietuviai protestavo prieš melu paremtų filmų rody
mą lietuviško “Jaunimo centre’*. Didelę lietuvių daugu
mą, visko netekusi, bėgo nuo sovietų karo jėgų ir polici
jos ,o čia dabar jėzuitai, lietuvių nuotaikų nesuprantan- 
tieji, tiems patiems lietuviams bandė rodyti, kaip pa
vergtoje ir kenčiančioje Lietuvoje lietuviai dainuoja ir 
“tautinius šokius” šoka. Kodėl jie tuos filmus-leido ro
dyti, iki šios dienos įtikinančiai nepaaiškino.

Dar daugiau nuo savęs- lietuvių katalikų jie atstū-
J d mė, kai labai jau nelietuyiškai pradėjo aiškinti kaip tos: 

| i demonstracijos lietuviai katalikai stengėsi išvengti.
** 'Akinimas buvo nelietuviškas, nekatalikiškas ir visai ne-ironomas šaHtarasiauke.spir^- 

o _ 2.’". - lietuviškas šviežias dešras,
•, jeigu tuose rūmuose čia suminėtais atve- Atvykdaiaos- ponies, vienos r už 

kitas, atsivežė skaaesnius- pyra- 
gus ir. kitokius- skaBumyniis.

kunigiškas. Būtų nereikėję kalbėti apie garbingus lietu
vybės rūmus.
jais garbingai būtų pasielgta. ■i '■ .«

su važiuoja šeimyniškai pabeud-

. nūffibo- aktualijas- č .
Gražu, kad- Lemonte gyvenan

tis lietuvių respublikoną, pirmi
ninkas dr. Briedis-ir ponia to
kiam suvažiavimui perleidžia vi
są savo puikią rezidenciją, 

t Ponai Briedžiai, sutikdami 
svečius^ visų prašė jaustis, kaip 
namuose, aprodė šarvo gėlynus, 
dai’žes ir kvietė pasiMnaguriau- 
ti raudonomis avietėmis. Ag-

Vargu ar rasime Chicagoje bent vieną lietuvį, kuris 
norėtų lietuviams jėzuitams pakenkti arba sudaryti sun
kumų jų administruojamam Jaunimo Centrui. Ant jų gagoje, 
akies neturi tiktai tie, kurie suėjo į artimą kontaktą, 
jaučiasi nuskriausti, susipainžę su jų vedamomis opera-Į tas jėzuitų centras liks atmintyje visam gyvenimui. Vie- 
cijomis bei metodais, bet nuskriaustieji dažniausiai tylimi ten mokėsi kalbos ir literatūros dalykų. Kiti klausėsi 

paskaitų ir dalyvavo minėjimuose. Treti posėdžiavo ir 
svastė visus Cnicagos lietuvius liečiančias problemas.

Visi stengėsi padėti jėzuitams. Daugeliui jaunesnių

V. BALČIŪNAS MD. . ‘

Kankiniai, Šventieji ir Prakeiktieji.
(Tęsinys)

Jeigu būtų ateitininkų atsto
vas atvykęs, gal jis būtų-buvęs 
išrinktas komiteto pirmininku, 
bet neatvyko. Buvo išnuomota 
McCormick place balandžiu. mėn.

♦

ją ir t. t. Tegul jos veikia ir lin 
kiu joms kuo geriausios sėkmės. 
Bet turiu jų atžvilgiu tiek pasa
kyti, kad kai kurios skelbia bęn 
dradarbiavhną su komunistais, 
šitam aš tai visu 100% neprita
riu.

rijomis bei metodais, bet nuskriaustieji dažniausiai tyli. 
Skriaudą nurašo Dievo garbei, o kartais ir Tėvynės labui, 
ir nieko nesako.

Nieko ir mes būtume nesakę, jeigu marijonų samdy- Kiekvienas norėjo padėti pasišventusiems *. dvasiškiams 
tas politikas nebūtų aną dieną perdaug perlenkęs lazdos.:auklėti.jaunimą, apsaugoti jį nuo didmiesčio nelaimių i^j “Draugo” admi-1 '
Jis moka parinktu laiku paleisti insinuacijas, įtarti nie- padėti išsaugoti lietuvybę. Visi stengėsi padėti, kad ^-(nistratorius kun. cinikas savolkalauju ir nenoriu. Mano ir ki- 
ko nekaltus žmones, net krašto prezidentus ir katalikų ^ai ~ as centras gaiėtų išsiversti, apsimokėti ir siekti užsi-j.|aj§jcu prisižadėjęs įdėti skelbi- tą mūsų darbuotoją suruošta 
bažnyčios aukštus pareigūnus. Paprasti nuoširdūs kata-*^r®^^ *r yiešai paskelbtų tikslų. Bet šiandien kiekvienas j mus į “Draugą”, paskutinėmis paroda 1975 mt. Milwaukee Folk 
likai lietuviai niekad nebūtų drįsę taip pasielgti, bet ma J jau .žinome, tame skaičiuje ir patys jėzuitai, kad lietuviai Į dienomis-įdėtą čekį už seimas Fair buvo mrf^uota, jfcta į 
rijonai jaučiasi iškilesni, jie įsivaizduoja, kad gali leisti J^u negyvena tomis nuotaikomis,. kokiomis jie gyveno Į. ^kur °^ini-
savo samdiniams užgaulioti net pačius aukščiausius dig-'Pi*mu°ju naim2 statybos, aukų.rinkimo ir pasiaukojimo„s parej§^ė, kad už nedėji- 
nitorius. Be insinuacijų, jis moka nukrypti ir kiton kraš- laikotarpiu. Dėl lietuvių nuotaikų pasikeitimo kalti yra f j-am duoda kai kas dvigubai 
tutinybėn. Jis pradeda girti kas pagyrų nereikalingas, patys jėzuitai, o ne lietuviai. Visą, tą laikotarpį jėzuitai daugiau.
Norėdamas padėti jėzuitams parinkti daugiau pinigu, jis f dirbo su tuo pačiu pasiryzirfiu ir skelbė, tuos pačius tiks- Cinikas rašytame laiške 
prirašo tokių dalykų, kurių jam yra žinomaaiiteojt pu- lus> norėjo lietuviams padeti^bet jų ^elgsena'didelei lateacro ra^-
sė. Lietuviai iš principo nemėgsta pagyrų. Dar mažiau fikos lietuvių daugumai nepatiko, šiandien-jau atsiran- 
jie mėgsta pasigirti. Kada moteriškė pradeda apie save ^a lietuvių, kurie net pradeda abejoti, ar jų-toki tikslai 
labai jau gerai pasakoti ,tai klausantieji primerkia aki.’^uvo pia-džioje, kokius jie lietuviams skelbė.

