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bus.

— Basilan ir Jolo salose vėl

DR. BOBELIS INFORMAVO APIE BELGRADO KONFERENCIJĄ
— Karo metu išgriautas Liba 

nas atsistatydinę j a labai lėtai. 
Dabartiniu metu žemės ūkis pa
gamina tiktai 25'4 to, ką paga
mindavo prieš karą,

— Australijos vyriausybė nu-

Svarbų prieš suvažiavimą posėdį Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyba turėjo rugsėjo 16 d. savo būstinėje Chicago j e. Posėdį 
pravedė pirm. dr. K. Bobelis. Buvo smulkiai aptarta programa 
suvažiavimo, Įvyksiančio spalio 8 d. Sheraton Tower, 9333 South 
Cicero, Chicagoje. Suvažiavimo išvakarėse bus priėmimas Altos 
būstinėje, o sekančią dieną po: suvažiavimo-spalio 9-bus Altą su-Į ________ _____
darančių organizacijų pirmininkų pasitarimas. Šiais klausimais sudaryti stovykla, kurioje 
pranešimą padarė Altos sekr. kun. A. Stasys. į

J. Talandis painformavo apie = 
atliktus Altos būstinės remon-’ 
tus ir susilaukė pirmininko bei - 
visos valdybos padėkos už jam K

t laikomi žmonės be teismų. Ka- 
i Įėjimuose jiems nėra vietos, o 

. parlamentas;neskiria pinigų ka
lėjimams statybai. Netoli Bris
bane įsteigtoje stovykloje gyve 

, nimas gana sunkus, prastas mais

Amerikos plieno 
gamintojai susirūpinę

vadovaujant gerai atliktus dar- WASHINGTON, D. C. — Ro ____ _________
bus. ’ . ’ - |bert Straus pareiškė kongreso tas nešvaru.

Dr. J. Valaitis ir O. Barškety- komitetui, kad Amerikos plieno 
tė pranešė apie jaunimo ruošia-į gamintojai labai susirūpinę ga
mą demonstracijų žygį į Was-1 myba ir tarptautinėmis rinko- pradėjo maištauti salų gyvento- 
hingtoną, įvyksiairtį • rugs.24' d. ’■ mis. Straus- paskirtas tvarkyti į jai. Filipinų prezidentas pasiun- 
Alta šį žygį nuoširdžiai remia;!Vienio prekybą. jPirmon eilėn.tė kariuomenės dalinį maištau- 
paskyrė 500 dok finansinės pajjam rūpi Amerikos plienas. Di-Įjantiems suvaldyti, 
ramos. Dempnstracijoje Altai džiosios plieno dirbtuvės galį pa- * 
atstovaus dr. J. Genys, J. Talan-. gaminti pakankamai įvairaus 
dis ir kiti. < ' -; A A . J plieno,fbet’ didelės algos ir įvai-

" 4 J rūs muitai kliudo gamyba.
, . Dr. K. Bobelis painformavo: . •

apie Washrnffione rugs. 9 d. Ik Japonai pajėgia ne tik paga- 
įvykusį Valstybės 'departamento 
sušauktą pasitarimą ryšius su

rūs muitai kliudo gamybą.

— Britą .duonkepiai baigė strei 
•ką ir trečiadieni jau užmaišė 
duoną. Britai mano, kad už po
ros dienų gaus šviežios duonos 
paragauti, f • y f • t '' ■ • • - ■ ■ " ’’ ■-

--Paveiksle matome pilkoji meška, dar karalaioja Amerikos 
šiaurės giriose, kartais ji užsuka ir. Į didžiuosius Amerikos

• parkus.-Ji yra pavojinga, ne vieną kartą užpuola žmones 
ir juos sužaloja arba užmuša. Kiekvieną metą girininkai 
ir parky prižiūrėtojai* nušauna didoką jų skaičių. Jeigu 
nesustos užpuldinėjusios žmonių, tai už kelių dešimtmečiu .

■■ ■' . - mažai .jy teliks.

BESIGINANČIŲ LIBANO KRIKŠČIONIŲ 
Izraelis nenori, kad Libane esanti Sirijos 

kariuomenė artėty prie sienos
JERUZALĖ, Izraelis. — Izraelis vakar Įspėjo Sirijos vyriau

sybę ir karo vadovybę netraukti savo kariuomenės prie Izraelio 
sienos. Izraelis praneša, kad jis negali rankas sudėjęs stebėti, 
kai Libane esantieji palestiniečiai baigtų naikinti demarkaci
jos zonoje esančius ir besiginančius Libano krikščionis. Izraelio 
kariuomenė nesirengia įžengti į Sirijos laikomas Libano sritis, bet 
Izraelis yra Dasiryžes Įžengti į demarkacijos zoną ir padėti krikš
čionims apsiginti. .

Jackie Onasienė gavo 
26 milijonus doleriu

ja. Pasitarime dalyvavęs dr.j K. 
Bobelis turėjo progos priminti 
Lietuvos reikalą. Tuo i- reikalu 
kalbėjo ir su Pabaltijo biuro ve-

■ dėju Valstybės -.departamente. 
Susilaukta didėjančio prielanku
mo. Stipriai pasisakyta dėl žmo
gaus teisių gynimo. Valstybės de 
partamente Lietuvos reikalai 
šviesėja. Laukiama greito pas
kyrimo Lietuvos garbės konsulo 
Los Angelės. • - -, j •

Dr. K. Bobelis Lietuvos klau
simais turėjo progos pasikalbėti 
ir su sen. Dole.

Sėkmingai veikia Pabaltiečių 
komitetas, palaikydamas glaudų 
ryšį su jaunimo rengiamų de
monstracijų vadovybe.

Dr. Bobelis pranešė, kad Liet. 
Bendruomenės vadovybei nusiųs 
tas raštas, kuriame pateikti pa
siūlymai Altos ir Liet. Bendruo 
menės darbų koordinavimui. Lau 
kiama atsakymo. Dr. K. Bobe
lis pabrėžė Altos prielankumą 
susitarti su Liet. Bendruomene, 
jungtinėmis jėgomis dirbant dėl 
Lietuvos išlaisvinimo. Valdyba 
tam nusistatymui pritarė.

Be minėtųjų posėdy dalyvavo 
T. Blinstrubas, dr. K. Šidlauskas, 
dr. VI. 'Šimaitis, J. Skorubskas, j 
E. Smilgys, A. Pakalniškis, P. 
Bučas, T., Kuzienė, J. Pakalka, 
E. Vilimaitė, I. Blinstrubienė, 
kun. J. Prunskis.s r

Pagerbs lietuvių draugą
Senatoriui Charles Percy, spa 

lio 4 d. 7 v. v. Conrad Hilton vieš 
buty, Chlcagbje, rengiamas pa
gerbimas. Sen. Percy pasižymi 
nuoširdžiu Lietuvos reikalų gy
nimu ir todėl pagerbime daly
vaus Altos atstovai. Altos pirm, 
dr. K. Bobelis pakviestas pager
bime dalyvauti garbės svečiu.

ALTo Informacija

minti; daug pigesnį, plieną,, bet 
įrjį -atvežti įAmeriką. Didžio
siosAmerikos plieno dirbtuvės 
^negali-.'gaminti' visu ^pajėgumu, 
nes negali. ;pelningai ■ parduoti 
Strau$ tvirtinai kad viena plie
no bendrovė planuoja pagaminti’ 
tokią plieno rūšį, • kuri galės pra
sidaryti .vartus į.-Japoniją.Aiš
kus daiktas, tas-plienas neneš 
amerikiečiams pelno, bet bus„dar 
bo -darbininkams ir bus grąžin
tos ■ prarastos: plieno 
Strausą pasakoją,. kad 
projektas. ' 2 ' ■ . 

r f . 1 * . * * > U *
Prezidentas Carteris 

pasirašė kongreso priimtą įsta
tymą skolų rinkėjams kontro
liuoti. Įstatymas draudžia skolų 
rinkėjams grasinti prasiskolinu
siems žmonėnjs, traukti. be pa
grindo juos teisman ir neleisti 
jiems sumokėti skolų. Labai daž 
nai prasiskolinę žmonės privalo 
eiti į teismus ir leisti pinigus, ka 
da jie galėtų ir norėtų tas su
mas sumokėti skolintojams.

: rinkos, 
čia tik

vakar

— Ronald Reagan organizuo
ja respublikonus, kad nepatvir
tintu Panamos sutarties, t.

susirinko blogoj nuotaikoj
NEW^ ‘Palauš

lio kraštų'* diplGdAatai šusirir^ 
ko į. Jungtinių Tautų. Genera
linę Asamblėją įsitikinę, kad 
šioje sesijoje didžiąją laiko 

; dalį užims Arabų- ir Izraelio 
ginčai ir Pietų Afrika. Daugu
mas diplomatų _ pesimistiškai 
nusiteikę del šių abiejų klau
simų. Pesimizmais vyrauja ir 
“Trečiajame Pasaulyje”,' ku
rio atstovai susirūpinę, kad 
nedaug tesiseka mažinti pra
rają tarp turtingų ir skurdžių 
tautu.

Delegatai, atrodo, pritaria 
dabartinio J. T. general sek
retoriaus Kurt Waldheimo,ne
linksmai nuotaikai, kad atei 
nantieji 1978 metai tik nau
jų susirūpinimų ' atneš, ypač 
konfliktui didėjant vadinama
me Afrikos Rage, kur vyksta 
karas tarp Egipto ir Somali- 
jos.

t '
tarp Egipto ir Somali-

metų du kart našlė Jacque
line buvusi Kenedienė ir Ona-; 
sienė, £<tuna iš buvusio antro
jo savo vyro dukters Kristinos 
dvidešimt šešis milijonus do
lerių ($26.000.000) už priža
dėjimą nebereikšti jokių pre
tenzijų i mirusio savo *vyro 
multimilijonieriaus Graikijos 
laivu savininko Aristido Ona- 
sis palikimą, -

Sen. Chdri<i

Drėgnas, lis, gali griausti
Saulė teka 6:56 leidžiasi 6:50

Wallace draugas 
nespręs bylos

MONTGOMERY, Alabama.— 
Teisėjas John. I. Davis atsisakė 
teisti gubernatoriaus George

Wallace ir jo žmonos Korneli 
jso skyrybų bylą. Jis pareiškė, 
kad jis asmeniškai gana gerai 
pažįstąs patį gubernatorių ir jo 
šeimą, todėl jam geriau skyry
bų bylos nespręsti.

Gubernatoriaus žmona tvirti 
na, kad paskutiniu metu jis pra
dėjo ja nepasitikėti ir gana smar 
kiai labai jau nelemtais žodžiais 
ją kolioti. Ji mananti, kad to
kios piktožodžiavimo ji nesanti 
verta.

Pats gubernatorius pareiškė 
spaudos atstovams, kad politinę 

į karjerą jis rengiasi baigti. Sa- 
| vo laiku jis dar svajojo tapti 
(krašto prezidentu, propagandai 
išleido dideles sumas pinigų, bet 
šeimyninė nesantaika sutrempė 

iviue jo ateities planus. Jis 
baigs terminą ir išeis pensijon.

e utuisTJuhgfmivtTauty sekretorius Waldheim i ‘ 
^^susirūpinęs Libaną, vykstančiom kovom

NEW YORK, N. Y. — Izraelio- užsienio reikalų ministeris 
gėn. Moiše Dajanas, išsikalbėjęs su prezidentu Carteriu ir sekre
torium Vance pareiškė savo įsitikinimą, kad dar šiais metais bus 
galima sukviesti Izraelio ir arabų valstybių konferenciją Arti
mųjų Rytų taikai nustatyti.

Jis nepatenkintas JAV pozici 
ja paleistiniečių klausimu, bet 
jis yra įsitikinęs, kad šitas pro
blemas bus galima aptarti ir iš
spręstu-

Jis nori, kad visas pasaulis pa 
lestiniečius geriau pažintų, ištir
tų jų padardytus nusikaltimus 
prieš pagrindines žmonių teises, 
keleivinių lėktuvų, sportininkų 
ir nekaltų žmonių užpuolimus. 
Izraelis reikalauja, kad šitas 
klausimas pirma būtų ištirtas.

Jungtiniu Tautų sekretorius 
susirūpinęs

Jungtiniu Tautu sekretorius 
Kurt Waldheim labai susirūpi-, 
nęs Libane, bet pačiame Izraelio 
pasienyje vykstančiom kovom. 
Jis turi tikslių informacijų, kad 
nuo pirmadienio ryto Izraelio ar 
tilerija paleido į Libaną 1,772 
artilerijos govinių dėžes.

Izraelio artilerija pataikė į 
Chiamo pašlaitėje buvusias pa
lestiniečių pozicijas ir padarė 
jiems didelių nuostolių. Atrodo, 
kad Izraelis buvo informuotas, 
jeigu pačioje pradžioje išgriovė 
patį stipriausią palestiniečių cen 
trą.

Libaniečiams nepatiko Arra- 
fato baisus šauksmas, kviečian
tis visus arabus kovon prie Iz
raelį nes jis esą nori sustabdyti 
Libane prasidėjusią Artimųjų 
Rytų “revoliuciją”. Sirijos ka
ro vadovybė neskuba j demarka
cijos zoną, nes nenori apsunkinti 
taikos problemų. Libane laikomi 
80,000 Sirijos karių jau ir šiaip 
kraštui gula sunkia našta.

Mirties skvadas dalyvavęs 
prezidento JFK nužudyme?

