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SIRIJA BANDO NUGINKLUOTI PALESTINIEČIUS
ILLINOIS PAŽANGA KOVOJ SU NEŠVARA

CHICAGO. — Kovoje su užteršimais ore, vandenyje ir sau 
sumoje Illinois nuo 1970 metų padarė “žymią pažangą” pareiškė 
gubernatorius Walker, bet dar lieRa. neišspręsta ozono problema

Gerai perkamos 
Fordo mašinos

- ■■

I

Walker pabrėžė; kad -apsiva
lymo pastangos nepadaugino be-, 
darbių ir nepasunkino Ulinojaūs 
ekonomijos. Dideli investavi
mai į atmatų apšvarinimo prie- 

' mones gerokam skaičiui darbi
ninkų davė naujų darbų ir paro
dė, jog klysta tie, kurie skelbia 
mitą esą galima turėti, tik viena 
iš dviejų: arba sveiką ekonomi
ją arba sveiką aplinką. Pasiro
dę, kad yra galima turėti ir vie
na ir kita. . • ' , s

Liepos 1 dienos duomenimis,. 
daugiau kaip 96 nuošimčiai di
desniųjų oro taršos versmių jau 
prisitaikė švaros taisyklėms ir 
jų laikosi: sieros dvideginio ir 
medžiaginių dulkių koncentraci
ja ore jau treti 'metai kaip pri
sitaiko federaliniams standar
tams. Per 12 mėnesių.iki liepos 
pabaigos asinizacijos Įmonių (se
wage treatment) . statybai -iš 
miesto, valstijos ir federalimų 
fondų išleista S75O” milijonai.

. .Kovoje su v_ąnden.s_tarša,„84 nuo
šimčiai didži ų j ų taršos versmių 
jau derinasi prie valstijos nu
statytų standartų ir dabar jau 
daugiau kaip 95 nuošimčiai .Illi
nois gyventojų yra aprūpinami 
per švaraus vandens tiekimo sis- 

' temą. “Dar yra kai kurios kom
panijos, kurios “velka ‘ savo ko
jas”, bet tokių mažai beliko. Jau 
ir vietos administracijų pareigū
nai vis labiau pradeda pajusti

' aplinkos švarai savo pareigą ir 
atsakomybę”, kalbėjo gub. Wal
ker Illinois. Aplinkos kokybės 
instituto penktoje metinėje kon
ferencijoje Chiėagojė.

Pakėlė parduodamų 
grūdų priedą

WASHINGTONAS. — Prez. 
Fordo administracija spalio 13 
pakėlė parduodamų kviečių prie
dą 50% ir mažiau kukurūzų bei 
kitų grūdų. .. .

Laikinai einąs žemės ūkio se
kretoriaus pareigas J. A- Kne- 
bel tokį administracijos veiksmą 
Įvertino labai žmonišku, kuris 
nėra susijęs su respublikonų pa
stangomis šiais rinkiminiais me
tais. -

Vidurio Amerikos farmerių 1 
balsai šiuose rinkimuos'e turės 
lemiamą vaidmenį.

VISUR

Atsistatydino Kanados 
apsaugos ministeris -

0TTTAWA. — Netikėtai at
sistatydino Kanados krašto ap
saugos ministeris James Ri
chardson pareikšdamas, kad no
ri viešai ir kritiškai kalbėti Ka
nados piliečiams apie konstitu
ciją, kas būnant valdžioje ne
galima..; “Aš esu priešingas 
prancūzų kalbai Įrašyti Kanados 
konstitucijoje dar daugiau tei
sių bent taip ilgai, kol paaiškės 
kaip sekasi* dabar praktikuoja
mai dviejų oficialių — anglų ir 
prancūzų kalbų sistemai.

Tailando. 4 metų planas '
. BAN GKOK. — Ministeris pir- 
mininkas Tanin Kraivician pa
reiškė, kad karinė taryba valdys 
Tajų (Taifendą) per ateinan
čius A. metus; Per'tuos metus 

‘ veiks^vžm^^mų^parlamCTitas * 
iš paskirtų atstovų, bet per tą 
laiką bus pereita į dviejų rūmų 
sistemą. Karinė taryba būsian
ti civilinės valdžios patarėja ir 
per tai laiką piliečiai neturėsią 
pilnų teisių; • ’ - ,-

Vyskupai pasmerkę i smurtą
/. Airijoje T

.DUBLINAS., — Airių katali
kų vyskupų konferencija pa
smerkė nepaliaujamą šrhurtą 
Šiaurės Airi j o j ei pareikšdami: 
‘‘Mes... norime pareikšti aiškų 
ir visuotiną pasmerkimą - nepa
liaujamo smurto'mūsų krašte. 
Didėjantis tų smurto veiksmų 
sužvėrėjimas, kai moterys ir vai
kai padaromi smurto aukomis 
turi paveikti viso civilizuoto pa
saulio sąžinę”.

Izraelis suėmė palestiniečiu 
desantą

TEL AVIV. Izraelis Karinė 
komanda pranešė apie penkių 
arabų teroristų grupę, kuri at
plaukė greituoju laiveliu buvo 
išsikėlę Į krantą. Suimtuosius 
tardant paaiškėjo jų planas Iz
raelio teritorijoje įsteigti Pales
tinos Išlaisvinimo Organizaciją, 
kuri savo keliu organizuotų par
tizanų vienetus sabotažo veiks
mams vykdyti. Ryšium su tuo 
suimta mažiausiai dar tuzinas 
kitų asmenų.

DETROITAS. — Pasibaigus, 
'ordo bendrovės fabrikuose dir
bančiųjų darbininkų streikui, 
amyba vėl. prasidėjo, gaminant 
977 m. medelius. •

Bendrovė tikisi visus n 
’.ius, sąryšyje su streiku, 
griebti 1977 metais, 
nėtų metų
kiek brangiau ir jų parda 
už praeitus metus yra didesnis 
7% arba 22(4 už 1975 m.

General Motors mašinų parda
vimas padidėjęs 13% , American j 
•Motors —10 ir Chrysler — 27%

Dabai

Užsienio nuomonės
Prez. Fordui debatuose su Car 

teriu neapgalvotai prasitardš 
(nors lietuvių -priežodis šėko: 
“kas-širdy, tas ir ant liežuvio”), 
kad .rusai neviešpatauja (domi
nuoja) .rytų Europoje, vienus 
apstulbino, kitus nustebino, o 
trečius: net išgąsdino. Kaip ten 
bebūtų, bet pasaulinė spauda,

klausimu atsiliepė.

■' "Paryžius: “Klausimas, kuris 
kandidatų pakankamai stiprus 
vadovauti vakarams’. Ženeva: 
.“Šveicarija nustebtų, jei izolia- 
eionizmas bei atskyrimas išbu
jotų; Carteriui valdant”. Tokijo: 
“Ne ąižSjėnio politika, bet vidaus 
reikalai; nulems, rinkimus”. Pa
galiau 'pribilo ir Maskva: . “Ru- 
^įfsįsi.Skfeę,/kad abii, Carteriš 
ir.- Foridas, stengsis laimėti rin- 
kimųs./ pasisakydami griežčiau 
prieš * dėtentę”. ';. / " . L ;

t»»|

Kiekviena metą pusė milijono amerikiečiu atvažiuoja į Wa- 
shingtona kongreso rūmu pamatyti/ Važiuoja ne tik suaugu-' 
šieji,: bet ir maži. Paveiksle matome jauną amerikietę, kuri, ap- 
žiūrejusr rūmus leido tėvuT nutraukti ŠĮ paveikslą. Bus-geras^ 
prisiminimas ne tik tėvui, bet ir mažai mergaitei. Kai ji užaugs,, • pristmimmas ne 
tai paveikslas bus dar vertingesnis.

Mokyklų

atvažiuoja į Wa
ne tik suaugu-'

Carterio laiškas
WASHINGTONAS. — Atlan

toje surastas 1972 m. gegužės 
5 d. Carterio ranka rašytas laiš
kas vienam Lockheed bendrovės 
direktoriui, kuriame jis dėkoja 
už paskraidinimą į Pietų Ame
riką. Laiškas rašytas Carteriui 
esant Georgia gubernatoriumi. 
Parašęs padėkos laišką, guber
natorius po to pasistengė dar 
asmeniškai aplankyti Georgia 
valstijoje esantį Lockheed ben
drovės gaminantį lėktuvus fabri
ką.

Minėtą Carterio laišką paskel
bė spalio 10 The Sunday Times 
of London.

Portorikų padėtis

WASHINGTONAS. — JAV ci
vilinių teisių komisija pareiškė, 
kad kontinente (ne Portoriko 
saloje) gyvenantieji portorikie- 
čiai yra labiausiai atsilikusių 
tautinių mažumų grupė. Priežas
tis esanti ta, kad portorikiečiai 
nedalyvauja valdžioje ir kovai 
su skurdu programose. Iš 1.7 
milijono Amerikos kontinente 
esančių 32.6 nuošimčiai turi pa
jamų mažiau kaip $5,038. Ta 
suma skaitoma skurdo riba. Ki
tos vad. lotynų mažumų gru
pės turi žymiai mažesnį nuošim
tį, gyvenančių iš pajamų žemiau 
skurdo :ribo6r būtent meksiko- 
nai 24% ir kubiečiai 14.8%.

Keičiasi Tailandiįos 
politika

Trejus metus valdant Tailan- 
diją civiliniai valdžiai, trejus 

metus buvo daromi bandymai su 
demonstracija. Per tą laiką ci
vilinė Tailandijos vyriausybė 
spėjo užmegzti diplomatinius 
santykius su Kinija, užmezgė 
draugiškus santykius su Viet
namo ir Kambodijos komunisti
niu rėžimu, išvarė iš Tailandijos 
Amerikos karius.

Gi spalio mėnesyje perėmus 
Tailandijos valdymą karių gru
pei, reikalai apsivertė: vėl_kvie
čiama Amerikos karius grįžti į 
Tailandiją ir vėl pradėta kalbėti 
Įr rašyti Tailandijos spaudoje 
prieš komunistų imperializmą 
ir imama garbinti geri santykiai 
su jJAV. 4; '; j

WASHINGTONAS. — Arthur 
S. Fleming, U. S. Civilinių Tei
sių Komisijas-pirmininkas, gin
damas 'pastangas Įgyvendinti 
mokyklų desegregaciją, pasakė 
“kai piliečiai nori kad segrega
cija pasisektų,.-ji pasiseka”. Jis 
atmetė" autobusais mokinių ve
žiojimo kritikų teigimus tvirtin
damas, kad mokyklų desegrega- 
taip atgaivintas Midway aero- 
sėkmingas. “Visi žmonės turi 
.lygias teises ir Aukščiausias 
Teismas yra pareiškęs, kad se- 
greguotos mokyklos tas 
atima”, pasakė Fleming.

Prezidentas pasirašė 
Medicinos įstatymą
WASHINGTONAS. -- Prezi

dentas'Fordas pasirašė Kongre
so priimtą $1-5 bilijono. Įstaty
mą, kuriuo siekiama aprūpinti 
daugiau daktarų kaimų sri
tyse. ir miestų centruose, taip 
pat, kad būtų padaugintas bend
ros .praktikos daktarų skaičius. 
Tam tikslui naujasis Įstatymas 
numato palengvintų paskolų me
dicinos studentams programą, 
kuria einant paskolas gavę dak-, 
tarai turės pora metų paprakti- 
kuoti jiems paskirtoje vietoje.

TERORISTAS HABASH BIJO VISIŠKO 
PALESTINIEČIU IŠNAIKINIMO

Sirija puola palestiniečius Sidono ir 
Aley sustiprintose pozicijose

BEIRUTAS, Libanas. — Arabų Lyga buvo sutarusi paliau
bas, bet ketvirtadienį Sidono ir Aley srityse prasidėjo nepaprastai 
aršūs mūšiai. Sirijos karo vadovybė sutraukė Į Aley sritį didoką 
skaičių tankų bei artilerijos. Sirijos kariai nori pravalyti kelią iš 
Damasko j Beirutą. Aną dieną Sirijos kariuomenė apvalė kalnus 
nuo palestiniečių ir kairiųjų ginkluotų dalinių, bet palestiniečiai 
nenori judėti iš nedidelės Aley pozicijos, iškurios kulkosvaidžiai 
nepraleidžia automobilių iš Damasko Į Beirutą. Sirijos karo vadai 
buvo patarę palestiniečiams trauktis i miestą, bet jie pasiryžo 
pastoti kelią Sirijos karo jėgoms.

~2_ Sirijos tankai ir artilerija tuo
• pačiu metu pradėjo apšaudyti 
palestiniečių ir kairiųjų laiko- 

.mas pozicijas Sidono miesto sri
tyje. Palestieniečiai buvo pasi
ryžę ginti Sidoną, bet Sirijos ka
riai jau priėjo prie pačių prie
miesčių. Palestiniečiai, negavę 
stipresnės paramos iš užsienių, 
nepajėgs pastoti kelio į Beirutą.

— Sirijos vyriausybė nori mus 
išnaikinti, — pasakė George Ha- 
bas-h, vyriausias teroristų or
ganizatorius ir atkakliausias ko
votojas. — Mes norėjome pasiųs- 
jti savo<. atstovus į Chtaura. kur. - 
pirmadienį turėjo prasidėti pa
liaubų komisijos pasitarimai, bet 
dabar prasidėję mūšiai pastoja

. kelią palestiniečių ir Libano kai-

Timsteriu fondo 
išeikvojimas

WASHINGTONAS. — Fede
ralinė komisija spalio 12 paskel
bė, kad 3-jų draudimo b-vių di
rektoriai, kurie nesąžiningai sa
vo naudai išreikalavo iš Čikagos 
timsteriu ir kitų aštuoniose vals
tijose pensijos fondų stambias 
pinigų sumas, derasi ir žada ge
ruoju grąžinti pinigus.

Jiems yra' teisme iškelta ci
vilinė * by la,.-kurioje .iŠ jų .prašo
ma’nukęri tėjusių fondų naudai 
išreikalauti 14 mil. dol. atlygi
nimo.

Čikagos timsteriu fondas ap- j . . , , ‘ , ,. . .,, , , - Inuju atstovams vykti i pasita-draudų bendrovių direktorius ir 
pačias bendroves kaltina, kad 
tik šiais metais jau iš timsteriu 
pensijų fondo nesąžiningai ir 
tiesiog apgaulingai išreikalavo 
virš 3 mil. dol.

