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Rudd -persenas būti revoliucionierių
NEW YORK, N. Y. — MARK RUdd, 1968 metais vadovavęs 

Studentų demokratinės akcijos draugijai, daužęs krautuvių lan
gus, piaustęs stulpus, daužęs policininkus ir jų automobilių langus, 

-praeitą savaitę, pasamdęs gerus advokatus, pasidavė New Yor- 
ko policijai, o vėliau atvyko į Chicagos teismą ir pareiškė, kad jis 
yra pasiruošęs stoti, į teismą ir atsakyti už padarytą keturių dienų 
žalą.

Chicagos teisėjas pavartė se- - 
ną bylą ir pasikeitęs keliais žo- Į 
džiais su advokatu, paskyrė ■

— Biu 
džeto direktoriaus kalba tiek 
paveikė komiteto narius, kad 
pirmininkas sen. Ribicoff ir sen. 
Percy, su juo pačiu nei keliais 

: sakiniais nepasikeitė, pareiškė 
Ikad jis turėtų atsistatydinti.

WASHINGTON. — Preziden
tas Carter spalio 3 dieną paskel
bė Vaikų Sveikatos Diena ir 
paskatino amerikiečius remti vi 
šokią veiklą, kuri gali apginti 
ir pagerinti Amerikos vaikų 
sveikatą.
/ WASHINGTON. — Federali- 

_nė energijos Komisija tiki, 
kad dujų (natural gas) pakan
kamai užteks visai žiemai, jei 
žiemos temperatūra laikysis nor
mos kokios laikėsi per praėju
sius 30 metų; bet jei temperatū 
ra kris 10 nuošimčių žemiau 
normalios, tai dujų pritrūkus, 
kaip ir praėjusią-žiemą, kai ku
rios industrijos turėtų užsidary

Atsisakė aiškintis
spaudos atstovams

Apie šimtas įvairių Chicagos 
laikraščių atstovų -norėjo ap-

- Uunb jau 80 mtų sulaukusi; Ja_
Weatherman prezuienta, bet Jls sprendimus
apdairiau juos apgąvp, į klaus- ats._
mus nea . prašė komiteto posėdyje,
duns prasmuko su senu savo pa.
^■d jj" i • i,' • kams skolas. Be to, iš 12 m2i-

Rudd sake pačias kariaunas M Na.
kalbas studentu ,dal^^e meta3
monstracijose, bet xai įsrtikmo, 
kad Chicagos policija griebs vi
sus maištaujančius iri krautuvių 
langus daužąnčiusi studentus, tai

SUTRUKDYTI Panamos Ka-. 
nalo sutartis ■ ratifikaciją, kon
servatyviosios grupės išleis apie 
milijoną - dolerių kampanijai 
prieš kokius 30 vadovaujančius 
senatorius, jųterpe ir sen. Char 
les Percy (R-Ill.). Senatui besi
ruošiant ateinančią savaitę pra.

'Obuoliai, kriaušes, slyvos ir kiti,, vaisiai-. jau pradeda 
kristi.' Paveiksle matome berniuką renkantį gamtos gėrybes.

PREZIDENTAS BERT LANCESATSISTATYDINDIĄ PRIĖMĖ - 
Prieš biudžeto direktorių pasisakė sen. Percy 

ir didoka dalis amerikiečiu spaudos t- 1
WASHINGTON, D. C. — Prezidentas Jimmy Carter vakar 

priėmė JAV biudžeto ir administracijos direktoriaus Ber Lan
ces atsistatydinimo pareiškimą. 'Prezidentas apgailestavo, kad 
ilgametis jo draugas ir bendradarbis nutarė atsistatydinti.

Biudžeto direktorius jau kęr 
lis kartus pareiškė prezidentui, 
kad atsistadinsiąs iš pareigų, 
nenorėdamas sudaryti preziden
tui daugiau nemalonumų. Iki 
šio meto prezidentas patardavo 
jam nesiimti tokio žingsnio. Biu 
džeto direktorius laukė. Manė, 
kad jo padarytas gana ilgokas 
pareiškimas senato komitetui 
pataisys reikalus, bet pasirodo, 
kad komiteto nariai nepatenkin
ti kai kuriais jo pareiškimais.

1 Biudžeto direktorius nepada
vė jokio žingsnio, kurį politiniai .

Kriminalas Chicagoje 
šiemet sumažėjo 6,4 
Chicagos policijos superin

tendentas Rochford praneša 
kad sunkiųjų- nusikaltimų Chi 
cagoje per šių metų 8V2 mė
nesius sumažėjo 6,4 nuošim
čiais, Jyginant šu- nusikaltimais 
pernai per tokį pat laiką.

Sumažėję žmogžudystės, api 
plėšimai, užpuolimai, isilau-

| žimai, vagystės ir automobilių 
vagystės; f ik išprievartavimų !

didesnis, kadaiigi nukent'ėjU-l?r!eSai
. 1 i. :i „ ’tybes pinigų admmistravimo. ar

biudžeto direktoriaus, pareigas

” lėpti nuo teismo. Kiti jo draugai 
pratupėjo kalėjime po kelis mė- 
tus, bet šis JAV kariuomenės 
pulkininko sūnus išvengė kalė- 

jimo. ' t
“Revoliucinė” organizacija iširo

Dabar paaiškėjo, kad 1968 
metų revoHucinė studentų or-‘ 
ganizacija visai iširo. Teismas 
dar tebeieško Bernardine Dohrn, 
Cathy Wilkerson ir Kathy Bou
din, bet jos visos susipešusios. 
Vienos dėl politikos, o kitos dėl 
buvusių kavalierių. Jos nesusi
taria dėl politinės programos.

Ruddo tėvas pasakė, kad jis 
jau yra 30 metų, revoliucionie
rium būti jis jau persenas, o ama 
tą pramokti ir duoną užsidirbti 
jau reikia. Tėvas nenori jo pe
nėti. - -

Rudd nelegaliai nenorėjęs gy
venti, nes jis negalįs pasirodyti 
ir susirinkimuose pakalbėti.

augino jį iki 54 milijonų banką; 
iš. 254 milijonų dolerių .National 
Bank of Georgia jis išaugino ji 
iki 404 milijonų banką. Jeigu 
jis hutų bį-vęs'toks-Įdoįas bąn- . ^. . x - ,, >. :'/ ..-p--
ko pirmininkas, tai bankų revi- pnesmmKai ruošias! išta<. .

i ?? fe* ? -■ ■ " f r -- i
Kažin Įkąs padegroja 
Tabernacle ligoninę

Chicagoje trečiadienį, rug
sėjo 21 dieną pradedant nuc 
šio paties mėnesio 8 dienos 9 
kartus buvo laiku užgesinti 
ką tik prasidėję’ maži gaisrai 
Tabernacle ligoninės 954 W. 
54 Street administracijos na
me. ;

Paskutinis gaisras prasidėjo 
2 aukšto klozete, kur buvo lai
komi X spindulių filmai ir re
kordai.

Dženi torius pastebėjęs tų 
filmų ir rekordų dėžę degant, 
-ją išmetė pro langą laukan. 
Investigatoriai pradėjo tirti 
gaisrų priežastis. Tas kontro
versinis Tabernaclęa ligoninės 
pastatas yra -5421 So Morgan 
st. Chicagos „Sveikatos Taryba 
šio mėnesio pradžioje įsakė į 
tą ligoninę naujų ligonių ne- 
bępriinifi, o Pajamų Mokesčių

fiksici ją-nukreipta propaganda ,r 
čEKAS? Wa3au Uhlik Idiri^ t 1r Zj-.'y ' . > * ''v'V '

1953 in. namie slaptai pasidirbo

BANGLADEŠE CHOLERA
MIRĖ 300 ŽMONIŲ

Bengalijoje (Bangladeš) per . ...
paskutinės 3 savaites nuą chole įstaiga (IRS), ligoninei patei- 

. . _.. „ kė nesumokėtų 8800.000
■' - —~ -- kesčių sąskaitą.

ros mirė daugiau kaip 300 žmo
nių ir valdžios pradėti skiepy- 
mai visame krašte, kur gyvena 
daugiau kaip 80 milijonų žmo
nių, iš kurių apie 4000 apsikrė
tė cholera. i

Kai kur Viduriniuose Rytuose 
•ir Gilberto salose, Pącifiko van
denyne, cholera skaitoma su
kontroliuota.

Sirijoje, Libane ir Jordane 
buvo 45 nauji apsirgimai, bet 
naujų mirimu nebepaskelbta,

— Laisvojo pasaulio valsty
bės pareigūnai dažnai paklausia 
Vokietijos kanclerį Helmut Sch 
midtą, koks likimas fabrikanto 
Hans M. Schleyerio.

mo-

Debesuota, vėsus
Saulė teka 6:38, leidžiat 6:48

Palestiniečiai apšaudė 
Safed kaimelį

Palestiniečiai ketvirtadienį pa 
leido kelis artilerijos šuvius į 
Safed kaimelį, esantį Izraelio 
teritorijoje.

Palestiniečiai nepatenkinti Iz 
raelio ‘ artilerija, išdaužiusia 

Chiamo stiprias pozicijas. Toje 
pašlaitėje buvo įrengtas palesti 
piečių štabas. Sunkioji Izraelio 
artilerija keliais šūviai viską 
sunaikino. Kėli bandė įlįsti į ap
kasus, bet neturėjo laiko. Galin
gi artilerijos šoviniai, paleisti 
vienas po kito, išgriovė apkasus 
ir užmušė juose buvusius štabo 
narius.

ir vaikais ir dąr 4; žynėmis pra-. 
silaužė per “Geležinės Ųždąnr- 
gos” mirties toną- į‘Vakaru? ir 
su šeima gyveno netoli Kresno, 
Kalifornijoje bu’vd rastos Be-, 
(įuoia National Parke užmuštas 
ir negiliame kape palaidotas. 
Kieno tai galėjo Būti darbas, jo
kios prielaidos dar neskelbiamos.