Jiems didesnės įtakos padaro, kai kiti ją pagiria, bet ne{ • 
kai ji pati gerus savo darbus viešai pasakoja. i.

Chicagoje jėzuitai savo veiklą labai gražiai pradėjo, siūlė veltui salę, prižadėjo saugoti pačius gerausius lietu-.einaTdar 
Jie tvirtino, kad jėzuitų statomas “Jaunimo centras” bus 
visiems lietuviams. Jie norėjo, kad visi prisidėtų prie na
mų statybos ir 
gus pirmųjų namų statybą, jie net lietuvius socialdemo
kratus pakvietė į atidarymo ir džiaugsmo iškilmes Visi 
Chicagos lietuviai noriai jiems davė aukas, ir ne tik naš
lės nešė savo skatikus. Pinigai, kurie priklausė lietuvių 
katalikų parapijoms, apsukrių jėzuitų biznierių buvo 
kreipiami į jėzuitų kasą. Ypatingai stambias aukas davė 
lietuviai katalikai, kurie norėjo ,kad jų prieauglis, pra
radęs gimtinį savo kraštą, rastų čia ne tik lietuviškas mo-

Pirmiausia lietuviai jėzuitai atstūmė nuo savęs dide
lę grupę lietuvių menininkų. Pradžioje juos priėmė,

[grąžino ir skelbimų neįdėjo.
P. B. paskambinus kun. čini

Toliau tas pats kun.
Mil-

toriui sako, kad dr. Balčiūnas 
norėjo, kad būtų Įdėta veltui.- 

.Taigi kun. Cinikas išsižada, S- 
' sigma, šv. Petras išsigynė Kris
taus, taigi ar mes kun. Cinike 
'neturime šv. Perą Nr. 2. šv., 

" Petras savo padarytos klaidos

vių menininžų paveikslus, o vėliau pakeitė salės užrak--toliau. Jis mane laiko- “splinte- 
tus ir atsisakė atiduoti Čiurlionio galerijai priklausan-friu”, sako, kad aš noriu “adver-

:vo pradėta ofieiafioji dįtispkii- 
riai vadovavo Čikagos lietuvių 

: respublikonų jpirmit^iakafe;: inž. 
A.Milūnas. Jis pristatė visą ei
lę garbingų atvykusių svėgsų-ir 
svarbiausią kalbėtoją dr.'Myroh 
Kurbpą, kurs daugiausiai' kalbė
jo apie artėjančią Bfelgraito koii- 
'fereociją. Diskusijose dalyvavo 
r TV - ♦ v -- tt" ' t* - t *-■ *«*_<*t*į»

Populiarumo aš taip pat -narei- u. gra s- “ nr respuolikoiiiį.yeikejas Šonas 
Tafandis-praheše apie, vakaryfcš- 

. čiai įvykusias pabaltiecių ; de- 
morstrįc^įaį kuriose, 
■sžat. reiškėsi stū^^i^Jiį' kari 
pavykusi labai gerai, atkreipusi 
dėmėsi sostines politikierių ir 
(fidSosfoy spairSis.

Oficialiai daliai baigiantį^ ifiž.

rodama 1976 mtl liepos mėn

.lietuviai tokią, reklamą .turėjo? 
i Kai kas džiaugiasi, kad. vietinis 
laikraštis keletą žodžių pasako, 
d jeigu' kuris' televizijos kanalas 
.parodė tai trypia iš džiaugsmo.

niai filmą vėl bus parodyta už 
"50 ar 100 inetų visoj USjV. j-y 

Ar Bicentennial plakatų plė- 
šymas . priskaitomas prie gerų 
darbų, kun. Cinikai? Ar por
nografinio romano išleidimas, ir 
komunistinių filmų • skelbimai 
sudaro didelės garbės rym.ka-

įteikė garbės pažymėjimus. Prie

muzikos buvo dar ilgai vaišin- 
tasi ir poiitikuotat,1 Išvyka įvyko 
rugsėjo 25 d. S. Paulauskas

f
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r prižadėjo visus vienodai traktuoti. Pabai-|čius meno darbus. Seni ir jaunesni menininkai ir lietuvis- jtising”. Tvirtina, kad katafflriš- tulikams? Ar prezįdentieneff
x O . I i ________•_____ *2___ M rvr»rf -mlrTAtotrryn«cr e»iTf-£k*LrA. IVrtR^cr‘ko meno puoselėtojai prašė, nešė ir vežė lietuvių meni-tk?s or^nizaclios|erai susiorga 

ninku paveikslus, kad tiktai vienoje vietoje butų su- darbq Aš turitt prisipažinti, kad 
kaupti lietuvių menininkų darbai, kurie galėtų būti- jokioj organizacijoj, kur skelbs 
amerikiečiams rodomi, o vėliau, kai Lietuva taps nepri-*'bendradarbiavimą su komunis-_ 
klausoma ir laisva, galės būti nuvežti į Lietuva. Nekar-;tais> nedalyvausiu. tir visai nesiorienfuoja Noriu^pa-

*■ "f Kas liečia katalikiškas organi priausti kun. emikoi kas įdėjo
Izacijas, prieš jas niekas neko
voja, jos net visos buvo pakvies-

Ford pikietavimas suteikė Jums 
didelės garbės?

Atrodo, kad kai kurie vienuo
liai ir kai kurių katalikiškų or
ganizacijų vadai yra pasimetę

®fcSF>ftsd$Yęn<£
— BSitų’.'tar 

nyba paskelbė, kad jos nuo 1970
^sasci

to pristatymas ekspresu^ garan

.ną, nuo- sekmadienio liska. galio 
ti pastoviai. Toks pašto prįsta- 
tymas, ikf šiol apėmus AW fnies 
tą, nuo šiol apims 900 miestą. 
Per išbandonąjį laiką visos šiun 
.tos buvo pristatytos laiku, dau- 

- z - . - - - - - - . „ , , ^■■1,JcKrig^au 99 nuošimčiai 24-va- 
skaitoms klausyti, pramogoms ruošti, girtavimui vengti, pasakoja kitiems lietuviams apie raktų pakeitimą ir vysk. Brizgys- pasakė invokacr-įKas padare Kuau Kezį bėgyje,

tosime čia tų ginčų, posėdžių, pareiškimų ir pasižadėji
mų, tik žinome, kad šiandien turime Chicagoj dvi- Čiur
lionio galerijas- ir nuo jėzuitų, atstumtą labai didelę me- dalyvauti Bicentennial minė-1 angelai? Kas vadina komnnis- 

kyklas, bet ir pavyzdingą vietą laisvalaikiui praleisti, pa-inininkų dalį. Visi žinome, kad menininkai netyli.

reklamas apie komunistiniuose 
kraštuose gamintas filmas? Gal

Jie jime: vyčiai dalyvavo, J- K. tais pikietuotojų organizatorius?