NEW YORKAS. — Buvusi 
ČIA slapta agentė Mariza Lo
rentz papasakojo New York 
Daily News dienraščiui, kad 
keletą dienų prieš prezidento 
J. F. Kennedy nužudymą ji ly
dėjusi’i Dalias miestą Lee Har 
vey Oswalda ir “asasinacijos 
skvadą” (žudytojų būrį).

Daily News rašo, kad Lo
rentz pasisakė drauge su ki
tais priklausiusi “Operation 40”. 
slaptai partizanų grupei, su
organizuotai Kubos Bay of 
Pigs invazijai.

Miss Lorentz pranešimai N. 
Y. Daily News persiųsti Bal- 
tųjų rūmų Assassinations 
m i te tu i.

ko-

Vokiečiu manievrai 
nepavojingi Europai

BONA, Vokietija. —. šiomis 
dienomis Vokietijoje buvo pra
vesti dideli vokiečių kariuome
nės manievrai. Pirmą kartą gau
siai pasirodė vokiečių aviacija 
didesniame kiekyje. Lėktuvai 
maži, bet nepaprastai greiti ir 
lankstūs.

Europos spaudoj pasirodė žinių, 
kritikuojančių pokarinę Vokieti 
H-

Gen. Reudiger von Reichert 
pareiškė, kad Vokietijos avia
cija ir kiti kariuomenės daliniai 
nesudaro jokio pavojaus nei vie 
nai Europos valstybei. Vokieti
jos karo jėgos organizuojamos 
Vokietijai ginti.

— Idi Amm nusipirko garlai
vį, kuriuo planuoja pasivažinėti 
jūromis.

— Džibuti priimta j Jungtines 
Tautas 149 — tuoju nariu.

■tinai, -26 ■ metų amžiaus^ 8250 
milijonų, o Jaeųuelinai kasmet 
po S250,000, iš tos sumos §50,- 
000 abiem jos vaikams.

Jei Onasis būtu- sulaukės 
skyrybų teismo sprendimo, ji 
būtų gavusi 7 kartus mažiau,, 
kaip dabar praneša buvę 
draugai.1

Izraelio karo vadovybė nori 
palaikyti ryšius su Sirijos karo 
vadovybe, per Amerikos diplomą 
tinę tarnybą. Izraelis prisipažįs 

, ta. kad Izraelio kariai teikė amu 
(niciją Libano krikščiorims, kad 
i jie galėtų gintis nuo nuolat vis 
[smarkiau puolančių palestiniečių 
ir kairiųjų Libano elementų. Ši
tas trumpas Izraelio karo jėgų 
pranešimas, paskelbtas iš Metu- 
la karo bazės, sukėlė didelio su
sirūpinimo ne tik Sirijoje, bet 
ir visuose Artimuose Rytuose.

į ’ ? - ' 5 r - * į

Damarsko radijas paskelbė, 
. kad Izraelis^ yra; atsakingas ; už

Įtampos -didėjimą .Artimuose Ry 
dukrai *Kris tuose. Izraelis buvo pasižadėjęs

jo

Paskelbti Pietų 
Afrikos rinkimai

PRETORIA. P. Afrika. — 
Premjeras John Vorster, pasi
taręs su kabineto nariais, Pietų 
Afrikoje paskelbė rinkimus š.m. 
lapkričio 30 dieną. Spaudos at
stovams jis pareiškė, kad visa
me krašte bus visuotini rinki
mai, o parlamentas ir senatas 
bus paleisti.

Premjerui labai nepatiko sve
timų valstybių nosies kišimą Į 
Afrikos vidaus reikalus. Jis no
ri, kad visi tie užsieniečiai ste
bėtų Į Pietų Afrikos rinkimus, 
o tiktai vėliau bandytu pareikšti 
savo nuomonę.

Premjeras paskaitė iš anksto 
paruoštą raštą, kuriame sako, 
kad nominacijos, i pardamentą 
vyks lapkričio 20 dieną, o patys 
rinkimai.eis lapkričio 30. Prem
jeras yra Įsitikinęs, kad krašto 
gyventojai pajėgs išsirinkti tin
kamą parlamenta, kuris sudarys 
vyriausybę ir galės pravesti rei
kalingus patvarkymus. Premje 
ras yra pasiryžęs beleisti užsie
niečiams kišti savo nosies į 
rikos reikalus. Viską spręs 
tai Pietų Afrikos piliečiai.

Af- 
tik-

— Panamos parlamentas nori 
ištirti prezidento Omar Torrijos 
privatų gyvenimą. Tuo tarpu 
prezidentas nutarė išskristi Į Iz
raelį ir pasižiūrėti, kaip ten vai 
stybės reikalai tvarkomi.

— Jungtinių Tautų asamblė
jos atidarymas suvėluotas dviem 
valandom, nes reikėjo išsprįsti, 
ar turi teisę balsuoti nario mo
kesčių neįmokėjusios valstybėj

’l nesikišti į Libano • nesusiprati
mus. Izraelis tiktai reikalavo, 
kad Sirijos kariuomenė paliktų 
15 mylių demarkacijos zoną, ei
nančią maždaug pagal Litanijos 
upė. Iki šio meto toje zonoje vy
ko kovos tarp palestiniečių ir 
ginkluotų falangės dalinių, su
darytų iš krikščionių. Izraelis 
manė, kad Sirija neleis palesti
niečiams ir kairiems elementams 
traukti jėgas ir ginklus į demar 
kadijos zoną, bet pasirodo, kad 
taip nebuvo. Ten sutraukta daug 
ginklų, kuriais krikščionys jau 
išmušti iš kelių demarkacijos zo 
nos strateginių pozicijų. •

Trečiadienio popietę keli ga
lingi Izraelio karo lėktuvai pras
krido pro Tyre uostą ir kelias 
pietų Libano pozicijas. Tuo pa
čiu metu galingos Izraelio pat
rankos apšaudė EI Chiam pozi
cijas, iš kurių palestiniečiai puo 
lė kriščionis. Izraelio lėktuvai 
neišmetė nei vienos bombos, bet 
Jasir Arafato pranešime sa
koma kad Izraelio aviaciją bom 
bardavo Chiamo pozicijas ir už
mušė daug kairių libaniečių ir 
palestiniečių. Jis nežinojo, kad 
šią vietą smarkokai apašudė Iz
raelio artilerija. Chiamo pozici
jas gynusieji palestiniečiai ne
žinojo, iš kur ateina naikinantiie 
ji šoviniai. Arafatas taip pat 
paskelbė, kad Izraelio laivynas 
artčj . Pr;e Tyre uosto. Jis krei 
pėsi j arabų vadus, prašydamas 
padėti apginti Libane “prasidė
jusią rvoliuciją”.

Izraelis pakartotinai paskelbė, 
kad Izraelio kariai nesirengia 
įžengti Į Sirijos kontroliuojamą 
Libaną, bet jie įžengs j demar
kacijos iliniją ir nuginkluos pa
lestiniečius, pradėjusius leisti 
artilerijos šūvius į Izraelio teri 
toriją. Palestiniečiai privalėjo 
būti nuginkluoti • ir laukti, kol 
Libano klausimą išspręs arabai 
ir kitos valstybės. Įtampa padi
dėtų, jeigu Sirijos karo vadai 
pradėtų traukti karius prie Izrae 
lio sienos.



(Tęsiny*)

(Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)

P. STRAVINSKAS
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Tas pirmasis ir kartu steigia
masis Klubo narių susirinkimas

The future can be.too late 
for saving. So if you want

lankosi, norėdamas patirti apie ten esančią, tyrinėjimui 
reikalingą medžiagą ir liudininkus.

. stock r 
in/ynenca.

Jom the Payroll Sarin# FUs-

zoliucija '346, kuria buvo pasiūlyta JAV Kongresui ištiri 
ti Pabalti jo ..kraštų pagrobimą bei pavergimą,, buvo vien
balsiai Atstovų Buto priimta, toje rezoliucijoje numaty-. 
tas tyrinėjimo komitetas iš'7 kongresmanų paskirtas ir 
jo darbui reikalingų lėšų asignuota. Prie komiteto šūdai 
rytas technikinis štabas jau dirba. Vieši liudininkų ap
klausinėjimai prasidės dar šiais metais, gal lapkričio 
mėn., kai Komiteto pirmininkas kongr. Charles J. Kers
ten bus sugrįžęs iš Europos, kur jis, lydimas Informaci-

Why should you join the 
Payroll Savings Plan now 
Maybe you’ll find out later.

į ką? — pkalausė Andrejus Iljiūius.
Tau, tur būti, vistiek i ką. — riktelėjo Sofja Petrov

cagoje, Marquette Parke, pašau 
lyje didžiausios. lietuvių išeivių 
kolonijos centre, mano kukliame 
bute, susirinko 10 senų Chica- 
gos lietuvių veikėjų apsvarstyti 
Lietuvių Spaudos Klubo Įsteigi
mo reikalą. Tame pasitarime te 
ko dalyvauti įtįman naujam chi 
cagiečiui, nes aš dar nelabai se
nai buvau atsikėlęs iš Clevelan- 
do Į šią Amerikos lietuvių sosti-

TINKAMAI PASIRUOŠKIME 'LIUDYTI KERSTENQ.
KOMITETUI •' į

rikoš Lietuvių T^ryb'4f>su^rančją^jftJ^^^^^^^|oŽ 
metų rugsėjo 18 .dieną bųva^ijątąsJ^
Čio suredaguotas atsišaukimas & nutarta jį išsiuntinėti 
skyriams ir . pritariančioms, orgagį^.^j(į§^k|d pasiruoš

'Lpasitarimą; atvyko! skaitant, 
pagal mano dar prisimenamą 
susėdimo eiię/sie asmenys: Dr? 
Vi. Šimaitis, Dr. Z. Danilevičius, 
“Naujienų’’Redaktorius M. Gų 
delis, kan. V. Zakarauskas, “Laiš 
vosios^ Lietuvos^ Redaktorius V. r 
šimknfep-Dr. K. šJdlauskas, tau-'- 
tininkų veikėjas’JzTijūnas, sch 
cialdemokratų veikėjas M. Pra
nevičius, prof. 3L- Mackevičius, ' 
“Varpo” redaktorius-;A- Kucys,I 
taigi, viso 10 senų chicagiečių, V 
o 11-tas buvau aš,, dar nelabai 
senas šios didžiosios lietuvių ko 
lonijos gyventojas.

projektą, kviesti i Klubą Įstoti 
jo nariais daugiau lietuvių ir 
po to šaukti Klubo visuotinį ir 
kartu steigiamąjį susirinkimą, 
kurio darbotvarkėje būtų numa 
tytas ir Klubo Įstatų priėmi
mas bei jo organų rinkimas.'
II. Pirmasis ir kartu steigiama

sis Klubo susirinkimas

Šiandien, 1977. IX. 22 d. su
eina lygiai treji metai nuo Chi- 
cagos Lietuvių Spaudos Klubo 
pirmojo visuotinio ir kartu stei
giamojo susirinkimo, priėmusio 
Klubo Įstatus ir savq,_vęiklos 
idėjines gaires.

šie treji metai, rodos, neilgas 
laikas, bet ir per ję klubas nu
veikė palyginti nemažai ir, atro 
do, turėjo teigiamos -Įtakos mū
sų viešajam gyvenimui. TodŠ 

*■ ? . . s-r.

gal bus pravartu šia jo sukak
ties proga prisiminti čia LS Kilį- 
bo darbus ir jam kitų darytas 
kliūtisį su, kuriomis reikėjo li
romis ir nęnoromkovoti, siekiam 
jas pašalinti, kad jos nekliudy
tų Klubo idėjinei veiklai. f 
I. LS Klubo steigimo iniciatyvą

1977 metų gegužės 4 d., C1M

Tatai buvo paskutinė jos viltis. Negavusi atsakymo, 
ji išėjo. Buvo vėjuota ir vėsu. Ji nejautė nei vėjo, nei tam
sos, o ėjo ir ėjo... Nenugalimoji'jėga ją vijo ir, sustojus, 
ją stumtų į nugarą.

— Nedorėlė. — murmėjo ji nesąmoningai. — Niekše.

T<—’ Z Beodv Irfrmt Mm felf fe
■^atrrrity cf S yrarL
Bond* ar» repUcnd if Icic, er k 

r**d*i. they en b* evi sd M
hRak. Intorrat is not to «r 1MV 
incnrar tuva, and federal tos aor ha

’S3CŠJ.

šieji 
visai svetimą ir žalingą tautos 
interesui. To gi meto'laikrašti
nę spaudą radome gerokai pa
simetusią mūsų.laisvės kovoje, 
o be to dar ir. sunikusią sava 
kultūra ir etika*,.'

II Klubo steigimo iniciatorių- 
nutarimas

Ilgu savo gyvenimo keliu atidžiai sekiau ir dalyva
vau Lietuvos valstybės Teisingumo žinybos darbe. Oku
pacijos metais, laimingu supuolimu išvengiau išvežimo į 
Sibirą ir tremtyje dalyvavau lietuvių organizuotoje kor 
voje už gimtinio savo krašto laisvę ir lietuvių tautos ger- 
gūvį.»

Darbo ir kovos metu, iš pamėgimo ir reikalo, rinkau 
svarbesnius Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos kovas 
liečiančius dokumentus.

Susirinkimas priėmė laikinuo
sius Klubo įstatus ir Klubo veik 
los idėjines gaires.