LAETRILE AR STEBUK
LAS? Harry Walker iš Rossvil
le, Kansas, kuris sirgdamas ne
bepagydomu plaučių vėžiu nebe
galėdamas pavaikščioti ir tik 
kėdėje ant ratų pavažiuodavo, 
praėjusį antradienį be nekięno 
pagalbos atsikėlė iš kėdės ir pra 
dėjo vaikščioti, nustebindamas 
savo gydytojus, kuri labai neno
rėdami buvo jam leidę vartoti 
Laetrile. Net pats Walker ste
bisi, kad tai galėtų padaržti už
draustasis vaistas .

“Kiškio” taupumas
WASHINGTON. — Aplinkos 

Apsaugos Įstaiga (EPĄ) paskel 
be, kad iš visų išbandytų auto
mobilių 1978 metų modelių eko
nomiškiausias pasirodė 4 cilin- 
derių dyzeliniu motoru varomas 
Volkswagen “Rabbit” — Kiš
kis, kurs su vienu galionu gali 
nuvažiuoti 45 mylias — miesto 
gatvėmis normaliai po 40 my
lių, o vieškeliais net po 53 my
lias su vienu galionu.

ĮSIVERŽĖ t LIBANO TERITORIJĄ
Palestiniečiu artilerija apšaudė pasienyje 

bftridSe ' esantį Izraelio-kaimelj . . . .
— .-;-BEIRUTAS, .Libanas. — Trys -Izraelio tankai, ke.tyiri 
ųsiv.ėržė'-į-Eibano teritoriją įr užėmė palestiniečių laflcytą lbi Eša- 
kiBpoziciją; -Vienur Izraelio kariai įsivedžė tris ^lyliąs .į, Libano 
teritoriją^ o kitur Izraelio šarvuočiai įsiveržė dvi mylias.

■ - Palestiniečiai taip pats skelbia, 
kad Izraelio karo laivai užbloka. 
vbr Tyre uostą, esantį' 12 my 
lių - atstumoje nuo Izraelio šie
nas.-7 Pasirodė -Izraelio karo .lai
vai ir prie Sidono uosto, kuris 
yra 20 mylių į šiaurę nuo Tyrės 
uosto. .y A-_ .

Palestiniečiai tvirtina, kad Iz
raelio artilerija padeda krikš
čionių karo jėgoms priešintis pa 
lestiniečiams, kurie nori visai iš 
mušti krikščionis iš demarkaci
jos zonos:

Izraelio karo vadovybė panei
gė gandus esą Izraelio artileri
ja asmarkiai apšaudžiusi pa
lestiniečių pozicijas demarkaci
jos zonoje. Izraelis tvirtina, kad 
praskridusieji Izraelio lėktuvai 
neišmetė nei vienos bombos Li
bano teritorijoje. Izraelio karo 
jėgos padeda krikščionių dali
niams gintis nuo palestiniečių ir 
Libano kairiųjų elementų 
gūžėjusių į demarkacijos

i t •
Į

sios daugiau pradeda praneš
ti policijai. .5 = 0 - A';, įrSi" 'TA'IlJXr-yE’r’s. Į ,5 einant. Kaitinunai hete Bert i-an

Vagysčių per 8% mėnesius cės naudotas machinacijas dvie 
lyginant - -siu pernai, sumažėjo I juose Georgia *: valstybės- < įban-' 
iš 80 352 iki.jZ^596, užpuolimų kuose ir rinkiminės kampanijos 
iš 8,217 3H 7,528; žmogžudys- metu. Aiškiai nustatyta, -kad 
nčių iš„ 589Ailįj' 56a, apiplėšimų jis.nekreipė . didejip- ..dėmesio į
iš 12,062 iki 11,340, Įsilaužimų

deyijitąjĮ mčriėsį nužudyta: 88 
žmones."

, su
Boną.

Romos katalikai 
skundžia Rodeziją

FB- VIETOJ B'l

WASHINGTON. _ Gynybos 
sekretorius Harold Brown yra

linkęs pradėti preliminarius 
darbus vietoje išbrauktojo B-l 
statymui “pailginto”’ “FB-11 
kaip naujo JAV Oro Pajėgų ga
lingo bombonešio. Laikė Senate 
Ginkluotos Tarnybos komitetui, 
Brown išreiškė pageidavimą pa
ruošiamuosius darbus pradėti 
1976 metais. Darbo pradžiai esą 
bus reikalinga apie $20 milijo
nų.

■■ Ispanai renka gerą derliy
MADRIDAS, Ispanija. — At

rodo, kad politinė Ispanijos pade 
tis . gerokai aprimusi, nes visi 
stengiasi padėti ąuimti visą der 
lių. Visi džiaugiasi, kad šiais me 
tais visoje Ispanijoje buvo ge
ras derlius.

Gražūs javai užaugo ne tflc 
Kastilijos aukštumose, bet ir 
pakraščiuose esančiuose valsti
jose. Labai geras derlius Kata 
Jonijoje, Valencijoje ir šiaurės 
Ispanijoje. Atrodo, kad kraštas 
pamažu grįš į normalias vėžes 
ir visi įsitrauks kūrybinį darbą. 
Ispanijai bus reikalinga parama, 
kurią jie tikis gauti iš Ameri
kos ir iš gerėjančio vaisių ir 
aliejaus eksporto.

SALISBURY. — Romos kata: 
likai trečiadienį apskundė Ro
dezijos valdžią už tai kad 580,- 
000 juodus piliečius padėjo į “di 
deles sunkenybes” perkeldama 
juos į pavadintus “apsaugotus 
kaimus”, menamai jiems apsau
goti nuo juodųjų partizanų, ka
riaujančių prieš baltųjų valdžią. 
Katalikų Komisijos taikai ir Tei 
si n gurnu i Rodezijoje raporte 
pranešama kad 203 kaimuoše 
valdžios skelbiama esant 250,- 
000 gyventojų, bet tikrumoj ten 
yra daugiau kaip dvigubai, ank 
štai sukimšti be jokių sanitari
nių įrengimų, be švaraus van
dens ir trūkstant maisto.

Kai anksčiau skelbta. Rode-

Amerikos diplomatai 
tarpininkauja

TELAVTVAS, Izraelis.—Ame 
rikos ambasada paskelbė, kad Iz 
raelio ir Sirijos vyriausybės su
sižinojo dėl karo veiksmų pabai
gos Libane. Abi pusės pripažįs
ta, kad- Libane einą susirėmimai 
liečia tik demarkacijos liniją, 
kurioje krikščionys nepajėgia 
apsiginti nuo geriau ginkluotų 
palestiniečių Izraelis oficialiai 
praneša, kad jo daliniai perėjo 
sieną Kfar Kila srityje, kad ga
lėtų sustabdyti puolančius pales 
tiniečius. Izraelitai užėmė pozi
cijas Deir Mimas kaimelio apy
linkėje. Kfar Kila yra tiktai vie 
nos mylios atstumoje nuo Izrae
lio sienos, o Deir Mimas yra apie 
dvi mylios.

zijoje šiuo metu teisiama viena 
katalikų, vienuolė, kaltinama “pa 
nikos kėlimu” Rodezijos gyven
tojų tarpe. ■

Maisto ir butu kainų 
pakilimas

į> CHICAGO. —. JAV Darba 
Statistikos .-Biuro pranešimu, 
gyvenamų butų (apartmentų) 
ir maisto kainos per rugpiūčio 
mėnesį paklilusios penkiais de
šimtadaliais nuošimčio. Nors 
kainų pakilimai skaitomi nedi
deli, per liepos mėnesį pakilo 
septyniais nuošimčio dešimtada 
liais, tačiau tai reikia, kad du 
mėnesiai iš eilės infliacija Chi- 
cagoje yra didesnė kaip visose 
JAV-bėse.

tirš-

Filipinų karas 
su mahometonais

Muslimų (mahometonų) 
tai apgyventame Zulu salyne
sugriuvus paliauboms, kurių dė 
ka Filipinų valdžios kariuome
nė ir muslimų maištininkai per 
9 mėnesius laikėsi skyrium, di
džiojoje Zulų archipelago dalyje 
mūšiai vėl išsiplėtė. Moro ir ka
rinio Išsivadavimo frontas ir ka 
riuomenė dėl paliaubų sulaužy
mo kaltina vieni kitus ir mušasi 
net nuostolių neskelbdami.

BERT LANCE
Director, Bnre« of

nustatytas taisykles bąnkajns ad 
ministruoti, bet jis galėjo pasa
kyti, kad abu bankai jo valdymo 

’ laikotarpiais gerokai padidino 
savo kapitalą. Jis buvo kaltina
mas, kad . rinkiminės kampani
jos metu savo namus buvo užs
tatęs dviem bankams. Lance tei 
sinosi,’ kad panašus dalykas 
trumpam laikui pateisinamas. 
Jis buvo tai padaręs, bet apmo
kėjo visas skolas.

Bert Lance manė, kad jo pa
darytas pareiškimas senato ko
mitetui baigs visus ginčus, bet 
paaiškėjo, kad komiteto nariai 
tais pareiškimais nesitenkino. 
Blogiausia, kad patys komiteto 
nariai pradėjo aštriai ginčytis 
dėl Lances padarytų pareiškimų 
ir finansavimo praktikos. Lance 
prišipažino prie primetamų jam 
kaltinimų, bet jis pareiškė, kad 
tolimesni įvykiai jį pateisino, jis 
nenusikalto nei vienam svarbes 
niam banbų politikos dėsniui. 
Jo valdytas Calhoun bankas ne- 
forklosuodavo paskirtą valandą 
nesumokėtos skolos. Banko va
dovybė buvo įsitikinusi, kad pri
vatus asmuo ar bendrovė skolą 
sumokės. Taip ir buvo. Taip pa
sielgė ne tik pats I.ance, bet ta 
politika buvo taikoma ir kitiems 
klientams. Klientai mėgsta įstai 
gas. !. -h.s supranta padėtį ir ne 
panaudoja blogiems tikslams su 
sidariusios padėties.

Savo atsistatydinimo pareiš
kime Bert I^nce sako preziden
tui, kad visiems bus geriau, jei
gu jis atsistatydins. Politiniai 
jo priešai negalės kaltinti prezi
dento. Ik to, jis nenori, kad vė
liau būtų be pagrino kaltina
mas ne tik jis, bet ir jo vaikai.