A

■

JONAS NAsLICNAS

Prano Čepėno - Naujųjų laikų 
Lietuvos Istorija

kalėjimuose, kiti buvo ištremti į Sibirą ar į Rusijos ka- nių trėmimų Sibiran, dėl kaimų ir viensėdijų degiai- 
lėjimus. 

1
Rusijos valstybės dūmą ir Lietuva

Caras 1905 m. spalių 17 d. manifestu pažadėjo, 
1 nusileisdamas Rusijos gyventojų spaudiniui, dūmą,
kaipo Įstatymų leidimo-organą, be kurios pritarimo

mo, dėl spaudos varžymą dėl pogromų. Dūma pasi
darė beveik vienintelis forumas, kuriame buvo gali
ma laisvai kalbėti apie viso krašto reikalus, Todėl 
įvairių grupių atstovai, jų tarpe ir lietuviai, naudojo
si kiekviena proga dūmoje išsakyti savo reikalus ir 
plačiai panaudoti dūmai suteiktą interpeliacijų teisę.

caro biurokratijai

(Tęsinys)

Bevoliucijos numalšinimui baudžiamieji būriai joks įstatymas neturėtų ga+ios. ~J Rusijos dūmą lietu-j pirmosios dūmos veikla nepatiko
l'.MG m. pabaigoje ir 1906 m. pradėjo veikti Lietuvoje, viai didelių vilčių nedėjo, radikalių reformų iš jos ne-ur netrukus Valdžios žiniose dūmą buvo pradėta vie- 
\ ien Į Kauno guberniją buvo pasiųsta 14 kuopų pės- laukė, nes numatė, jog nebus atsižvelgta į ne rusų’jai niekinti, o caras buvo skatinamas nuo jo atsikra- 
tininkų ir I eskadronai raitelių senai tvarkai atstatytit tautų interesus, ypač turint galvoje rusų 
ir revoliucijai numalšinti. Rusų kariuomenės bau
džiamieji būriai, policijos talkinami
Lietuvą malšindami revoliucinius pasireikimus.

ne
dešiniųjų tytf. Caras 1906 m. liepos 8 d. Pirmąją dūmą paleido,

—------------- ---- f partiją necionalinį nusistatymą, kitą Rusijos valdo-1ueskeiAdarnas naujus (luinos rinkimus. Paleisdamas
. trankėsi po visą>mą tautą atžvilgiu. Pirmąją valstybės dūmą 1906 m.t

kėlė bala irdiro 27 <L sušaukus, laikom a, T ~
/.inoiKse siaubą ir pasipiktinimą, naikino žmonią tur-'yra valdoma pagal konstitucinę santvarką.

Valstybt's Taryba turėjo parengti įslatymus ir i

uz politinius nusikaltimus. 2JJO0- asmenų buvo už
drausta gyventi toje valstybės teritorijoje,, kur ■ yra 
paskelbtas karo stovis. 21y000 gyventojų buvo ištrem
ta j Sibirą ar šiaurės Rusijos gubernijas.

Į antrąją valstybės dūmą, sušauktu 1907 «. va
sario 20 d., atstovais nuo Kauno gub. baro* išrinkti 5 
lietuviai; P. Gudavičius, A. Vovilius, P. Kumely, V, 
Stašmskis iri A. Kupstas. Suvalkijoje valstiečių ’įga- 
Kctimai smtorė daugumą ir jie išrinko j dūmą 2 sa
vo atstovus; A. Bulotą ir P. Leoną. Antroje dūmoje 
kairiųjų buvo iš viso 206 atstovai ir, palvginus su pir
mąją dūmą, jie laimėjo IT2 vietų ,0 kadetai pralai- 
mejo 80 vietų, bet susiblokavę su kairiaisiais, dūmo- 
je susidarė kairiųjų astovų daugumą. įį vLso- 28& ala

Pirmąją dūmą caras nusižengė pagrindiniams valsty- 
, nes nepeskefbė, 

kada bus sušaukta kita durna. Po šio nelaukto caro 
įsakymo dūmos atstovai, susidariusiai būklei išaiš- 

mie- 
!sler aptarę reikalus, paskelbė pragarsėjusį “Vyborgo 
atsišaukimą", kurį pasirašė visi dūmos, kadetų par
tijos atstovai, socialistų revoliucionierių atstovai ir 
lietuvių dūmos atstovai — P. Vitkauskas, J. Kubilius, 
L. Lopas ir Bramsonas, bet nepasirašė kun. V. Jaru- 

. lai lis, C. Milvydas, J. Sabafis Jr J. Girnius. Tą atsi
šaukimą taip pat nepasirašė nė vienas lenkų atsto
vas. Visi 168 Pirmosios dūmas atstovai, pasirašiusic- 

Iji “Vyborgo atsišaukimą” buvo patraukti atsakomy- 
, bėn ir jau negalėjo kandidatuoti į Antrąją durną. Iš- 

sąjū-

kad Rusija jaBi|^s įstatymams arba konstitucijai,

tų. phsikavo. areštuodavo daug veiklesnių lietuvių^ 
tokiu būdu atstatinėjo buvusia tvarką ir grąžino į 
savo vietas buvusius rusu valdininkus. Politiniu kali
mu Vilniaus gub. kalėjimuose 1906 m. buvo ŽJDOO.lda taryba jau siūlydavo carui tą įstatymą pasirašyti. 
Pats Suvatkų generalgubernatorius pripažino, kad re- f Bet caras gakėjo darnos ir tarybos įstatymą atmestų 
voliucinį sąjūdį Lietuvoje pavyko nuslopinti ir seną- nes caras turėjo absoliutinę veto teisę, Rusijos dūmai 
ją santvarką sugrąžinti tik ginkluotos kariuomenės ir 
kazokų pagalba.

Lietuvoje kėlė pasibjaurėjimą caro valdžios vyk
domi karo lauko teismai. Paprastai karo lauko teis-* 
mai bausdavo mirties bausme, kuri skubotai buvo vyk-| 
1' > n Pabaltijos teritorijoje mirties bausmių buvo 334aatstovus, Kauno gub. — taip pat 6 atstovus, 

212, Kaukaze — 195. Policija ir kariniai | gub. — 7 atstovus.
d. aini ii mkn atsakomvlx's nejautė. Lietuvoje per daug demokratų bei liberalų atstovų. Pirmojoje dū-i 

‘m imus su olieija daug visai nekaltų žmonių bu*- moję atsispindėjo carinės Rusijos kasdieninis gyve-1 
\o uzmuš.a h si ista. Daugeliui 1905 m. revoliucijos nimas; buvo kalbama dėl karo lauko teismų, dėl mir- 
\ cik o k k- nukentėti; vieni buvo areštuoti ir kalėjo1 ties bausmių^ juodašimčių siautėjimo, nekaltų žmo-

į JUOS Siūlyti dūmai svarstyti ir priimti. Jei dūmos pri- fegaK,|o slTsirfnkrf Suomijoje, VvborgP nii 
- /imtajam įstatymui valstybes taryba pritardavo, la-<

priklausė biudžeto tvirtinimas, o ne įst. leidimo teise.
Dūma teturėjo teisę siūlyti valstybės tarybai ir mini
strų tarybai svarstyti pačios dūmos parengtus įstaty
mų projektus.