Susirinkimas buvo labai gy
vas; Jame viešpatavo visų vie
nybės, dvasinio pakilimo ir en

tuziastingo pasiryžimo dvasia, 
kokios aš savo gyvenime dar ne 

[buvau matęs ir pats tokiojė 
Draugiškoje atmosferoje, ro-ranksėjau dar niekuomet nebu- 

dos, niekam nei nepirmininkau- . vau. 2
jant, aptarėme •' susidariusį la
bai liūdną m ūsų.visuomenės su
siskaldymą i du tarp, savęs be- 
kovojančius frontus. — tai Į 
griežtos su okupantu kovos f ton 
tą ir į liberalinį; .siekiantį gra
žaus su okupantu, sugyvenimo, 
kurį visi pasitarime dalyvavu- 

laikėme mums sava idėja

• Žuvys yra šaltakraujai gy- 
vūnuai. Jų kūno temperatūra yra 
lygi aplinkos vandens tempera
tūrai. Tik tuną turi aukštesnę 
kūno temperatūrą. Jos mėgsta 
keliauti ir per dieną nuplaukia 
iki KM) mylių. Bluefin veislės 
tūnos išauga iki virš 10 pėdų il
gio ir sveria iki 1,000 svarų.

Pilno grūdo kvietiniai mil-
M. Į tai taip pat vadinami Gridiani

V. Šimkaus,. Dr. į vardu. Graliam pirmasis pra
us. ir P. Stravins-'dėjo propaguoti natūralų maistą 

_ . [ir kovojo prieš kepyklas, dedan-
4. Pavesti I-tikinapai Klubo.čias įvairias priemaišas į savo 

Valdybai paruošti Klubo įstatų Agaminius.

ČECHOVAS, POVILAS ANDREJEVIČTUS
Vertė Jotus Valaitis

AMERIKOS- ^lETUVI^^-TARYBA
Vykdbmasišii,;Kdmitetąs'‘

1974. IX. 22 d., taigi, kaip 
sakyta, lygiai prięš trejus me
tus nuo šios dienos. Jis buvo 
Chicagoje. : Marquette Parke,. 
“Gintaro” svetainėje.

Susirinkime dalyvavo 31 as
muo, Įvairių pasaulėžvalginių 
Įsitikinimų ir politinių pažiūrų,, 
bet vieningai sutariančių Lietu- - -jj * .V * , • |
voš laisvinimo darbo ir spaudos 
kultūros bei hos etikos klaust 
mais. '

Gyvenimo keliui einant prie galo, surinkti įvairūs 
dokumentai man darosi našta. Jeigu turėtumėm rimtą 
vietą, kur galėtumėm tuos dokumentus padėti, mielu no
ru juos ten dopozituočiau. Bet tokios patikimos vietos 
neturime. Nesugebėjome suorganizuoti gero, patikimo 
ir studentams prieinamo arhyvo-

Be to, mane visa eilė metų vargina geri'žmonės įvai
riais klausimais ir dokumentų nuorašais. Visa tai atima 
daug laiko. Kadangi mano dienos trumpėja, o nebaigti} 
darbų eilė kasdien vis'didėja — keliais svarbiai^ Lietu
vos valstybės gyvenimo klausimais turiu palikti liudiji
mą, nes žinau ir buvau įvykių liudininkas, tai likusiom 
dienom noriu aptvarkyti svarbesnius dalykus. Nenoriu, 
kad man-laiką gaišintų telefonais ir nuorašais, todėl nu
tariau svarbesnius dokumentus paskelbti Naujienose. 
Kam jie bus reikalingi, tai galės pasinaudoti, jeigu kar
tais originalai ar vieninteliai nuorašai dingtų, tai laik
raštyje visdėlto didesnė galimybė yra išlikti Naujienos 
siuntinėjamos į svarbesnes bibliotekas, jas užsisako di
džiausias rimtesnių mūsų tautos vyrų ir moterų kolek
tyvas, todėl jų komplektuose yra vilties geriausia tuos do 
kunientus palikti ateičiai. Kas norės jais pasinaudoti, tai 
galės rasti dienraščio komplektuose! . . ....

, Prie plačiai ■ žinomų dokumentų nededu jokių prie
rašų, o prie, mažiau žinomų, jeigu sveikata ir* laikas leis 
pridėsiu .man žinomas jų atsiradinio istorijas!; '

Būtų labai pageidautina, kad-atsirastų" rėmėjų, tubs 
dokumentus išleisti atskiru' leidiniu,'-'pavadintu ^‘Diet’d- 
vqs Pavergimo Dokumentai f i * : i į . - i

Todėl kiekvienai!! pasitarime 
dalyvavusiem paSisakiųe mūsų 
viešajame gyvenime pasireišku
sių negerovių, ypač .-dėl žemo 
mūsų laikraštmės spaudos kul
tūros ir jos etikos lygio, visi 
vienbalsiai nutarėme r

1. Steigti Chicagos.į. Lietuvių 
Spaudos Klubą kelti mūsų spau 
dos kultūrai ir spaudos žodžiu 
kovoti su Lietuvos okupantu, gi 
nant pavergtųjų Lietuvos žmo
nių teises ir siekiant Lietuvos 
išlaisvinimo; ,

2. Klubo steigimo iniciatoriais
laikyti visus susirinkusius ir šį 
nutarimą vienbalsiai priėmusius Daugiausia tūnos pagaunama Ja 
asmenis; 'ponijos žvejai.

3. Laikinąją Klubo Valdybą 
sudaryti iš jos nariais sutinkan
čiais būti — M. Gudelio, 
Mackevičiaus, 
Z. Danilevičia visi LIETUVIAI BIZNIERIAI 

GARSINKI1Ė8 NAUJIENOSE

Į Klubo Valdybą išrinkti: Dr. 
Vladas Šimaitis, “Naujienų” 
Redaktorius Martynas Gudelis 
(abu vienbalsiai) , toliau Dr. Ka 
zys Šidlauskas, “Laisvosios Lie
tuvos” Redaktorius Valerijonas 
Šimkus tokia gerbė teko kad 
dar ir gi kandidatas pasiliko: 

■ didelis dabartinis Klubo pirminin 
kas, LVS pirmininkas inž. Gro- 
žvydas Lazauskas ir lietuvių 
socialdemokratų veikėjas. Myko 
las Lbranevičiuš. Revizijos Komi- 
sijon buvo išrinkti: Kazimieras 
Povilaitis Antanina Repšienė ir 
Stasys Grigaravičius.

St. Grigaravičiui pasiūlius, 
nariai tuojau pat, pačiame susi
rinkime užsimokėjo metinį nario 
makestį po 5. — ir ir pageidavo, 
kad Klubo susirinkimai būtų da 
romi kas mėnesį.

(Bus daugiau)

Būvi Vilniaus Apygardos
Clįcago^liĖnėis:;!^' m. 'ju

^ ... į • N M
’• !i- / b J’l’ . -s. J. :

Andrejus Iljičius pakilo, nuleido kojas ir su nusta- 
ba pažvelgė i tamsią žmogaus figūrą.

— Fantazija. — žovtelėjo jis.
Jis netikėjo, bet vis dėlto išsigando. Pagalvojęs ir 

davęs žmonai keletą nesvarbių klausimų, jis išsakė savo 
pažiūrą į šeimą, ištikimybės Idužymą... Suglebusiai pa
kalbėjo minučių penketą ir atsigulė. Jojo- sentencija sėk
mės neturėjo. Daug šiame pasaulyje pažiūi-ų, ir geroka 
jų pusė priklauso žmonėms, nebuvusiems bėdoje.

Nepaisydami vėlyvo laiko, už langų dar judėjo va
sarotojai. Sofja Petrovna apsisiautė lengvu apsiaustu, 
pastovėjo, pagalvojo. Man dar išteko ryžties pasakyti 
mieguistam vyrui:

— Tu miegi? Aš einu pasivaikščioti.. Ar nori su ma
nim?

pirmasis mūsų, Amerikos lietuvių, sėkmingų’pastangų, 
etapas. Kovoje už Lietuvos laisvę daug reikšmingesnis 
bus tinkamas pateikimas kaltinimo, su kuriuo mes išei
name prieš mūsų Tėvynės grobiką ir pavergėją — komu
nistinę Rusiją. Šis kaltinimas turi būti pilnas ir stipriau
siai premtas. Neturi būti užmiršta jokia Sovietų apgau
lė ar niekšybė, panaudota Lietuvos pavergimui ir jos 
žmonių naikinimui ;

(Bus daugiau). ir

tai, kas ją stūmė pirmyn, buvo tvirtesnis ir už josios gė 
dą, ir išmintį, ir baimę... \

PABAIGA

‘‘Prileiskime, kad aš kovoju, galvojo ji, — bet ku
ri čia toji kova. Ir paperkamieji kovoja, pirmiau negu 
paperkami, o pis dėlto parsiduoda. Kova gera: kaip pie
nes, per vieną dieną surūgo. Per vieną dieną”.

įtarė Į save tuo, kad ne jausmas ją traukia iš namų, 
i>e Iljino asmuo, o pojūčiai, kurie jos laukia ateity... Va
sarnaminė, dykinėjanti ponia, kokių yra daug.

“Kaip mažo paukštelio užmušė molina“ — uždaina
vo kažkas už lango kimiu tenoriu.

“Jeigu eiti, tai jau laikas”, — pagalvojo Sofja Pet3 
rovna. Jpsios širdis staiga pradėjo plaku baisia jėga.

— Andrejau! — beveik suriko jinai. — Paklausyk, 
mes... mes važiuosim? Taip?

— Taip... Aš jau tau pasakiau: važiuok patu
— Bet paklausyk... ištarė ji, — jeigu tu su maiiim ne

važiuosi, tai rizikuoji manęs netekti. Aš, rodos, jau... įsi
mylėjusi

T-
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Dali. Mikalojus Ivanauskas

darai. Išeiviai, apsigyvenę did
miesčiuose, kur nei plaunama,
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TURINTI DIDELES ATSARGAS
TeL 421-3070

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

tt.00
Galinu Hlp pat uf*lwkyH p>Itu, aHlunfut arba monty orderį, prie 

nurodyto* kilnot pridedant 50c. persiuntime UUIdomt.

' Jt® fafflf hlko atipaufdlntj Ir galima gauti, knygų rinkoje

CHTCAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
. AJatao Aferoot KDtgi cpnlant! paskutinių 90 

CMeafc® Itetavhi gyrenhni ir Jų atliktus darbus 
Lietuvių įtorijof Draugija.

ptraaa Chleagon ttvafiav^ 
margintruotoa talpos draugijoj statytos bai-

I XcriBriitp m taŲTž IrtcriL
I
I , AMKREKO8 LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS

. vardu tr padurti:
tm 8a. H&lrtM 8L, Chlcaro, IIL 60608

PSESlCeNT CFTHE CHICAGO

SPECIALLY ALERT

(1869-1959) metti
584 p«l. Kilni

lietnrii, pirmo*

riio buvo 121. 41 textro dnuglji, 48 
Ir 314 ▼eiklemin taonlq biogntfl- 

locillistlnią. lilsvwnanUkp Ir 
gtoi mokyklos. ikiltykloA bin-

S 
t*

Detroito naujienos
f

|ga kalbėjo inž. Raimondas Ku- 
dukis iš Klevelando. Jis savo 
kalboje daugiausiai lietė žino- i 
gaus teisių klausimą. Datuotai ; 
skaitė prez. J. Carterio pasisa- 
kimus ir spaudos komentarus, j 
Iškėlė prez. X Carterio tvirtą ' 
nusistatymą žmogaus teisių 
klausimu, papildydamas savo 
žodžiais.

Baigdamas savo kalbą ragino

□ ĮškiĮmįjagaj paminėta. | 
Tautos šventė

Minėjimas prasidėjo per abi- 
idvj lietimų radijo valandas. Lie 
ft uvių Melodijų Radijo -valandoje .1

jrųgsėjb 9, d. Kalbėjo LB pirm. 
iAlfonsas J tiška apie Tautos- 
įŠveųtės reikšmę ir paskelbė au- ; 
(pj, rinkiiįfią gi aktorius Karolis 
■®aiys’ dękĮįmayb įtik nepąaiški- 
,jio kirto ^firitiį.’ ALĘ Radijo

Vacys - Urbonas/rugsėjo 11 visus lietuvius sekti spaudą kaip j 
/d. per Jos pat radijo, valandos toliau vystysis vidaus ir tarpiau- i 
Ipro^rąiną apibudino šventės tiniai reikalai. Užbaigai sugie- j 
•tęildįnię, kad: Ši’ šventė pradėta. dotas Lietuvos himnas, išneštos 
’^vęsti 1930 in. j'*'... .

pat dieną 10130. vai. sęk- 
anadienį visose: trijose lietuvių 
/bažnyčiose $v.: Antano, Dievo 
•^pvairtošrir Šv. Petro — buvo 
■atlaikytos šy. mišios už ■ kovo
jančius ir. mirusi us dėl Lietuvai 
laisvės Įr .Nepriklausomybės. 
/Organizacijos pamaldose dąly- 
įvaVo'šu vėliavomis. Kun. Kaži- 
■mfęras Siniąitis .'pasakė'' pritai- 
<ip^.pamokslą.: 7 /

S 'Iškilmines minėjimai — aka 
deniija įvyko -Kultūros Cen tre 
įiilĮO-ryąĮ./Miiiėjimą pradėjo LB 
'Ąpyiinkfe' pirm, Alfonsas Juška, 
jkurisšavožo<iyjedavėtrumpą 
Istoriją, prirnindamąs pastangas 
-Vytaplą- bidįjį apvainikuoti Lie- 
Įįųvpš ^araliiĮm.i. Baigęs žodį, to- 
Jimesnei programai tęsti kvie- 
;JtęJanipū Udriėpęi 
v/JpĘaįę buvo /įneštos 8 vėliavos. 
/V ėliavų' Įnešimui vadovavo švy- 

jūrų /šaulių kp. stovyklos 
įv Pilėnai” -komendantas Stepas 
jįungyįg.AtsistOjiihū buvo pa- 
/®ęrtti'žiiyųsręji dėl Lietuvos Įais 
Vės; ir 'Nepriklausomybės. Invo- 
kaeĮią sukalbėjo Dievo Apvaiz- 

parapijos' klebonas kun.
/i?iklrtaš ^nščįųneyičius.