— Turistai tvirtina, kad so
vietų knygų leidyklos jau nebe
vagia tiek laisvojo pasaulio lei
dinių. Jiems draudžia tai da
ryti 1972 metais pasirašyta su
tartis.
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Mindaugo vainikavimasProf. Adomas varnas

DLIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI

UI. Spaudo* Ktobo tikdą*.
ic vuikloą ąąirė#

1. tikulan nunakytM. jft 
į«tatų 2 «tr. taip: “kelti lietuvių 
epaudos kultūrą ir spaudos žo
džiu bei kitomis gatimomis prie 
menėmis kovoti Su Uetuvos oku 
pantu, ginant paveigtųjų Lie
tines jrnoiūų teises ir siekiant 
Lietuvos išLisvinimo”.

2. Būdai ir priemonės tikslui 
tiekti konkrečiai nurodyti Klu
bo idėjinės veiklos gairėse, čia 
patikiu, jij pagrindines mintus.

a) Darbu organizavimas

Klubo darbus organizuoja jo I laužtais ir jam tarnauti privers 
Valdyba sutinkamai su jo tiks-^ajs mūsų Lietuvos lietuviais^ 
lais.
b) Spaudos kultūros kėlimas

Siekdamas kelti lietuvių spau j-yšius su okupantu ir siekian- 
dos kultūrą, Klubas (aa) skati
na ir organizuoja lietuvius, tu- į 
rinčius žurnalistų sugebėjimų,! 
bendradarbiauti mūsų spaudoje; 
(bb) aiškina aktualius bei ver-

(Tęsiny*)

ti, keldamas aikštėn ir pasitąi- 
kinsiax laisvinimo darbe nege
roves. ., .

d) Kovo* su okupantu linija

Kovoje su okupantu Klubas 
laikosi griežtos linijos. Jis prieš 
tarauja betkokios formos yad^ 
“taikingajai koegzistencijai” su 
okupantu, priešinasi siūlomam 
neva “kultūriniam bendradar- 

; biavimui” su neaiškių sąvokų 
“'kraštu” Lietuva” ir pan., o iš 
tikrųjų tai su okupanto išstaty- 

1 tais mums "savo agentais, su jam 
' parsidavusiais lietuviais komu- 

■ nistais arba su jo morališkai pa-

I Klubas kovoja ir su okupanto 
propagandos paveiktais mūsų 
išeivijos lietuviais, mezgančiais

čiaįs su juo “bendradarbiauti”.
IV. Klubo nariai

Klubo nariais gali būti visi 
lietuvių spaudoje rašantieji ar

tus mūsų spaudoje panagrinėti remiantiėji. Nariais rėmėjais 
klausimus ir telkia darbui spau- g^į i,ūti ir už Chicagos ribų gy-
dos bendradarbius; (cc) ruošia 
Klubo nariams arba ir visiems į 
lietuviams spaudoje paskelbtų- 
minčių kritiš vertinimus ir, 
esant pagrindui, skelbia juos 
spaudoje; (dd) ruošia viešas pas 
kaitas, minčių pasidalinimus 
(simpoziumus) spaudos klausi
mais ir- kelia aikštėn spaudos 
negeroves tikslu jas pašalinti ar 
užkarsti kelią joms reikštis atei 
tyj».

e) Pagalba laisvinimo 
veiksniams

Kovodamas su Lietuvos oku
pantu, Klubas (aa) visokeriopai

venantieji.
Klubo nariais prašančiuosius 

priima Klubo Valdyba, o narius, 
esant pagrindui, šalina jo visuo
tinis susirinkimas.

šiuo metu Klubas turi 75. na
rius ir 3 narius rėmėjus (2 iš 

’Amerikos ir 1 iš Kanados), nors 
nevisi nariai yra aktyvūs.

V. Klubo veikla praktikoje

Siekdamas savo tikslų, Klu
bas Įvairiais būdais ir priemonė 
mis reiškiasi viešajame mūsų 
gyvenime. Sutinkamai su jo Įs
tatais ir jo. veiklos gairėmis aiš- 

remia Lietuvos laisvinimo veiks [kiną savo visuotiniuose susirin- 
nius; (bb) daro, kas įmanoma, [ kūnuose įvairias mūsų spaudos 
ve&Baių darbo kliūtimi pašaliu ’ neigiamybes, ypač nesuderina-' per metus.,

mus- su spaudos etika ir tautos 
interesu rašymus mūsų laikraš 
tinėje spaudoje, pasmerkdamas . 
juos ir jų pasmerkimo rezoliuci- Kauna* 
jas skelbdamas “Naujienose”. 
Šio mėn. 2 d. savo visuotinio su: 
sirinkimo rezoliucija jis griežtai 
pasisakė ir prieš perdėm neigia
mą Tėvų Marijonų “Draugo”*yiškas raidas...negalėjo gi 
premijuotą pornografinį ir mus i kaime gimęs, l^ąris įsigavo iki 
visus Įžeidžianti okupanto pro- ••maaiškos’\ (ąpĮ^akljės) gerti 
paganda persunktą romaną “Sau paprastą arbatai (kaip anglų 
ją skatikų”, dabar uoliai tų mū
sų vienuolių platinamą visoje 
Amerikoje, net ir pardavinėjant 
jį kioskuose, Įsitaisiusiuose baž
nyčių prieangiuose, po bažnyčių 
stogu, kas yra iki šiol negirdė-,
.tas skandalas ir sunki nuodėmė,) Į Kauną atvažiuodavo lau

kiniu iš netolimo dvaro, negra-

. miestas slaunus..
Lietuvos laiįęašėių vietinės 

(Kauno) žinios Lai tais praneš
davo apie į vyksiąs Ir “fiveoclock” 
— žinoma, skaiiąnt pagal lietu-

našia kaimo- Marijona, kuriai 
jau prireikė ir “kakarinės” suk
nelės... ;■ W.‘

ką Spaudos Klubas, kurį didele į kiniu iš netotiiao dvaro, negra- 
dalimi sudaro tegul ir labai do- ži, storoka dama. Qrjzdavo ji 
ri lietuviai, bet nekatalikų žmo- dažnai nebe vįęąą-in^okiu nors 
nes, drįso savo griežta rezoliu
cija pasmerkti, ^Qt dęj^ne<^r^( Iš vieno tokioj ^jrininko ir au
ta padaryti mūsų’ištMrkŽių'vie*—-J«— 
nuolių ir kaikurių mūsų kunigų 
pasauliečių redaguojama spau
da...

(Bus daugiau)

inteligentu arfrąįiet karininku.

@ Amerikiečiai suvalgo kep
tų bulvinių druožtių — potato 
čiups už vieną bilijoną dolerių L ■

girdaų, kad. damai trūksta “ro
mano” — ji jo ieško ir suradus 
^kviečia į savo dvarą, iš kurio 
:pakviestasis.grįžtą' net pinigais 
apdovanotas;.. Pažinojau Kaune 
[ir; riėną' Ęoejąj< fruris panaudo
davo' šią.; “romantišką” progą 

į kai galutinai pritrūkdavo skati-

'Niujorko policininkai- ilgai

tilpti nikyje, kad valdžią-Lie-

the cold.

merica
. 200-ara>tatIpęąrinn.

* 1J "J . T a , * * v? *Z*

No* E Bnnds pa* 6% interest *> wad^t
c£5 reara (4h% the fimvear). Lok, «oien ar daaofal

OUR SAVINOS 

CERTIFICATES
EARN UP TO **%
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Cold

Įi - -

Sėnająhi Niujoarka Mėnraščiui 
s^Ttiev^frii’,; kai ^įiredagavo' žii- 
^aorn^s ’ Charies’ Ai Dana, siūlėsį 
įMąug savanoriu Bendradarbiauti, 
pavyzdžiui,; ateina j 'redakciją 
.Įipas ir Įteikia, vizitinę kartelę, 
'kurioje Įrašyta:-‘-‘Dean- of the 
Templė- of Kno^Tedgę” —“Iš-, 
iiiįnties švėhiyklos Į)ekąąas”... 
jžauąo ątitinkamąs. tipąs. buvę, 
kuklesnis —- j o kortoj, po pa
vardės. buvo atspausdintą: Irgi, 
Rašytojas...

meant snow, ice. . strong and self-sufficient And they're helping them- 
•elves to safe, dependable savings. By taking stock m 

America with the Payroll Savings Plan.

But short on mopey
And then the w 

Some $2100X000 from the

ties) a. a- Motiejaus Slanėausko 
įvairių paliktų užrašų yra ir lakš
telis __su užrašytomis trimis se
noviškomis Motiej ui Slančaus-. 
kui kitų padainuotomis daino
mis,x kurių tarpe pirma daina to 
aušrininko yra užrašyta apie 
mūsiškį garbingą vyrą Tadą 
Kaseiuską. Pagal tą Motiejaus 
Slanėausko rankraštėlį, ši dai
na' yra užrašyta Reibeniuose iš 
kažkokios Kuržinskienės žodžių. 
Toji daina šitaip skamba:

Kad Kasčiuška/jojo, 
Karalium pastojo;
Pastoj’, pastoj’ pons Kaščiuka, 
Pastoj’’lenkų ponu!

Žalioj girelėj, 
Tamsioj naktelėj,
Ten suklupo bers žirgelis,— 
Kasčiušką sugavo.

Kada jj sugavo,., 
Gelžiniais apkalė, 
Ir į turmą jį įdėjo, 
Veikiai numarino.

, Verkė karalienė, .. r 
Verkė ciesorienė, 
Šeporkėlė apraudojo 
Jam, kojas,, rankeles.

j Surinką ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Tęsinys)

■ Todėl Amerikos Lietuvių Taryba, norėdama padėti 
Kersteno Komitetui tinkamai atlikti Jam pavestą darbą, 
kreipiami į lietuvių visuomenę, pirmoje eilėje, į tuos, ku
rie gyveno Lietuvoje bolševikų agresijos ir okupacijos 
metu, ir ragina juos visu rūpestingumu pasiruošti atlup
ti svarbią tautinę lietuvio pareigą — liudyti Kersteno 
Komitetui žodžiu ir pateikti visus turimus dokumentus, 
įrodančius bolševikų įvykdytą klastą, smurtą ir terorą 
Lietuvos ir jos gyventojų atžvilgiu.