J pirmąją Rusijos dūmą Vilniaus gub. išrinko 6 
Gardino'- ’ ” - . - . -

į pirmąją dūM<‘ buvo išdrikta' X. .. '.(Vaikius diriną, Rusijoje vėl atgijo revotmeirus 
idis, rr valstybė vėl gyveno- represiją bombų, kartu
kių, sušaudymų bei ypatingų įstatymų sJėgiama. 
Vien 1906 m. 7,000 asmenų buvo nubausti kalėjimu

vių atstovas A. Bulota pasakė kalbą prieš mirties bai> 
smę, nurodydamas kad per 2 metus- buvo įvykdyto* 
2 AT> mirties bansinės. Gf lietuvių atstovas P. Leonas

mos reikaki, ypač išryškin-damas žemės, reformos- būk 
tinunią Lietuvoje ir jos vykdymo būdą. P. Leonas 
savo kalboje nurodė, kad vien Kauna guL dvari^r,. 
kasis priklausė 1J54, Mft ha. Iš šti> ftMtio 1 ha- 
vaMr stambieji dvarai (801 j dvaras J tad vieBem 
dvarui vidtrttniškai tenka 1JM6 fc*. Todūf P. Lfeūflas 
siūlė paimti į žemės fondą dvarų žemes ir jas panau
doti žeiwės nfer ISdtuv^^tl d^įig
mažažemių ir jlehis, 0 ne,kolonistams, reikia ski>

(Bus daugiau)
<1

I
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford

Medical Building), fol. LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimą. 1

Jei neatSiliep.a, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHiftŲRGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

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

Kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Ter.: 562-2/27 arba 5t2-2728

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

TEU — BE 3-SB9S

DR. A. B. GlEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DK. FRANK PLECKAŠ
optometrist  aš

KALBA LIETUVIŠKAI'
2618 W. 71 Sf. TeT. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
'“contact lenses’”

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
•Vai., antrad. 1—4;popiet, > >■
;'ketvtttd»j5rr7:.yaL vak.- 
... y#i$aj.jįslėft; 776-2380 ... , 

Rezitlenci >os teTef.: Ą4O-5545 •, _ .,,

D1L V IE TAUKAS .• 

q.Y^fr^S

0FIŽ^*VAL.:r . antrad.,. trečiaa 
ir penkri 2'^4 5 vai\y^.;Sęstadię.; 
niais' 2-4. Vai. popiet ir kitu laiku

* t>agal susitarimą.

t < >kth6tedas-protezistas
Aparatai- Protezai. Med. ban-

SjSt oazau Speciali pagalba kojoms;
CT> (ArčK Supports, ir t t.

2850 West 63rd Stį, Chicago. ||K 6062$ 
PRospecf 6-3084

4” ■ .. ...........
- Gėlės visoms ^tigėltBs .

BĖVERLY HTLLŠ GŠLfliVčIA 
2443 VVEST 6ird STREET 

Telforiai: PR if PR «-0834 
JNaujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAfSY ST0«Ė 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tėl. 499-1318

FERKRAUSTYMAI

MOVING
• Pflria apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS
TeL WA 5-80B3

Leidimai

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumai. 

antanas Vilimas 
Tel. 376-1882 arba 376-5996

z~" ■■ ...

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vitos progrerwes fl W0PA,

1490 Itn. A. M.

Liettrrip kėlbe: kasdien nno pir- 
madrerrrd iki į>ėĖktadiėhi6 12:3b 
— 1.-00 vai. popiet. Sejttflienisis 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vaL ryto.

y Vedėja Aldona Daukut

Tefef.: MEmtock 4-M13
7)59 So, MAPLEWOOD AVt; 

CHICAGO, ILt. 66629
-į~ it ■ JH. nr~

Taip atrodo Marquette Parkas rudenį

I >

i

RUDENĮ

Drebėdamas lapas išgeltęs nukrito, 
Praeinant ant mano peties, 
Ir kalba negyva pasaulio ne Šito 
Sukuždo kurčiai prie ausies:

^KoDVorsij^s Tapiį, dST ką — tik žaliu, 
Nereiškia mirties amžinos —
O, ne — nepakirs ji gyvybės gėlių, 
Gyvos, atrfžihds žalumos!

rudenio' mirčiai akldi netikėk,— 
Pavasaris-vėl sužaliuos; į - ■
Širdie ir jaunyste jbttjos ;fr klestės, — 
Mirtiėš* fteklaįšyk .apgaulios!.7

■S' t -'c ? -/t< L ' J ČL”. ’. 'įr') j i » ' - ‘ ; • f ,

“iŠ** RiXft

dew
J * .C. > rj. 4 - yį -• i į. ; į t•

.Menu.jąm^ą^ūžėsgkapą ;.
jįtutfijbifatėinla "kaipl iiaktis,^. •

Tf'-^ritė7^ nauja'viltis!
barse .1.5/. Kiiii'l ’•■.i™!-- . . . ■ -

AfRuduo zhęrsaiškia dar nykimo —
-Tai' ValandaUšusikaupimp, 
Kad^jRr^femančios žieftsOs

’ Ir yeVgy^ybis fcw riaujds!
• . * 4 ’ t r v * . . , ,

• Kaip\rudenį: gyvybė tūno,
Taip rrrintyš srrregeriose, kūne, 
Tyliau, gflialU per žrenią veiks — 
tiaYiiybėfe žiema jonis suteiks!

Ir su pavasario paukštužiais
Į širdį džiaūgsinas vėl atūžęs
Pažadins jausniuš puotai vėl —
Tad kata liūdėti ir kodėl? ...

Arėjas Vitkauskas

IGNAS PETRAUSKAS

Prof. Dr. A.- Maceinos leidiny
je “Ateitinihkų kelta” yra straips 
ais “Tremties Sąmonė”. Plačiai 
ir išsamiai prof.- pasisakė apie

1914 mėtų
MWhmd Savings aplAT 

naiijb taupymo n namu 
paskolų reikalus rises niu

apylinkės Dėkojame 
Jams id whims..parodyta 
pa.'nh'Rėjima Mes norė 
tarne Jumš naudingi 
irSirt^os

$40,000
2657 W. $9 STREET

Chicago, 1L 6w6a9
TH. 925-7400

8929 S3. ttAIUFM AVE., 
Bridgeview, lllii.oit 6C455

Y.t 598-9400

All MWttrrts com- 
poūndcd daily — 
Passbook Savinas, 

paid Quarterly^

gami netinkamais keliais. Žodžiu, 
moksliškai išaiškino gerąsias ir 
b'ogąsias tų ryšių puses; Jis kai 
bėjo, kaip profeaprius, aaditori- 

| jai, kurios klausytojai patys turi 
j padaryti išvadas, kuris ryšys su
tauta yra geras ir kuris blogas. 
Tų auditorijų, maftau, sudarė dau 
gumoje jaunimas.