Sovietai nepaiso

teises

Susirūpino 
ekonomija

Atgaivins Midway i 
‘ aerodroma 

A - -

ČIKAGA. — Yra siūloma "at
gaivinti Midway aerodromo lėk
tuvų skraidymus. Siūloma leisti 
oro bendrovėms vežioti iš Čika
gos į kitus šešius miestus 500tdrovės įsivėlusias į Medicaid 
mylių spinduliu papigintomis permokėjimus bei sukčiavimus, 
kainomis keleivius, Imant iš ke- kurioms atimti prekybos leidi- 
leivių 30-50 procentų’pigiau. Esą mai. Tuo būdu, dabar Illinojuje 
taip atgaivintas Midway aero- į Medicaid-skandalą yra įvelta 
dpomas suteiks darbo hėnt 400 81 bendrovė bei pavieni asme- 
bedarbfį.- nyg.

WALGREeN PRANEŠA

Walgreen bendrovė šiais me
tais apturėjo didesnį pelną. Ji 
praneša, kad šiais metais už ben
drovės akcijas ji pakelia dividen- 
tą iš 25 centų už akciją iki 

'27VĮ cento.
WASHINGTONAS. — Paste-1------- -----------------------* ,

bėjus žmonių baimę stingstan- 
Čiti JAV ūkiu, federalinė rezer- rtr 4 
vų taryba nusprendė ‘Įšvirkšti” L 
daugiau pinigų į krašto ūkį, at-. / 
leidžiant kredito ir kitus valiu- ’

i tą varžančius varžtus.
Tas, žinoma, staiga neatgai- 

vins krašto ūkio, bet, mažiausiai, 
suteiks pasitikėjimą. Papras- 
tai, atsirandant daugiau pini- '
go vidaus .apyvartoje, krašto BBJJF
ūkio ekonomija teįstengia įsi- .'**
smaginti laike šešių mėnesių.' ’

. Rasta daugiau sukčių
ČIKAGA. — Tyrinėjant to

liau Medicaid išeikvojimus bei 
permokėjimus, rasta dar 6 ben-

WASHINGTONAS. — Sovie
tai neatsižvelgdami pasirašytų 
sutarčių, sprogdina atomines 
bombas didesnio pajėgumo, ne
kaip sutartys leidžia.

Prez. Fordo administracijos 
pranešimu,-Sovietai rugpiūčio 27 
ir rugsėjo 28 išsprogdino vieną 
atominę bombą Semipalatinsko, 
kitą gi ,Np va j a Zemlia, bombų 
bandymo vietose, kurių sprogi
mo pajėgumas viršija 150 kilo- 
tonų.

Sovietai pasirašydami Atomi
nių bombų sprogdinimo po žeme 
sutartį, - pasižadėjo bandymo 
tikslu nesprogdinti pajėgesnių 
bombų kaip 150 kilotonų. Prieš 
tai Sovietai buvo 
didesnio pajėgumo 
pos 4 ir liepos 29.

Atominių bombų
sutartį Sovietai pasirašė 1974 
m. gegužės mėn., nustatančią 
bombų pajėgumo ribas, sprogdi
nant jas taikos tikslams.

J.50 kilotonų yra lygu 150,000 
tonu dinamito sprogstamai jė- 
gąi.

išsprogdinę 
bombas lie-

sprogdinimo

Protesto streikas Italijoje

TURINAS. — Darbininkai, 
skaičiuje apie 700,000, trečiadie
nį pradėjo visuotinį streiką, už
darydami dirbtuves, mokyklas, 
ligoninės ir krautuves, protes
tuodami prieš valdžios taupumo

rimus. Vietoj Chtauros, palesti
niečių atstovai skrenda Į Kairą 
ir skundžiasi Egipto prezidentui, 
kad Sirijos prezidentas ne tik 
nesilaiko, bet ir nesirengia lai
kytis praeitą savaitę aptartų pa
liaubų.

Aley srityje, kuri vis dar truk
do susisiekimą tarp Beiruto ir 
Damasko, palestiniečiai sutrau
kė savo tankus ir artileriją. Jie 
ryžosi pastoti kelią sirijiečiams 
ir Libano krikščionims, kurie 
jau praeitą savaitę buvo tikri, 
kad susisiekimas tarp dviejų 
valstybių sostinių jau atstaty
tas. Tikrovė pasirodė kitokia. Pa
lestiniečiai vis dar pajėgūs ne
praleisti automobilių, slenkančių 
i Beirutą. Jiems pavyko užmušti 
kelis karius, pasiryžusius nau
dotis apvalytu keliu. Dabartiniu 

j metu eina smarkūs mūšiai prie 
Aley vietovės. Palestiniečiai ži
no. kad jie nepajėgs sustabdyti 
Sirijos tankų bei aviacijos, bet 
jie dar gali jiems pakenkti.

DAMASKAS. Sirija. — Sirijos 
užsienio ministeris pareiškė, kad 
Sirijos karo jėgos tęsia karo 
veiksmus Libane, eina susirėmi
mai Aley srityje. Sirijos kariai 
negali sutikti su palestiniečių 
keičiamom pozicijom. Paliaubų 
metu buvo aptarti vieni dėsniai, 
o palestiniečiai bando jėga pri
mesti Sirijos kariams savo va
lią. Sirija to palestiniečių rei
kalavimų nepriėmė ir yra pasi
ryžusi pąsiekti taikai reikalingų 
rezultatų. Palestiniečių tarpe vy
rauja įsitikinimas, kad Sirija no
ri visai nuginkluoti palestinie
čius.

s.

Garsi kino artistė vėl grįžo prie vai* 
dybos. Kartu su artistu Charlos Bpyer x ,
jj\vaidina 43-tjjį filmj, kuris vadin- programą. Apskaičiuojama, kad 
sis "L«iko rsikslts7’. Jsi ui t-. ^treikuoja beveik vfsa? Torino 

fr«'>k*rtv«.bws( duoti L... r-. n • j-;

Vėsus

Saulė teka 7 01, leidžiasi 6:11



MŪSŲ VEIKLOS sęi pasisekdavo gj'vą kovos ko iš ten pasitraukti. Jį užėmė 
priešą pagauti, jis |ebevu gyvu reguliarūs Rusijos kėriupmę- 

flidyja ąrtilpnjf 
, „ ją||ųiMpenė bu

vo paleista įpišk^įto valyti, ji 
užblokavo kelius, apsupo miš
kus ir krėtė kievieną nąiško 
colį. Ljęjosj kareivių kraująs 
nuo jš bunkeriu njetanių bom 
bų ir kitų ginklų-šūvių. Karei
viai mėtė granatas į bunke
ri us, griovė pąedžjųs.

Netrukus po to, j šiuos tuš
čius laukus atgabeno naujus 
gyventojus, ir šitas 
pals pirmasis buvo 
zintas. (Turimomis žiniomis, į 
vieną rajoną buvo atgabenta 
daug rusų. Partizanams juos 
užpuolus, tuojau išbėgo iš Lie 
tuvos. J. A.') Naujieji šio rajo
no gyventojai, buvo

laikomas |į>L k|d iŠ ją mėgiip- gis pulkai, su«k 
Įdavo išgauti ręikaljngų fuiiy. susjjprinti. Ja k 

i Maža Lietuva degė ir krap-
RE. AGUOJĄ L. LIAUDININKŲ SMUNGOS vedVs»n^

ramumo kolegija A.^rt
Adrąiąą; Q, į. kgjųmskąą, 203 West Natoma Avenge. !jm> Bprliekis, vėliau į vąkarųs 

Addison, Illinois 60101 pabėgis, kartą per Radijo Li-
NR. 33 j>erW Muenchene apie tas ko

vas pasakė taip: “Lietuva vai- 
| tojo, kraujavo, bet nepasida- 
į vė” J. A.) Niekas nežino Va
karuose ir net Rusijoj, kad krau 
jos pylėsi kiekvienoje .Lietuvos 
žemės pėdoje. Gyventojų skai
čius mažėjo katastrofiškai. Lie 

(tuva buvo uždaryta ne tik nuo 
‘Vakarų, bet ir nuo Rusijos. Tik 

’ su\specialiais leidimais buvo
Tuo tarpu

I9'« METAI

KAS IR KUR?
4* P gpiūčio 7 d. Detroite mi

rė ’ huomenininkė Veronika 
Gani i'tė Motuzienė, gimusi 1896 
m. 1'" os 4 d. Plungės apylinkė
je. T reiškėsi savo laiku muzi
kinė® veikioje, SLĄ, TMD ir 
kt. organizacijose. Liūdintį jos 
vyr> - Feliksą Motuzą, mūsų 
mietą bičiuli giliai užjaučiame.

e Rugsėjo 12 d. Long Beach, 
Cąl "irę mūsų bičiulis Juozas 
Matiiošaitis. Prieš metus jo 
veikla buvo plačiau aprašyta 
“Mr r n
nete’- susipratusio lietuvio, pą- kom. iždininku yra Mykolas

Pranevičius. Aukos renkamos

rajonas 
sukolcbo-niui statyti tokios pat formos

paminklą tame pačiame Tautinių 
kapinių sklype, abu paminklus 
greta vienas kito. Aptarti lėšų ; 
telkimo būdai.

• Tą pačią dieną jvyko prof.
St. Kairio if Kipro Bielinio pa
minklų statymo vajaus bendro' €a^ma įvažiuoti. _ _ _ __
komiteto posėdis^ Vaaus komi- Maskvos spauda daug rašė apie pavyzdžiu visam kraštui Apie mSr«

teto pirm, yra Juozas Skorubs- Lietuvos pažangą, _ - * ----- _
kas, sekr. p. Vį.eąužienė, prof.' Porto produktus, gražius ežę- j jie buvo apdovanojami orde- *£n«*n«
- • ...... .. rus, palange vasarvietę ir pn. pąis, medaliais, garbės lakštais naikinti araby valstybiy boikotą, tai-
fp odininkas yra Jonas Krutu- Net ir vietinė spauda nieko ne ’ if pn. Jauniumi sudaromos są- '
St. Kairio paminklo St. komite-

Saudi Arabijos princas Saud yra 
statomi minėto krašto užsienio reikalą minis-

v . . ", kelia, bet paskutiniu metu ministras
gerus eks- JUOS daug rasė vietinė spauda, Saud pranašavo, kad netolimoje atei-

yra

komą Izraelio prekybai. Jie nenori, 
v. . v. , « ». iri • ■ , ■ ' -• -v’. ,. , . kad JAV kongresas kištysi j Artimy-

rase apie sį karą. Rase tik apie lygos, jis verčiamas linksmm- jy Ryty valstybiy reikalus.
klasių kovas, apie pastangas fis, kad spaudai hfifų kas pašyti. —::—7 ■ .'

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje
KAZYS

Sėdu ir važiuoju link Hannoverio ii’ per 30 min. 
pasiekiau geležinkelio stotį. Išlipu iš vagono ir vėl lei
džiuosi žemyn elektriniais laiptais. Gražiai įrengta že
mutinė stoties dalis, šonuose daug" krautuvių, turistų biu
rai ir moderniška laukiamoji keleivių salė, kurioje stovi 
staliukai ir minkštos kėdės, suolai- Aš turėjau laukti apie 
30 min., nes traukinys išeina 9 vai. ryto. Vaikštinėjau

ir galvoju, ar teks kada nors čion'sugrįžti:, kur / 
aplėkėme šimtus kartų,. keliaudami.

Įvairius Vokietijos miestus. ‘ /
Apsidairau žemutinėje stoties dalyje. Pavaikštinęju 

keletą minučių ir keliuosi aukštyn į peroną elektriniąįs 
laiptais. Einu-peronu, žmonių nėra, ateina bliondinė vo
kietaitė ir prašnekina: — Good Morning, Mr. Karužą. 
Galvoju, kad atvyko atsisveikinti, nes žinojo, kad tuo lai
ku traukinys važiuoja į Hamburgą. Ji parodė man trau- 
knio bilietą ir sako lydėsianti mane į Hamburgą. Ąš nus
tebau, Mes tik pajuokavome praeitą vakarą svečiuose pas 
gailestingąją seserį, nagi, turėsiu gerą partnerę, kuri pa
rodys miesto įdomybes. Netrukus atbilda traukinys^ Sė
dame ir važiuojame kartu. ■ ' ' *

Aš kalbu angliškai, o ji varto anglų kalbos vadovėlį 
ir atsako į klausimus. Daugiau kalbėjome vokiškai, o ji 
prašė kalbėti angliškai. Mokosi anglų kalbos, vakarais

tremty gyvendami 
iŠ šios stoties į iva

KARUŽA

klasių kovas, apie pastangas' tįs, kad spaudai būfų kas rašyti. —:—= -=^=^=.
steigti kolchozus, buožių nu-! J įvairaus pobūdžio pasilinks fįjdelį įspūdį. Netrukus po jo 

vieųam ir kitam paminklui at- galėjimą ir pn. Mirties baus- j minimus ir džįūgayijnąs įtrau- apsilankymo Didžiulienė bu- 
mės buvo nutylimos, tačiau kta vienos gimnazijos tąutinių vo partizanų pakarta.
Miško Broliai žinojo visus žu-'šokių mokytoją Genutė Urbo- Prisimindamas šias tris mo
vusius ir nužudytuosius. Be to, naifė. Ji nebuyp komjaunuolė, teris parašė poemą
gj’vų žmonių pripildyti ešąlo- Tai buvusi nepaprastai graži ir Lietuva su rasota šypsena.Joa'^aitė. Ji priminė man, kad jos protėviai yra kilę. iŠ olan- 
nai vienas po kito riedėjo į talentinga mergaitė. Apie ją ir nnė šią poema žavėjosi. Požėra,'. . . - - • - -- '
Sibirą. Tūkstančiai ūkių buvo jos parengimus l^šė visą spau trankydamasis po visą kraštą1 
tušti, o jų laukai užaugo krū- da, jos paveiksįąis bųvų puo- jr rinkdamas medžiagą savo,VUp< 
inais. Krasnojarsko kraštas bu šiami žurnalų puslapiai ir vir- poezijai ir laikraščiams apie' 
vo pramintas Mažąja Lietuva, sėliai’. Tai nekargnuota Lietu- 

‘ šitose sekrdvnėse Požėra da VPS gražuolė.
Visuomenė kviečiamą šių pa- jvvavi ’ 1

minklų statymą paremti savo 
aukomis. ten buv0

skįrąis aukų lapais. ,
Vajaus komiteto posėdyje -da

lyvavo: J. Skorubskas, p. Vie- 
nužienė, p. Rimavičienė, dr. J. 
Puzinas, Kostas Burba, J. Kru

tri t :r didelio spaudos rėmėjo, 
rci'lc-me užuojautą giminėms 
bei " timipsiems.

ra Bielinio paipįnklo Sta
tymo ’’omitetas iš pirm. dr. Jo
no V^aičio , sekr. Gražvydo La? 
zausko. ižd. Mykolo Pranevi-
eia s "ariu — Angelės ir Pi- tūlis, A. ir P. Venclovai, E. Ru
ja"? Venclovų, Elenos Rūkie- kienė. JL “ranevičius, dr. J. Va

laitis. Vajaus komiteto sudėtis 
yra gana, didelė. Daug narių 
šiame posėdyje nedalyvavo.

nės ’ 'ozo Skprubsko š. m. spa
lio F -1.. Chicagoje, turėjo posė- 
dj. Nutarta, kaip anksčiau ben^ 
druorę posėdžiuose su prof. Ste
pono Kairio -paminklui statyti 
kpmitžtų aptartą, Kiprui Bįęlį-

Dar vienas pasauliui priminimas
? — 1 7- J .