Konkrečiai, ALT kreipiasi į visokios padėties ir pro
fesijos asmenis, kaip tai:

— Lietuvos ūkininkus, darbininkus, dvasiškius, - pro
fesorius, visų rūšių mokyklų mokytojus, bolševikų oku- ,
pacijos laiku buvusius studentus ir gimnazijų mokinius, 
menininkus, rašytojus, spaudos ir radijo darbuotojus, < 
karius, šaulius, diplomatus, teisininkus, pramonininkus, 
gydytojus, pašto, telegrafo ir geležinkelio pareigūnus, 
policijos valdininkus, visokius kitokius valdžios tarnau
tojus, apskričių ir valsčių savivaldybių ir kaimų parei
gūnus, buvusius “Liaudies Seimo” narius, “Liaudies Sei
mo” ir Aukščiausiosios Tarybos rinkiminių komisijų ną- 
rius, iš kalėjimų ir trėmimų pabėgusius asmenis, depor
tuotųjų ir nužudytųjų šeimų narius bei gimines, asmenis, 
kurie buvo verčiami šnipinėti dolševikams, ir tt.

Lietuvos pagrobimui bei pavergimui objektingai ir 
pilnai nušviesti turės būti iškelti ir liudininkų parody- ’ 
mais bei dokūmentais paremti šie dalykai:

Lietuvos nepriklausomybės metais su Sovietų "Ru
sija pasirašytos sutartys (nepuolimo, agresijos sąvokos 
definicijos, savitarpio pagalbos), jų sudarymo -aplinky
bės ir Sovietų vyriausybės atstovų pareiškimai;

Molotovo—Ribentropo; susitarimai 1939 m,;
priverstinas Sovietų karinių bazių įvedimas Lietuvo

je ir su tuo susijusių sutarčių iš .Sovietų pusės sulaužy-
; . ' ’ • ’ ■ '-.'-Į

) melagingi kaltinimai dėl tariamo . Raudonosios <Ar-. ? 
mijoš karių persekiojimo ir grobimo; \j j - :

Maskvos ultimatumas ir • Raudonosios Arini jog "įsi- 
veržimas i Lietuvą: . ; r/ Y <':::

tūkstančių- jų tepatikti tik 5-6 
tūkstančius, be ginklų, ir net jų 
vietoj plėsti ir stiprinti Jauna

lietuvių sąjungą, matė blogu;' 
mą tame, kad “Maisto’’- strei
kuojančių darbininkų tarpe yra 
nemaža šaulių... # ,

Tarp seno aušrininko karmie-. 
(gruzdiečio, Šiaulių apskri

■Luauoieii oeuuo -p
Sovietų valdininkai Lietuvos “liaūdieš^vyriaūsy^ėje^ 

= Lietuvos

giant ją į 
■| žemės

iewjf?

ojąmo, tuĖ-
Sr

dvasiškių, tikinčiųjų'i^^ėhdfaiĮ'
• jimas;’ ' ? -
' ekonominio Lietuvos gyvenimo gribvifoašj teismų ir 
švietimo sistemos ardymas;- _ _

'Generolas Žukauskas, pirma- 
'šis Lietuvos, kariuomenės va
das, jaunu karininku būdamas 
gana ilgą laiką tarnavęs rusų 
Kauno Įguloj, dalyvavo T-jo pas. 
Laro kautynėse Lietuvoj, — už 
Šiaulių gynimą buvo apdovano
tas aukso kardu... (Šiauliuose 
.vokiečiai bombardavo, beveik 
kasdieną, didžiosios, bažnyčios 
bokštą — ir nė karto nepataikė, 
,0 rusų patrankos, iš karto nu-
.braukė los bažnyčias čerpių, 
stogą, kai išvarė iš Šiaulių vokię- 
čius po pirmojo, trumpo, už-.

. ėmimo):.

• ' ★

Generolas Vincas Vitkauskas
• yra vadovavęs ir (mano) 9rlam 
■pulkui (kai aš jau ten nebebu
vau). Charakteringa mūsų po

nd j ar kadaise, Čikagoje, kas dbrs
• iš EX. P. norėjo su manimi su
sipažinti, bet kai sužinojo, kad 
f aš ne generolo Vitkausko gimi
naitis, tai noras susipažinti at
puolė... O tai buvo prieš komu
nistus nusistatę žmonės...

Arėjas Vitkauskas

see us for 
financing 

1 AT OUR low RATH
WITH REPAYMENT 

TO FIT YOUR INCOME

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to sav^eguiariy!

livings and Loan
2212 WEST CEKMAK LOAD . CHICAGO. TLUNOU 

Pirm Kataį<4įhai, Prtt&ni Phone t Virginia 7*7747

HOURS i Jtoa.Tue.Fr1.9—4 That.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1305

t

i!

’brukimas Lietuvos žąnonėmsų
masiniai gyventojų areštai, žudymai ir deportacijos;
visi kiti bolševikų jyykįdyti klastos-ir . smurto yeiks- 

!maį nukręięti^.ęteš ir jog, žmones. -
Visai suprantama, kad Kersteno tyrinėjimo komite

tui, kaip ir teismui, bus svarbiausi tie liudininkai,^ktirie 
pateiks faktus, jų pačių betarpiškai patirtus, matytus ar ‘ 
išgyventus.. Tokius faktus paliudijant, bus svarbu nuro- . 
•dyti datas,, pavardes, ir ęve^tualiai įteikti turimus ct,oku- ) 
•mentus. Taigi liudijamasis, faktas liudytojui turi būti ne
abejojamai gerai’žinomas. , ' ' . .
! v - f ' '"'V ■ " v

' Planingam Lietuvos bylos paruošimui viešiesiems j 
Kersteno Komiteto, apklausinėjimams reikalinga iš anks ? 
to sudaryti liudininkų sąrašą ir surinkti visą dokumen-. 
tįnę medžiagą. Dėl to ALT Vykdomasis Komitetas prašo ?<■ 
visus asmenis, kurie gali sakyta prasme, paliudyti, netiel- r 
siant atsiliepti, .

1) suteikiant trumpą parodymą apie žinomą faktą 
ar faktus drauge su savo vardu, pavarde ir adresu;

2) nurodant kitus galimus liudininkus (jų pavardes . > 
ir adresus) tuo pačiu specifiniu ar kitu, su Lietuvos pa- 
vefgimu susijusiu, klausimų;

3) pristatant ‘ turtinus dokumentus ar jų fotostati- ■
nes kopijas ar nurodant asmenis, kurie tokių dokumentų 
turi ar galėtų turėti. - ■ > < < r > ;•

žodžiu, prašomi atsiliepti visi, kurie patys gali pa- 
liudyti ar žino kitus asmenis, galimus liudininkus.

Parodymus ir visas kitįas informacijas siųsti: ... ;
Lithuanian American Council, line. 1739 South Hals- 

ted Street Chicago. 8 Illinois.
(Bus daugiau; . k

v

garsinkite^ naujienose ■
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TAVO BERNAS

Beskaitant minėtu dokumentą

ver-

'Žilvino Pasaka' Kilimas

į-evoliucijos metu ir apgailestau

$4100

Dokumento pilnas turinys iš

•V.'

sąskaitos

1800 So. Hoisted St,H.M 
sioe

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki - '

lės “Communist explotation of 
Religion”, kuri gaunama pasiun 
tus 50 centu ponui Superinten
dent of Dokuments, ’U. S. Go- 
verment Printing Ofifice, Wa- 
chington, D., C. 20402:

Chicago, Ill., 1935.1.31

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

KOREKTŪROS KLAIDŲ
ATITAISYMAS

fo mėnuo. Lai auka vargstan
tiems tautiečiams būna malonu
mu ne tik vargstantiems ir au
kų rinkėjams, bet ir dosniems 
aukotojams.

LAST YEAR .2,550 SCHOOL r 
AGS CHILDREN BKTWBM j 
THU AGES CFB AND 
WERE WLLED BY MOTOR 1 
VEHICLES W THE US.' 
CHARLES M. MAYES, < 
PRSSOSNT OPTHB CWCAS0 
motor club, asks drivers 
to Be especially alert 
FOR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

-£ Spaudos klubo vakaronėje, I kuttūr. politinis žurnalas “His- 
£ikagoje buvo nagrinėjamas vie pania”).
Jtuolių -marijonų atspaustas
platinamas pornografinis roma- aiškėja, kodėl Pietų Amerikoje 

"Saują skatikų” ir kelia- tkatalikų dvasiškiai steigia slap
tas revoliucines organizacijas ir 

Čia marijonų vienuolius užsiimi■* kodėl jie ginklu rankoje kovoja 
Dėti ųęšvankia literatūra? Pasi- kartu su komunistų bandolėrais 
pelnymų -ar kitokie numetimai? į kalnuose prieš teisėtos vyriau-

Iš krūtinių ugnies mes laužą susikursime, 
kaitriom atošvaistėm prieš jį žydės veidai, 
pečiais sudūrę — tylią laimę kursime, 
kol mintis pavaduos nakties trumpos sapnai

Lai gyvuoja Kris- 
gyvuoja Marksas!” 

1. “New Jersey Jo- 
1968 m. dienraštis “EI 

'Hispania”,

vadinama.
Lietuvai ir paverg pistų judėjimą pasaulyje.

Matant ir suprantant lietuviš

• Obuoliai vertinami ne bir
želyje, bet rugsėjo mėn. Tos tai
syklės reikėtų laikytis kalbant 
apie jaunimą ir jį vertinant.

Su žvilgančiu šypsenos dalgiu sau laimės prisikirsiu 
laimėsiu meilės žodžių 
per pusdienį ties glėbesčiavimų gubom nuvirsiu, 
atsigaivinęs tavo atneštu lauktos širdies maistu.