Bet gyvenimas eina savo ke-
liu. Praktiškai, išeivijos Metu-: 
vių jaunitao ryšių palaikymo ke 
'ias, dalijasi į dti skirtingas ša- 

I kas. Vieni, kurie vyksta sū tė
vais aplankyti giminių, tie tik- 
*ai ga'i pajusti okrrpanto skriau 
dą Lietuvai ir Kėtuviams. O ki- 

Į ta grupė, labai gaila, kad profe
sorius išskirtiteri jos nepaminė-

ruoštus kursus Vilniuje. Į tuos 
kursus nuvykitsiams jaunuo
liams, okupantas parodo buities 
muziejų ir pasako, kad taip Lie 
tu va atrodė nepriklausomybės 
laikais. O nuvežę į kolchozą, pa
aiškina, kad tai pasiekta tik dė
ka komunistinės • ' sistemos. Ir 
argi nestebėtina, kad tų kursų 
proteguotojų tarpe yra profeso
riui gerai pažystamų žmonių. 0 
taip pat ir taip Vadinamoje ka
talikiškoje spaudoje, daug kar
tų apie tuos kursus buvo palan
kiai atsiliepiama. Ne visai sutik 
eiau su prof, šiuo posakiu:... 
“Bijoti, kad penkias dienas ar 
penkias savaites Vilniuje išbu- 

!vęs jaunuolis, virs komunistu, 
yra toks pat naivumas, kaip ti
kėtis,' kad penkias dienas ar 
penkias savaites Romoje išbu
vęs žydas virs krikščionimi”... 
Žydas penkias dienas pavaikščio 
jęs po Romos muziejus, žinoma, 
kad nepasidarys krikščionimi. 
Bet -jeigu .tas žydas, turėdamas 
jau atitinkamas pažiūras, pen
kias savaites išbus Romos vie
nuolyne, teologų vienuolių globo 
je, tai ,už tolų žydą, aš jau ne
guldyčiau galvos, kad jis nepasi 
darys kfisčionimi. Taip pat ne
būk tikras profesoriau ir apie 
tuos kursantus-lietuviukus. Kan 
didatus i kursus parenka atsto
vybė. Ji pakankamai žino kan
didato pažiūras ir aš manau, kad 
retai apsirinka/O ten jau tas 
kurstantas penkias savaites yra 
gerai paruoštų “teologu” globo
je. Jie turi pakankamai visokių 
priemonių,- Įrodyti jaunuoliui, 
kad jo tėvai klaidingai nupasa
kojo nepriklausomos Lietuvos 
gyvėnirftą. Lygiai taipat, kaip 
LB švietimo taryba, čia, mūsų 
mekylinino amžiaus vaikams, 
vadovėlyje “Tėvų nameliai bran 
gūs”, įvairiomis caro laikų nuo 

■traukomis, parodo, kokia buvo

Lietuva, ir dabartinėmis kolcho 
zų nuotraukomis, kaip Lietuva 
atrodo dabsr.

Kaip būtų gera, kad profeso
rius pareikštų nuomonę apie tų 
kursų reikšmę ir jų tikslus.

'.7^/.,,‘,7/.‘A'.v^/.,.7<7//.7?^?/.‘.,.7/.7/A7?///WA7/A

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jėzus Kristus pagydys tave". —; Ap. Darb. 9:34.
Šituos žodžius pasakė Petras Anėj ui, stabo ištiktam, kuri apaštalas 

rado Lidoje ir pagydė. Faktas, kad jis buvo išgulėjęs patale aštuonerius 
, metus liudijo, kad jo pagydymas buvo Dievo galybe padarytas stebuklas. 
Tasai įvykos greit pagarsėjo ir pritraukė prie Viešpaties ir jo bažnyčios 

I daugelį. Tokie stebuklai pasiliko tik iki tol, kol gyveno Viešpaties iš- 
• rinktieji apaštalai. Gydymo dovana, o taip pat kitos dovanos, įvykdavo 
! tik apaštalų rankų uždėjimu. Viešpaties Jėzaus išrinktų ir įstatytų apaš- 

kas talų buvn tik dvylika, ne daugiau, nes Judo Iskarijoto vietą užėmė apašta-

nustoję šelpti vaikus
Kauja stadija parodė, 

naktį kita praleisti “cypėj e” | las Povilas. Dangiškoji Jeruzalė, kuri buvo regėjime parodyta Jonui 
divorsa gavusiam pasiturinčiam reikštojo!, turėjo tik dvylika pamatu.
eks-vyrui nereiškia, kad jis pri-į Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra 
valo reguliariai mokėti paramą rvsieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties , kurią gausite 

jo vaikams užauginti, rašo Pa- F ZAV1ST^ 3715 West Wfh street, Chicago, ill. 60629. 
tricia Anstett Chicago Sun-Ti-; 
mes. /

Sang?tnon universiteto studi
jos parodę, kad metams po pers 
kyrų praėjus 46 nuošimčiai tėvų 
svo noru paramos nebemoka, o 
70 12 metų nebemoka 80'4. Stu 
iija taip pat parodžiusi, kad “be 
veik visais atvejais teismai ne
įstengė priversti” kai vaikams 
paramą pastoviai mokėtų ir kad 
tai pareigai daugiau nusikalsta 
vidurinės ir aukštesnės klasės 
asmenys-daktarai, advokatai, , 

valdžios pareigūnai ir dirbtuvių 
darbininkai.

mi
ne-

ŠV. RAŠTO tyrinėtojai.
VAW//>WiV//.VAW.7.7///A,.,>,AVA,AWAYA7.,<V.VA

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

rėiknlą naudą išeivijai palaikyti 
ryšius tėvynę. Taipat jis naro- 
lė ir blogąsias tų ryšių palaiky- 
no išdavas, kada tie ryšiai mez-m
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER aVĖNUE

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
PHONE 254.4470

I imvws

Cėhtnralė
(Minimom SS.ooOj.

Šeimų studijų sekcijos San
gamon universitete, Springfield,; 
Ilk, vedėjo Walt Johnson pareis 
kimu, teisėjas gali alimentų ne- 
mokanti vyrą padėti Į kalėjimą, 
bet tatai retai tedaroma. Nau
ja federalinė programa surasti 
“dingusius” buv. vyrus kaip 
IHinojuj taip ir daug kitose 
valstijose ligi šiol jokio impakto 
nepadarė.