— Mano lanko kursus Hanoveryje. Labai judri ir linksma vbkie- 

nnė šią poema žavėjosi. Požėra,J kiškos giminęs. Ir nepajutome, traukinys švilpte nųš- 
vilpė Hamburgo pusėn. ri

poezijai ir laikraščiams apie' Hamburgas. Didinga Hamburgo geležinkelio stotis, 
“laimingą” liaudies gyvenimą, Daug traukinių, žmonių minios mirgą, mąišąusi tarp jų 
atsidūrė vieno rajono komu-su vokietaite. Pasidedu lagaminus apsaugai stotyje. 

. . .---- -- .’ TraukįąiĮieį miestą,bętjau ne igriuvėsiųkrūvą. Poka-
je, t y. sovietų. Tokių, kaip jis, Urbonaitė i savS-namiic suk- sirupinta, kad niekaip negali , -r . ■ / r .Y.. , . i “WWW pagaPuti parti2anų vado Bra[_rs audrų palikome bombų sugnaut4-.pp.es 29 metus. As

1 bū kausto. Ryto meti, kažkas bei- su feįfM 1945 m- gegužės pirmom dienom atvykau ark- <
nusiteikusi džiasi į komiteto duris. Tai bu liąis velkamu vežimu per frontą į degantį Hamburgo

jje, bet ne okupanto. Pp tokių pakviestiąjŲ .*vy^įąįiĮg liku- vo moteris ir mergaitė. Sekre- miestą- Kartu buvo šakiškiai su vežimais ir šeimomis,
t j. i._> i - L-' . birius nenorėjo jos įlęisti, bet Pųsdešriai, Kūrai, Karužos ir šąlia prisijungė prie, mū-

inokytoją vykšfo |^bąĮ garbus P°®tas h®Pp Uelsti- iįįo- yįikstypės, ir majoras Narušis su jauna ir gražia po- 
posėdis ir be Hn ryų, savo te™, padėjo anutalo r^l^r jgggg Bendruomenės pirmininkas
vyru is ęn M*“*™ vo jo8 vvr<) BraUiausko galva>l ir mirė prieš kelis metus Australijoje. ,.i

Vėliau męs iš degančio miesto pasukome į vakarų.
Elbės upės pakrantes, į BĮankanezės kurorto miestelį. 
Ten laikinai apsigyvenome su šeimomis. Vieni apsisto
jo kareivinėse, o man su šeimą >pąvyko apsigyventi'vo
kiečių ūkyje: Tub nietu buvome’Ibenaffiiai/pnvmtflję^- 
ti iš savo mylimos šalies, nes raudonoji armija okupayo 
Lietuvą 1944 m. vasaros pabaigoje. Išgyvenome tragiš
kas'dienas Vokietijoje ir nežinojome tikros padėties nei 
vokiečių kapituliacijos 1945 m. Pagyvenome apie gerą 
mėnesį kurortinėje Blankanzės apylinkėje Iš čia vėl pa
kilome bėgti, kaip tas amžinas žydas vis tolyn ir tolyn į 
vakarus. ■ • ■ ' : . . ; ■

Buvo gandų, kad anglai atiduoda Liubecką ir Ham
burgą sovietams. Vakarų aĮijautai darė dideles klaidas,; 

iseis J gyvenimą. rusaj gudriai apgavo' vakariečių^ kas vėliau pasitvirtino.
Bet nėra ko čia dairytis grązioje it žavėtinoje Blanka- 
nezėje. Viską pakuojame, krauname į vežimą ir dūmė'me 
jier ĘĮbęs tiltą lipk Bremeno. Anglų kariai sulaikė mtis 
ant tilto ir neleido važiuoti toliau. Ypač kimba maži ka
riai škotai, bet aš kaip gimęs Anglijoje, turėjau gimimo 
metrikus iš ten. Ištraukęs ilgą dokumentą su’karaliaus 
Jurgio anspaudais ir ženklais pakišu keturiem^ sargy
biniams. Jie nutvėrę žiūri ir nustebę sako menas ant
ram : — Taip, jis skotas. gimęs Glasgow’s- Visi .pradėjo 
juoktis, atidavė metrikus ir praleido važiuoti per , tiltą. 
Važiuojame kartu su dviems vežimais šakiškių Kuru 
šeima. • ' - ' ■ ■ • ’ -. ri5-.■

Vėl sulaiko sargybiniai, bet aš paaiškinu, kad jie yra 
mano giminės ir važiuojame kartu su mumis į antrą 
Elbės pusę. Praleido. Važiuojame toliau. Prie Elbės ka
nalo tiltas. Vėl sulaiko mus. Šįkart ne eiliniai- sargybi
niai, o anglai karininkai. Tie vėl prisikabina, bet paro
dau ir jiems gimimo dokumentus. Kai pamate juos rir 
pasą, pasidarė labai mandagūs ir praleido be kliūčių to
liau keliauti. Patarė važiuoti po karo su šeima į Angliją.

Drožėme lygiu greitkeliu link Bremeno- Įsikūrėrrre 
kaupe ant Vėzerio upės kranto — Durverden. įėji radd- 
ipe apsigyvenusių apylinkėje — apie 200 lietuvių. Iš fron
tų atbėgę apsirarnįpo^e ir apsistojome ilgesniam. ląiki$- 
Visi lietuviai susidraugavome tartum viena šeima. Apy
linkės vokiečiai po karo buvo nuolaidūs ir mandagūs sve
timšaliams, ypač pabaltiečiams. Aprūpino mus butais 
ir maistu, kiek trūko išsimainydavome ant daiktų 
vokiečius. Taip ir leidome tremties dienas Vokietijoje, 
netoli Bremeno- Praeities prisiminimai, čia nutrūko.

O dabar einame su bliondinė vokietaite kartu i gę- 
ežinkelio stoties ąikštę. . Pilna žmonių, automobilių, tak

sių, tramvajų. Visi skuba ir keliauja savais keliais. Eina-> 
me mudu pėsti. Miesto negalime atpažinti. Visur nauji 
namai ar seni atstatyti, modernus, begalėtum, rodos, 
sakyti, kad jie buvo kadaise karo audros sunaikinti.

•. • ■ (jaugiau) e-

2 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — Friday? October 15, 1976

avo galingesnės jėgos pusė- Vienam sąvp .ginitątįieniui' nistll Pariijos komitete, kur su 
+ x- o o f n ’T'/ilrin T’'oi n iic ’

daug. Jįę tikėjo ko- j yjefg vjs^ rajono cen|rg “grie- 
monizmu irt jo pažangą. Hero- tinėlę” ir sų sąyg Šyę^aįs ji : ’ 
jizmąs buvo Miško Brolių pusė V(J nialpnĮ, gerai

apmąstymų Algirdas pakėlė gal žmonos suppąfo, kad pas 
va į amerikiečius. Trijų mote-
lų veidai, tas .ypatingas Lietų- posėdis ir be yėĮąus ryto savo
vos grožis, buvp giliąi įsispąu-. r ‘‘
dę.ję atmintyje. | 75,^ jpg pųejo į mo . - v<- . , . -

ne \ ienas Lietuvos lauku jup^ ^ytojąs nąmų^&'^ą po stalu Pacios’ Jfm wegant, nu-

Rašo JUOZAS AUDĖNAS
(Tęsinys)

vyko barbarizme laipsnį. Jis ėjo _____ .9MUU
tąs kąrą? ir jo tekstas, istorijai pagal taisykles ir buvo nežmo- žemio rajonas jau fepyo £>e gy r‘ado keturisJavoiius. Mokytoja kirsta. Moteris pasakė, kad ji 
jęęąFpm.ąs. žiaurus, be^pmpnJ niškas.. Nei yiena.pųsė neėmė ventpjų — jie yisi isįyęzfį j §į--su Raugais pabėgot (Teko skai sri^ll kankinimo nebega- 
BiKligj?, dažnai pąsjekęs didelį jbplgįsrių.- Jei vienai ar kitai pu bira. Net ir Miško Broliams te- rytf apie paiĮąšių y^kį Marijam linti daugiau begyventi ir to- 

€s l polėje). Ji išsislapstė daugiau ^ėl atiduodanti-jiems savo vy- 
kąjppųsgmętų.S ;ųnkŲjaibu-roSaiva-
vj? slapstytis po to, kai jps pa-1 Ilgai lęsėsi nepabaigiamos 
veikslai buvę visų matyti. Kar kovos Miško Brolių su kariuo- 
tą Kaune ji buyo atpažinta ir mene iri su stribais, 1951 m. ne
išduota. Karinis teismas ją pas gūžės mėn, komunistų vadai ne 
merkė mirčiai. Paskutinę nak- benorėjo daugiau lieti kraujo: 
tį prieš mirties įvykdymą, Po-’Vadinamasis ministras pirmi- 
žera njiėj.o su ja pasimatyti, ninkas Gedvilą paskelbė visuo 
Stalipo laureatui vj§ur-galįmą tinę amnestiją partizanams, 
įeiti. Urbanaitė jį tuojau pąži- Jo buvo pažadėta visišką lais- 
do ir pasisakė, skaičiusi jo ras- vė visiems, kurie tik atiduos 
tus. Bet ji jam pasakė, kad ginklus ir jše' 
mes esame priešai ir stovime ki Tūkstančiai lapelių bųyo mė
tose tiąrikados pusėse. “Tams tonai iš lėktuvų. Dvidešimt 

talentingas lietuvis, bet tūkstančių partjzanų, išskiriant 
vadus ir kitus išėjo iš bųnke- 

;rių su visais turimais ginklais 
' ir net patrankomis; Kai pasi
baigė jų registracija, tuojau 
pat jie yisi traukiniais buvo 
ištremti į Sibirą statybos dar
bams. Kovos baigtos. Valdžia 
tikėjosi, kad yra visiška ramy
bė.

ncan
Dream

chine

uvrica is the place that is made 
4 of dreams. AnidT, U.S. Savings 

MįidS b&V€ been helping to make 
•‘PPV dreaxmi cpjpę type for years.
Now, Bonds mature uj less than 

x vears. That tyieans your dreams 
. 11 come tripe raster than evef before. 
You can titty Shires in your part j- 
i.ir dream by joining the Rayrdl 
-ringu Plan where you work 0r the 
..da-Month play yoy hawk.
“fore you knov* 44. vgyr A 'Mfan

aster than evef bęfore.

ir dream by joining the Payroll 
rings Plan where you work. $r the 
įd-ą-Moųth play Y'-fV

£ KwU payS**% iatervt bald to 
if S wai-Į, 10 motsthi (4*, the firtt

L-ju

■k

’K.?wto srp reptoted if kM, tosolen, a\ 
■ -«d Whi-n ne«ded toey aut b* ca«h*d 

nciMį inter*** i* apt tubiect to Mutt
i •< 'yint ta***, And fodnrtl bu mar

ro galvą.
Ilgai -'tęsėsi nepabaigiamos

ta ė&Fl 
aš tuo negaliu didžiuotis, nes 
mirštu už Lietuvą”.

, Ęuyo žiema. Ruso MGB ka
pitono vadovaujamas karinis 
palipys, kuriąpae bpyo ir Po
žėrą sų kitąįs stribais, jiųyyko 
į Pasvalio rajoną partizanų 
naikinti. Nakties metu, jie bu
vo nuvesti prie mūrinio, šiau
diniu stogu dengto pastato, esan' Tačiau, komunistų pusėje ko 
čio lauke, iš kurio gynėsi trys1 vojųsios jėgos, sudarytos iš 
partizanai. Jie buvo apsupti jaunų vyrų-stribų ir kitų, pa- 
raudonųjų kareivių. Kai sto-i pratusios plėšikauti ir, be to 
gas užsidegė, moteris pasirodė 
prie lango. Matėsi jos rusenau 
čiy. drabužių siluetas raudonų 
liepsnų fone. Ji pradėjo giedo
ti. Giedojo garsiai, bet neišlai
kė melodijos... Lietuvos him
no. Ji ne giedojo, bet šaukė'šaudyti.
Mirštantieji taip šaukia... Lie-' Šis literatūros kūrinys gal 

i šiek tiek pasauliui primins 
apie mūsų tautos pačią didžią 
ją tragediją-sovietų okupaci
ją .... . .

būti viskuo aprūpintos, be dar 
bo gyventi, nepasidavė. Jos 
plėšikavusios ir kovojusios 
dar 5-6 metus. Reguliari kariuo 
menė su jais turėjusi daug dar 
bo iki jie, kaip šunys, buvo iš-’

tuvos poetas Algirdas Požėra, 
Stalino laureatas, čia buvo liu 
dininkas. Jis pagalvojo: “Mes 
esame didinga tauta. Nepalygi 
narna. Toji mergaitė galinges
nė už Orleano Mergelę. Ugnis 

j nunešė ją į dąngų. Jį bus šven 
toji... O aš... aš.. niekas”

Trečioji moteris, kurią jis 
prisiminė kalbėdamas su Ameri 
kos lietuviais, buvo kolchozo 
pirmininkė Bronė Didžiulie-
? • i

f nė, buvusį fabriko darbininkė, 
labai pa’titoidčli1 ir ' energinga 
moteriškė - komunistė. Požėrai 
rcpkanl žinias savo raštams, 
teko lankytis Didžųiliebės Jvar 
komanie kolchose ir su ja pra
leisti visą papą. Ji jam padarė.