Knygoa bn* išsiųstos, jei |1.50 čekis arba Money Orderis 
...•' .' LI - bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS, A

nistinius. propagandos filmus ir gija bus praeities Įvykis, vertas 
kodėl. lietuvių katalikų atskala, 1 paminėti tik istorijos knygose, 
frontininkais . vadinama, varo: nagrinėjant ir aprašant komu- 
okupuotai 
tiems lietuviams kenksmingą,
bet Lietuvos okupantams naudin ■ kus vienuolius kiaų kraštų dva- 
gą darbą, spausdindami paškvi- į siškijos veiksmus bei darbus ir 
liūs, šmeiždami lietuvius, griau-, turint minėto dokumento išva- 
dami lietuviškas organizacijas dą, savaime iškyla klausimas: 
bei jų sąjungas ir visų Ameri-' nejaugi lietuviai vienuoliai yra 
kos lietuvių organizacijų tary-} morališkai ir dvasiškai tiek sus 
bą. j mukę kad jau pasiduoda ko-

Slaptamevkomunistų dokumen, i munistų suvežiojami ir kartu 
te, JAV paskelbtame, jau pat, su jais, kad ir nesąmoningai, 
pradžioje sakoma, kad dialekti-1 griauna krikščioniškus moralės 
nė kova prieš religiją turi tiks- j ir dogmų dėsnius, vis ^plačiau, 
lą palaipsniui reEginius elemen pravergdami duris Lenini-Mark- 
tus pakeisti marksistiniais ir |so asmenybės ir jų “mokslo” kul 
kad tai padarys nejučiomis pa-[tiri? Nejaugi? .
tys katalikų vadovai. O pačioje
pabaigoje primenama, kad reli- JAV Senato paskelbtos knyge-

NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL— Friday, September 23, 1971

r NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
į, J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl.

minkšti viršeb ai   --------------------------------- $2.50
2. J. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT-
’ SIMINIMUS, 36 Į)si., minkšti viršeliai________ ...----- $1.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI-
! MAIS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai____ $2.00
4 Vincas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS,

’• minkšti viršeliai, 52 psl. ___________________ ____ ...$1.00

SEE į>v*U£M« ,w BmėUplu Ir p*v»Hr*IaIi aprašo Pamarį senos I* 
vietovardžių Hrašas. Knygos

.-BREbattoni.' 'paita reikia pridėti dar 50 tentų, 
ggJlMe N’A-U J I E N O S

M-Haįted St, Chicago, HL 60608
Z A D I E S .’.A'N-ĮB- «I5.S :T1Ė M E N K.

Eair formula JIB fs PateUled-X^tį.Yžritėed 'In Switzterland an<f if 
Registered ją USA, It euree Daadnrff, FaUias
Hair, Itching scalp, putting ends.' strengthening HAIR, Root 
growth, and restoring. NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you 
will -never be BALD or 10$% Guaranteed. Listed in*

, Druggist ‘ Red-Blue /Book; -Draj^s-Chemist. Order STRAIGHT
JIB LAB.: J xfc J, 2557 W. 49th St, 1S40 W. 47th SU So. 50th 
Ave. & 14th Stų Cicero, HL, *1147 X Ashland Ave^ 2834 No. 
Milwaukee *Ave^ Chicago, SL- JIB Medicine lAąnid 8 oz^ 
16 week supply — ,$6.00.: Money Order, postpaid. Sena Today?

LABORATORY, ’ 1437 So., CICERO, HJX 60650

inunist Exploitation of Reli
gion” priede paskelbtą dokumen 
fa, kuriame aiškihaįia, kaip ir 
Ičokin būdu jiajungti Bažnyčią 
(įiitoti komunistams reikiamą ir 
tik jiems naudingą darbą.
į/ Dokumentas, senato komiteto 
l>ūvd • paskelbtas 1966 m., bet, 
-atrodo, lietuviai apie jį nieko 
Uėžipb. jr. neatkreipė .į jį. dėme
lio, nors jis. yra labai svarbus, 
Reikšmingas ir. nenustojęs ak- 
iualųmb. Atidžiai jį - skaitant, 
kaijj ant delno aiškiai matyti, 
kodėl jėzuitas kūn. Drenan, šė- 
Įlįš JAV seriate atstovu, pasis- 
tengė panaikinti vidaus saugu- 
mo kbrnitetą “Hoiisė Comite on 
Įntenial Security”, kodėl Ispa- 
mjOs vyskupų suvažiavimas, pir 
mininkaųjant Ispanijos prima
tui katdiholui; Enrique Taran- 
cori -de Toledo, priėmė rezoliuci
ją, kūribjė Ispanijos katalikų 
Bažnyčia atsiprašo buvusio pi- 
Ęetnrio karo revoliucionierius ko 
ųiunistus dėl katalikų Bažny-

166 psL, minkšti’viršeliai —-------- ------ 1—i----- 1----- ——•—

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

orderį tokiu antrašu:

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

Su pradalge nueisiu tiesiai per gyvenimą — 
ir linkčios našumu darbingū man javai, 
klausysimės abu laukų griežlių griežlenimo. 
kai kojas sups į vatą vakaro ūkai.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

Iš tų kelių pasaulyje katalikų 
dvasiškuos veikmų, net neskai
čius JAV senato paskelbto do
kumento, pasidaro aišku, kodėl 
marijonų .ordeno lietuviai vie
nuoliai premijuoja pornografi
nius romanus, juos spausdina ir 
platina, kodėl jie pardavinėja 
okupuotoje Lietuvoje komunis
tų atspausdintą iškraipytomis 
Kristaus mokslo tezėmis §v. 
Raštą, kai tuo tarpu čia pat po 
ranka turi savo spaustuvę ir iš 
graikų kalbos teisingai ir neiš
kraipytai išverstą arkivyskupo 
Skvirecko šv. Rašto Naująįj 
Testamentą.

Kodėl lietuvių marijonų lei
džiamas dienraštis “Draugas” 
savo puslapiuose iš lietuviško 
gyvenimo žinias apverčia aukš
tyn kojomis, jas uždažo, neleis
damas nukentėjusiems pasitei
sinti. Pagaliau, kodėl lietuviai 
jėzuitai stengiasi rodyti komu-

Pasviro svajonių beržas ties tavo pabučiavimu, 
pasistiebė iš atminimų lauko rugiagėlės akių, 
tavo plaukų rugiai — plačiuoju tuo liūliavimu - 
nuo ilgesio vėjelio prabilo švelniu ošimu.

Su džiaugsmo vyturiu širdyse rytą kelsime
Ir saulę ateities pasveikinsime mes, — 
pasiryžimo skiltuvu sau laimę išsiskelsime — 
ir ji į horizontus mėlynus nuves!

Arėjas Vitčauskas

rflpiniittĄ-
Dr. A. J. Ow«n — DANTYS,,jų priefiflrK. cveiKau Ir groži*. 

Kietai* virbeliai*, vietoje S4.00 dabar ttt __
Minkštai* viršeliai* tik __________________________

Or. A. J. Gutsan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES. 
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik —_

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

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

minkšti viršeliai ___ ______________________________________ $1.50
3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PRISIMINIMAI,
, 296 psL, minkšti viršeliai

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metais. . TeL 421-3070

Įstaigos pietuose Hemas automobiliams pastatyti.

Skirk laiko mąstymui, nes 
tai stiprybės versmė, skirk lai
ko žaidimams, nes tai amžinos 
jaunystės paslaptis, skirk laiko 
skaitymui, nes tai išminties šal
tinis. Malda yra didžiausia jėga 
pasaulyje, mylėti ir būti myli- 
mam-duota Dievo privilegija, 
būti draugišku — kelias Į laimę. 
Juokas yra sielos muzika, dos
numas šaipai naikina savimeilę, 
darbas yra pasisekimo laidas. 
Parodymas dėkingumo yra gy
venimo puošmena, svajonės jus

■ nukelia Į žvaigždžių aukštybes, 
pagalba vargstantiems yra ke- 

I lias gerovę. Visiems šiems da- 
Naujienų š. m. Nr. 223 p, P. j lykams reikia laiko, kuris turi 

Stravinsko straipsnyje “Lietu- į būti proporcingai paskirstytas, 
vių Spaudos Klubo trejų metų Kalbant apie jo paskirstymą, 
darbas ir kova’’ apie valdybos į prisimintina, kad spalis yra Bal- 
rmkimUs buvo atspausdinta:

...“Laisvosios Lietuvos” Re
daktorius Valerijonas Šimkus 
tokia gerbė teko kad dar ir gi 
kandidatas pasiliko: “didelis

tai ir

Orte)

AMERIKOS LJCETŪVIŲ ISTORUOS DRAUGUOS 
<’ •/'•*.' vardu fa- pudųstl:

' im S*. MaMM SU CMearo, m. «0«08

dabartinis klubo pirmininkas, 
LVS pirmininkas inž. Grožvydas 
Lazauskas ir lietuvių socialde
mokratų veikėjas Mykolas Pra
nevičius", o turėjo būti: „.“La:s- 
visios I.ietuvos Redaktorius Va
lerijonas šankus; tokia garliė 
teko dar irgi kaf!idat"(:.s pa
siliko: dabartinis klubo pirmi
ninkas, JAI S pirmii ^ikas 
(iic/vyd ts Lazauskas ir lietu
viu socialdemokratų veikėjas 
M kokis Pranevičius”. Atsipra
šome.

DR. ANTANO X GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENtS VEIK1JO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gutten — MINTYS IR DARBAI, 250 p<U 1905

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunai dienai ir susi- 
rūpinima. _ _______________________________________ tl.06

S2.0Q
Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čakĮ arba money orderi, prte 

nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntimu lHoWom.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. <W08

Jm biri* latka* »t*p*u*dlnt< ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Atataa Abroae «nyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1969) metų 
agni flaterių gyvenimą ir jų atliktu* darbu* 684 psl. Kaina 

MMido Amerikos Uetarių marijo* Draugija.

aprašyta pirma* Chleagon atvažiavęs lietuvi*, pirmos 
via kėSonlje*. jų suorganizuoto* šalpos draugijos, statytos bal- 

‘ - - * įja, 48
_ lografl- 

škų. socallisttmu. laisvamaniškų ir 
įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

prašesni parašyti čeki arba M<H>ey

Išsamaus atsakymo nebuvo su-1 darni šūkio 
rasta. Į tus, lai
4 Atrodo, kad teisingą atsaky- (1973.4.20 d 
jnąk tegalima rasti atidžiai pana- urnai”, 1?Z- 
grinėjus-JAV senato teisinio ko Tiempo” ir 1969 m 
mite to išleistoj knygelėj “Com-Į “Latin American Digest”).