'(vėliavos. Po akademinės dalies 
Windsoro Mergaičių tautinių šo- i 
kių grupė “Neris” vadovė Sta- 
nęvičiūtė-Hoins, grojant V. 
Petrauskui, grakščiai pašoko 
tris šokius: Audėjėlė, Blez
dingėlė ir Abrusėlis. Reikia skai 

jtyti minėjimą pasisekusiu, bet 
žmonių dalyvavimu negalime 
pasigirti, jei tedalyvavo vos apie 
250. Mačiau, kad po pamaldų 
didžiuma žmonių dalis išvažia
vo namo. Jau nebegalime pa- ]ę vėl renka aukas Lietuvių Ben-. D A T FIMTlVK A T PTIOČT A QT PTTDWQ VA UIT 
sigirti, kad Kultūros Centre Į mi- : druomenei. Ar tai su tokia tvar- ■ DALTaINiIiilAI IltJ VMAdl It U U 0 Y AJ UI 
nėjimus susirenka labai daug.

Aukų rinkliava

Detroite jau antri metai kaip'Vasario 16-ją. 
pradėjo praktikuoti ruošiant 
Tautos šventę rinkti aukas . Ben 
druomenės reikalams. Skelbia
ma, kad rugsėjo mėnuo LB mė
nuo. Viskas tvarkoje, gražu ir 
gerai, bet kad LB nepasitenkino 
tuo laiku ir tvarka. LB veržiasi 
į aukas, kurios nuo seno per Va
sario 16-sios minėjimą buvo 
renkamos Amerikos Lietuvių 
Tarybai. Siuntinėja lietuviams 
propagandinius laiškus, o Vasa
rio 16-sios minėjimą, kurį ren
gia Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centras, Alto skyrius, sla 

■pūkai rinkėjai vaikštinėja po sa-

- -

'Vilniaus Vrziia'’

mas sz

vajaus

vvkc ir

IĮ PAMARĮ r
Ir ptveilolalJ apraše Pamarį, mhos I« 

Urtuvižky viatovardživ »ąriš«j. Knygos 
rtrww.? ;

gAt &ry^ ĮtfikOB Į krašto potitiką. 102 psl. Kaina $1.50.

SnygDĖbuiišsiųstos, jei ĮL50 čekis arba Money Orderis 
;;//v^-.'.';'ytaii^pąsiųstąs tokiu adresu:*

1739 So. Hateted St, Chicago, HL 80608

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
į. J. Aūgustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl. 

Į ’? minkšti viršeliai „.„.j_________________________ _..$2.50
i 2/j.AuffustaičioV.VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT- 
■ ' ŠIMINIMUŠ, 36 psl., minkšti viršeliai ____________ $1.50
į;ai Vincas'LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI- 
k MAIS, 104 psl.,.su žemėlapiu, minkšti viršeliai____ $2.00
/’ l Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS, 
f ’/ minkšti viršeliai, 52 psl.__ ______________________$1.00

I78> ** 8*irted Street Chicago. Dlinoia 60608
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■ 70s Širdies, čia ieit
“■ I
kaiOrybės ir nuo j

— mžd., Įvairioms pareigoms
i. r;ui: L. Dubatiskmė, J. Paulė-

us pirn n

piavedimo n;l:d
1 i <1 sukvietė valdybe, 
kuriame dalyvavo vis 
nariai. Taip pat i pusė 

c.tyviai prie vaj< 
siiėjo Ba'fo direk 
Budinink s. Fosč

t rau.vis.<c)e ir <>; 
taikoje, besi va i;

<':k gos apskrities Balfo va
jaus oficialus atidarymas Įvy- < 
lug-ėū? mėn ’/'> d. 1 ‘/ai. p. p. 
fa;, it; n. muo.-?, d.gyvaujant

kų rinkė-
Aukų 

i o spalio 
bėja? yra 
utas adv.

k

r

■ druomenei. Ar tai su tokia tvar- ---------- — —--------------------
ka einama prie vienybės ir ga-!
lybės? Pažiūrėkime/ kaip elg- / . Seniau Lietuvoje, nuėmęs der 

! sis LB vadai per ateinančių metų dali jo ūkininkas atšeikėda-
per šį Tautos vo sėklai," dalįy— ūkio bei ki- 

ininėjimą LB surinko aukų $850. | Jiems reikalams, jų tarpe ir lab 
Aukos renkamos ir toliau. D _ -

Švyturio jūrų šaulių išvažiavimas nej j aruodus kraunamą, metų
Išvažiavimas įvyko “Pilėnuo

se” rugsėjo 10 d. Kadangi jau ar
tinasi rudenėlis, oras buvo šal
tokas. Visi piknikautojai suė
jome į namelį ir Šildėmės prie 
šeimininkių krosnies. Buvo ir 
kitokių priemonių šilumai pa
laikyti. Albinas Gesius turėjo 
kysto kuro, Vincas Rinkevičius 
vis duodavo degimą. Ir taip 
šiluma nuolat buvo palaikoma.

Sesės šaulės, vadovaujant 
Stasei Vičienei. ir talkinant Ste-j 
fai Paulikienei, .Angelei Šukie
nei, Emilijai Lungienei, Vladei 
Šhirkienei, poniai Zakarienei 
ir kitoms, kurių gerai dar ne
pažįstu, pavaišino skaniu mais-: 
tu. Muzikai grojant kai/ kas’^ 
bandė ir kadrilių sumegzti. Lai .kevičius žadėjo ir pečių nupirk- 
mės stalu rūpinosi Elena ir Juo- ti, jti bus reikalas pašildyti 
zas Braziūnai. Buvo ir laimin- pastabą, o Klemensas Urbšaitis 
gų, bet šiuo kart jų nepasižy- žadėjo ir kurą pagaminti. Anta- 
mėjau. Dalyvavo apie šimtinė 
piknikautojų.

Sekantis išvažiavimas ir sto
vyklos “Pilėnai’’ vasaros užbai
gimas įvyks spalio 9 d. Stovyk
los “Pilėnai” komendantas Ste
pas Lungys paruoš stovykla už-

visuomenę, kitur paruošimais 
ir pan. Čikagoje ir jos apylin
kėse aukų rinkėjai stengias as
meniškai aplankyti kiekvieną 
lietuvį-ę ir lietuvių įstaigas. As
meniškas aukų rinkimas nėra

žk-iir'žiais. Tagal nirni. O. 
enės patiektą darbitvarkę 

olačiai apžvelgtas vajaus ^orga
nizacinis pianas ir Įnešta naujų 
sumanymų jo suaktyvinimui. 
Numatytas metinis skyriaus su 
sirinkimas tuojau po vajaus už
baigimo. Pirm. O. Zailskienės 
pastangomis, ir v-bos nariams 
padedant, jau baigiama sukvies 
ti aukų rinkėjai, kurie pagal 
jiems paskirtus rajonus turės 
aplankyti visus Cicero kolonijos 
lietuvius.

!

Per pastarąjį dešimtmeti Ci
cero skyriaus valdybą sudarė 
vienos moterys. Bet nuo perei
tų metų dalinai jų “valdžia su
griuvo”. Darbui plečiantis, me
tiniam susirinkime buvo pagei
dauta valdybos narių skaičių pa
didinti dviem nariais vyrais, ku 
rie visą laiką buvo veiklūs val
dybos talkininkai. Dabar valdy
ba sudaro: O. Zailskienė pirm.

t..-.- s su evrn
'; e:. < ■; m-, K-i.-tus mo
kė n:y < ė/Umą ir vargšus. Su- 
tix. i i.-v.t .u, prie savo durų, 

, p r si rank me šventraščio žo- 
' džius: ‘’Duokite, ir jums bus 
duota”. “Kokiu saiku seikėsite, 
tokiu jums bus atseikėta” (I.k 

6, 38) B. Motušienė

žiema bus šalta, bet ne 
tiek kaip pernai

WASHINGTON. Naci 
nalė Okeanų ir Atmosferos Ad 
ministracija, pasiremdama ”la 
bai dar negalutinais pranaša
vimais”, skelbia, kad ateinan
ti žiema bus šalta, nors ne tiek 
kaip buvo praėjusių metų žie
ma. Šiaurė rytai bus altesni 
negu būna normaliai, bet piet
vakariai turės švelnų orą. 
Apie JAV šiaurvakarius 
pietryčius dar nenustatyta.

, lengvas dalykas, ne kiekvienas'R/Mernėnienė _ vicep.. A. Prač | 
bėgyje “derliaus” vienokiu ar \tam gali pasiryžti, nors ir būda- kailienė — sekr. 
kitokiu pavidalu iš savo darbo 
susilaukia;, Todėl galima manyti 
kad Balfo darbuotojai, turėdami 
galvoje derliaus atseikėjimo lai 
ką, pasirinko metiniam vajui) 
spalio mėnesį, kuris pasidarė ži
nomas kaip Balfo mėnuo. • Bet 
aukų rinkimo darbui jau prade
dama ruoštis per visą rugsėjį.
Pagal vietos aplinkybes ir halfi- 
ninkų iniciatyvą, vienur auku 
telkimas yra pravedamas kores- 
pondenciniu būdu kontaktuojant

otušienė

darymui. Kviečiai buvo nu
plauti ir sukrauti 4 kūgius.

Tikimės, kad tuo metu bus ir 
pastatas užbaigtas. Vincas Rin-

nas Šiurkus. planuoja sekančiais 
metais nusausinti pelkę. Vi
siems tiems darbams Įvykdyti 
pirm. Alfas Šukys paruoš pla
nus. Tad visi keliai spalio 9 d. 
teveda į “Pilėnus”.;

A. Šukauskas Į

« AG5S CF 5 AND $4. i
WERE KILLED BY M-OTC©
VEHICLES SN THE US.
CHARLES M. MAYES,’

MOTOR CLUB, ASKS DitVERS

FOR CHILDREN NOW THAT
SCHOOL IS IN SESSION

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. Gut*en — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., UėčtiDČiu/ 1905 

metų įvykiui, Jablonskio ir Totoraičio jitmis dienas Ir rori- 
rūpinlrni. __________________ ;_______ _______

Dr. A. J. Gutt.n — DANTYS, jų priežiūra, įveikiu ir grožla.
Kietais rirfeliaii, vietoje $4.00 dabar tik __________
Minkštais viršellali tik ....................................................

Dr. A. J. Gutun — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa UpūdžiaL Dabar tik __________

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO,’iLL. 80608
-

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

poeto ir šeimos-paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliai ......... —...... ..$800
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS MIKASĖS LAIŠKAS, 72 psl.,

minkšti viršeliai — ------- ----------------------------------------- ——31
3A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI, 

296 psL, minkšti viršeliai ____________________________
4. A. Pakalniškis, ŽENLAIČ1AI, ETNOGRAFIJA.

166 psl., minkšti viršeliai —------------------------------------------

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

orderį tokiu antrašu:

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

Taupykite
pas mus

__ £5.00

JH.00

Pus 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.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

sąskaitos

e

| — NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL,— Thursday, September 22,1977
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Plepalai apie naują konstituciją
Leonidas Brežnevas, prieš perimdamas Sovietų Są

jungos “aukščiausiosios tarybos” pirmininku pareigas 
pasirūpino paruošti savo sovietinės konstitucijos projek
tą. Buvo keli sovietinės konstitucijos projektai pirmai-į

■■ ■ - ■ 
pasakydavo teisybės žodį Stalinui, o Stalinas kažkokiais 
sumetimais jo nežudė.

Brežnevas kitaip pasielgė. Jis buvo sudaręs kelias ko
misijas konstitucijos projektui paruošti. Kad reikalas at
rodytų teisėtas, tai j “konstitucijos projekto komisiją” 
jis paskyrė ne tik rusų, bet ir rusų pavergtų tautų parti
jų pirmuosius sekretorius. Į konstitucijos komisiją buvo 
pakviestas ir “tarybinės” Lietuvos komunistų partijos 
pirmasis sekretorius Petras Griškevičius. Brežnevas jį 
paskyrė Lietuvos komunistų partijos pirmuoju sekreto
rium, o vėliau pakvietė atvykti į Maskvą ir padėti jam 
paruošti naują konstitucijos projektą. Ką Griškevičius 
galėjo padėti, jeigu jis pats vos keturias klases buvo bai
gęs ir apie teisę neturėjo jokios'nuovokos?Jis sėdėjo ir 
klausė, ką kiti “konstitucinėje komisijoje” aiškino. Jis 
paklausydavo, ką pats Brežnevas paskaitydavo ir patarė 
priimti. Griškevičius nepadarė nei vienos pastabos, bet 
kiekvieną kartą pakeldavo ranką, kai Brežnevas paskai
tydavo naujai paruoštos konstitucijos paragrafą ir pap
rašydavo jį patvirtinti.