(Pabaiga)



nėra.

blogai sau išsiaiškina Maskvos 
instrukciją ir padaru veiksmą, 
nevisai atitinkantį nurodytą 
kryptį. Už tai būna “smulkiai 
purtimas” Jfaskvoje 

Charazovas,
arba ir 

Lietuvos 
komitete

Komunistai, kolaborantai ir patriotai išeivijoje
Su dideliu dėmesiu ir ne- Lietuvos kompartijoje 

mažesne atvanga skaitau rašy- Kartais įvyksta nesusipratimų, 
tojos ir poetės Birutės Kerne- kai koks nors vietinis stabukas 
žaitės studiją, dabar spausdi
namą Naujienų atkarpoje. Ji 
rašo, kad Romoje sutiko iš 
okup. Lietuvos pabėgusį dail. 
Vladislovą Žilių. Jis jai sakė,
kad gavo iš vieno Romos lietu--! vietoje.
vio patarimą vengti ne tik Vii kompartijos centro 
nies, bet ir Naujienų — tipiško yra tiesioginis, Maskvos atsiųs 
senųjų Amerikos lietuvių dien, tas prievaizdas, kad nomenkla 
raščio. žinoma, dail. žilius bu tūriniai Lietuvos darbuotojai 
vo suklaidintas taip kaip bu sąžiningai ąlįdirbtų už spec- 
vo suklaidinti Naujienų atžvįl maisto ir kitokių gėrybių davi 
giu tūkstančiai naujųjų atei nį. Jų parsidavimo laipsnis yra 
vių.

Kanados 
lis 
38 nr. įdėjo pasikalbėjimą su sulygintas su 
dail. V. Žilium. 38 TŽ nr, buvo 
tokie klausimai ir atsakymai:

J Ar sovietinių rusų siautė- vilegijų jau neturi, 
jinias Lietuvoje rodo tendenci 
ją didėti ar mažėti? O gal ru
sifikacija yra kiek sušvelnėju- 
si, kaip kaikas bando tvirtin
ti? .:

— Prievartinės rusifikacijos 
siautėjimas Lietuvoje nema
žėja, priešingai — didėja, šis 
judėjimas taip pat negali švel 
rieti dėl keleto obektyvių mo- 
inentų. Visų pirma tai priešta
rautų komunistinės ideologijos 
esmei bei pačių rusų agresy
viai prigimčiai: betkoks prie
šinimasis turi būti suždugdy- 
tas jėgai, tikslas tūri būti pasiek 
tas. čia veikia dar ir normalus 
geometrinės progresijos pinci- 
pas: kasmet Lietuvoje dirbti
nai didinant rusų skaičių, kal
bos rusinimas bet asimiliacija 
turi geometrinės progresijos 
plitimo tendenciją.

šis nusikaltimas, kiek įma
noma, slepiamas nuo užsienio 
ir, iškilus reikalui, maskuoja
mas vaikišku “tautų draugys
tės” šūkiu. *- > - - ■ - . ■ . ’

Kol Lietuva neturi valstybi
nio suverenumo jįę valstybinės 
stėnos;'nėra- nėmenkiaūsiųga 
ilimybįų,. rusifikacijos tempui 
bei apimčiai pristabdyti.

Kaip laikosi lietuviai ko
munistai, esą Maskvos tarny
boje:: ar jie aklai vykdo Krem 
liaus-politiką, ar turi šiek tiek 
drąsos ir savarankiškai veikti?

-įr: Marionetinė Lietuvos “vai 
džią”-Nykdp visus Maskvos pa
liepimus paraidžiui. Drąsių as 
męiiybių, kurios užimtų kiek 
individualesnę, nepriklauso- 
•mesnę-nuo Maskvos poziciją.

sk.iudus krislas gūdžioje 
akyje. i

. | A. A. Jono SUinsko paminėjimasA Transus užsieniu ketu > ? fft • ,• »•
kiAvinasfe -Vilniuje turi / Jonas Bifinskas, gyvenęs 2432 

So. 72nd Street, Philadelphia, 
mirįfšift/1976 metu liepos 1 die- 
n svh ’kęs d..ilgiau kaip 75 mę- 

, . ' >, gimcs Lietuvoje,
untis savyje nemažai prieita-■ Earti-Hkų kafrre Tauragės ap- 
raujanciu momentų. Jį reikėtų skrLio. Jis. buvo n_sų sovietų 
paliesti atskiru informaciniu belaisvėje virš 7 metų kahkin- 
rašiniu. j tss> sugrįžo nesveikas, širdies

Gražu, be abejonės, kad pas Iarkto .varginamas, mirė Ame- 
kutiniu laiku jau kasmet, pra 
sisijoję pro KGB ^kontrolinį šie 
tą, apsilanko Lietuvoje nedrą tarnavo pasienio policijoje.

Paliko nuliūdę žmona Martha, 
, jei svečiai turėtų gali-] sūnus Jonas ir marti Marija; sū-

seną,

PHILADELPHIA, PA

Jų
cigiainps įtako$4^»avcrgtų lie 
uvių nuutąika^'ri

l ai platus klausimas, tu-’ tų amjaU45

rikoje išgyvenęs 22 metus.
Nepriklausomoje Lietuvoje

sūs tautiečių būreliai. Būtų dar

mybę po savo seną, gimtąjį ‘ nūs - Voldemaras Ir marti Lau- 
kraštą pakeliauti, pasidairyti, retta, ir keturi anūkai. Lietu

voje liko sesuo Ona Lukošienė, 
brolis' Povilas su šeima, svainis 
(švogeris) David Tautrim (Vo
kietijoje), ir kiti giminės.ir drau
gai. '
' Palaidotas i& šv, Kazimiero 
bažnyčios šv. Petro ir Povilo ka-

—------— v tavuosius vargiai ar optimistiš’Pinėse- Jis savo
užgesti iš- kaį nuteikia faktas, matant* Lietuvą.

balsų sukėlė “Lietuvos Katali-jkam iš jų per savo pasiuntiny j Skaudus yra tautiečiams Lietu sklaidytai pasaulyje lietuvybės atvykę svečiai iš užsienių 
kų Bažnyčios Kronika”. Ar.’ ' ’—' *’ ’ ’’ ’ ' ’ ' ’■ ” 1 ' ¥’! ‘ - 11-• • —
šiuo metu religijos persekioji 
mas nėra sušvelriėjęs?

— Nei “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos” leidėjų, 
nei Lietuvos tikinčiųjų perse
kiojimas nėra sumažėjęs. Ko
munistams gerai žinoma, kad 
Bažnyčia ir tikėjimas yra vie 
nas iš pagrindiniausiij valsty
bingumo palaikymo ramsčių, 
žmonių dvasios stiprinimo ir 
tautinio sutelkimo veiksnių. 
Tai griežtai prieštarauja ko
munistų ideologijai nutautini
mo ir kiekvieno žmogaus pa
vertimo paklusniu, bedvasiu 
galviju siekimui.

Stebėtis betgi tenka tautiečių 
Tėvynėje dvasios stiprumu, 
sugebėjimu vis dar atsilaikyti...

— Kaip žiūri okupuotos Lie
tuvos tautiečiai į užsienio tau 
tiečius -— komunistus, kolobo- 
rantus ir patriotiškai nusitei
kusius (kovojančius už Lietu
vos nepriklausomybę)?

— Į pirmuosius — komunis
tus ir visus kitus, talkinančius 
okupacijai, lietuviai Lietuvoje 
žiūri kaip į priedą prie bend
ros "tautos nelaimės. Priedą, 
juo skaudesnį ir pavojingesnį, 
nes per pastaruosius gyvenan
čius laisvajame pasaulyje, Mas 
kva turi patogią galimybę de
zinformuoti, pjudyti ir skaldy
ti lietuvių išeiviją. Remdamasi 
ir jų vardu, Maskva turi gali
mybę skleisti propagandinį me 
lą apie Lietuvą šiandien jau 
gana naiviam pasauliui.

{toks, jog’kiekvienas iš jų dre- 
lietuvių savaitraš ba vien nuo minties, kad gali 

“Tėviškės žiburiai” 37 in, būti išmestas iš savo [tosto ir 
plačiosiomis

( proletariato masėmis”. Pastaro 
: sios, kaip žinia, jokių specpri-

- Užsienyje daug protesto]

KNYGOS ANGLŲ KALBA
. J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti'iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50. ’ .

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
£sL, kainuoja $2.00.
■:> Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma širį knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Base

; PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dz. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta CHcagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: "Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytų lietuviu absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: "Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”. 1

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime. ;

JONO HUSO TEISMAS

laisvai susitikti ir pasikalbėti 
su žmonėm. Deja, yra nevisai 
taip. Atvykusiųjų judėjimas 
yra griežtai apribotas. Dėlto jų 
kontaktas su tautiečiais krašte 
yra minimalus, jei nepasakyti i 
— nulinis. .Tokiu būdu ir pas- ’

Už tokią talką Maskva kai-(ti į Lietuvą valdžios lėšomis, ilgai neleidžiama
Martha Silinskas,

bes užsienyje išmoka solidų pi.voje toks,tų “iš Amerikos” par kibirkščiai, ryškia ugnimi su-,^nesunkiai pasiduoda įtraukia-.
niginį paskatinimą, aišku, kiekĮsidavimo ,'ciniškumas. J švintančiai tai šen, tai ten. niį į KGB suruoštą banalu, de Velionis
vienam individualiai “pagal T antruosius — patriotiškai Žiūrima su viltimi, nes suvie- ^informacinį spektaklį. ' j nuoširdus Naujienų rėmėjas ir 
nuopelnus”. Kaikas iš jų Lietu nusiteikusius išeivius, kovojan nytomis pastangomis pavyks-! ........... , skaitytojas, kurs, kaip jo žmo-
vos marionetinės “valdžios”)čius už Lietuvos nepriklauso--ta vis atsilaikyti okupacijos Atvykusieji išvyksta nedaug na Martha rašo, “kasdien laik- 
arba Kazakevičiaus “firmos’’,| mybę, Lietuvoje . jau trys de-, naikinančiam spa’usdimui, ru-. PaiTia^ ^ar niažiau ką raščio laukdavo ateinant’. Nuo-

1 ' j sužinoję... . širdi užuojaut gerb. Marthai Si-
‘ —Kaip vertina mūsų tautiejlinskienei, sūnums ir giminėms.
čiai Lietuvoje užsienio lietuvių ' Naujienos
jaunuolių dalyvavimą lituanisi - -----------
tintuose Vilniaus un-lo vasa- AMERIKIEČIŲ NUOMONĖ 
ros kursuose? Ar tai nėra ban 
dymhs paveikti užsienio jau
nuolius savo naudai?

— Jūsų klausimo pabaiga, j kad Amerika Pasaulyje praran- 
atrodo, turi teisingą kryptį at-.da įtaką ir jėgą, 40% atsako,— 
sakymui. Jokiu būdu komunisiišek tek keičiasi. 8% nieko nė
rinė ideologija nepraleidžia^žino, o 4% mano, kad Amerika 
progos sėti, kad ir blogos ko-'lai111! ’r jsigija jėgos.

• Pirmasis garu varomas lai
vas atplaukė iš Anglijos į Ame
riką 1753 m.

atstovaujančios KGB intereJ šimtmečiai žiūrima su pasidi- 
sus emigracijos srityje, laikas! džiavimu ir viltimi. Su pasidi 
nuo laiko pakviečiami paviešė džiavimu ir stebintis,-kad tiek

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$40,000

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455
- ^iTel. 598-9400 . *..t-

111
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4MB ARCHE* MENUS 
CHICAGO, UJNOtS (BBS 

PHONE 25M4M

Passbook Savings. 
AH accounts com
pounded daily — 

K paid quarterly.

71/2%
4 Years Savings 

Certificate 
(Minimum $5,000).

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir sus> 
rūpinimą.------------- - --------------.......... ...................

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik --- —-----------
Minkštais viršeliais tik ____________ _____ =_______X—

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO,’iLL. 60608

$8.00

$3.00
$2.00

$2.00

Ugamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1735 So Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 103 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, m. 80608
—

Jonas Silinskas būro

sinimui. j

Pagrindinė dalis blaiviai gal 
vojančių lietuvių šiandien, ne
sikeičiant egzistuojančiai situ
acijai, mažai tikisi nepriklau
somo valstybingumo atgavimo 
artimiausiu metu. Pabrėžiu — 
jų galvojimas realus, nes ge
rai pažįsta savo priešą, žudy
mo, trėmimo, kasdieninio te
roro ir persekiojimo dešimt
mečiai sunaikino juose visas 
prielaidas tikėtis rusus turint

Paklausti amerikiečiai, ar A- 
merika laimi, ar netenka pa
saulyje jėgos, 48% pasisako,

kad ir menkų humaniškumo; kybės grūdus, mat, pagal tiki j 
užuominų. Sov. Sąjunga, kai-j01^^8 gaH atsirasti
po galinga imperialistinė kai- dirva’ kuri duos ir daigus.
po galinga imperialistinė vals Pagaliau paskutinis klau, — Pagaliau paskutinis klau
tybė, priklausoma nuo kraštu- sūnas: kaip, kur ir kada pla
tinai fašistinės komunizmo ide nu°jate įsikurti ir atsidėti me- 
ologijos, neturi silpnesnių taut no darbams?,- 
tų atžvilgiu nei pagarbos, nei Kaip planuoju įsikurti —I u _ 
pasigailėjimo. dar nežinau. Nėra man žino-Jr -

Užtat -lietuviai, gindami sa- ma ;ta prasme,-Vakaru -aplin-į-ĮPene’ 
ve kaip tautą, patriotinės išei- kos situacija bei jus požiūris į,/------ -
vijos gretose mato tvirtą ūžta- politinį išei\j iš Sovietijos. Esu matyti ^artu su Pra
rėją (ir viliasi tokį matyti ir-išpilietintas, pasas taip pat 1 
ateityje) laisvojo pasaulio aky- atimtas dar Lietuvoje. Kur įsi(,^)a Paskirai.
se. Ta lietuvių išeivijos dalis kurti? Norėčiau — Čikagoje.