* ~ Taipgi būtų aišku, kodėl Bra
zilijos katalikų kardinolas leido 
įsteigti didžiausio katalikų uni- 
versitteto rūsyje slaptą komu
nistų spaustuvę ir leido jame 
susikraustyti Brazilijos komu
nistų štabui (“Awake”, 1969
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Kaip daromi disidentai •
Iki šio meto iš Rusijos ir iš sovietų karo jėgų paverg

tų kaimyninių valstybių nuo rusiškų komunistų bėgo 
tremtiniai. Komunistinė santvarka, čekistų sauvalė ir so 
vietų policijos bei karo jėgų sauvalė buvo tokia didelė, 
kad bėgo iš Rusijos kas tiktai pajėgė. Bego dešinieji ir 
kairieji, demokratai ir respublikonai, profesoriai ir ka
riai, paprasti žmonės ir mokslus baigę inteligentai. Ypa
tingai daug tremtinių atsirado Vakaruose Antrojo Pa
saulinio karo pabaigoje, kai sovietų karo jėgos traukėsi 
į vakarus, o tremtiniai stengėsi nuo artėjančių rusų pa
bėgti. Nuo rusų bėgusių žmonių skaičius buvo nepapras
tai didelis. Daugelis jų pasiliko Europoje, o kiti išvažinė
jo po laisvąjį pasaulį. Europoje likusieji įsitraukė į vie
tos gyvenimą, jaunimas tapo gyvenamų > kraštų pilie
čiais. Lietuvių dauguma patraukė į JAV, Kanadą ir įvai-

nusių žydų, o laisvąjį pasaulį pasiekė kėli lietuviai, norė
jusieji važiuoti į Izraelį. Iš Sovietų Sąjungos žydai išve
žami į Austriją. Ten įsteigta stovyklaus kurios, išvoku
sieji pasirenka, kur jie labiau nori važiuotu Dauguma iš
važiuoja į Izraelį, bet atsiranda ir tokių, kurie į Izraeli 
nevažiuoja.

Sovietų valdžios policija, išleisdajna savo piliečius 
į Izraeli, įmaišo į jų tarpą kelis šnipui Rusijoje gyvenan 
tieji žydai komunistai pasižada ir toliau tarnauti savo 
partijai. Jie važiuoja į Izraelį šnipinėjimo tikslais. Ne 
tik šnipinėja, bet stengiasi pakenkti izraelitams tvarky
tis. Galų gale jie pareiškia, kad nofi grįžti į komunistinę 
Rusiją. Ten jiems esą geriau gyventų negu naujai orga
nizuojamame Izraelyje. Izraelis leidžia jiems grįžti į Ru
siją. Ko gero, juos išveža į Austriją.

Dabartiniu metu Austrijoje stovykloje yra apie 70 
žydų, gyvenusių Izraelyje, bet pasiryžusių grįžti į Sovie
tų Sąjungą, kur esą geriau gyventi, negu Izraelyje. Bet 
Maskva ir čia jiems iškirto pokštą. Sovietų valdžia atsi
sako juos įsileisti. Išvykdami į Izraelį, jie atsisakė nuo 
sovietų pilietybės ir užtat neleidžia jiems grįžti į Sovie
tų Sąjungą. Austrijos vyriausybė.priversta;tuos žydus 
maitinti, aprengti ir prižiūrėti,--kol šis klausimas bus iš
spręstas.

Disidentas yra toks sovietų pilietis, kuris kuriuo nors 
vienu klausimu nesutinka su dabartine sovietų valdžia. 
Pačioje Rusijoje labiausiai pagarsėjęs disidentas yra fi
zikos prof. Andrejus Sacharovas, kuris stengiasi reika
lauti pagrindinių žmogaus teisių, komunistų .įrašytų į sa
vo konstitucija. Jie nenori keisti sovietinės santvarkos, 
nenori jokio perversmo, bet reikalauja tų teisių, kurias 

[Leninas ir kiti vadai oficialiai buvo prižadėję. Kartu su 
Sacharovu bendradarbiauja keli sovietų fizikai, psicho
logai, teisininkai, poetai. Su Sacharovu pasimatyti ir pa
sikalbėti plaukia visi nepatenkinti Rusijos ir pavergtų 
kraštų inteligentai. Sovietų policija saugo Sacharovo bu- 

; tą dieną ir naktį ir žino, kas pas jį užeina. Daugelis nepa
tenkintų rusų, čekistų buvo suimti, kai jie išėjo iš Sacha
rovo buto. ’ Yfi -

Tipiškas Naujosios Zelandijos vaizdelisPATARIA NEBENDRADARBIAUTI . SU MASKVOS AGENTAIS
tė beteisisiais vergais. Lietuviai 
-okupantui dirba neribotas darbo 
valandas už keletą skatikų. Dir 
ba ir didžiųjų švenči dienomis 
be atskiro ątlyginimo ir poilsio. 
Tautai athntos visos; žmogaus 
teisės. Ji neturi teisių net pa
keisti savo gyv. vietą ir darbą 

_ . r .... «« m.. , be okup. leidimo. Atimtos tikėji-
. . 8°™*^ P»haja paasta ir n» visus pavergtos Ru- kaitos ir „rogramos metu. Pas.|mo ir sąžinės laisvės, draudžia-

rias pietų Amerikos valstybes, Australija ir net N. Zelan- sijos ir komunistų pavergtų kraštų disidentus. Jeigu ne-J kaitos klausėsi virš du šimtai I ma lankyti bažnyčias ir viešai

Jonas Kreivėnas, praleidęs il
gus metus Sibire ir prievartos 
darbo stovyklose, šių metų rug
sėjo 18 dieną Šiaulių namuose 
Reorganizuotos. Lietuvių Bend
ruomenės naujai įsteigtai Brig 
hton Parko apylinkei skaitė šią 
paskaitą. Apylinkei vadovauja 
Abraitis. Jis pirmininkavo pas-

scenas kada pamiki & ąų ųku 
pantu bendrauti?

Laimingiausią mūsų tąutos ’ 
d&fis, tai išeivija, kuri sugebėjo 
pasitraukti-nuo žiauraus okup. 
sunaikinimo, nes ir Jūsų laukė 
Sibiro tundros ir taigos, mirties 
nagus iškėlusios. Tik Jūs, mūsų 
pavergtos tautos ir okup. Lietu
vos gelbėtojai ir užtarėjai, ga
lite tarti užtarymo žodį prieš pa 
sauho opiniją, nes pavergtai 

’tautai okupanto yra uždarytos 
burnos, kad negali jokios pagal
bos šauktis iš Laisvojo pasaulio. 
Ten užleista geležinė uždanga, 
kad pasaulis nematytų ir negir
dėtų, kas po geležine uždanga 
dedasi. Tik Jūs Laisvame pašau 
lyje galite laisvai kalbėti ir 
ginti visos pavergtos tautos rei
kalus, kad.būtų laisva Lietuva.

Labai gaila ir skaudu, kad 
mes nevisi tinkamai invertina- 
me mūsų tautos sudėtas aukas 
ant tėvynės aukuro. Ar mes vi
si šiandien tikrai suprantame 
pavergtos tautos padėtį, jos var
gus, kančias ir kitas jai daro
mas nepakenčiamas laisvės ir ti
kybos skriaudas Juk mūsų pa
vergtoji tauta neprivalo būti 
gyva, tik viena duona, o dau
giau nieko. ■ - Z

Daugelis mūsų jau yra pamir 
šę tas padarytas mūsų tautai 
kančias ir nesuskaitomas skriau 
das. Nėra paslapties, kad šian- - 
dien atsiranda iš mūsų išeivių 
tarpo, kurie savo laiku bėgo be 
kvapo nuo to baisaus okupanto, 
.kad išgelbėtų savo gyvybę, o 
Jau šiandien okupantą ir jo-tvar-

apklausinėja jų pačioje Maskvoje, tai seka sųsirašinėji- žmonių 
mą su Sacharovu ir kitais. Atrodo, kad. apie visus disi
dentus geriausiai yra Informuotas sovietų saugumo vir-’ 
šininkas Juri Andropovas. Kartais susidaro įspūdis, kad 
ne patys rusai, bet Andropovas organizuoja disidentus 
Andropovas panoro kontroliuoti ne tik Rusijos, bet ir už
sienyje esančius disidentus. Kur kitur Andropovas bah-

išpažinti Dievą.
žmogus paverstas. . gyvuliu. 

a_ Okupantas pasiryžęs . išnaikinti 
mūsų tautą visais galimais bū- 

_ dąis ir priemonėmis. Okup. mū 
ry-tas okupanto skriaudas ir aū^*^ geriausią sūnų ir dūki 
kas ir pažyunėti, kad okupantas j .■tSn‘1L'anc 
-jai uždraudė minėti bet kokias a ėjimuose, 
šventes. Užtad mūsų išeivijos 
pareiga pavergtą tautą pavadų© 
ti, eiti ir minėti visur ir visuos

diją. Tremtiniai įsikūrė, užsidirba duoną ir įsitraukė į 
vietos gyvenimą.

Prieš kelis metus laisvąjį pasaulį pasiekė nauja 
tremtinių rūšis. Jie nebėga, viską palikę, kaip tai darė 
pirmieji Iš pačios Rusijos ar rusų kontroliuojamų1 sričių 
daug išsivežti jie negalėjo, nes daug key. ten nėra. Visus 
vertingesniusdaiktus,^ kaip auksą, giųtaią ir. drabuži <3ozstei^ti disidentus, tuo tarpu dar nežinome, bet jo agęn 
patys rusai atima. Jeigu kuris bando ^iššivezt!, okj ramę^^. bandė tai padaryti Suomijoje. Amerikos žurnalistai 
rasti, tai prie sienos tuos nuodugniai iškrečia ir yiską^Ęa-| j^owian(j Evans ir Robert Novak praeitą savaitę papasa-, 

ko jo kaip buvo bandoma suorganizuoti disidentus Hel-^^^'thiesšventesirgintivi- 
sinkyje. Jie rašo: V ' sos tautos re&alus. Nežiūrint,

j • i • . . . . kad’mes išblaškyta po pasaulioVeikdami pagal vyriausio, sovietų smpų virsinm- vaIstybės k mes
ko nuostatus, sovietų KGB (saugumiečiai) agentai] esame siratos, nes pavergtą mū- 
pasiūlė vienam estų nacionalistui S50Ū,000,00, kad sulsų tėvynė, o mes gyvename sve- 
organizuotų apgaulingą prieš rusus nukreiptą ėstųjų po svetimu dangumi.