Visi žino, kad Brežnevas yra užimtas žmogus. Jeigu 
ne posėdis, tai pasitarimas; jeigu ne pasitarimas, tai svar 
bi kalba; jeigu ne inspekcija, tai kelionė į užsienius. Bet 
Brežnevas, nežiūrint į įvairias -pareigas, rasdavo laiko 
pasvarstyti konstitucijos projektą. Naują konstituciją 
jis kelis mėnesius ruošė, kvietė specialistus ir įsakė pert- 
vaYkyti senos konstitucijos paragrafus. Kai tuos parag
rafus patvirtino partijų pirmieji sekretoriai, žodžio neta 
rę, tai vėliau tie patys sekretoriai turėjo surasti propa-

KAUNO SENAMIESTIS

kur sunkiai dirbo žemės ūkio

STASYS RAŠTIKIS ■ - -

A. A. Brigados generolas Jonas Černius
oblševikai pertvarkė buvusią

L<4. DUVU JS.C11 BVV1CIU1CO nvilOvlLULij uc jjiyjK.iv.-u., \ , , • . t i-, ..... v,« , v,
šiai, metais, ilgiausiai užsistovėjo Stalino paruošta kans gand.stus breznevinej konstrtucųa. Įptrstt krašto gyven- 
titucija, negalėjo apsieiti ir Brežnevas be konstitucijos. ^s- GG^epems surado Leonardą Alekstejūną, 
Pradžioje jis buvo nepaprastai kuklus, bet kai Michailas^? sa™ bendradarbi, projekto .panegirika! parašyti. 
Suslovas įtikino ji, kad jis gali Chruščiovą atstatyti, tai ' Aleksiejūnas brežnevinę konstituciją pavadino branto

titucija, negalėjo apsieiti ir

jam pradėjo kilti didelė didybė. Jis Įsivaizduoja, kad jo 
išvarytoji vaga yra žymiai gilesnė negu Stalino. Svar
biausia, kad jo vaga apsiėjo be didelių geriausių bolševi
kų žudynių, kokiomis Stalinas tegalėjo išsilaikyti. Jeigu-, 
Stalinas senų bolševikų nebūtų iššaudęs, tai ne tik senieji 
komunistai, bet ir raudonosios armijos vadai būtų sukilę 
prieš ji. Jis būtų galėjęs kuri laiką gintis, bet būtų nepa
jėgęs apsiginti.

Neužtenka, kad Brežnevas paruošė naują brežnevi
nę konstituciją, jam buvo svarbu Įtikinti Sovietų Sąjun
gos gyventojus, kad ji yra daug geresnė ir aiškesnė, ne
gu iki šio meto buvusios konstitucijos. Brežnevas parti-. 
jos nariams aiškino, kad jis padaręs dideli žingsnį pirmyn, 
ir konstitucijon Įtraukęs kelis sovietinio gyvenimo nė-

Vitkauską. Tai buvo supranta
ma. Bet buvo visai nesupranta^ 
ma, kodėl to korpo štabo, virši
ninku buvo pasirinktas Lietuvos 
ministeris pirmininkas gen. Čer
nius, suteikiant jam net rusų 
kariuomenės generolo majoro 
laipsnį. Tokio savo karinio įver
tinimo bolševikai suteikė tik 5 
lietuviams generolams: Vitkaus 
kui, Černiui, Karveliui, čepiu- 
Čepauskui ir V. Žiliui. Trys iš 
jų (Vitkauskas, Karvelis ir če-

L194& m. iŠ- Anglijos atvyko į 
j JAV. Pradžioje dirbo Balte. Vė 
Jliau gavo inžinieriaus darbą Ge 

nerąl Motors kompanijoje. Išė
jęs į. pensiją, apsigyveno Kali
fornijoje.

Černiaus asmuo hr būdas

Antano Smetonos monografi
joje A. Merkelis teisingai rašo 
(526 psl.): “Brig. gen. J. Čer
nius buvo kariškis, politika tesi 
domįs tik tiek, .kiek to reika
lauja aukštos bei atsakingos jo, 
kaip kario, pareigos. Paprastu
mas, atvirumas, nuoširdumas ir, 
gal būt, perdidelis pasit&ėji- 
mas kitų gerais norais bei valia 
buvo rytieji po asmenybės 
bruožai, santykiaujanti su kitais 
žmonėmis. Ministeriu pirminin
ku jis sutiko būti ne garbės siek 
damas, bet" pareigos skatina
mas.”

f
Černius buvo ne politikas, bet

rys, pamatęs, kad kitos išeities 
tuo metu nebuvo, sutiko pasiim 
ti'Respublikos prezidento jam 
pasiūlytą labai sunkią ir nema-

muo, profesionalas politikas ar

toniškus sprendimus buvosiose 
sąlygose, bet apie tai šiandien 
galima butų spėlioti. - Pagaliau

I I

. ’ v rTesinvsl
Černiaus vyriausybė buvo po- Lietuvos kariuomenę iš pradžių 

puliąri, ir visuomenė iš jos daug f “Lietuvos liaudies kariuome- 
laukė. Tačiau tos vyriausybės nę”, o vėliau į 29-tąjį korpą. To 
amžius buvo neilgas, tik 8 mė- korpo vadu jie parinko gen. V. 
nėšiai; nuo 1939. III. 28. iki 1939 
XI. 2L Tuo metu Lietuvos poli
tinė padėtis buvo labai sunki 
ir pavojinga. Rugsėjo 1 d. Lie
tuvos pašonėje prasidėjo II-sis 
pasaulinis karas. Lietuva turė
jo mobilizuotis. Lenkijai pralai
mėjus, iš jos pradėjo riaukti į 
.Lietuvą tkstančiar lenkų karių 
ir civilinių pabėgėlių.: Vokietija 
darė didelį spaudimą į Lietuvą, 
norėdama įtraukti mus į prasi
dėjusio karo sūkurius. Tarybų
Sąjunga privertė Baltijos valstyypas-čepauskas) liko tarnauti ru 
bes pasirašyti savitarpinės pa- sų kariuomenėje. Prieš pat vo- 
galbos su ja sutartis ir (blogiau kiečių-rusų . karo pradžią rusai 
šia) įsileisti į Estiją, Latviją ir pakeitė visus vyresniuosius va- 
.Lietuvą rusų kariuomenės įgu- dus lietuvius 2$Mame korpe ir 

J jų vietas paskyrė rusus. Buvo 
, v . .. ____ ______ _ —__ - - atleistas iš pare!gų ir gen, čer-
paruošė pats Brežnevas, bet jisf.Lietuvai nepakėlė lietuvių tautos' nius. Jo' vieton korpo štabo vir 
a Irad i a' namAČo-vici f'Snvwf'n Ra-J a-n+iwlwmzk Ttol tnci-i +n w-v-Wn ši ninku; buvo paskirtas’ rusas 

pulk. Tiščenko, Atleistieji lietu
viai karininkai buvo išsiųsti' į 
įvairius “kursus”, nors, tikreny-

“socializmo pasiekimo” dokumentu. Ką tas jų “socializ
mas” pasiekė pavergtoje Lietuvoje, jie patys nuvažiavu
siems turistams bijo parodyti.1 ..

; Aleksiejūnas savo panegiriką pradeda dideliu'melu, 
kaip ir visi sovietinio komunizmo darbai?.Visi žino, .kad 
konstituciją sumanė ir'] -
pačioje pradžioje aiškina, kad ją paruošė visi Sovietų Są-1 entuziazmo. Dėl. visų tų įvykių* 
jungos piliečiai. Jo darbo pirmasis sakinys taip skamba: Lietuva nebuvo kalta, tačiau 

tautoje prasidėjo nauji nepasiten 
kinimai. Tautininkai, nesutikę 
įeiti .^ Černiaus vyriausybę^ bu- f bėję daugumas jų .atsidūrė rusų 
vo opozicijoje. Buvo nepatenkin koncentracijos stovyklose (į ten 
tas ir pats Respublikos preziden-} pateko ir gen. Žilys). Pirmomis 
tas.- Jis- .apgailestavo patvįrti- 5 karo dienomis,, kadą likę K^u- 
nęs Černiaus . kabineto sudėtį. I viai kariai pradėjo priešintis ru- 
Prezadentas buvo ypač nepaten- .. .-......
kintas trim ministeriais: Bisi> 
ru, Bizausku’ir Krikščiūnu. Pa
galiau jis paskyrė naują minis- 
terį pirmininką seną tautihin 
kų - veikėją .’Antaną Merkį.

Pirmosios bolševikų 
okupacijos metu

Perdavęs ministerio pirminin-

“Darbininkai ir kolūkiečiai, mokslininkai ir meni
ninkai, mokytojai ir studentai, eiliniai tarnautojai 
ir ministrai, visa tarybinė liaudis toliau gyvai disku
tuoja dėl naujos TSRS konstitucijos, kokia ji bus, 
kokiu pagrindiniu Įstatymu vadovausis tarybą šalis, 
jos piliečiai, — priklauso nuo jų pačių^’ž- Gimtasis

normalumus, kuriu nedrįso Įtraukti net pats StelįS Vif ' ,977O ">•. 26 d-’ 3 .
. ~ , • T • Nipt viAnsQ Snviprn S^iTmorie rmrhirnn«

si žinojo apie nepaprastai didelę komunistų partijos, pir-t . / 
mojo sekretoriaus galią, bet niekur teisiniu atžvilgiu ji<telS€S P;

nebuvo apipavidalinta. Sekretoriaus galia rėmėsi komu
nistų partijos centro komiteto nutarimais. Kiekvienam 
buvo aišku, kad tie nutarimai rėmėsi tiktai politinio biu
ro narių nutarimais. Centro komitetas tiktai patvirtin
davo politinio biuro nutarimus. 

✓
Kaip Chruščiovas žinojo, taip ir Brežnevas privalė

jo žinoti, kad Stalino laikais politinio biuro nutarimas bu 
vo ne kas kita, kaip paties Stalino padiktuotas nutari
mas. Pačiam Stalinui išžudžius kelis Įtakingesnius par
tijos centro komiteto ir politinio biuro narius, kiti nedrįs 
davo jam pasipriešinti. Vienintelis, kuris drįsdavo Stali
nui nurodyti skelbiamas nesąmones, tai buvo Anastazi- 
jus Mikojanas. Bet savo pastabas jis Stalinui pasakyda
vo tiktai naktinių pietų metu, tai itakingiausieji partijos 
nariai susirinkdavo gerai pavalgyti ir išgerti. Mikojanas

..ALGIRDAS GUSTAITIS

Ką Egiptas pasiekė per 2.000 metų?

Jas, Vilniaus ir kai kuriu Vil
niaus krašto daliu grąžinimas

sams ir .stengėsi atsipalaiduoti 
nuo jų, kažkokiu stebuklingu bu 
du atsipalaidavo’ ir gen. Černius 
ir liko vokiečių' okupuotoje LieA - *. - ’c Į- L ' ■ - < * -■ i’y '
tuvoje. 1.'',"

- D. P. keliais h

. Per visą vokiečių okupaciją 
Černius su šeima gyveno pro
vincijoje. 1944 m. bolševikas vėl 
artėjant prie Lietuvos, černiai, 
kaip ir tūkstančiai kitų lietuvių, 
pasitraukė į ’ Vokietiją. 1947 m.

Nei vienas Sovietų Sąjungos darbininkas neturėjo 
,i savo nuomonės, brežnevinės konstitucijos 

reikalu. Rusijos ir rusų pavergtų kraštų darbininkai ne
turi jokių teisių. Jie negali kviesti susirinkimų, kuriuose 
laisvai, be baimės, galėtų išdėstyti savo mintis. Be to, .So-' 
vietų Sąjungoj partijos pastatyti pareigūnai kontroliuo-| 
ja kiekvieną laikraštį, biuletenį,, kortą ir balto ar spalvuoj 
to popieriaus lapą. Darbininkai ir valstiečiai neturi tei-iko pareigas. Merkiui, gen. čep
sės pasakyti savo nuomonės jokiame spaudinyje, laikraš-' ’

tyje ar biuletenyje. Tuojau po karo Rusijoje pasirodė vie
nas kitas vadinamas “samizdatu” (pačių žmonių leistas 
mizemas leidinėlis), bet netrūkūs sovietų valdžia ir šiuos 
“samizdatus” perėmė savo žinion. Keliose vietose tuos 
“samizdat1,s” jie naudojo nepatenkintiems žmonėms su
imti. O ? ’ ’(irąsog pareikšti savo tėises, tai visa Brežnevo konstitu-

Oficialiai naują sovietų konstituciją paruošė specia- cija bus išmesta j gurbą. Laisvi Rusijos ir pevergtų tautų 
Ii komisija jai paruošti, bet tikrovėje viskas buvo pada- gyventojai demokratiniu būdu paruoš savo konstituci- 
ryta pagal Brežnevo nurodymus, įsakymus ir patvarky- jas.

nįus.vėl grįžo Į kariuomenę,..kur
buvo paskirtas. I-sios pėąt. divi
zijos vadu, Okupavę Lietuvą J ji s,’kaip DP, išvyko į Angliją

mus. Kai Sovietu Sajungoje ar kurioje nors josios dalyje 
.bus pareikštas stipresnis protestas.ir gyventojai turės

buvo visai laisvas sprendimuo
se.- Jjs turėjo vykdyti Lietuvos 
Respublikos prezidento sprendi
mus ir nurodymus ir skaitytis su 
savo vyriausybės narių nuomonė

bai sąžiningai ir klusniai atliko 
savo pareigą. , . .. .... ; •,

vybę — ištikimybę ir labai di- 
leb pasišventimą- savo šeimai, 
jo žmbnos'sunkios ir nepagydo* 

‘mos hgeg-ittetdi
‘ bj-V-'-i'1 . j j- ; c r- ' -'

; Atiduodant paskutinę pagarbą 
: A. A. generolui Jonui Černiui,

atsiminimu, nei kitokių užrašų 
iš savo gyvenimo. Daug mums

mų kartu su gėn.' Černiumi nu-į 
keliavo į amžinybę, -’ 
. Jigį. ^«ių^

—_____

• Amerikos indėnams bui
volas buvo didelis gėrybių šal
tinis: jo mėsa buvo pagrindi
nis maistas,--iš., ragų jie darė 
šaukštus, iš ošnkaulių peilius, iŠ 
žarnų gamino siūlus, odą naū-- 
dojo drabužiams, apavui arba 
mokasinams, palapinėms ir van
deniui laikyti maišams.