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

EUDEIKISDAIMID
SUSIRINKIMU

Upytės Draugiško klubo poatosto- 
ginis susirinkimas įvyks penktadienį, 
spalio 7 d. Bataan salėje, 4046 South 
Western Ave. Pradžia 1 vaL popiet.

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

Po susirinkimo bus vaišės.
A, Kalys

Našlių, našliukių ir paritinu asme
nų klubas spalio mėn. 14 d., 1:00 va
landą popiet turės narių susirinkimą, 
kuris įvyks Šaulių namuose. 2417 W. 
43 St. Susirinkime dar galima bus 
gauti bilietus i jubiliejini 25 metų 
banketą. Po susirinkimo vaišės.

V. Cinką

Lietuviu Moterų draugijos "“Ap- 
švieta” poatostoginis nariu susirin
kimas Įvyks šeštadieni, spalio 8 d., ’ 
2:00 vai. popiet 2549 W. 71 St Na-Į 
rėš kviečiamos atsilankyti, nes yra ’ 
daug reikalu aptarti. Bus ir vaišės, j

Rožė Didžgalvis, rast. Į

h/^ericanB^:hen^^į n 
A ^Anthony Dias Blue f £.
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PIQUANT PORK CHOPS

Too often pork chops come to the table overcooked and 
dried out. The best way to avoid this problem is to cook them i 
in a sauce. This will keep the meat moist and succulent, and į 
if the sauce adds interesting flavor to the dish, so much the i 
better. e a !

Pork and mustard is one of the most natural combinations | 
in cooking. In this pork chop recipe, mustard is an important I 
dement in the sauce, and capers are added for extra tang.

Serve this dish with potatoes and peas and a California : 
diablis or chenin blanc. -

Į Piquant Pork Chops
Servings: Four to sit \
Cost: Inexpensive Z

Degree of difficulty: Moderate 
Time: 60 minutes
Ingredients: 
' '.8 pork chops, 1 inch 

thick (they will weigh 
about 1/2 pound each) 

Salt and pepper 
tablespoons cooking oil. 
cup flour 
cup beef broth r 
tablespoons tomato ff 

paste 
tablespoons parsley, ' 

finely chopped \ 
« tablespoons butter ______
• Pat the chops dry with paper towels and season them 7 

lightly with salt and pepper. Gently press the seasoning into 1 
the sides of the chops.

• Put the flour into a plate or bowl and dredge the chops 1
by coating them with flour and tapping off the excess. į

i • Heat the oil over moderate heat in a skillet or casserole j 
with a cover. Brown the chops in the hot oil for about 5 I 

i minutes on each side. . '
• While the chops are browning, melt the butter in a sauce 

pan and saute the chopped onions and carrots until they are 
softened but not brown.

t • Add the wine, beef broth, tomato paste, 2 tablespoons J 
; ef the parsley, the mustard and the capers. Mix well. $

< When the chops are sufficiently browned, pour off the '
fat from the skillet and then pour the entire mustard and caper J 
aauce over and around the meat. Cover and simmer over low* t 
heat for 45 minutes. 1 . t,

< When ready to serve, place the chops on a warmed
‘ platter or put them, 1 or 2 to a portion, on plates. 1

• Give the sauce a stir. If ft is too thin, boil vigotously j 
for A mhmte or two to reduce it. Spoon some saice on each 
chop and garnish with the remaining parsley. Serve immediately* } 
ACansoeMkr Service from the CYAN AMID Agricultural Division^

{ 2 
»1/2 
vl/2 
\ 2

2

2/3
2/3

1 1
2

cup onion, finely^ 
chopped 1

cup carrot, finely 
chopped \

cup white wine (you ^ - 
can use the same wine j 
you plaji to serve with ’ 
the dish) į

tablespoon Dijon style
mustard f 1

tablespoons capers, 
drained

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 So- HERMITAGE AVENUE
Tet.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TWAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
I,/ 2533 W. 71st Street
K Tetef.: GRovehill 6-2345-8
& 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef.: TOwnhall 3-2108-8

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBIUAMS PASTATYTI

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Dire storių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

BUTKUS - VASAITIS
1445 So. 5(Hh Ave^ Cicero, HL Phone: ULympic 2-1003

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

GEORGE F. RŪDMINAS
3319 So. L1TUAN1CA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 691h STREET Rfpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VL vnia 7-E672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hiila, JI. 974-441*

P. J. RIDIKAS
*354 So. HALsTED STREET Fhone: Y Arda 7-lfH

1,11 ..■JI L. /3gS
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P. STRAVINSKAS

VI. kcdėl kreipiamasi Į Chicagos diecezijos 
vadeva kardinola Cody?

Mrsų Tėvų Marijonų “Drau- ir iš literatūros sargybos posto 
yui“ pornografinį ir okupanto pasitraukus, katalikams tenka 
j ronavanda pesunktą romaną1 individualiai gintis nuo litera- 
premijavus, jį to laikraščio re-'tūrinio šlamšto, jaunimo dvasi- 
(’aktoriui savo veliamajame iš- nio nuodo.
gyrus, išreklamavus, o po to jį i Apeliuoju j pačius šio p>orno- 
m'rijonams uoliai platinant, mū grafinio romano leidėjus ir jo 
.-ų tautos, ypač jaunimo moralės platintojus 
smukdymas buvo ir yra labai jeigu jūsų tautinė, moralinė są- 
didelis. ’žinė dar yra gyva, prašau nedel-

Jį dar labiau padidino ir, at-jsiant išimti is knygos platini- 
siprašau, dargi kunigo redaguo- mo lentynų sį literatūrinį šiam 
jami Kanados katalikų “Tėviš
kės Žiburiai”, per trumpą laiką 
spėję įdėtį net dvi tam romanui 
palankias recenzijas, kur giria
ma tik jo forma, nei žodžiu ne
užsimenant apie jo pornografi
nį ir bolševikinės propagandos 
turinį, taipgi apie išeivijos lie
tuvių išniekinimą.

Chicagos lietuviuose, pasiskai- 
Čiusiuose tą romaną, 
džiausiąs juo pasišlykštėjimas 
ir pasipiktinimas ne tik tuo ža
lingo turinio kūriniu, bet ir jį 
premijavusiais, reklamavusias 
ir jį platinančiais mūsų kuni
gą is-vienuoliais marijonais, taip 
gi pačiu jo autorium.