Net neaĮsiklausęs nujaučiu, 
kad rašytoja Birutė Kemežai- 
tė, visi- Naujiemj darbuotojai 
ir bendradarbiai ir visa visuo- 

ė,_ kaip ir aš, laukiame ir 
kos situacija bei jos požiūris į tikimės su dail. žilium pasi-

rėją (ir viliasi tokį matyti ir-išpilietintas, pasas taip pat nu ir Algirdu Bražinskais ar-

Kazys Petrokaitis

UNIVERSAL

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

ę — NAUJIENOS. CHICAGO 8, ILL.— Frfchy, October 15, 1976

Taupykite dabar

Pas mus taupomi jūsų pinigai atiieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi
gyti.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš lO mėnesio die
ną, neša nuošimčius .’nuo. mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

1800 So. Halsted St. Chicago, Hl. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteig-ta 1923 metais, ’ TEL. 421-3070

f Įstaląroe pietuose kiemą* aatomoblliAmx pastatyti.
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Kalboje yra gana daug įdėmių vietų, bet dažniausiai kar 
tojamos tos pačios pozicijos, kurias Gečys diktavo Gai
lai praeitos kadencijos metu. Amerikos lietuviai manė, 
kad Gečys, iš visuomeninių reikalų komisijos pirminin
ko pareigų tapdamas visos Bendruomenės pirmininku, 
pasiūlys priemones Bendruomenės reikalingai vienybei 
Gečys pasakė ilgą kalbą, bet kalbos pabaigoje tarė šiuos 
žodžius: “Baigdamas šią kalbą šabloniškai atsisakau 
šaukti išeivijos lietuvius į vienybę.” (Verta įsidėmėti, 
kad jis ne šabloniškai šaukia, bet šabloniškai atsisako.) 
Paprastai politikai, dažnai kartodami kurią mintį, dau
giau negalvoja. Panašiai elgiasi ir Gečys. Jis turėjo pro
gos pakviesti lietuvius vienybėn, pagalvoti apie vie
nybės galimybes, bet jis šabloniškai atsisakė nuo šios 
minties, nors kalbos pabaigoje ji prašyte prašėsi. Char- 
ta apie lietuvių vienybę rašė, visi bendruomeninės politi
kos vadai apie vienybę ilgus metus mums visiems kalbė
jo, bet Gečys šabloniškai nuo tos minties atsisakė:

$14.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, nuo

Gečys nekviečia lietuvių vienybėn
Algimantas Gečys, naujai paskirtos JAV Lietuvių 

Bendruomenės valdybos pirmininkas, buvo pakviestas į 
Baltuosius Rūmus, kad pasiklausytų prezidento Fordo 
pareiškimo rusų pavergtos Rytų Europos gyventojų rei
kalu. Susirinkusiems prezidentas Fordas pareiškė, kad 
San Franisco mieste jis padaręs klaidą, neparinkęs tiks
lių žodžių savo nuomonei ir politikai išdėstyti. Jis suk-' 
vietė tautinių grupų atstovus, kad galėtų pataisyti pa
darytą klaidą ir dar -kartą išdėstyti savo asmenišką ir 
JAV poziciją pavergtų tautų klausimu.

Gečys pavėlavo atvykti Į Baltuosius Rūmus. Kai jis 
prisistatė, tai prezidento konferencija jau buvo prasidė
jusi. Apskriton salėn jis buvo įleistas paskutinis. Kai įė
jo, tai visos vietos buvo užimtos. Viena kėdė buvo tuščia 
šalia prezidento, tai jis jon ir atsisėdo. Konferencijoje 
jis žodžio netarė, bet fotografai ir televizijos reporte
riai jį nutraukė greta prezidento, sudarydami įspūdi, 
kad jis su pačiu prezidentu kalbėtųsi įvairiais aukštos 
politikos reikalais. Chicago Tribune vienoje laidoje Gečį 
įdėjo net į pirmą puslapį, sėdintį greta prezidento. Kito
se laidose tos fotografijos jau nebebuvo-

Prezidentas Fordas, žinodamas Gečo poziciją prezi
dento Fordo administracijos atžvilgiu, Helsinko konfe
rencijos vertinimo klausimu ir lietuvių tarpe vedamos 
frontininkų politikos reikalu, vis dėlto buvo, pakanka-: 
mai tolerantas ir pasikvietė jį į Baltuosius Rūmus. Pre
zidentas norėjo, kad ne tik jis, bet ir jo vadovaujama 
organizacija suprastų dabartinės administracijos pozici
ją pavergtų tautų laisvės reikalu. Prezidentas yra įsiti
kinęs, kad besikalbant ir besiaiškinant galima rasti ben
drą kalbą, nušlifuoti aštrumus, o vėliau gal bus galima 
susiprasti ir bendram darbui. Prezidentas nebijo ir ki
taip galvojančių žmonių. Jis mielu noru su jais susitin
ka ir bando aiškintis vedamos politikos tikslus ir prie
mones tiems tikslams pasiekti.

Šiandien atėjusi suvėluota Montrealio Nepriklauso
ma Lietuva atnešė neseniai Algimanto Gečio pasakytą 
kalbą. Laikraščio redakcija nepasako, kur ta kalba buvo 
pasakyta, bet iš turinio galima spręsti, kad ji dienos švie
są išvydo Gečiui perimant JAV LB pirmininko pareigas, rimas.

jam įprastų bendrybių, kurios nieko bendro su gyveni-, 
mo realybe neturi. Be kitų dalykų, jis taip tarė:

“Nors LB kartais norima atimti teisė dalyvau
ti Lietuvos laisvinimo darbe, noriu jums užtikrinti, 
kad naują kadenciją pradedančioji krašto valdyba 
vykdys Lietuvių Chartos uždėtą pareigą ir ši lais
vinimo darbo nesitrauks ir jo intensyvumo neina-, 
žins. Ir toliau pasisakysime už absoliutų Lietuvos in
teresų gynimą, net ir tada, kai mūsų tautos intere
sai susikirs su JAV interesais. Lietuvių Charta sa
ko, kad lietuvis yra lajalus savo gyvenamam kraštui.; 
Tokiais esame- Lojalumo tačiau nerodysime nemo-1 
raliai šio krašto politikai, paliečiančiai mūsų tauti
nius ir dvasinius jausmus.” (Nepriklausoma Lietu
va, 1976 m. rugs. 22 d., 1 psl.) ,
Jeigu šio krašo prezidentai, įskaitant ir dabartinį, 

pasmerkė Lietuvos nepriklausomybės panaikinimj ir 
įjungimą Lietuvos į Sovietų Sąjungą; jeigu visos šio 
krašto administracijos pripažino nepriklausomos Lietu
vos atstovus ir pripažįsta jiems suteiktas diplomatines 
privilegijas; jeigu kiekvienais metais jie ragina Ameri
kos lietuvius neprarasti vilties į laisvę ir nepriklausomy
bę, tai kaip galima kalbėti apie “nemoralią šio krašto 
politiką?” Jeigu JAV būtų nemoralios, tai kaip galima 
iš nemoralaus tikėtis moralaus žingsnio? Jeigu preziden

kad jis sutiktų priimti oficialioje rezidencijoje? Jeigu 
moralus atstovas eina pas nemoralų, tai kodėl jis nei vie
no žodžio nepratarė, kai buvo geriausioji vieta nemora- 
lybei kelti- Gečysto nepadarė, bet jis šabloniškai kartoja 
melą, kad kažkas, nori JAV LB atimti teisę "dalyvauti 
Lietuvos laisvinimo darbe”.

Savo laiku vienas politikas tvirtino, kad lietuvis yra 
lietuviško molio gabalas. Gečys tvirtina, kad ‘kiekvie
nas lietuvis yra lietuviškoji plyta. ” Kol Gečys tu lietu-; 
vių nesujungs, tai jie bus tiktai palaidų plytų krūva. Iki 
šio meto nei Gečys, nei jo pirmtakunas Barzdukas Ame
rikos lietuvių neapjungė. Neapjungę todėl, kad lietuviai 
ne plytos, bet galvojantieji žmonės. Barzdukas apie vie
nybę bent kalbėjo, bet Gečys apie ją šabloniškai ir kal
bėti atsisako. Iš lietuviškų plytų Gečys susilipdytų sau 
tvartą, bet-galvojančių ir savo kraštui laisvės siekiau-

Solistė Birutė Kemežaitė dainuos Naujienų bankete

melais nunjzUiaa išleisti 411,0

Ateinančiais metais bus dau- 
] giah išleista ginklavimo, civi- 
i Įiniam reikalams ir nbokanut dide 
j salus federalinjų įstaigų tarnau

tojams atlyginimus.
Valstijų bei valsčių išlaidos 

bus prilaikytos, balsuotojams 
! reikalaujant prisilaikyti dau
giau taupumo.

NORI GREIČIAU PANAUDOTI
- ‘ SAULĖS ENERGIJĄ

Vašingtonas. — Prez. Fordo 
administracija nori pagreitintai 
prtaikint gyvenime saulės ener
gijos išnaudojimą. Adminisira 
ei ja tam tikslui nori suteikti 
lengvomis sąlygomis paskolų 
garantijas.

Dabar Amerikos įmonės yra 
jau šį tą atsiekusios, išnaudo
jant saulės energiją, bet ne taip 

(daug: pereitais ir šiais metais 
i jos padarė saulės energijos pa
naudojimo srityje biznį tik už’ 

' 12 mil. dol.

HUD nesilaiko 
teisino sprendimu 
Liepos 29 U. S. .apylinkės teis

mo.teisėjas H. L. WUlbuvo. Įsa-

Dolerių bilijonuose ^įerių’ d^icitą.j Dolerio verte 3 metų begyje
nuskendus... • j nukritusi 25%. Dabartinis fe-1 

„ ... T „. .. . deralinės valdžios deficitas
KCUPDC11O I r»T Ii 43/MT €J IT- TiOrTO— "i: i ’

siekia 600 bilijonų ir vien tik

■e. Svyrimo departs-;s. mokeh 100 .doląny mentuj _ Hro _ šiilaikyti
■ Iper dieų. Įimgresmane Morgičig .bei paskolų už pirk- 

W ?0“...lX?“.Sa2'O.?-tr“?S'l tus namus mokėjinų .tieTO as- 

kingus kongreso vykdomus pi-j serga į uždarbiauti, 
nigų švaistymo būdus prime-j ‘-2 . j — '
na, kad jis “taupydamas” nu-

■ braukę nuo prašomo gynybos siundė HUD, kad nesilaiko iėis-

nuskendus...
Recesija, Infliacija ir paga

liau artėją JAV rinkimai yra 
svarbiausiame dėmesio centre. 
Žmonės susirūpinę vis brangs- 
faneromis gyvenimo išlaidomis. 
Svarbiausias faktorius čia su- . . a -.n- —Te
randamas tai federalinės, vals- nagnnedama nęt ir juo- neteko darbo,
tijų ir miestų valdžių besaikis 
doleriais švaistymasis.

Populiarusis “Reader’s Di- ___j.,—___r t -
gest” spalio mėm numeryje įsi-i reikalams biudžeto.net 7,4 bill 3110 spreudimo. . . . 
dėjo diagrama, kurioje • atsis- jonų dolerių. Tuo tarpų kong-’Ff is-tų asmenų,
pindi federalinės valdžios išlai resni važiuojant “One Way- eTim i neisgab.
dos. Perl 173 metus iki 1962 m. Street”, kruopščiai akėjama irI EUD sako, kad skolos mokė- 
federalinės išlaidos siekdavo taip vykdoma “detente” kuri jimas gali' būti atidėtas 10-ciai 
apie 100 bilijonų metams. 1962 grynai tėra naudinga tik Sovie metų, jei terminui suėjus visa 
1971 metais jau siekė 200 bilijo 'tų Rusijai jos agresingiems šie skola bus sumokėta is karto, ije- 
nų. 1971-1975 metais pašoko kiams išsiplėsti visame žemės simtieš metų terminas' rimtais 
jau iki 300 bilijonų. O jau 1975-' rutulyje. • ’

Keliuose šio “CD” žurnalo nu

Grupė advokatu spalio 12 ap-

reikalaudama

atsitikimais dar gali būti įmi
gintas kitiems 10 mėtų. ‘ ’ ’ v<

J r * TT ' 1

Apgaudinėja žemės
1976 m. siekia 400 bilijonų.-
Vien tik nuošimčiai už išvais- meriuose buvo gvildenamas ir 
tytus bilijonus per 10 metų pa.-! javų lengviausiomis sąlygomis 
šoko dvigubai ir siekio-40 bili- davimas Sovietų, Sąjungai, ku

ri vietoje jų atsilygindama ga 
Conservative Digest” maga; mina vis naujesnius modemes 

nius ginklus ir jais ruošiasi 
mus palaidoti kaskart gilesnė-

(R Md) šį mūsų 94-tą kongre-į je duobėje...
są vadina “the reckies Con- Tikrai ūkanotas ir darganas 
gress” ir pačiu blogiausiu Ame< rytojus aušta mumyse ekono- 
rikos istorijoje. Rašo, kad /0. minėje ir politinėje srityse. Pa- ^ėjus.
milijonų mokesčių mokėtojų iš galiau kaip iš žios klampynės Nesąžirnngi pardavėjai atsi- 
produkcijos sektoriaus, savo'.j^jj^ receptas ' surasti' var- dūrė fėismeė Jiems’ byH iškėlė 
mokesčiais aprūpina 80 milijonai jau įmanomas.'T: J. J-ti- ‘ ---
nu įvairių gavėju, net 44% biu; • '
džeto nuplaukia privatiems aSl FEDERALINĖS -VALDUOS 
menims. | IŠLAIDOS

joną j metus.
“C - - -

zine spalio mėn. numeryje kon 
gręso atstovė Marjorie Holt

Keturi nesąžiningi asmenys, 
susidėję snSchaumhurgo turtą 
parduodančiomis firmomis, par
davinėjo žemes šiaurės Viskan- 
sine, apgaudinėdami žemių jąr-

; partamentaš. ’ Departamentas 
reikalauja kad teisiami sklypų 
pardavėjai .turėtų banknotuose

į. .. T .... , .. šis 1976 m. biudžetas yra 80 Federalinės valdžios išlaidos 700,000 dol. depozitą, tikslu ąu-
cių lietuvių vieny ben jis nesuves. Jam^reikalingas tylios bilijonų didesnis už pajamas.(sparčiai didėja: Prieš metus bu- mokėti apgautiems sklypų pir- 
plytos paklusnumas, bet ne galvojančių Žmonių susita- Federalinė valdžia skolinasi iri vo išleista 343,2 bil. dol., šiemet kėjams įmokėtus pinigus, jei

L spausdina didesnius kiekius;— 370,0 bil. dol., o ateinančiais-pirkėjai to pcyėtų.

M. AUKŠTUOLIS

KALNU DIEVAITĖ LEDYNĄ
Mūsų ša uitas pasaulis

— Puiku. Bitine, puiku! Karys neturi ruoštis karui, 
bet turi būti visuomet jam pasiruošęs. Eiva apžūrėti. 
tavo riestakaklių, o vėliau eisim patikrinti tvirtovės šie 
nu. ar visi Įrengimai sklandžiai veikia?

Pajūrio gynybos tvirtovė tęsėsi nuo vienos juros; 
pakraščio uolos iki kitos. Tarp šių uolų buvo jūros pą-. 
plūdimio lyguma, pavojinga viet, ant jos išsilaipinę 
priešai, galėjo užpulti kraštą, ši pajūrio dalis-buvo ap
saugota dviguba gynybos siena, kurioje buvo įrengti 
puolančiam priešui sunaikinti įvairūs žabangai.