Įspūdžiai po kelionės Egipte

Pal? eku I s pani ją
(Tęsinys)

Kambario priekyje ir dešinėje pusėje prie stalų 
sėdi vyrai tarnautojai ir tas su didele galva pasikvie-l 
čia mane, pašaukdamas pavarde, kurią pasufleravo 
mano gidas. Atsimenate ginčą dėl lėktuvų bilietų? Prr-i 
miausia jų pareikalauju ir atgaunu. Prieš tai dar egip-l 
lietis užsirašė į pipieriij. gal datas, pavardę. Rašo ara-ik 
biškai, jų net skaičiai kitokie. Nieko negalima supras
ti.

Sakau, norėčiau nuvykti prie Suezo perkaso. Aha. 
tai reikės keliauti per Suezo miestą. Tvarkoje.

Bet dabar jau pirma valanda (man rodo laikro
dį), rytoj penktadienis, tai šiandien anksčiau baigs 
darbą. Įvairiomis dienomis jie dirba skirtingas valan
das, šiandien nuo davintos ryto iki antrai.

— Dabar tiktai pirma valanda. — aiškinau.

— Taip, l>et reikia susidėti knygas, popierius, tuoj 
bus antra, o rytoj šventa.

Pagalvoju: čia, vyre, ne Amerika, kur plušama iki 
j minutės.

hnkur sėdintieji užverčia, atverčia Rin
gas. stumdinėj. popieriaus lapus. Jų bosai 
pamoję pirštais l ina daugiau kavutės. Tai taip dn- ėjusio Egipto generolo žmona. Jų vaikai baigę univer- 
ba arabai, pagane m. žydai negalėjo jų nesumušh. sitetus, atsakingose pareigose.

Dabar Egipte yra beveik 40 milijonų gyventojų, keli Aų sužinojau apie lietuvius?
milijonai Kaire (tikro skaičiaus niekas negalėjo paša-V L Gerai Sužinojusi, kad lietuvis, prą-

ridėjo pasakoti apie lietuvių kalbą kaip seniausią Eu- 
Šiaip taip prisiprašiau rytoj kelionę į Suezo mies-’-^p^ kad lietuvių kilmės žmonių yra kai

tą, perkasą. Užmokėjau doleriais. Prašė grynais, tiek kariose į-ano provincijose. Tie žmonės esą bglondinai,
jau neturėjau, likusius paėmė kelionių čekiais.

Link Suezo perkaso
visai kitos kultūros nei persai-iraniečiai, vartoja skir- 
tingus žodžius. Ar nieko nežinau apie juos? Tai keista, 

..... . . sako jinai. Kodėl nenuvykstu į Iraną, nepatyrinėju tų
Kelionių įstaigos tarnautojas atvyko valanda prieš amonių? Jie turi gintaro, to lietuviško aukso, kaip man!

Įsutartą laiką. Gerai? kad buvau atsikėlęs anksčiau, 
jau pavalgęs ir rašiau atsisėdęs savo kambario balko
ne prie Nilo.

Jisai beskubėdamas ir blogai sutaręs paėmė taksi. 
Tuo laiku atvažiavo kelionių įstaigos automobilis. Gi
das visaip aiškinosi taksistui, jį apsikabinęs bučiuoja 
į veidus, kiša pinigus ir kemša svarus į kišenę, bet la
sai vistiek nenusileidžia, nori važiuoti iki Suezo. šiaip 
taip atbučiavo.

Tik greitai, greitai, reikia skubėli! Gidas maut 
atiduoda tam “geriausiam** jų įstaigos vairuotojui, 
patsai lieka mieste.

Veža miesto dalimi, kur nesu buvęs. Daug naujų, 
didelių gražių namų, geras'susisiekimas, elektriniai 
tramvajai, tvarkingai apsirėdę žmonės, viskas atrodo- 
kur kas geriau ne anksčiau matytos Kairo vietos.

Čia turime palaukti mūsų gidės į Suezą. Laukia
me, laukiame maždaug valandą. Per anksti atvežė. Ji 

’.atėjo sutartu laiku. Mano gidė stamboka moteris, la
bai gerai apsirėdžius, pasipuošusi puikiomis, meniš- 

viršii je.l komis brangenybėmis.'Pasirodo, ji vieno pensijon iš-

taria.

Klausaisi netikėdama^ savo ausimis: Pagalvoju 
kad gali būti, nes lietuviai dabar labai nedaug keliau
ja, o jei vyksta, tai j vietas, kurias žino visas pasaulis.

mis. Dabar didžioji miesto dalis atstatyta ir mieste 
esą apie ketvirtis milijono gyventojų. Nauji Suezo - 
miesto rajonai pavadinti Saudi Arabijos karaliaus 
Fasal vardu, atskiri kvartalai Saudi Arabijos miestų, 
vardais; atstatymui pinigus davė Saudi Arabia (Pietų 
Arabija). Namai gražūs^ su paliktoms parkeliams ža
lumynams vietomis, bet viskas tebėra nesutvarkyta ir 
žalumynų dar nematyti. - J ą

Nesunaikintos miesto vietos visai prastos, nepą-s,
jbgiriamai menkesnės ūž naujai statomas.

Yra mažučių parduotuvių, šiokių tokių suveny
rų, gražių dėžučių. Restorane buvo pietų pertrauka. •• 

Atėjus po valandos pradėjo nešti daržoves su duo-
nesi^eba ieškoti, juojabiau tingi ap-lna, paskui keptą žuvį atsiduodančiuose aliejuose,’ ka- 

** - -- j - vos^ pavalgiau, sočiai, nore aliejaus skonis jautėsi
pora dienų.

Prie Suezo perkaso yra privatus klubas, matomai
. Labai

gerai apsirėdžius, pasipuošusi puikiomis, meniš-

rašyti. Pargrįžę prasmirs ta prie televizijos dėžių ir 
svaigalų, atsigaivindami po vendens kranais.

Per dykumą iki Suezo miesto

Dykuma, bet ne tokia mirtina, kaip yra 
nijoje.-Kai kur matyti krūmų nykios žolės.

Kelias asfaltuotas, geras. Automobilis 
kiek įkerta. Tarpuose kariuomenės sargybos. Pirmo
je reikia sustiti. Vairuotojas ir gidė parodo savo doku-ltankat Egiptiečių kalba užrašas, su rodykle tink žydu

Dar kelios kariuomenės tikrinimo vietos, užstaty-Pas Įsiveržiantiems, 
tos tuščiomis metalinėmis statinėmis taip, kad gali pro 
jas prasilenkęs pratari neit Sargybiniai iš tolo, mosuo
ja pravažiuoti, tik pristabdžius spaudžiame tolyn. t

Suezo miestas. Paskutinio karo metu Izraelio ka-įgcrun,< *r teisingumų, 
rluomenė pagrindinai apnaikino fniestą, jo didžiąją 
dalį sugriovusi artilerijos, lėktuvų puolimais, bombd-

Kalifor-1 tinkliniai publikai. Gidė nupirko bilietėlius. 
' menka valgyklėlė. Be mūsų buvo dar kefi angliškai 

spaudžia kalbantieji, bet tie atsivežę, savo maistą, gėrimus.

Prie Suezo perkaso matyti keli sunaikinti žydų

(amerikiečių gamybos) tanko r Egipto žemė yra kars-

Penktadienio popietė. Girdėti elektriniai gmai, 
Jai jų-dvasininko -pamokslas. Grupelė susėdu gatvėje 
klausos^ Gidė-išvertusi taria, kalbama apie Žmogaus;

(Bus daugiau)

* w Nauji*nn< jL, DL



DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford / 

Medical Buildir^). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neaisdicp-a, skambinti 374-8004.

LIETUVOS OKUPANTO NUŽUDYTU 
LIETUVIU SĄRAŠAS .

IVA¥IW/?AW>W>V/7«V7AVAV1VAYA,/AWAWA’//A

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
* 860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS ,

Pirmosios okupacijos metais sovietų karo jėgos ir saugu
miečiai areštavo ir be jokio teismo žudė Lietuvos gyvento jūs, 
■va'stybės tarnautojus ir inteligentiją. Šaradas buvo sudarytas 
Vokietijoje 1949 metų balandžio mėnesį. į sąrašą neįeina Pravie
niškės nužudyti 400 ir Panevėžio cukraus fabrike nužudyti 32 
lietuviai. Čia neįeina ir Červenėje nužudytieji.

(TesInvsT

DU. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

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

69. Gaudatis -Augustinas, ka
lintas Telšių kalėjime, nužudy
tas Rainių miške'yje.

70. Gavulis Petras, Lietuvos 
kariuomenės leitenantas, bolše
vikų nužudytas 1941 mt. birže-

Tel.: 562-2727 arbi 562-2728

Ret: GI 8-0873

DR. W. E1SIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Va.auaos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0QL1.

S3. Gužauskas Pranas, kalin
tas Telšių kalėjime, nužudytas 
Rainių miškelyje. Atpažintas 
lavonas tuęėjo sekančias kanki-' 
nhnų žymes: rankos užpakalyje 
surištos, galvoje tarp, smilkin- 
kaulio ir kairės ausies yra sky
lė 8,8 cm, pro kurią veržiasi 
smegenys. Kaulai sulaužyti. Apa 
tinis žandikaulis sudaužytas.

84. Gražulis Juozas, kalintas 
kšnos vi. ‘ ! Kauno NKVD kalėjime, kur NK:

r '72. Geležinis Ignas, kalintas VD buvo nužudytas.
Telš’ų kalėjime, nužudytas Rai- 85. Grigaliūnas Antanas, nu-' 
nių miške’yje.

73. Genevičius Povilas, 1941 
mL birželio mėn. 26 d. besitrau
kiančių bolševikų sušaudytas traukiančių bolševikų agentų Su '

"Išmintingieji supras". —• Dan. 12:10.
Brangūs broliai. Dievas leido mums gėrėtis stebėtinais dalykais. Dievo 

malonei padedant mes susipažinom su daugeliu dalykų, kurie mūsų tėvams 
buvo paslaptimis. Mes sužinojom kas yra tikroji bažnyčia ir kad jai susivie
nijus su Kristumi jo karalystėje, ateis pažadėtasis “visų žemės tautų palai
minimas“. Mes matome išpranašautąjį “bėginėjimą šen ir ten ir žinojimo 
padaugėjimą“. Toliau pranašo pasakyta, kad bus didelis tautų “suspaudi
mas” ir kad “išmintingieji supras”. O iš kur tas jų supratimas? Jų suprati
mas arba išmanymas ateina j juos nuo dieviškosios išminties, kurios jie 
gauna nuolankiai priimdami Dievo Žodi. Šventąjį Raštą, kuris buvo parašy
tas jų pamokymui ir suteikimui jiems tikrosios išminties.
jis nagrinėja Aldine, Ill., stkytoje kalboje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliežia'kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite ne
mokamai. Rašykite: ■ -

I F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
t 5V. R*cŠTO TYRINĖTOJAI.

71. GedmintsA Jenas, mokslei 
vis, besitraukiančių bolševikų • 
buvo sušaudytas 1941 mt. bir- 
že'io m. 22 d. Gailaičių km. Švė-

žudytas besitraukiančių bolševi- 
. kų Šiauliuose. ;

83. Gruštas, nužudytas besi-'
Foto O. Andrews Katinas

Mažeika V Evans
Laidotuvių Direktoriai

'TEI------BE 3-5893

dr. a. b. gleveckas 
'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
39C7 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
optoMetristas

2618 W. 71 St. Tek 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

•■contact lenses’”
Vat. agal susitarimą. Uždaryta tree

i valkų Kalvarijoje.

87. Gudauskas Pranas, nužu 
organų areštuotas ir kalintas dytas Gargžduose.
Pravieniškių priverčiamojo dar-Į 88. Gudonis, gydytojas, žiau- kintas tardymų metu.
bo stovykloje, kur 1941 mt. bir- riausiomis priemonėmis bolševi-' 190. Janulis, besitraukiančių j 
želio mėn. 26. d. besitraukiančių kų nužudytas Panevėžyje.
bolševikų buvo sušaudytas.
' 75. Glaždauskas Henrikos, ka>šių kalėjimo kalinys, nužudytos 
lintas Telšių kalėjime, nužudy-'Rainių miškelyje. • 
tas Rainių miškelyje.

76. Glunda, sušaudytas besi
traukiančių, bolševikų Sedoje.'

77. Grabys, KNVD areštuotas

Pravieniškėse.