Okupantas mūsų tautą paver
gė, apiplėšė iki nuogumo, paver- tautos* lavonų ? Ar galime tokias

Kreivėno paskaita
Minėdamas mušū-tautos šven

tę 8-tą rugsėjo, noriu paminėti 
mūsų pavergtą tautą > jai- pada- . • - •

.okup. Lietuvoje geriau, gyventi, 
kaip. Amerikoje ir'kita. ’ / ■

To. dar mažą, nuvykę Į Vilnių, 
riešai per okup. spauda — “Gim 
tąjį. krąštą”' rašo gražiausias 
okupantui ir jo. tarnam, atestaci- 
jas ir dėkoja okup. už laisvą ir 
kultūringą dabartini Lietuvoje 
sukurtą gyvenimą! Ar tai nepa- 
sityčiojimas iš pavergtos tautos 
ir jos kančių ir nepakeliamų var

siima. Naujieji tremtiniai nebėga, bet legaliai išvažiuo
ja. Sovietų valdžia jiems duoda legalius valstybinius pa.- 
sus, aprūpina reikalingas vizas ir išleidžia. Šios rūšies 
tremtiniai vadinasi disidentais. Pasakojama, kad sovie
tų valdžiai kaikurie jų tiek Įkyrėjo, kad jiems geriau iš
leisti Į užsienį, negu laikyti savo imperijoje.

Sovietų imperijos valdovams įkyri įvairūs-inteligen
tai, kurie ryžtasi kovoti už savo teises ir neduoda ramy
bės valdovams. Daugiausia rusams pradėjo 
įkyrėti žydai. Jie organizuotai darė spaudimą į sovietų 
valdžios žmones ir reikalavo teisės ' išvažiuoti į Izraeli 
Sovietų valdžia, amerikiečių ir kitų užsieniečių spaudžią- 
;ma, išleido didoką skaičių žydų. Kartu su tais žydais iš
važiavo iš Lietuvos vienas kitas lietuvis, vedęs Lietuvos

organizaciją ir įtrauktų ją į žmogaus, teisių judėji
mą, o vėliau iškeltų juos viešumon ir įkalintų juos. 
Šis augaulingas pasiūlymas buvo padarytas 44 me
tų amžiaus estų veikėjui Erlik Udem, su sovietų vy
riausybės 'žinia, įskaitant ir Jurį Andropovą, sovie-

sos tautos reikalus. Nežiūrint,

konclagerųibs i? 
Sibiro taigose, kas pasiprieši
no okup. žiaurumams, tai buvo 
sunaikinti Liet, miškuose ir lau 
kūose. Ju lavonai išniekuiti-val-

To dar maža buvo, tai nu- 
piaustė lavonam nosis, lyties 
organus ir suskaldė galvom kiau 
šus, o tik tuomet suvertė į šiuk
šlių dėžes.

Ar tai nėra pasityčiojimas iš

Is ' * .------- ■ f

nams, o dabar visiems paskelbė, kad parodytų, kiek ru
sams, rūpi Helsinkio, aktų dvasia ir pagrindinės žmogaus 
teisės. Brežnevą^ Helsinkyje pasižadėjo gerbti žmogaus

go Sun Times, 1977 mi rugs. 16. d., 66 psl.>. ; teisęs, o Andropovas beria pusę milijono dolerių, kad ga-
Laimė, kad Udam nesutiko priimti sovietų pasiūly- lėtų pasamdyti suktus žmones visam disidentų judėjimui

žydaitę. Izraelyje yra didokas skaičius Lietuvoje gyve- mo. Viską jis papasakojo estų krašto apsąųgos pareigu- kontroliuoti ir panaudoti sovietų tikslams.
V * - . • - - -- x - - ■ -

I Pasibaigus Izraelio-arabų karui ir pagaliau atgavus berys- patinka, iš tolo kvepia tarsi paslaptimi, intriga 
Suezo perkasą Egiptui, jų narai, kariuomenė įdėjo la—-. U, link savęs lyg traukte traukia.
bai daug pastangų bevalant nuo minų, karo laužo, spro c , . .. . , , .t . S.F , u v ,. , „ ■ • Sąkau, vietiek per. daug, gal vieną uncija pamigusios minos, bombos pražudė daug egiptiečių narų & p
bei karių.

Grįžtant kariuomenės sargybos vėl buvo pora kar
tų sulaikusios ir tikrino vairuotojo, gidės dokumen
tus, bet ne mano...

Parįūmo gamykloje

Mes vėl Kairo mieste. f • .,
Įėjus kvepia visas oras, netgi sienos. Patalpa sa- • 

lėtai plaukiantieji.' v ° kiškai, egiptietiškai išpuošta odiniais, siuvinėtais, 
/spalvotais kilimais, gyvomis gėlėmis, veidrodžiais,

susilenkti. o’či?j^i^i “S^žo “’Peika-!PiaQslyloQliS kėdėmis, mažučiais paišytais paveiksiu.
• - ...... ■ ..... kais. . ’

Vedėjas duoda pasiskaityti lapą su išvardintais 
pra-jjų gaminamais parfumais, tiek tūkstančių gėlių žiedų

J reikia vienam lašui, ir tt. Jie turi savo didžiulius gGf
Suezo perkaso pradžia yra senaisiais Egipto lai- Iių laukus, iš jų masiškai perka prancūzai ir įpilstę į * 

kais. Jų valdovai Sėti I-asis ir Raineses ll-asis buvo iš- savo boukutes pardavinėja tūkstančius sykių bran- 
kasę kanalą į Raudonąją jūrą. Po to kiti valdovai tę- giau. >
sė darbą, valė smėlio užnešimus. Portugalų jūrininkai] Atneša tris dideles bonkas, įdėtas į šiaip taip, 
Vasco da Gama atradus Indiją 1198 metais, atsirado girgždančiai, užsidarančią dėžę ir taria, kad, va, šisai' rėtų gauti tokią rašoma plunksną..

..ALGIRDAS GUSTAITIS

Ką Egiptas pasiekė per 2.000 metų?
Įspūdžiai po kelionės Egipte 

Palieku Ispaniją 
(Tęsinys)

Suezas jungiasi su Raudonąja jūra
Suezo perkasas! Tiek sykių linksniuotas viso pa-| 

šaulio, ir štai, esu prie jo, rankomis patekšlenu van
denį! ■

Matvti keli, dideli . laivai, ----- r—t------------ • • • ... .
Aplinkui'buvusio karo žymės, tebėra bunkeris, kuria SP31 votais kūmais, gyvomis gėlėmis, 
įėjęs turėjau i 
sas su Raudonąja jūra. Gi Suezo perkasas skirią Azi
ją nuo Afrikos. Lygiai šioje vietoje.

Šiandien šalta, kiek lynoja, net megstukas 
verstu.

Toki'asmenys, kurie taip el
giasi, turi būti pamišę arba par-

•Judas pardavė tik savų mokyto-

yo draugų-ąpastalų. O mūsų j u 
dos, nuvažiavę į okup. Lietuvą, 
parduoda savo tėvą-motiną, bho- 
lį ir visą savo vavergtą tautą 
'ir tėvynę Lietuvą. Tai biaūri 
išdavystė. Toki asmenys yra tau 
tos ir Lietuvos duobkasiai, ku
rie savo pagyrom per okupanto 
spaudą įteisina ir drauge patei
sina Lietuvos okupaciją. Toki 
asmenys turėtų būti mūsų pas
merkti ir iš visuomenės veiklos 
išmesti, nes jie daug pavojinges 
ni už patį okupantą ir jo viešuo
sius tarnus — NKVDistus.

Jonas Kreivėnas
-(Bus daugiau) •<

ti, kur gi yta ta “pulee”, ar paslėpė po bulvės gabale^ 
liu... /

Kartą sulaukiau egiptietį, atvykusį mane • aplan
kyti. Malonu pasikalbėti su vietiniu žmogum. Užsa
kiau gėrimų, abu paėmėme tik gazuotų vandenų. įdo
mu, kaip egiptiečiai kokteiliui stalelius daro: kojas 
įstato- ne keturiuose galuose, bet maždaug per vidurį 
iš keturių pusių ir vos tik prisilytėjųs stalelis neišlai
kęs lygsvaros išvirsta...

. Ne, vienos uncijos bonkučių jie neturi. O tęs ma
žosios. silpnais užveržimais.
Jei aukštyje beskrendant atsisuktų? Kainos, palygi
nus su Amerikoje gaunamais, parfumais, buvo neįti- 
k ė tin ai žemos. - I ' ' -

.. . . .... I Prieš eidamas gulti, palipau dar aukščiau. Graži
.laistąs be pasirinkimo | patalpa stogo vietoje. Grindys išklotos spalvotomis ply

Mano viešbutyje restoranas viršutupame aukšte, telėmis, yra dekoratyvinės kolonos, tvirti kraštiniai 
Pro langus gražiai matyti didmiestią Aušinimo netu- , atitvėrimai ir viskas padaryta maloniai vakaro ar nak- 
ri'ir karštomis dienomis pro atdąrus langus veržiasi ,ies užkandinei, kavos ar kitko sriūbčiojimui, čia ga- 
toks pat karštis. lėtų vykti puikus biznis ne tik su viešbutyje gyvenan

čiais, bet atvyktų ir iš kitur. - ‘ -
žinote, kuo užimta to pačioje namo viršūnėje, pą

Pakenčiamai švaru, jei neskaityti lengvai įžiūri
mų nukritusių peilių, šakučių, servetėlių, duonos ga-