Arūnas su Bitinu, apžiūrėję žirgyną, nuėjo prie 
tvirtovės variu, kurie buvo naudojami staigiems rai
tųjų išjojimams.

Biline. šie vartai lurėjtų būti taip pastatyti, kad; 
puolantieji priešai jų visai nematytų, — tarė Arūnas.

Aš turiu sumanymų, valdove, išmūrinsim aplink 
vartus plonų sieną, tokių pat akmenų, kaip tvirtovės 
pastatai. Tada vartai atrodys, kaip sienos bokštas. Rei
kalui esant, vienu smūgiu galima bus sieną išgriauti 
ir per vartus išleisti karius.

— Sumanymas geras. Visus tvirtovės vartus taip rei
kia paslėpti, kad atrodytų ištisas granito mūras. Aptar
kite šį reikalą su tvirtovės statytoju Kalniom ir pradė
kite darbą.

— Pradėsime, valdove, o štai ir jis ateina. Iš tolo 
Kalnius atrodė kaip stambi, gražiai nuskaldyta uola. 
Tik jo stiprios ir storokos rankos rodė, kad ši uola 
yra gyva ir kad jos ne tik kariai vengia, bet ir akmens,

nes Kalnius juos vartaliojo ir skaldė kaip medžio 
skiedras. Tuo metu Kalnius su kariais statė tarp dviejų 
tvirtovės sienų ypatingą tiltą, ant kurio buvo galima 
ne tik stovėti ar važiuoti, bet ir su visa kariuomene 
nuo jo nudardėti į apačią...

— Te būna pasveikintas mūsų valdovas! — jau iš 
tolo tarė Kalnius.

— Sveikas, stipruoli, — atsakė Arūnas ir į jį paž
velgęs užklausė:

— Kada baigsi statyti savo ypatingą kelią — tiltą?
— Neužilgo, valdove, bet aš nenorėčiau, priešo vie

toje, su kariuomene ant jo atsidurti...
— Gal pasitaikys proga jį išmėginti, — tarė Arūnas 

ir reikšmingai pažvelgė į abu savo didžiūnus.
— Jeigu valdovas taip sako, tai visko gali būti, — 

tarė Bitinas.
Arūnas, atsisveikinęs Kalnių ir Bitiną, nuėjo į pilį 

vienas.
Aukštumoje ant stačiakrantės uolos gintarinio ry

to šviesoje, kaip paslaptingas erelio lizdas, didžiavosi 
valdovo pilis, prie kurios ir vikriausias kalnų žinovas 
negalėtų prilipti. Tik iš vienos kalno pusės buvo gali
mas priėjimas, kurs vedė per tunelį. Taip, kad ir blo
giausiu atveju, jeigu priešai prasiveržtų pro tvirtovėj 
siena, tunelį užgriovus, pilis nebūtų paimta.

Žemiau pakalnėje Arūno balti rūmai taip ištaigin
gai išpuošti, kad ir dievaičių rankos prie jų grožio 
nieko negalėtų pridėti. Stovėdami plačiašakių medžių 
pavėsyje, netoli nuo kalno pakriaušės buvo saugūs ir 
jaukūs. Plokščias stogas, aplink iškeltomis sienomis, 
buvo pilnas šalto iš kalnų atplaukiančio vandens, kurs 
vėsino rumus, įkaitusios saulės spinduliai netruk-

—. NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— Friday, Oc+eber

dytų Arūno šeimos jaukaus gyvenimo, šaltinio vanduo 
tekėjo nuo kalnų ir mažais upeliais skirtėsi į pastato 
dalis, kur buvo reikalingas vanduo.

Viduje rūmų, be daugybės puošnių kambarių, bu-, 
vo ir ypatinga svetainė, kurios viename gale degė die
vaitės Mildos negęstančios žarijos. Viduryje svetainės 
stovėjo didelis, ant keturkampių kojų, išraižytų įvai-’ 
riomis gėlėmis, skobnis, prie kurio Arūno šeima atlik- ■ 
davo įvairius pokylius ir vaišindavo svečius. Kitame 
svetainės gale buvo vandens tvenkinėlis su gyvai į 
viršų trykštančiu vandeniu.

Arūnas, apžiūrėjęs savo puošnų dvarą, dėstė karo 
žygių mokslą, darbavosi su kariais, priiminėjo iš ki
tų pilių atstovus ir duodavo nurodymus naujiems ka
riams apmokyti.

3. Prie aukuro žarijų
Kai saulė leidos, valdovas, susiradęs savo keturis 

sūnus, kurie po karo pamokų darbavosi prie tvirtovės 
naujų įrengimų, grįžo į gyvenamus rūmus. Danguolė 
pasipuošusi lankė savo karių vakarienei.

— Sveika gyva, motule! — įėję vyrąi pasveikino 
ją. šis pasveikinimas teikdavo jai džiaugsmą ir pasi
didžiavimą. Ji jautėsi tikrai valdovė — pati savo rū
muose. Ji apkabindavo kiekvieną atskirai ir savo mo
tiniškais jausmais paguosdavo.

Sūnus nuėjo pasipuošti vakarienei. Tuo metu links 
jna ir laųnipga sugrįžo iš kalnų Arūnų duktė Ledyną.' 
Jos nuo saulės nudegę veidai spindėjo gyvybe Ir gro
žiu. Išvydus tėvą, pakibo jam :ąnt • kaklo ir plakdama 
ore kojomis, uždusdama nuo džiaugsmo, pasakojo:

— Tėtuši, kad ta žinotum kaip ten puiku, kaip er- į 
dvu, kaip ten daug šviesos, net daugiau negu būtų

prie saulės. O koks jis puikus ir iškilmingas.
— Kur taip gražu? Kur taip šviesu.? — paklausė tė

vas. ■ - t z
— Na gi ten, pas mano sužadėtinį.. ,
Arūnas drūčiai laikęs dukrą prie krūtinės, staiga 

ją paleido ir pažvelgė į motiną.’
Ledyną, puldama motinai į glėbį, pradėjo kvatoti.

Motule, motušėle, tėtušis tikrai patikėjo, kad aš 
turiu sužadėtinį. Cha, cha, cha! Tai jūs dar nežinot, 
kas yra mano sužadėtinis? Cha. cha, cha!

— Dukrele, tu nesijuok, o rimtai pasakyk ką tu 
manai? — tarė motina.

Ledyną vėl puolė tėvui ant kaklo ir, -dar labiau 
juokdamosi, suko jo ūsus ant piršto, kartodama:

—Tu žinai, kas yra mano sužadėtinis, tu žinai? 
Nu gi tas išdidus, rimtas, išbalęs ir jau gerokai žib
telėjęs galiūnų galiūnas Tolpūtis.

— Tolpūtis, Tolpūtis? — kartojo motina, — aš to
kio visoje apylinkėje negirdėjau.

Ledyną pribėgo prie lango ir šaukdama rodė, au 
pasididžiavimo mostu:

— Pažiūrėk, motule, šiai ten, pats aukščiausias, net 
ir be saulės matomas, kalnų dievaitės vyriausias ve- 
haunikas —Tolpūtis.

— Dukrele, tu-iš mūsų tyčiojiesi — rimtai pastebė
jo motina
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DR. ANNA BALIŲNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES, 
IR Gk«ULES LIGOS 
. 2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

I ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERURA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski fcd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-4446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skaniDinti 374-8004.

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
„ chirurgija 

’ Telef. 695-U533 
Fox. Valley Medical Center 

850 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN and SURGEŲN 

2434 WEST 7lst STREET 
Ofisas: HSmiock 4-5<h9 

Rezid. 334-2233 
0K18O VALANDOS: 

Pirmadieniais ir Keivinad. 1—, 
an irau., pemttaiem : nuo 1—o, 

ir šestad. Uitai susitarus.

DaiL VI. Vaitiekūno vizijos
. Parodą atidarant

Dail. Vlado Vaitiekūno su- neaaišku, nes autorius pasakė 
kaktuvinė dailės paroda buvo tik, kad svąstikos yra senovės 
atidaryta spalio 9 d. Čiurlionio žmonių saulės simbolis. Įdp-

, Galerijoje, In<L, 4038 • Archer miausias paveikslas ir lengvai 
Avė. Atsilankė per 100 meno suprantamas, tai “Reikarnaci- 

t bičiulių ir daug dailininkų, nė evoliucija”, kuris pavaiz-| 
Išstatyta 28 Vaitiekūno meta- duoja žemėje gyvybės atsiradi- 
fizinių, teorinių temų kūriniai, ųią, — nuo prjtyvimo pusžmo- 
dominuoją visą parodą, tai dai gio, iki civilizuoto žmogaus., 
liniuko vizijų pasaulis. Kai- Be to, dait VL Vaitiekūnas tei! 

j bėjo D. Adomaitis ir M. šilei- gia, kad visatoje nėra nei pliu- 
kis. t sų, nei minusų, viskas vyksta

j Po kalbų ir parodos atidary savo kelių... Ir pąrodos kąta- 
- mo, VL Vaitiekūnas pats paaiš logo (vietoj monografijos) vir 

kino savo kūrybos reikšmę,' šelyje atspausta pliuso ir mi- 
primindamas, kad jis nesire- nuso mat. ženklai. Katalogos 
miąs mokslu. Tarp kita ko_sa- gausiai iliustruotas parodoje J 

: ko: mirties nėra, yra inkarha- išstatytais paveikslais. Miko 
cija, — gyvybės ir visų orga- šileikio įvadas, 
ninių padarų tęsinys,, kad visai * , . ..- ■ Jury komisija atrinko bųdin

gą ir tapybiškai gerai atliktą 
kūrinį “Saulėtekį” Čiurlionio 
Galerijos, Ine. Kūrinių Fondui.

Į daiL VI. Vaitiekūno kūry
bą, kokia parodoje išstatyta, 
verta atkreipti dėmesį dėl jo

"Ieškokite sero, ne pikto, kad būtumėte gyvi". — Arnoto 5:14.
Didziąusia šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 

draugystės. Norint įstati į šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo. 
» Reikia taip pat pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuodė- 
1 mių nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gaps gar- 
J bę, šlovę ir nemirtingumą. Dabar jiems priešinasi pasaulis, kūnas ir di

dysis priešas, šėtonas. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Diėyui savo širdį ir savo valią- Tik 
rieji Dievo vaikeliai turi savo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, 
ri perviršija žmonių supratimą ir kurįos pasauks negali nei duoti 

’ atimti.
Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra

* rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausta 
’ nemokamai. Rašykite:

F. ZAVJST, 3715 WEST «th STREET, CHICAGO, ILL,
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

jau

ku
ne!

fr.t

ta be pabaigos. (Teologijos! 
i mokslas sako,-' kad žmogus ne-» 
j miršta, tiktai pereina į amži
nąjį gyvenimą. M, S.)

Iš ciklo “Reinkarnacija” (10 
autorius aiškino

Dr. Rožė Tijūnienė

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOMETijū- kaip padėka už 3,000 dolerių 

nienės vieperių metų , mirties auką šaulių namams, 
paminėjimui bus atnašaujamos Tuo pačiu paminėtina, kad ši

A. a. dantų gyd-
vaL. -paveikslų) • v. i -i i t<T> • i . vena aiKreipu .ueiuebi uei jo u<xaijjuciiiuuj <2llaciocauijxaxx*w^
tree, siuos paveikslus: Reinkarnąci.r tapybinės techni- šv. Mišios spalio 17 dieną, sek- vinjetė, kaip vertingas muzie-

D1C PAOL V. UAjllG
WcSTCaęsitsr vu4auuvii.i_y khiiiaUS 

mvuiCukOs airuK*o<iu:>.
■’ - r ; ■ ’

A.M.,TV CilCucilcf, tai.

o-—a cuuuu UxeuuaiiiIi u'

nė evoliucija”- “Saulėtekis”,
“Tarp dviejų planetų”j “Ketu
ri metų laikai” ir kt Pastara
jame pavaizduota viršutinia-

'vOS me plane saulė, o žemutiniame
!— žemė (planeta), kairyje pu- čiąi buyp pavaišinti šampanu.

■ sėje moters figūra, o dešinėje * Pąroda tgsis iki spalio 31 d.
— vyrišką, abu klupi; dvi svas Lankymo valandos: pirmąd,,'o pa| Romoje, Lietuvoje ir 

-■tikos, anot autoriaus, vieną. anrad., ketvirt.ir peptadieniąis? kįtur> Maloniai prašoma arli- 
“ svastika moteriškos gimties, nuo 10 v. ryto iki .4 vak. Šešta-J^ųj^ ir pažįstaraų už mirusios

kos. Jo vizijų sintezė savotiš- madienj, 11 yal. Tėvų Jėzuitų 
kąi jdorni, stątąntĮ klausimą 
žiūrovui. ----- -■ - * ■ . - r- -* ;

Po parodos atidaitymo sve-

koplyčioje; spąljo 18 dieną, 6 v. 
ryto Šve.| M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje, Marquette Parko 
parapijoje; ir tą pačią dieną 8 
vai- ryto šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje, 12433 So. Halstėd Si.,

jinis eksponatas, simboliškaii pa 
gerbia visus aukotojus ir aki- 
vaaizdžiai liudija šaulių idėjos 
gyvastingumą išeivijoje. J. T.

SOS1KINKIMU

vl,z 2533 W. 71st Street
y. ■> Telet.: GRovehill 6-2345-6

A '• 1410 So. 50th Ave., Cicero
B Telet: TOwnhaU 3-210S-S
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

I AIKŠTĖ TUTOMtfBILIAMS PASTATYTI

• KcZ.: GI o-uo/j ... ...... j., . - ,. „ o' o antroji — vyriškos. Del sitos dieniais ir sekmadieniais nuo
JLJK.YY.iiaoxj.x-xux01j.xAb ... . . .. . - r. -i : o ' ! ir oi hipotezes klausytojams buvo 12 iki 8 vai. vakaro. Ai. S.

IK mOIjcKŲ Uiuuo
UiiycavlvuhiE Uriinw.Kwi^A

6iwo. Ts.Gxa.ile vym a-Jto/u

Vaiaiiaos pa^ai susiutrmią. Jex ueat-
suaepia, sKamOxnu o-vwvb.

feįčrė
DR. A. Jti. Urixkii v AS

SPEClALYbE liuuj

3907 West iv+ra ^ireer
Valandos: pagal susitarimų

DR. K. A v.
489-4441 -■ ooi-tovo

COOS'LL IGOS.— CHIKUKi/fjĄk
- IUU2 N. WESI fcKN A*^.