74. Gerulaitis. Stasys NKVD 
organų

INKSTŲ, PŪSLĖS IR. 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET \ 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vai. vak.
Ofiso telef.: 776-2380 - < 

Rezidencijos telef.: 448-5545,

99. Jankauskas Juozas, NKVD 108. Kairys Petras, 1941 mt. 
[ areštuotas Radviliškyje, nukan-1 birželio mėn. 25 d. nužudytas be 

i sitraūkiančių bolševikų. ,
109. Kalba Mečys, nužudytas 

į bolševikų nužudytas Šiauliuose. Ukmergėje.
89, .Gužauskas Pranas. Td-į 101. Jasiukeviii„s Antanas,l Kaneviėienė, gailestingoji 

______ v a t sesuo, boiseviku^ nužudyta Pa-NKVD nužudytas Jonavoje. Į .
102. Jonaitis Adomas, bolševiku ■ - - 111. Karaliūnas vincas, bol-

.. j. ,. . , ševiku nužudytas Panevėžyje,nužudytas 1941 mt. birželio: TZ , .. „A- , „ , . į. 112. Kardelis Povilas, kaiminėm 2o d. Sedoje. f , _ ... . .... „ , ,tas Teisių Kalėjime, nužudytas
103. Januška Alfonsas, 1941 i miškelyje.

mt. birželio mėn. 2.6 d. nužudy- • (Bus daugiau)
tas Pravieniškėse.

104. Joskaųdras Jonas, 19411

90. Hakojis Jonas, besitrau- šiomis priemonėmis bolševikų!

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Te!. 737-8600
Tel. 737-86aH

... DR. VI T, TAURAS 

.'^GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
&Bn4rą praktika, spec.,MOTERŲ Ii0s.

W;ĘŠT ^9tK^TREETįi 

Tei. :
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad.

kiančių bolševikų sušaudytas 
Linkuvoje.

■ 91. Indruškienė, 1941 mt. bir-.
ir kalintas 'Šiaulių NKVD-kalė-.telio mnė. 26 d. nužudyta Pra- 
jime, kur, nepakėlęs esamų ra-,vieniškėse.
znųo mirė. - Jablonskis Juozas, kalin- ___ ______

78. Gražinskas Pranas, karysNtaš Telšių kalėjime, nužudytas mt. biržęHo mėn. 26 d. nužudy- 
1941 mt. birželio mėn. 25 d. be- Rainių miškelyje.
sutraukiančių bolševikų nužudy
tas Pabradėje. x • •

79t Grižauskas Jonas, 1941 i
mt. birželio mėn. 26 d. besitrau-Į

EUDEIKI
GAIDAS

SUSIRINKIMŲ
■ f tasPravienįškėse.

10o. Juknevičius Andrius, ku- 
j nigas, Meilinės.-klebonas, bolšel 
j vikų. sušaudytas- 1941 mt. birže 

mt. birželio mėn. 26 d. besitrauki 94.'Jakštas "Vincas, kalintas Uo mėn_JJfe <i. prie Radviliškio, j« ... ......
kiančių bolševikų nužudytas Pa Telšių kalėjime, nužudytas Kai— Nušautojo lavonas -buvo apipil-i Įvyks ketvirtadieni, rugsėjo 22 d. 7 

.partynės'miške-prie Rdciškio.-:nių miškelyje.
‘1 ’ Š0- Gružąiiskaš MečisloVas J

-t ■ 93. Jagminas Adolfas, kalin
ėtas Telšių. kalėj'ime, nužudytas, 
f ’ .Rainių iniškelyje.

94. Jakštas Vincas, Chicagos Lietuviu Suvalkiečių
Draugijos1 poalostoginis susirinkimas

, 1 J . - 1 _ v-
‘ Vi Gold Coast salėje, 2525 W. 71 St.y' '’^I tas benzinu, ir padegtas, taip, i Y: GOI' , g - --a- T , , i . .-. . ” , . ’ bariai prašomi atsuaasyti nes yra95. Jukubauskus, NKVD urėš kad jį- suradus, * vos buvo gali— svarbiu reikalu aptarti. d

■ -• r .įį; Po^susirinkimp-busfš?:vaišės. -
Eugenija Strungys, /i

■ Nut-. rast. į 4
kalintas Ukmergės NGVD kalė- tuotas Joniškėlyje, nužudytas ma atpažinti.-■ i.

10B. Juočys Stasys, kalintas
jįfnie, kūr besitfądciąiit Ixilsevi- kalėjime. J / ’

• - 96. Jaučiukas Aleksas, 
mals1 2-4 vai. - popietkitu laiku . - \ ” mt. birželio mėn. 25 d. nužudy--onę miškelyje.

birželio mne. 26 d. buvo nuzu^ . __ . .X1 . -- ' i , idvtas Pravieniškėse ' itaS Fraviemskese. K ■ . | 107. Jurkevičius Jbnas, besi- ‘ •
dytas rra Ws “ ' , 97. Jančiukienė >Pranė, 1941- traukiančių -bplševikų nužudy

82. Gudžiūnas, ūkininkas, ka mt. birželio mėn. 26 <L. nužudy- tas Obeliuose. f /. 
lintas- Raseinių kalėjimu kur. ta Pravieniškėse. , I, 
tra.ukia.ntis bolševikams žiau- 98. Jankauskas Aleksas, ką- 
riausiomis priemonėmis buvo nw lintas Telšių kalėjime,., nužudy- . . . .
žudytas. * tas Rainių miškelyje. - ' . " A.

pagal susitarimą.

ORTHOPEDAS-PEOTEZISTAS 
k Aparatai - Protezai. Med. ban- 
Ė dažai. Speciali pagalba kojoms, 
r (Arch Supports; ir ft.

Lietuviu Žagarės- klubo’po a to s t ogi- < 
!;his nariu susirinkimas Įvyks sekma-g’ 

i dienį, rugsėjo 25 d., 1:00 vai. popiet* 
‘ j Anelės Kojak salėje, 4500 S. Talman

• Avė. Nariai kviečiami atsilankyti, nes. 
lyra svarbių, reikalų^ aptarti. ė
1 Rožė Didžgalvis, rast.

' SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tu.: T Ara. 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SCMUS

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehilI 6-2345-5

2850 West 63rd Stv Chicago Ilk 60629 
Telef.; PRespect 6-5084 

■■■■ „ . —H
Gėlės visoms progoms 

BEVERLY HILLS GtLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
.Tel. WA 5-80S3

Apdraustas perkraustymas 
is įvairių «tsturr>ų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 37M996

Th© all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, «ure-to-please family dinner. Olive-Frank* 
furter Skillet Supper ia an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 50^ per serving 
for a family of five. ” x

California ripe olives add a pleasing taste and texture, alan< • 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it aft in one skillet and ©erve it over mound© of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies thia 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily.

Choose canned California ripe olives In one of the KnaHe^ 
ritted sizes for this dish (there are nine sizer to choore from— 
all the way op to Super Colossal). ■

OLIVE-FRANKFURTER SKILLET SUPPER
(Makes 4 to 5 terving*)

1 (10% or.) con denwd
chicken broth

1 rm nil hey hcW, ertmbled

JUOZUI SIMOKAIŪUI
i-į. mirus,

r giliausią užuojautą reiškiame jo žmonai
Stasei,, sūnums — Raimondui ii* Ričardui bei

i jų šeimoms, taip pat švogeriui Petrui Rimkui
ir jo šeimai, kartu su visais budėdami

Ona Gribin su šeima
. , S. Grigaravičius su šeima

1410 So. 50th Avė., Cicero
TeleL: TOwnhaU 3-2108-J

TRYS M0DŽRH1SK0S KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos ii W0PA, 

1490 IdL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popiet. Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 8:30 

vaL ryto.
Vedėja Aldona Raukus

Telef.: HEmloek A2413

7159 So. MAPLEWOOO AVE. 
CHICAGO, ILL, 60629

X n.............. in. ■ ■ —■ ■ ■ ■■■■ i ii i yĄ trnupoon «alt
% teaspoon pepper 

11/4 taWe«p<x>n« eornMMrvh 
Th hr rpa<hetti

1U| cep* canned pitted
California ripe oUvet

f 1 fl-Ib.) package 
frankfurtef*

«*P diced onlnnt

> ubleapoona cooking oil

1 (14b.) can tomato wedgre

Cot olivee in wedges cut fAnlu in 1-inch diagonal gHc*c 
£anta olive wedgM. frank* and. onion in- oil slowly for five 
pinutea. Add tomatom. brotk hay leaf, baaiL wait and pepper. ♦ 
Bring to hoil» lower haat and rimmar. uncovered, five min
ate*. Blend eomitarch with 2 taMeapoon* cold water. Stir 
bite the ho< mixture and cook, stirring until mixture thirkana

Ckkagos (
Lietuvių
Laidotuvių /
ChreKtorių ]'

Asociacijos <

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ-

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

i ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURY’NAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Arda 7-3401

. - BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, flL Phone: OLympic 2-1003

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

The home pictured above 
f doesn’t appear much different 
< than any typical suburban 
home. But it incorporates en- 

. ’ v ercy-saving features in de
sign. materials, and appli
ances which can cut energy 

4 needs by up to 50 percent. It 
has two heat-circulating 
Heatilator Fireplaces (ri^hth 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back into the 
Foorrv

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
aave up to one half the cost of 
beating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York's Long Island Sav
ings Bant rTts TTeritefiergy 
*76** house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
Improvements was approxi
mately $4,000 , . . projected to 
be amortised within 4 to S 
years through reduced ex- 
pezwa. Included artų addadia*

sulation within walls and-ceil
ing as well as in earthen berms 
around H(e foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilator Fire
places re<*rculate heated air 
back into the room. This lea-, 
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of "Centenergy "76.*

fireplaces were supplied 
by Home Crafts, Inc„ Floral 
Park, New York, Heatilator 
Fireplace, 'A Division o/kVe<7< 
Industries, Inc„ located in Aft 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of lyuilt-vn, 
freestanding and wall- 
mounted fireplaces . • • gas*

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArdx 7-M3M139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
- (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RZpuMic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6S7J
1102gSOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, BL 974-441*

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArd» 7-1111

J naujienos, Chicago 1, ILL—Thursday, September 22» 1977
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našus garsai.
Filosofas Emanuelis Kan-

auiiitiiiii Minu lūiur imiiAPLENK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdęmūs dalykai 

kioti skyst’mopaviršium. Rioebe 
balai prikibs prie popierių. Tas
pat metodas tinka jautienos bei 
kiaulienos mišrainei. {

0 Naminių kiaulių Ameriko
je nebuvo. Pirmąsias 13 kiau
lių atvežė į Charlotte Harbor, 
Floridoje, ispanas Hernando De 
Soto 1539 m. gegužės 25 d. 
Kiauliena labai patiko indėnams- 
Jie net puldinėdavo ispanų ko
lonistų ūkius grobti kiaules mė
sai ir veislei

Lietuvos katinas rudenį

5$ auką, bet pavardės prašė ne
skelbti. Ponia I. Kolas iš Merr
illville, Inr-, atsiuntė $2 už ka
lendorių. Dėkui visiems. Visi 
skaitytojai prašomi remti Nau
jienas ir jas platinti Naujienas- 
yra siunčiamos 2 savaites susi
pažinimui nemokamai.

— Pianistas Vytautas Puške
lius iš Klevelando dalyvaus Mar 
gučio-ruošiamąm ekoncerte spa
lio 2 d. Jaunimo ęentre. Progra
moje taip pat dalyvaus baletet- 
meisteris Jaunutis Puodžiūnąs 
ir balerina Violeta Karosaitė.

RIAL ESTATE
Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

• Naujoje Gvinėjoje atrastas 
naujas proteino ir maisto šalti
nis, kuris yra turtingesnis už 
sojos pupeles. Tas augalas yra 
pavadintas sparnuota pupelė.

Kalifornietis Hollister iš-j Yra valgomos ne tik pačios pu
pelės bei vaisius, bet ir stiebas, 
lapai bei šaknys.

Asparagai ilgiau išsilaiko halter. Šio lietuvių kilmės filo- 
įvyniojus jų kotus į drėgną po- sofo (išradimu pasinaudojo ir 
pierinj rankšluostį arba į ser- {moterys.

Geruose Europos keliuose Naujasis mūsų skaitytojas p. Bur 
ir greitkeliuose vis dažniau yra kauskas, prieš keletą metų atvy- 

5 Seniau moteęys savo skry- sutinkama nauja susisiekimo kęs iš Kanados, yra mėsos ga- 
bėlaites puošdavo Štrauso plunk - priemonė, panaši į dviratį i 
suomis. Tačiau strausai nepasi- j motociklą, bet nei dviratis, nei 
žymi plunsnuotumu, tik dažnu t_ j: j

plunksnų keiaimu. Tokiu būdu 
Štrausas per savo gyvenimą duo
da iki 200 kilogramų plunksnų.

• Nustatyta ir datfgelio dan
tų gydytojų patvirtinta, kad dan 
tų skausmą mažina muzika, gir
dima per ausines. Taip pat dan
tų skausmą mažina jūros ban-

rado elektros lemputę, naudo
jančią net dviem trečdaliais 
mažiau energijos negu dabar
tinės elektros lemputės. Ji bus 
panaši i dabar naudojamas lem
putes ir tiks i tuos pat lizdus. 
Jose nebus aukštos varžos vie
lelių. Jų vietoje bus specialios 
dujos. Hollisterio Lighting Tech
nology Bendrovė gavo iš Ener
gijos tyrinėjimų administraci
jos $310,000 paspartinti darbą 
ir duoti rinkai tas lemputes. Ma
noma, kad pradžioje jos kai
nuos tarp 7.5 ir 10 dolerių.