Didelį įspūdį padarė jauna 
dviejų vaikų motina Sofija Pa
lionienė savo straipsniu “Drau
go premijuotas romanas yra jau 
nimo nuodas”, paskelbtu 1977. 
IX. 29 d. “Naujienose”, ten ji 
lietuvės motinos vardu pareiškė 
savo griežtą protestą to roma
no autoriui, jo leidėjams, premi- 
juotojams ir platintojams. Įsi
dėmėtini šie straispnio žodžiai:

“Taip pat netenka abejoti, 
kad savo laiku, R. katalikų Baž
nyčia šį K. Almeno romaną, 
“Saują skatikų”, kaip pornogra
finį šlamštą, tikriausiai būtų 
pasmerkkusi indėsui, o patį ra
šytoją K. Almeną ekskomuni- 
kavusi. Gi dabar, marijonams 
su jėzuitais tiek suliberalėjus

Draugo marijonus:

štą, jaunimo dvasinį nuodą — 
K. Almeno "Saują skatikų”. Į

Šie jausmingi ir teisingi jau
nos lietuvės katalikės žodžiai 
su visu jos straipsnio vertimu 
į anglų kalbą turėtų būti pasiųs 
ti irgi Marijonų Generolo dė
mesiui, kad jis matytų, kas de
dasi jo vienuolijos Šv. Kazimie
ro provincijoj ir padarytų iš to 

kilo di-isavo įvadas.
I Mūsų Tėvai Marijonai, premi 
javę tą, anot Sofijos Palionienės, 
“jaunimo nuodą”, atsakingi • 

ypač už tvirkinimą mūsų maža
mečių vaikų, net ir per lituanis
tines mokyklas. Štai, tikras, ma 
no iš tiesioginių šaltinių sužino
tas faktas:

Dagys Gal būtL., (Medis)

mečių vaikų, kas yra nusikalti
mas ir labai nedoras veiksmas, 

į’;kurį pasmerkė ir Kristus šiai
■ žodžiais:

“Naudingiau jam būtų, jei 
girnų akmuo būtų jam užkabin 
tas ant kaklo ir jis Įmestas į

jo šaulių Sgos CV pirm. K. Mil- 
kovaitis ir Vytauto Didžiojo 
Rinktinės pirm. V. Išganaitis, 
o teisininku vardu — adv. J. 
Našliūnas.

— Chicagos Istorikų Dr-ja,

Vienos mūsų Chicagos lituanis
tinės mokyklos mokytoja savo 
mokiniams, mažamečiams vai
kams ir mergaitėms, aiškino, 
kad “Draugo” premijuotas ro
manas “Sauja skatikų” yra la
bai geras ir Įdomus, patardama 
jį ir visiems vaikams pasiskai
tyt, nepaisant jokių draudimų...

Man žinoma ir tos mokytojos 
pavardė, bet aš čia jos neatiden
gsiu. Ji galėjo būti irgi-Tėvų 
Marijonų suklaidinta. Kalti tie, 
kurie tą romaną, kaip gerą lite
ratūros kūrinį, iš'kitų išskyrė, 
jį premijavo, atspausdino, da
bar, jį savo spaudoje-giria, rek
lamuoja. ir visiems? jį,siūlo skai 
tyt neišskiriant nei mūsų.maža-

X r •. X • -• 3 U,U e -

jūrą, kaip kad jis papiktintų i esanti Lincoln Parke prie North 
vieną šitų mažutėlių” (Mato-Ur Clark gatvių, rodys filmus 
rr ' I apie Kristupą Kolumbą ir jo lai

kus spalio 10 d. nuo 10 ryto iki 
3 vai. popiet. Chicagos miestoTaigi matome, kokia didelė

žala daroma mūsų tautm to por I centr}n; Tiįioteka,' 78 ¥'Wa- 
l.s shington St.,■ yra atremontuota 

g.1 Į ir pritaikyta Įvairiems kultūri
niams renginiams.

— Balfo direktorių metinis 
suvažiavimas^bus spalio 22 d. 
New Y’orko lietuvių Kultūros 
židinyje. New Y’orko Balfo sky-

1 rius pradeda aukų rinkimo va-' 
s r jų spalio 15 d. Aukas prašoma 

siųsti: Mr. J. Jasinkas, 85-75 87 
’ SL Woodhaven, N. Y. 11421.

nografinio, okupanto politiniams 
interesams tarnaujančio 
mums kenkiančio romano plati
nimu.

(Bus daugiau,

mėn. 23 d. 1 vai. dienos Evan
gelikų - Reformatų -salėje, 5230 
So. Artesian. Atskirų praneši
mų nebus siuntinėjama.

— JAV karo veteranų— VFW 
9115 Cicero posto metinis žu
vies ir kugelio parengimas bus 

! spalio 8 d. vai. p. p. savuose 
: namuose-— 1434 So. 49 Ct. Įėji-( 
mas visiems laisvas. Už vaišes 
2 dol. 50 c.
— SLA 301 kuopos metinis na

rių susirinkimas įvyks gruodžio 
7 d. 7 vai. vak. 1404 So. 49 Ct., 
Ciceroje, ponų Vyšniauskų na
muose. Visi nariai kviečiami da
lyvauti. Bus renkama valdyba 
1978 m. Atskirų pranešimų ne
bus siuntinėjama.

— Alto Cicero skyriaus tary
bos posėdis įvyko spalio 5 d. 7 
vai. vak. parapijos mažojoje sa
lėje. Organizacijos apie atstovų į 
tarybą pasįkeitimus 1978 me
tams prašomos pranešti raštu.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos New Yorko skyriaus susi
rinkimas nukeltas į spalio 13 
d. Jį sudaro ALRK Susivieniji
mas, Tautinė S-ga, ALT San
dara, SLA, LSD 27 kuopa, AL 
Socialdemokratų skyrius, AL 
Gydytojų Dr-ja, AL Inžinierių 
ir Architektų S-ga, Balfas, Mo
terų Klubų Federacija. Kviečia
ma įsijungti į skyrių ir veiklą 
visos kitos organizacijos. Susi
rinkimas bus* Kultūros židinyje, 
7:30 vai. vak. Bus renkama nau
ja valdyba.

— Atlanto pakraščio bei Nau
josios Anglijos lietuvių moky
tojų konferencija kviečiama 
lapkričio 19 ir 20 d. New Yorko 
lietuvių Kultūros židinyje. Jos 
ruoša ir programomis rūpina
si- mokyklų inspektorius Anta
nas Masionis."