5214 N. WEoitwx Avt. 
Telefonas atsakomas- 12 vai.

DR. FRANK rUCKAS
OPTOMEi RlS» aj 

AALBA L1K1ĮJ ViSivAl 
26U W. 7Įst St. — i ©L 74/-5149 
Tikrina akis. PntaiKo arimus ir 

“contact lenses .
vai. pagal susitarimą. Uzaaryia tree.

DR. LEONAS SEIBUT1S 
/INKSTŲ, pūsles ik - 

PROSTATOS CHikuRoua 
2456 WEST 63rd STREE1

VaL; an^zad. nuo 1—į pu pietų , 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vas 

Ofiso telftf.: 776-2asu ' i
Naujas rez. telef.; -W&-SS4S

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CniKVKo^s

Bendra praktika} spec. motEkv ligos 
Ofisas: 2652 WEST SYtn SlKfcET

Talu PR
OFISO VAL.; pirm., unuau., uręciaa. 
ir penki. 2-4 ir 6-8 vai. yaa. Seslaiue 
niais 2-4 vaL ,po piėių/ir. Kitu laiku 

pagal susi ui imą.

Gen. Daukanto Jūrų Šauti Kuopoj
Paskutinis-^visuotinis narių. Lapkričio 13 d. nutąrtą Vy- 

susirinkimas buvo pradėtas į čių salėje suruošti plaukiojimo 
šiais žodžiais:“Mūsų brangi sezono užbaigimo pobūvį, ku- 

j Tėvynė Lietuva,, mes Tavo vai riam ruošiamasi visu rūpestin 
kai, kurie bvome’priversti pa- gumu. Gros Ąžuolo Stelmoko 
likti Tave, nuolat prisimeną- < orkestras, o propramą atliks 
me Tave, Tavo žaliuosius lau-1 iš Cicero j. š. kuopos sesės ir 
kus, gintarinę. Baltijos jūros broliai šauliai. Pakvietimus ga 
pakrantę. Sielodamiesi Tavo Įima užsisakyti telefonais pas* 
kančiomis,, mes jaučiame Tau ’ V. Zinkų 776-7579 :drba pas K. 
"amžiną 7 meilę it prisirišimą. Vidžių 436-7030. šiam pobūviui 
Mes prašome Aukščiausiąjį su-!sudaryta ir speciali komisija 
teikti savo" tėvišką globą pasi- Į iš piran. K. Vidžiaiis, N. Martin 
likusiems Tėvynėje broliams!kaus, V. Zinkaus, B. Aniulio ir 
ir sesėms, sustiprinti juos kovo moterų vadovės U. Zirikienės. 
je dėl žmogaus teisių ir tautos: Į kuopos.valdybą pakviestas 
laisvės, paguosti liūdinčius, per ’ Norbertas ' Martinkus turto ir 
sekiojamus ir kankinius. Mes! tiekimo vedėju.
pasižadame Tau, mano Tėvy
ne Lietuva, būti ištikimi, vie
ningai dirbti ir aukotis, kad pa 
lengvėtų Tavo kančios ir priar 
tetų Tavo, kaip jūrinės valsty- 
bės: laisvės rytojus”. : zinkienės bule. So. Wa

Nutarta ir ateityje kiękvie- shtenaw Ave., šaukiamas me
rą sųsiroinkimą pradėti šiomis terų susirinkimas, į kurį kvie

Kuopos hąrių skaičius jau vi 
sąį artėja prie šimtinės. Tree 
dalį narių sudaro sesės šaulės 
Sekmadienį — spalių mėn. 24 
d. 3 vai,, p. p. moterų vadovės

P. ŠILEIKIS, 0. P.
suRTHQPEOAo-rKv i C4Q i Ai 
Aparatai - Prucc^u, OLC^. ŪiU. 
dažai. Speciali pagalba <o|om. 
(Arch Supports; ir u k

IKSO West 63 r d St.f Chicago lij. ouoz> 
Telefu PRospocį

Linksmumo arba liū&ei>xu i vaianuom 
gražiad«5? sėlis Ir 

pi u papuošimui ir se^uiunes 
kapams gėleą.

roy < PETRO : a$j

.DAUBARŲ SŪNUS ,

5525 So. Harlem Av» <86-1220

/
Gėlės visoms progoms 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd S I Kkte l

T.l.fonai: PR 8-0833 |r PR «-0834 
Taip pat naujoji Barbaros ir 

Gene Drishiy krautuvė 
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 
Tel. 499-1318

REM KITE TUOS 31ZNTERIUS. 
KURIE GARSINASI 

« •‘NAUJIENOS F*

— Zarasiskiii klubo rudeninis ban
ketas įvyks spalio 16 d.. 7 vai. vaka
ro Vyčių salėje, 2455 West 47th SL 

gros 
Klubo 

l -‘“ i ir svečiai maloniai kviečiami 
: gausiai dalyvauti. Patartina bilietus 
[Įsigyti is anksto paskambinus tol.: 
I HE 4-7916.

sielą pasimelsti.
Ta proga bus įteikta St. Bal- Bus šalta ir karšta vakarienė, 

zeko Lietuvių Kultūros inuzie- R^monio orkestras šokiams, 
jui, gautoji iš.-Vyt. Didžojb šau-. “^”4 
iių Rinktinės,; tūkstantininkų 
vinjetė, kuri dedikuota a. a. 
Rožės Tijūniejiės pagerbimui, I Klubo valdyba

Laidotnrhi Direktoriai

‘ ^.IKA&EVANS

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best unytD 
iį/4% '

-Compounded 
Quarterly

SAVINGS
CERTIFICATES 

EARN UPTO -3/4%

see us for 
financing.

AT OUR LOW RATES
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME

Mutual Federal 
Savings and Loan

3212 WEST. CERMAK ROAD
Prns Kazamavsko, Pretident

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

i ■

4305-07

4330-34

So. HERMITAGE
Tel..- YArds 7 1741 - 1742

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-<>44<f

Tėvynės prisiminimo min tiulis, 
į kuopą naujai priimti: Mariją: 
Dailidienė, f Zigmas Dailidė, 
Ona Kronienė, Liudas Kronas, 
Helen Martinkienė ir Bronė 
Vengianskienė, o Aldona ir Sta 
sys Gasneriai, vieni iš kuopos 
steigėjų, buvo iš kuopos pasi
traukę, dabar* grįžo atgal.

čiamos ir besidominčios šaulių 
veikla, bei norinčios į šaulių! 
organizaciją įstoti. S. P.

CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Phone: VlrgfaUn 7«7747 

HOOTS: Kon.Tue.Pri.9-4 Thur.9-8 Sat, 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

^lUiĮCRNĮčJįOS AlR-CONUrqONELt ftOPLYflPS

XADIJf sE IMOS-V ALANQOS < 

įsom programos 5¥0^4<h

iiuctvFiv kalba. ’ dtsdleu nuo pirma- 
( dieniu iki iM aktadieiuo 12:3U—

1 00 y. popiet. — Šeštadieni ir 
seKmadieni nuo 3:30 iki ^:3O yal. 
ryto.

lelef.: H EipLick 4-241.3

7 Į 5? So. MAFUEWOOD ĄVR

CHiCaG<;, 6062a

PERK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilrm apdraydf 
2EMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tek 5-8043

MOVING
Apdraustas perjcrausfryme* 

ii jveiriy atstumu.
ANTANAS VILIMAS ' 

823 West 34 Place
TeL: FRontier

Amerikos Lietuvių
Tarybos posėdis

Savo būstinėje Chicago j e spa
lio 11 d. posėdžiavo Amerikos 
Uetuvių Tarybos valdyba. Pir
mininkas dr. K. Bobelis pranešė, 
kad po to nęląin)ing.o prez. For
do prasitarimo debatuose, jog 
Rytų Europoje Sovietų Sąjun
ga nedominuoja, Altą pasiuntė 
protesto telegramą prez. Fordui, 
apie tai painformuodama kongr. 
Derwinskj, sen. Percy, rpdijo 
stotis, laikraščius.

Tjoliąų pasėdyje buvo aptar
tas drr K.- Bobelio lankymasis į 
liautuosius Rūmus spalio 12 d., 
drauge su kitų etninių grupių 
ptstoyąis. Tąrtąsi d£l ,eigps Al
tos suvažiavimo lapkr. 13 d.

Svarstytas Brazūjskų reiįca- , 
Jas. Nuspręsta paskatinti visuo- ■ 
menę, lead lapkričio rinkimuose 
bąlsuotų už lietuvius kandįda-' 
tųs. Svarstytas Altos būstinės 
klausimas. Posėdy dalyvavo dr, 
K. Bobelis, ;T. BJinątrubąs, dr. 
K. Šidlauskas, dr. J. Valaitis, 
Jcun. A. Stašys, A. Pakalniškis,' 
j. Skorubskas, Eug. Smilgys, Q. 
Baršketytė, T. Kuzienė, J. Bs- 
fcalka, E. Vilimaitė, 7- Talandis. 
I. Blinstrubienė, kun. J. Pruns- 
kis. ALT jRfermaoija

Mihm’

Anything less than a 20-pound turkey u-ould be an Insult to 
your mother's holiday feast. With two favorite couples coming 
for dinner this weekend, be grateful for her gift package of left
over turkey. Stove Top chicken flavor stuffing mix forms a ring 
mold and creamy turkey a la king surrounds it. Birds Eye 5- 
minute sweet green peas and a bottle of chilled wine are aU yott 
need far a post-holiday party.

TURKEY A LA KING WITH STUFFING RING
1 package (6 ox.) chicken
* flavor staffing mix

1% cops water. <
2 packages (10 ox. each)

4-mfoute—cook frozen

3 cups diced cooked turkey '
1 can (10^ ox.) condensed, 

cream of mushroom soup
2 tablespoons pimieuto stripe

? or water
Prepare stuffing- mix as directed on package, using 1U cap® 

Water. Gently press into a greased 4-cup ring motel; keep warm. 
Meanwhile, prepare peas as directed on package; keep warm. 

; Combine turkey, soup, pimiento, wine, and cup of the peas in 
a taxxsepan. Cook and stir until mixture just comes to a bofl. 
Unmold stuffing onto serving plate; spoon turkey mixture around 
base and 1" ’ -----
4

ChicagQs
Lietuviu
Laidotu vi y 
direktorių
Associaci joj*

AMBULANCE 
pATARNAVL 
MAS PIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIMI 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TfhVlAb IK L4UKYNĄS LABANAUSKAS 

4307 So. LITL’ĄiMCA AVENLK Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50ti) Avę., Ill. Phone: Olympic 2-1003

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

..........  .. ■ " ■ ■ ■ .!■■■■■ ■ .■ I -   ■ ■

GEORGE F. RUDMINAS
13U1 So. pTUAMCA AVE, Tel.; YArds 7-1133-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

•4^4 VVE^T 69th STREET REpuhlic 7-1213
WEST 23rd PLACE Vlrpnią J-W??

11028 SOUTHWEST HIGHWAY Palos Hills, Ill. 971-4410
'«! -,r -------------- ' -------------------------------------------- -—

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: VArH. 7.1011
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ALTO INFORMACIJA
Laikraštininkas auk ština 

lietuvius

i Fordo žodžiai nebuvo tikslūs, 
j Komunizmas Rylų Europos tau 

jua ateinančiai^, ujėnesiais ir toms buvo primestas ginklų jė 
metais. Kada nors Licluva bus ga.-khtidrngajT^keTfftffitzmb'ide._. 
laisva”

Prieš to Greeley straipsnio 
pasirodymą Altos informacijos 
vedėjas buvo susisiekęs su jo

—-

V1ELP WANTED — MALE *

I) a u g e 1 y j e 1 a i k r a še i ų rašą s 
sindikatinius straipsnius An
drew M. (L’i?eley, Amerikos 
Pliuralizmo studijų centro di- įstaiga, pasiuntęs jam medžia- 
rekturius, atsiuntė raštą Alios gos apie priespaudą Lietuvoje 
sekretoriui kun. A. Stasiui, ku n prašęs jį tuo klausimu rašy- 
riamę dėkoja už jo pareikštą ti. 
straipsnio apie Lietuvą įverti 
n imą. Greeley savo laiške pa
žymi: "Turiu pasakyti, kad iš, 
visų etninių grupių, su kurio
mis turėjau reikalo, lietuviai 
yi<a dėkingiausi ir labiausiai lin 
kę atsiliepti. Būkite užtikrinti, 
kad aš ir toliau rašysiu ta te-

I! » 1 ..

įologija yra Rytų Europoje sklei _ Kauno Veterinarijos Aka- 
džiaina prievarta. Komunizmas demijos 40 metų sukakties pa 
yra ekonomiška nesėkmė, jis minėjimas rengiamas š. m. spa- 
neįstengė laimėti ž.nionių min- lio mėn. 30 d. 7 vai. vak. Lietu
čių ir širdžių ir ateis Rytų Eu vių Tautiniuose Namuose, 6422 
iripos išlaisvinimas, 
Derwinski.

. * ELECTRICIAN '
.. ;n; MILLWRIGHTS

2 years industrial experience, excel
lent company benefits.

Contact Personnel.
Phone

3S5-OO5O

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žema — Pardavimui
REAL ESTATE SALE

Namai, Žemė — Pardavimu?

Pramato Rytų Europos 
išlaisvinimą

Po to debatuose prez. Fordo 
nemalonaus puasitarimo 
Rytų Europos valstybes, 
gresmanas E. Derwinski 
kelbė pareiškimą, kad

apie 
kon-
pas_

prez.

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu jdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės 
vadovaujama lietuviška Įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE
6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706

TeL 813-367-1791 dieną arba 813-360-0744 vakare.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Ha’sted ct„ Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

MARTA NOREIKIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th SL, Chicago, UL 60629 • Tek WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ./

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pieus ir sąžiningas patarnavimas.' Naujausi kraustymo 

įrankiai. Dgų metę patyrimas.