8 Atsitinka, kad sriuboje ar
ba buljone būna perdaug rieba
lų. Norint juos nugraibyti, rei
kia i popierinį rankšluostį bei 
tvirtą popierinę servetėlę įdėti
porą gabalėlių ledo ir juos slan- gavimas, krioklio ir iems pa-

vetėlę ir Įdėjus Į plastikinį mai-

O T A SUSIVIENIJIMAS
M Į LIETUVIŲ "

AMERIKOJE
SLA — jau 30 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuviu fraternalinė, organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę Ir ligoje pašalpą, kuri, yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus; savitarpinės 
pagalbos pagrindu. '

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse mHiĮono doleri? kapitalą, 
tad jo aprauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių, reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $WXX)M-i t

___ - . .-♦. £g
SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją A pd ra ūdą • Endowment In

surance,, kad jaunuolis gautą pinigus aukštojo mokslo, studi
joms ir. gyvenimo pradžiai. L-’r

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams, labai įpijrią1 TERM apdrimdy 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams,

SLA — AKCTDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišku- KLUBŲ \jr draugijy na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės- apdraudos mokestis $2.00 
i metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvią. kolonijm^Kreipkitės i kuopą“ 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSTVEE^JIMO‘darbus/

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysite

SICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. ¥• 10001

IN

ti kojines įtemptas, veržia koją 
ir trukdo kraujo tėkmę. Jis iš- 

' rado kojinių laikiklį—-Strumpf- — Petras Burkauskas iš Mar
quette Parko apylinkės atsilie- 

įPė į Naujienų platinimo vajų ir 
parėmė jų pastangas užsisaky
damas jas vieneriems metams.

motociklas. Ją vadina moped, 
o gamina firma Steyr-Daimler- 
Puch. Jos centras yra Austri
joj. Mopedai gali važiuoti tik 
gerais keliais 150 mylių su ga
lionu benzino. Blogi duobėti ke- 
landą, jiems yra pavojingi. Mo-‘ 
pėdas sveria 86 svarus, jo mo
toras yra tik vieno arba dviejų 
arklio jėgų kainuoja 400-480 do
lerių. Vairuotojas turi būti 16 platintojams, 
metų, išlaikęs vairuotojo arba 
motociklisto egzaminus.
mintojų firma atidarė savo sky
rių Greenwich, Conn., o kelio
lika valstijų jau leido mope
dams važinėti savaisiais keliais. 
Artėjant rudens gražiesiems’ 
gamtovaizdžiams ir jais gerintis 
pro savo automobflio Jangus^ 
išgirsime dėmesį nutraukiančią 
pastabą:/“iūrėkitž — mopedas 
važiuoja!” - M. Miškinytė:

ir1 minių specialistas, laikąs mėsos 
gaminių krautuvę 2974 W. 63rd 
Street. Ten galima gauti lietu
viško stiliaus mėsos gaminius: 
įvairias dešras, skilandžius 
ir medžioklnes dešreles. Susi
pažinę su P. Burkausku ir jo ga
miniais, lietuviai atvyksta j jo 
krautuvę iš tolimesnių apylin
kių. Dėkui jam už dėmesį Nau
jienoms, o gerą žinią/ malonu 
skelbti visiems skaitytojams ir

— Dr- Romas Knystautas iš 
Montrealio, McGill universiteto 
inžinerijos profesorius, išvyko 
į mokslines konferencijas Nor
vegijoje ir Švedijoje.

— Sės. M. Paulė, Montrealio 
lituanistinės mokyklos mokyto
ja, aktyvi lietuvių organizacijo
se, iškelta į Torontą. Jai ir ilga
metei mokytojai Elenai Navi- 
kėnienei mokyklos vadovybė ir 
išleistuves ir įteikė Prano Bal- 
organizacijų atstovai suruošė 
tuonio šakn ų skulptūras.

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS 1
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

.MŪRINIS BUNGALOW, 3 dideli 
mieg., salionas, natūralus židinys, val
gomasis, 1% 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

• V»Į.r’vK-

SĖE ALL OTHERS FIRST

BALTICS APTS.
- ■ -V f?

CONDOMINIUMS

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

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

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

<imenro» ueiunų aienraėao neigėjus bei Heturtštos «paudo» pttmo 
aus ir atliekant bStlnaa pareigas amžinant lietuvybė* tkel
btemas Naujienų platinimo vajtM.

<AUJHW0S tvirtai attrrt Ir keroja vš Lietuvos ir paveržta Uatavta tetev* 
saidanKM ir aeddėdasoa į aandėriua n okupantaii ar fa UaHe 
tirtai?,

^aUJIKWOS palaiko vlau lietuviu desokntlnes trupea. ji bendra* Inrtfta- 
djaa ir remia visą lietuviu bendruodua darbus bei tiMut.

KAUJTTVOP atrtnvąnia tvHala lietuvį dauguma Mala oartmetimo 
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
nas m mada. Lai ta mada tampa jaa prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
delbdama platinimo vijų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdHais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, riekiant visuotino tie-

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.

ga - — Wisconsin© Lietuvių Die- 
Inai Ruošti Komitetas baigė ge
rai pavykusį darbą ir už infor
maciją paskyrė Naujienoms 
$20, kuriuos atsiuntė per ižd. 
M. Tamulėną. Dėkui. Jonas Mi-. 
liauskas buvo’ komiteto pirmi
ninkas, dr. Vytautas Balčiūnas, 
Juozas Kasputis, Viktoras. Ka-: 
žeinekaitis, laohginas Ttiiūra^-^ 
vicepirmininkai, Petras Petru- 
šaitis—sekr./ Motiejus Tamu- 

. lėnas —-ižd.; Donald J; Leutk'^t- 
komunikacijai# Marija^ Wedei- 
kes — svečių priėmimui. Taip 
pat buvo garbės -koordėinacijos 
ir religinių apeigų komitetai.

Visuomenė gausiu 'dalyvavirntr 
parėmė jų pastangas. *

* ,s ' ■, <--■ -r. - - ■

— Juozas Stadalius, Rockford,
III., iš anksto be raginimo pra
tęsė prenumeratą ir ta proga 
atsiuntė dešimkę Mašinų fon
dui. Dėkui už ankstybą prenu
meratos pratęsimą, gerus lin
kėjimus darbuotojams ir vi
siems bendradarbiams, taip pat 
už auką. X‘. ??

— Dėkui P. Atkinsonui iš Oak 
Parko apylinkės už atsiųstą pen
kinę Mašinų fondui. Taip pat 
dėkui Antanui Norgėlai iš Hot 
Springs, Ark., atsiuntus $4 už 
k alendoriu. C

— Antanas Petkaiiskas iš Mar
quette Parko parėmė Naujienų 
leidimą $10 auka. Tos apylin- 

Ikės tautietis užsisakei Naujie
nas vieneriems metams ir įteikė

Linksma gegužinė
(R) L. B-nės Marquette Parko 

apylinkės valdyba . rengia links
mą rudens gegužinę, šių metų 
rugsėjo mėn.1 25 d. Vyčių sąį 
Įėję ir sodelyje, 2455 W. 47 SL 
Šokiams gros P. Ruikio orkes? 
tras.; '

Veiks turtingas barąs. Pradžia, 
12 vadi dieną, visi kviečiami‘at-į 
siląnkyti ir linksniai pasišokti^ 
pabendrauti. Valdyba

* Pasakyti tiesą ši ais laikais 
yra p&tssvarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie-i 
sos ir teisybės 'Naujienos' ^nię-- 
kuomet nebijojo,ir nebijo kpn 
febntaci jos, ' hots dabar “daug 
kas nori įvesti ’madą, kad bep 
dradarBiavinias su sovietais _yriį 
įjatitibtinis aktasi’iraĮiekant su 
JŽ&5! konfrontaciją -Jjąyerigtie. 
tiems •” ■*' ■

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE

BUTU NUOMAVIMAS — >arenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd SL, Chicago
> Tel. 767-0600.

----------- ... . ■ -J------------------ ■

PARDUODAMAS VIENO MIEGAMO 
MEDINIS BUNGALOW

"’Idealus porai, mėgstančiai dideli 
.frontini kiemą. Namas yra sale di
delio 30x125 pėdu sklypo 63-čios ir 
Pulaski Rd~ apylinkėje. - V‘;‘t

Teirautis, tel 582*2912 / |
-<tik ’pfrmadi^hiais/ antradieniais,’ t 

trečiadieniais ir ketvirtadieniais 
tarp 6 ir 10 vai? vak.

-MARQUETTE'PARKE,Woli ^’r- 
ko, parduodamas 7 kambarių namas, 
gražiai įrengtas, visos* sienos iškaltas 
olaywood- plokštelėmis, igftndysY ish 
klotos kilimais.’ .Visko negalima įp
rašyti: reikia ^pamatyti kreipiantis i 
savininką. [Geras susisiekimas žema 
kaina $28v000. Skambinti ^ telef: 
kV > 925-4081 iki T val/.Mak.

mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos begali; toleruoti "Xietiryos 
okupacijos tolerabtų5 V patikti 
įvairių tipų bendradarbiauto jus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
pa dvigubinti Naujienų skaity 
tojus. z

SEAL ESTATE— OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S jMACKLE BROS. INC. 

A, famous name In Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Bufld-

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200

ANNA DOCHES 
Lithuanian Representative

HELP WANTED — MAU 
' Darbininku Reikta

HELP WANTED — FEMALE 
. Dirbininkiy Reikia

KAINUOJA: Chlc*po|» Ir K«n«do|* m*t«m» — $30.00, pusei mėty — HUM, 
trim* mėn. — $k50, vlenem mėn. $3.00. Kitas* JAV vietas* m*tamt 
— *26.00, pvsrt mrty — 3144W, vfenam Mėn. — $230. Uėri*nlu»- 
M — *31-00 mrtsrM. Susipažinimui siunčiam* savalty aamakamat

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpa.

Jrf LIETUVOS AIDAI
[Vi Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. -1490 AM

Sešt. 3:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM
Veda K. BRAZDZ10NYTE

2646-W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Telef. - 778-5374 f

ELECTRICIAN
MAINTENANCE

For plant in heavy metals 
industry.

Steady employment with all 
company benefits. ‘ 

MUST BE EXPERIENCED
MUST READ. WRITE AND SPEAK 

ENGLISH.
R. LAVIN & SONS, INC.

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

MAINTENANCE MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

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

3426 S. KEDZIE AVE.
An equal opportunity employer

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 
Chicago, HL 60608

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

1501 W. *9tt> St., Chlore, lit. 4062*. — Tel. WA 5-27*7 
KM Se. Heleted *1, Chlore, til. SOM*. — TeL 2544329

doL Naujieną premrmeratri, JubilleJtnJo

Q Vajaus proga prašau siusti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokiu įripereigojimų.

PAVARDE IR VARDAS__________________________ ________

Data Processing
BAL SHOP

1 accounting system analyst 
2 Programmer analysts , 
1 Dos/VS computer oper

Competitive salary. Incredible orga
nization, Call Jerry Taylor 778-4000 
ext 256 between 9-11 A. M. on 9.26.77.

LAG INDUSTRIES
2700 W. 50th St. Chicago

adresas

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARUA NOREIKIENfi

2608 Wert Wth SL, Chicago, HL 60623 • TeL WA 5-2787 
DW*lls aaslrtnklmas pere* rOU** Jvelriy pretl*, 

MAISTAS || EUROPOS 1AND*LIŲ. -

LIGHT ASSEMBLY SHIPPING •
Full time‘position for light assembly 

and shipping work 
Near Eden’s and Willow Rd.

446-9555

DACOR CORP.
181 Nortrfiel* Rd. “ Northfield. HL

FEMALE FACTORY HELP
Good working conditions Good bene
fit programs. Free uniforms. Free 
lunch and- coffe, plus good insurance 
program, \

Apply in person: Mr. Derma 
F and F LABORATORIES

3501 W. 48 Place

REIKALINGA MOTERIS gyventi ir 
prižiūrėti senyvą nesveikuojančių mo- ■ 
teri. Duodamas kambarys, maistas ir 
atlyginimas. TeL 434-9538 po 7 v. v.

RENTING IN GENERAL

PERKAMI GERI NAMAI
10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 

Apie $22,000 metinių pajamų. Nau
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti i vieną arba dviejų 
butų namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

Z ■

2 BUTU 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 
Namp Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI,- 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greltz ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

TeL 927-3559 /

62-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
- Tiktai *93 'pusmečiui automobilio 
Ltabllįty apdraudimas i panslninkams

4M5 5e. ASHLAND AVĖ. 
52M775 *

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublle 7-1941
r*

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4253 S. Mtaplowood. Tai. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, glminip 
^kvietimai, pildomi pilietybė* pra
šymai ir kitoki blankai 

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632. Tat. Y A 7-5980

BEST THINGS IN LIFE
Lil Frank ZapolH STATI fARJI

INIVtAMCf

State Farm L»fe Insurance Company ,|

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

p*f rleulnteU 
Jetzrri faUllnlnką 

C3xkMgo>

NORMANĄ
URŠTEINĄ

TeL 26S-&828 
(ptaigoa) ir 
677-8489 

(bato)

MARKET PARKE
Išnuomojamas 3% kamb. butelis su 
šiluma ^elektra ir gazu. Tiktai su
augę be mažu vaiku ir be gyvuliukų.

Skambinti tel. 471-2239.

A — KAUJi*wm, c**c*ec » U-L,—Thursday, September 22, 197?

GIVE HEART FU*wD

185 North Wab**h

FIGHT HEART DISEASE