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

e

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMO K ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

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

PERKAMI GERI NAMAI
10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 

Apie $22,000 mętiniu 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

Biznio Proga — Mieste 
BUSS. OPP. — IN TOWN

— Lietuvos Vyčių seimas nu
matomas šaukti Syracuse mies
te, New Yorko valsti j oje- 1978 
metais^ r■:» ::••••• . '

• — A; a. adv. Rapolui Skipi- 
čiūi paminklas atidengtas' spa
lio^: d. Lietuvių Tautinėse ka
pinėse.. Jo sponsoring velio
nio našlė Lydija Skipitienė, šau
lių organizacija ir. paskiri tei
sininkai. Iškilmėse dalyvavo 
apie 50 asmenų, paminklą šven-

— Jūratė "Veblaitytė ir Vik
toras Ralys "kviečia Brooklyho 
ir New Yorko’lietuvius įsi jung
ti. Į Sutartinas chorą. Repetici
jos. būna kiekvieno tnėnesio 1- 
mą, ir trečią antradienį 7:30"vat. 
vak.. Broklyno Kultūros židiny
je. Choras ruošiasi dalyvauti 
Dainų šventėje 1978 m. liepos 
2 d. Toronte; 7 ’ .;

Juozas Kapočius, Lietuvių 
Enciklopedijos leidyklos savi
ninkas,, atvyko' kelioms dienoms 
į Ghięągą. ir apsistojo' pas P. ir 
L. Pabedinskus. Kas norėtų su
sitikti ar ūžsišaik’yti Lithųanį^ji 
Encyclopedia ar kitus leidinius, 
tai prašome paskambinti įąm 
telefonu-858'-^837;' ‘ : >

FOR SALE OR LEASE — $39,900
One story steel frame building 27x87 
feet — 2,380 Sq. feet approximately 
i years old, 2 automatic overhead 
doors, air compressor. Ideal for auto

■ body - and. fender shop. 
1851 So. Clinton. Chicago.

.Phone 421-2521

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Raikia

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI " . - 

Turiu Chicagos mieste leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559

NAMU REMONTAS 
DIRBU VISOKIUS DARBUSt 
DURIS, LANGUS, LAIPTUS, 

PORČIUS IR PAKELIU.
ALINGA. ’

- -KAINA NEBRANGI.
Tel. RE 7-3687, Cricago, IL. 
šaukti vakarais MIKAS M.

mus

Čikagos liaudininku - meti-

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą: - ,r

American Travel Service Bureau^
9727 S. Western Ave^ ’Chicago, HI. 6064JL ■

Tetef; 312 / 238-9787 . ; ’ ’
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų,’ traukulių, laivų kelio

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

» 10 dienų ekskursija į šv. žemę ir Graikiją lapkričio 11—21 d. Kaina 
$1,174. Vadovaus Algirdas Brazis.

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

tmčr kurr; ? Borėviciūs, katbe- nis susirinkimas įvyks \ spalio

(♦■Dailės paroda tautinė tema 
atidaroma spalio 7 d;, penkta
dienį,' 7 vai. vak., 4038 Archer 
Avę. Laimėjusiems1 "bus Įteik
tos premijos. (Pr.)

¥

RUDENINIS BENDRUOMENĖS 
BALIUS

Ęor plant. Inheavy metais 
industry.'

” Steady employment with all ■
■' “company benefits.___

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ WRITE AND SPEAK 

ENGLISH.
R. LAVIN & SONS. INC.

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

<

62—80 NL AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkam*

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-4775 <

MARIJA NOREIKIENĖ
2608 West St, Chicago, m 50629 • TeL WA 5-2787 

Old«Ils atsirinkimai geros rūiltc Įvtirig prsldų.
MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUj IENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 

Amenxoc lietimu azenrateio steigėjus bei lietuviškos sprūdo* pirrnn- 
ms Ir atliekant bfitlnaa pareitas udEinaa lietuvybės Slūdmui akai- 
Mainas Naujiem: platlairao vajus.

NAUJIENOS tvirtai atari ir keroja Uetuvar tr Mverft^ Uatrrtj "teifry, 
seldimca ir neMdėdasN i sandėrius ta ar j< !x»Ho
tlniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratlBes jrupea. bendras lastttB- 
eijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikaln*.

MAUJIKNOS ststovanja tyliąją Metuvip daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, geroje draugijose girti Naujie
nas m mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruotL

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
'Stelbdama platinimo vijų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuvištos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotine lie
tuviškų reikalų reneswe.
KMNUOJA: Chlcsgol* Ir Kanadoj* matam* — SM.00, pusei mato — FILM, 

trim* mėn. — $4JO, vlanam mėn. $3.00. Kitos* JAV vietos* mėtoms 
— S2A00, pusei metų — $14M, vienam mėn. — $2-50. Užsieni ue- 
*v — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savalt, semekameL

Prašoma naudoti žemiau esanSą atkarpa.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
15®1 W. 49th St, Chicago, HL 40629. — Tol. WA 5-273/ 

2333 So. Halstad St, Chicago, HL 60604. — Tat 254-3324

(R) LB Marquette Parko apy- 
irikės valdyba maloniai kviečia 
visuomenę atsilankyti - į rudens 
salių, 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

of

MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.
R. LAVIN & SONS, IN C.

3426 S. KEDZIE AVE. 
An equal opportunity employer

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

T»!sf4 REpublte 7-1941 
 ■ —f

*

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 50608

Siunčia---------------  dot NaaŲenų prtnwmmbri, lubfflejink)
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Ntujienaa dvi aavaitee ruaipaži- 
nimui nemokamai ir be jokių įriparetgojiniiĮ.

PkNkJXD*. IR VARDAS

ADRESAS

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

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

Telef. — 778-5374 :

PAIEŠKOMA HELEN KATUTE
Anksčiau gyvenusi Chicagos 

mieste. Ją pažintieji, žinan
tieji dabartinį jos adresą arba 
likimą, prašomi paskambinti 
Antanui Normai, tel. 776-2010.

(Pr.)

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Rslkls

EXPREIENCED SEAMSTRESS 
WANTED 

Vicinity 63rd & Pulaski.
Call Mon. thru Friday 582-1240.

M. i 1 M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICI 
4257 $ Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
gkvieHmal, pildomi pilietybė* pra
šymai ir kitoki blankai

SEE ALL OTHERS FIRST

BALTICS APTS.

*

RENTING IN GENERAL 
N u c m o *

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ars. 
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5940

BALZEKAS MOTOR’S. ' " 
4030 Archer Ave., TeL VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Volare Premier Coupe

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

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente I

CONDOMINIUMS
506 - 71st Avė.

St. Petersburg Beach, Fla. 33706

♦ 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

Frank Zapolls J T ATI r Al M

GA 4-8654

BEST THINGS IN LIFE

State Farm Life Insurance Company

IŠNUOMOJAMAS kambarys vyrui 
antrame aukšte, atskiras įėjimas. 

Telefonuoti 523-8944.

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

Teirautis 376-0208

1&5 ><

MAunutot, cpkam 1, ILL—- Friday^ October 7, 1977

RANGE
RREIS

Didžiausios kailių A 
pasirinkimas 

po 
AetuvJ bUUnlriką 

Chk<co> 

NORMANĄ

(ptaigoa) įp 
677-84A9