2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

šokių šventės proga Derwins 
ki rašo:7

“Nuolat susidurdamas su et
ninėmis grupėmis, aš galiu pa 
sakyti, kad Amerikos lietuviai 
savo dvasia, savo susiorgani- 
zavimu, savo pasišventimu tu
ri didesnį s.vorį, negu yra jų

rąžo S. Kedzie Avė. Chicagoje. Bus 
Į trumpa akademija, meninė da
lis, kurią išpildys sol. Stasys 
Baras, akompanuojant muz. 
Alvydui Vasaičiui, vakarienė' ir 
šokiai. ‘

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

DOCTOR FAMILY wants live iri 
housekeeper. Must * like children. 
Have own room. Salary open.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
JB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACu?. ^BUPKITES Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

. Cermal. Roac Chicaj»f» E Virgiui? 7-7747Visuoinenė: kviečiama—gan-L
šiai dalyvauji, Vietas galima1 REKALINGA

Gydytojo šeimai reikalinga valytoja 
pirmadieniais; trečiadieniais ir penk
tadieniais. Artima šiaurinė miesto 
apylinkė. $20 dienai plus maistas ir t\ ‘ .
.i.. - -i- l ilt -ux I AUKŠTO mur. Fuusuus uui«kelione busu. Reikia kalbėti angM|- savininkė jr (jar geros pajamos. Ar-

12.50 dd-' kai ir turėti rekomėndcijas, 5 r' 4 ti 59 ir Talman.

užsisakyti m. spalio 25 d. 
pas dr. K. Ęarnauską, 3730 AV. 
78 Pl., Chicago, UL 60652, telef.

skaičius Amerikoje”. Savo ras '531.3187 >

Vakarienės- kaina 
lerių asmeniui. ~ 

Vi

Rengia Veterinarijos gydyto
jų Draugijo išeivijoje.

— Juozas šmotelis, vienas iš 
Naujienų b-vės ir dienraščio steį 
gėjų; nuolatinis jų^ beridradar-' 
bis įdomiais atsiminimais ir 
greit is spaudos išeinančios kny MARQUETTE PARKE 71-mos gat- 
gos apie senovės lietuvių die\us. apyiįnįėje- išnuomhoj’ama tavėr- 
be tikėjimą autorius, dalyvaus- na ir butas. Geras biznis.-
su savo artimaisiais Naujienų ., skambinti HE 7-0767 vakarais arba' 
bankete. Dėkui už dalyvavimą šeštadieniais.

• e J>|. ■ - '/ . 5 • A ’ ■

ir ankstyvą vietų rezervaciją.
zervaciją.,

— Eugenijus Birmantas iš 5 
šiaurės miesto apylinkės atsi
liepė Į Naujienų platinimo vajų, 
jas užsakydamas 3 mėn. Dėkui 
už dėmesį. Taip pat dėkui as
menims, kurie supažindino - su i 
Naujienofis ir turėjo teigiamą 
įtaką..‘Vajaus proga Naujienos 
yra siunčiamos susipažinimui 

2 savaites nemokamai. ■ - -

— Evaldas-Neuman iš Mar
quette Parko apylinkės, pratęs
damas prenumeratą, savo ge
rus linkėjimus atlydėjo $5 au
ka Naujienų paramai. Po $4 at
siuntė: Ieva Banienė iš Bloom- 
field Hills, Mich., Ona Dubra iš 
Rockford ir Juozas Patlaba iš 
Baltimorės. Akasta Yonikas iš 
Brighton Pa^ko apylinkės at
siuntė $2. OMui visoms ir vi
siems už aukas ir už prenume
ratos pratęsimą be raginimo.

— Dr. V- Tauras š. m. spalio 
mėn. 14 d. išvyko atostogų iki 
lapkričio 1 d., Jo ir Dr. J. Bak
šio, pacientai, esant reikalui, ga
li kreipts pas Dr. J, Aglinskie- 
nę, 5430 S. Kedzie Avė.

— Kanados? lietuviai remia 
Naujienas. Banketo proga, pri
sidėdami prie Rėmėjų vajaus, 
kartu su gerais linkėjimais at
siuntė po penkinę Mašinų fon
dui: Juozas Radzevičius, iš St. 
Hyacinthe, Que., ir A. Brazis iš 
Toronto. Tos apylinkės tautie
tis užsisakė Naujenas & mėn., 
bet pavardės prašė, neminėti. 
Dėkui už paramą ir už dėmė
si.

te kongr. Derwinski ypač pa-' 
gyrė Amer, Lietuvių Tarybą, 
kuu pasižymi veiksminga vado 
vybe, savo dvasia ir energija,— 
rašo jis.

Anoniminiai skundai

Okupantų inspiruoti 'asmenys 
iš Lietuvos rašo • anoniminius 
skundus Amerikos Įstaigoms, 
žymėdami pavardes lietuvių, 
kurie neva, dalyvavę naciams 
vykdant žydų likvidavimą. Tuo 
terorizuojami išeiviai, ir nuos 
tabu, kad JAV. įstaigos, kreipia 
dėmesį Į anoniminius skundus.

Alt Informacija

— Lietuvos Generalinio Kon
sulo dr. Petro Dauždardžio 5 

[metų mirties sukakties ininėji- 
Įmas rengiamas spalio 24 d., sek 
inadienį, 3 vąl. .p. p. Jaunimo 
centre. Akademrrtėje dalyje pa
skaitą skaitys’ilgametis konsu
lato sekretorius ■ ‘ Longinas La
banauskas. Mėirinę dalį atliks 
solistai Dana Stankaitytė ir Al- 
grdas Brazis.Akompanuos muz. 
Aloyzas Jurgutis. Taipgi bus Pa 
rodytas Lietuvių Foto Archyvo 
susuktas filmas “Dr. Petras; 
Daužvardis”. Po minėjimo ben
dros vaišės kavinėj ė. Rengia ir 
visus kviečia Jaunimo Centras.

(Pr.)

KVIEČIAME Į JAV 200 METŲ SUKAKTIES IR 
NAUJIENŲ 62 METŲ

BANKETA
Sekma dš. m. spalio 24 d.
Peronality Lodge salėj
6649 WEST ARCHER AVENUE CHICAGO, ILLINOIS

9

9

DAINOS 
SVEIKINIMAI 
VAKARIENĖ 
IR ŠOKIAI

5 valandą po pietų

Vakarienė su šampanu asmeniui 12.50 dol.

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJI
Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
arba telefonu HA 1-6100

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE
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Tel. 348-4352

M1ŠCELLANOUS FOR SALE 
' {vairūs Dalykai

—i—l:—l—
PARDUODAMI ^staliaus ir kitokie 

įrankiai; taip pat šlifavimo-masina.
Tel. 925-2891.

ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow i 
vakarus nuo Californijos ir 62. Nau- 
jFalum. langai, did. garažas.
:m AUKŠTO mūr. Puošnus butas

ti 59 ir Talman.
PELNINGAS investavimas — tri

jų apartm. med. ir biznio patalpa. 
Žemi taksai. Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

SAVININKAS PARDUODA 1% 
aukšto 3 butų pajamų namą: 3 kam
barių butas su 3 mieg. ir 3 apyvokos 
kambariais, 4 kambarių su 2 miega
mais- ir" trijų su vietiu mieg. ir apy
vokos kamb. Yra 2 mašinų garažas.

3422 So. Morgan. 
Tel. 247-3571.

Erdvus 4 miegamųjų Georgian. 1% 
vonios. Centrinis šaldymas. Prie 72- 
tros ir Whipple. Tik įmokėti $3,750.

72-TROS ir Artesian. 2 butų mūri
nis. Naujas, garažas. 2 židiniai. Pilnas 
rūsys. Š26,5b0.* *. ..
....71-MOS ir Rockwell. 2 butų medi
nis. Pilnas rūsys. Garažas. S18,000.

BUDRAITIS REALTY CO.
4243 W. 63 Street 
Tek: 767-0600.

135-TA IR ARCHER AVĖ.
* LEMONT.. ILL , 

Tel. 257-5861.

★ NAUJI PRENUMERATO
RIAI,- kaip1 ir-yisi mieli skaity
tojai, gali dalyvauti rėmėjams 
skirtuose - yertingų daiktų. lai
mėjimuose. Reikia tik užsiša^’ 
kyti bent trims mėnesiams Nau' 
jienas ir kartu atsiųsti $5 už 
6 laimėjimo lapelius, kuriuos 
Vajaits komisija stropiai užpil 
dys siuntėjo arba jo ’ nurodytų; 
asmenų Vardais ir atsiųs pak
vitavimą.

Minėtam-reikalui : Vajaus ko
misija gavo, iš Normano Burš 
teino $1,000 veytės brangių kai 
lių paltą,į dail. M. Šileikis įtei
kė savo kūrybos paveikslą, Jo
nas G..-Evans , ir jo/šeima pas
kyrė, $^0/U. S. Taupymo, lakš
tą. Universal Taupymo ir Sko
linimo ' B-yė davė $25 Taupy
mo lakštą, Donald A. Petkus 
įteikė .Jyairių. tauriųjų gėrimų 
pintinę,Beverly ^Hiils gėlių 
krautuvė išrašė $20 dovaninį 
pažymėjimą, j. Yra ir, daugiau 
vertingu ir- jmiyęrsalaus varto
jimo doyanų. Jų- paskirstymas 
bus spalio 24,d. Naujienų ban
kete, Personality Lodge, 6649 
Archer Ave. Visi kviečiami da 
lyvaiiti,- bet virš minimų daik
tų laimėjimui dalyvavimas ne 
būtitužš; '/ ' ’ /; '//> *■

Vajaus komisija prašo visus 
skaitytojus apie tai pasakyti sa 
vp draugams ir pažįstamiems, 
neprenumertiojantiems Naujie 
nų. '• r ■ ■ (Pr).

ELEKTROS ĮRENGIMAI.
5 PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
_ KLAUDIJUS PUMPUTIS - 
"' 4358 So. Washtenaw Ave. 

Tek: 927-3559
I 5

Didžiausios kailių 
pasirinkimai 

pas vienintelį . 
t f lietuvį kailininką 7^ 

Chicagoje 
l^asjNORMANĄ 
/©jEūkpURŠTEINĄ 

263-5826 
” (i*taigos) ir
d 677-8489

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700.

VIENINTELĖ STILINGA ‘6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Parke. $29,750.

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Marquette Parke. $38,000,

2 BUTŲ moderniai Įrengtas namas 
už Kedzie. žaliame 4)arke. Virš $4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000.
4 BUTŲ mūras prie Maria High, Nau

jas gazu šildymas.
auto mūro garažas.

PLATUS LOTAS 
ligoninės Pigus.

Nauja elektra. 3 
$44,900.
arti šv. Kryžiaus

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, IH. 60601

BUILDERS AND CONTRACTOR? 
Namų Statyte Ir Remontas

— Genutės ■ Spaustuvė labai 
prieinamomis..kainomis spaus- 

_ dina lietuviškas ir angliškas
— BALFo 95 skyriaus įgali o- knygas. Kropštus ir skubus pa-

tinis East Chicago, Indiana, J. 
Pečiulis praneša, kad aukos šal
pos reikalams-bus priimamos 
spalio mėn. 10’3. ir 17 d. (sek
madienį) prieš ir po Pamaldų 7 < 
vai., 9 vai., 10:30 ir 12 val.'mo- 
kyklos klasėje.

tarnavimas. <Ra.syti: -236 Court 
Stn Hot Springs, - Arkansas 
71901. Tel. (501) 623-6798.

(Pr.)

Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Organizacijos 

— 1976 m. spalio 9 d. Austrą- narių susirinkimas įvyks š. m. 
lijoje— Sidnėjuje mirė Marija spalio-mėn. 45 diena, 8 v. v. pa- 
Matulionytė - Janavičienė, prof.1 rapijos salėje, 6820 So. Wash- 
P. Matulionio, Lietuvos miškų tenaw Ave. Norintieji susimo- 
Tėvo duktė, Vytauto .Tanavi- keti įstojimo ir nario mokestį 
čiaus, Aleksandrijos dv., prie'gali atvykt anksčiau, Prieš 8 v. 
Šiaulių —žmona, rašytoju iri _ ' . . , .» • .
poeto Vytauto ir Jurgio1, Po susirinkimo bus vaišės ir 
-motina. Nuliūdę liko: -vyras, bus ^Imia pabendrauti.
sūnūs, jų žmonos ir 7 anūkai. I Marquette Parko Valdyba

DRAFTSMAN - DESIGNERS Į

Design and manufacturing company of special automatic 
? I J*" ■» ' ' . .

assembly machines needs accomplished drafsman with ex
perience in machine design, This is a Shirt-sleeve job shop type 
position with great challenge and advancement opportunity.

Top wages, 50 hours per week guaranteed. Company paid 
family major medical insurance and profit-sharing, vacations, 
holidays. Call for appointment: ;

^AD-WEST AUTOMATION INC.-.-..'..cmj

7340 N. Ridgeway Avenue, Skokie, Illihbis;' 674-0370 
(New plant in‘Wheeling in early 1977)' >' !■ ’ ,

" AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta,.-teisėjo. Alphonse Wells 
peržiūrėta^ “Sūduvos” išleista 
knyga—• '

— KAIP SUDAROMI

Su legališkomis 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. 
Halsted St., Chicago Hl. 60608.

Banke sąskaita Bražinskams
R- L. Bendruomenės Centro 

Valdyba savo posėdyje 1976 m. 
rugsėjo mėn. 29 d. nutarė pa
remti daug iškentė j usius Pra
ną ir Algirdą Bražinskus. Jų 
paramai atidaryta sąskaita — 
Nr. 1681, Midland Savings and 
Loan association, 2657 West 
69th St., Chicago, Ill. Posėdžio 
metu buvo surinkta graži pra
dinė suma.

Visuomenė prašoma savo au
komis paremti Praną ir Algir
dą Bražinskus. (Pr.)

Tradicinis Našlių Banketas
Šių metų spalio (October) 17 

dieną Polonia Ballroom salėje, 
esančioj 4604 SArcher Avenue, 
įvyks Našlių, našliukių ir pa
vienių asmenų banketas. Du
rys bus atidarytos 2:30 v. po pie 
tų.Vakarienė bus duodama 4:00 
vai. vakaro. Veiks bufetas su į- 
yairiais gėrimais, šokiams gros 
Jurgio Joniko orkestras; Visi na
riai ir svečiai prašomi į banke
tą atsilankyti.

Komisija ir Valdyba (Pr.)

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai it remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETTNGIS, savininkas 
778-8165

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Ill. 60609 TeeL VI 7-3447

DĖMESIO
52—30 M. AMi.’AUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pertflninkimx

Kreintis:

4445 So. ASHLAND A.YB. 
523-87/3

BEST THINGS IN LIFE

Call Frank Zapolis 

3208y2 W.95trh St 
GA 4-8654

STATI FAIM

State Farm Life Instance? Company

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGEMY38S 

Pardavimas Ir Taisymas 
2A44 WEST 691 h STREET 

T*l«fj REpublIc 7-1*41 
..-------------------------------------------r

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
<259 Sw Maplewood. Tek 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
likvlaftmal, pildomi piitttybėe pra- 

tymai ir kitokį blanket 
i ——

■— i ■1 1 — <

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4045 Archer Avt tf
Chicago, III. 40431 Tai. Y A 7-5*0|

SKAITYK IR KITAM rATARK
SKAITYTI ’NAUJUKAS* ,