Atneša tris dideles bonkas, įdėtas į šiarp taip,

balų ar kitokių smulkmenų. Vyriausias patarnauto- atviru dangum, 'gražiai įrengta patalpa? Nagi, joj^ 
jas, kiekvieną dieną, į mane vis turėdavo kokį prašy- sukrautos sulūžusios kėdės, seni stalai, sugedę oro vęę 
mą: tai keturius kvoterius iškeisti į popierinį dolerį, sinluvai— Turi būti kiauros administratorių galvos, 
tai smulkesnius dolerius iškeisti į skambesnius. Gi jo! Viešbutis EL Borg statytas angių jų valdymo lai- 
brolis norėtų turėti tokį kaip mano kaklaryšį, o jis no- kais... * , 1

didelis reikalas sutrumpinti jūros kelią iš Europos į kelių rūšių parfumas kainuoja tiktai tiek.
Indiją. Iš pradžių manyta, kad Viduržemio jūra ir 
Raudonoji jūra turinčios kelių metrų vandens lygio ti. 
skirtumą ir todėl nedrįsta pradėti didesnio perkaso.. Tai gerai, ir kvėpina man ranką vienokių, pasr 
iki 1. prancūzas Linant de Rellafonds tiksliau(kui kitokiais parfumais. Kuris geriausiai patinka. Pa- 
išinatavęs ii įskaičiavęs įrodė, kad tų jūrų vandens j sakau.
aukštis beveik '’enodas ar visai nežymus ir 1859 m.’ Atneša mažesnes bonkas. be! vistiek tiek' daug, 
pradėtas dabartį: io Suezo perkaso darbas, baigtas visam amžiui mano žmonai užtektų. O kas būtų, jei 
1869metais. Ilgaiiūui vis tobulintas, gilintas, platintas, kvapai nepatiktų? Gi man gerai išsikvėpinusios mo-.

' ♦

Sakau, aš negalvoju pirkti, man įdamu pasižiūrč-

Tai gerai, ir kvėpina man ranką vienokių.

Puxlo ženklas x
Parašęs keletą atvirukų, viešbučio įstaigoje teirau

juosi, k’ek kainuos pasiuntimas. Pasako^ bei pašto
Mandagus, g(yai kalba angliškai, padavęs į ran

kas maisto sąrašą laukia ką pasirinksiu. Ne kažin kąl 
gali pasirinkti, nes kiekvienos rūšies maisto įrašyta, •.• -. -xi • t • . t ženklus dupda kitas tarnautojas, lininiai apredvlas. .po vieną kartą, ir prancūziškai. Jei ilgiau nepasiren-J ............................ . . . į
ku, klausia, gal reikėtų išversti. Sykį man buvo įdo
mus tenai įrašytas patiekalas po salotų ir sriubos, už
vardintas “pnlee a la Kiew”. Atnešė, nagi mažutėlis 
viščiuko gabalėlis, toks mažutis, jog norėjosi paklaus-

— Pėdė, malonėki te jam kiek už patarnavimą?
— Už kokį patarnavimą?

(Bus daugiau) ' -
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUtERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEK0L.0G1NČ CUIRURGUA 
6449 So. Pv«*»W Rd. (Crowford

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

Jei neaisUiep.a, skambmti 374-8004.

LIETUVIU SĄRAŠAS
I

INKSTŲ LR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Tolef. 695-0633 
Fox V«U«y Modicaj Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Pirmosios okupacijos metais sųvietų karo jėgos ir saugu- 
njječi^j areštavo ir be jokio teismo žudė Lietuvos gyventojus, j 
va'stybės tarnautojus ir inteligentiją, Sarsšas buvo sudarytas ’ 
Vokietijoje 1949 metų balandžio mėnesį. Į sąrašą neįeina Pravie- 
niškės nužudyti 400 ir Panevėžio cukraus fabrike nužudyti 32 
lietuviai, čia neįeina ir Červenėję nužudytieji.

(Tęsinys}

j 113, Kajrsokęvičius, kalintas 
‘ Ęaųųo. NKVD kahėjim^e, 1^40 

no tjatty xr i nr o ^*tosios arm’jos tribuno- DK. PAUL V. DARGIS los sprendimu nubaustas mirties
i bausme. ^Mirties bausmė įvyk-i^v^ —- ----.a. JL; v<> sekančios žymes: Vi-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL, 
V ALAN VOS: 3—& darbo dienomis ir

iftįskįyje.
2Į. KavolU Petras, NKVD 

ąreįiuotas. ir kalintas Telšiii ka
lėjime. Nužudytas Rainių, mis- 
kel^įe. Atpažintame lavone bū Princas Soraya

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"JU giedojo Dievo tarno Mozės giesmę ir Avinėlio giesmę". Apr. 15:3.
Mes, kurie turimo vilties būti su Kristumi kaip bendratėvoniai su juo 

jojo garbingoje karalystėje, turime Išmokti giedoti Mozės ir Dievo Sūnaus 
giesmę, kurioje sakoma: “Vertas yra Avinėlis (kuris atima pasaulio nuodė
mę), kuris buvo nukryžiuotas, imti jėgą, turtus, išmintį, stiprybę, pagarbą, 
garbę ir palaiminimu’. Žinodami, kad šita naujoji ^esmė yra Iniksmoji žinia, 
Evangelija, žadanti palaiminti visas žemės gimines, mes norime sužinoti kiek 
išmokome anos puikins giesmės, sutartino Evangelijos skelbimo. Mes džiau
giamės ir dėkojame Dievui už suteiktąsias progas skelbti w gerąsias žinias 
tipms, kurie turi girdinčias ausis. Taip tarnaujant Viešpačiui, reikia daug 
kantrybės ir tikėjimo, kolei sulauksime pilno Dievo karalystės įsteigimo.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties'7, kurią gausite ne- 

' mokamai Rašykite: > — -
Į F. ZAVIST, 3715 Wesf 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.

į į ŠV. RASTO TYRI MĖTOJ AL

dyta 1941 mt. kovo-balandzio* ’ . i • - ' a • xi :_ .... , . , J sas gaįvos klausas sutnuskin-men. Prasidėjus, karui, lavonas >. , ~ . Tx i
a a a i - -Ax 'tas, deformuotas. Is galvos de-atrastas Petraftuftų kapinaitėse i 

drauge su keltomis dešimtimis i . . , , , . .
, ; xttzva^ U r^rsGKifcwo kaulų yrą nelygiais kiųt NKVD likviduotų

■ lavonų. Iš lavono matoma, kad. Vrajn'as Ada nulupta- Sme Įėjime, nužudytas Rainių mišketgas, .Malėtų klebonas 
•kaęsokevičius prieš iyyžkdant' ■... ... a.” , tfu*? -<iivG» I n q c 1 1 m Vu vM7Ax] in r

DR. W. EISIN-EISlNAS' mirties bausmę, bolševikų būva j K e“

Tel.: 562-2727 arba 562-2728

128. Klegeris, besitraukiančių į. areštuotas ir kalintas Telšių ka
sinės pusės; tarp kaktikaulio ir bolševikų sušaudytas Akmenėj. įėjime, nužudytas Rainių miške

- - 129. Korza * Bolius, NKVDjyje.
nosies ište-. areštuotas ir kalintas Telšių ka- 135. Lajausmas Matas, kuni- 

j ir deka- 
. geajį i&žškę. Ties d^ifliu Tų-. įVje. 1 nas. W1 m. birželio mėn. d.
M suįųngimu yra durtos dyii Krešenka Mykolas, ka-1 besitraukiančių bolševikų buvo 
žaizdos 10 cm gilumo Šone iš rys> bolševikų sušaudytas už kaip ligonis ištemptas iš lovos 
dešinės pusės po ranka yra mu- atsisakymą traukt’s su Raudo- ir pavežus už Malėtų 3 km. žiau 

‘ • riausiomis priemonėmis nužudy-
lis sutriuškintas. Lyties organai į. 131. rKeivėnas. besitraukian-,tas- 
sumušti, kraujas išsiliejęs. Ran čių bolševikų ir jų agentų nužu- 136. Laučkus, 1941 mt. birže- 

dytas Suvalkų Kalvarijoje. • Ho mėn. 25 d. besitraukiančių 
132. Kryženiauskas Bronius, ■ bolševikų nužudytas -Biržuos.

Lauskauskas Antanas, 
areštuotas ir kalintas 
kalėjime. Nužudytas.

(Bus daugiau)

Mažeika & Evans
Rez.: Gi 8-0873

Laidotuvių Direktoriai

BE 3-5893

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Avė, WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinu Ml 3-0001.

1 F. ŽILEI KIS, O. P.
OETHOPEDAS-PKOTEZISTAS 
Aparatai - Protezai/ Mei ban
dažai. Speciali pagalba kojoms. 
(Arch Supports/ ir L t.

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 St Tel. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir
“contact lenses’”

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree
-------------—— -------- :----- — miškelyje.

DR.LEONASSEIBUTIS lis.-/Kaukus Ka^s, kalintas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIAL.YSĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103fd Street 
Valandos pagal susitarimą.

N ARIA I:

Phone: YArdi 7-11113354 So. HALSTED STREET
tf.

> packages (!• <«- each) 
S-miMte—cook fraea

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

I

i

■ i 
r

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

^illl ■■ —IIIW ' > ■inil»,» HI—B, . Ill 1—
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GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

-d
3 eops diced eooked turkey
1 eaa (NK oa.) condensed

Anything less than a 20-pound turkey would, be an insult to 
your mother's holiday feast With two favorite couples coming 
for dinner this weekend, be grateful for her gift package <rf left- 
ever turkey. Stove Top chicken flavor stufflng mix forms a Tine 
mold and creamy turkey a la king surrounds It Birds Eye 5- 
inlnute sweet green peas and a bottle of chilled wine are &£ yo< 
need for a post-holiday party.

TVRKKT A LA KING U1TH STUFFING RING
X package (6 ot) chicken

flavor staffing miy

twees peas erw*ter '
Trepare staffing mix as directed on package, Turing 1H esps 

water. Gently press into a greased 4-cup ring moisL keep warm. 
Meanwhile, prepare peas as directed on package; keep warm. 
Combine turkey, sonp» pimiento, wine, and M cup of the peaa tn 
a saucepan. Cook and stk until mixture just comes to a bcC. 
Xtanold staffing onto serving ptate: spoon turkey mixture around

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

Nuo
namu

ir ateu-yje.
Sąskaitom apdraustas iki 

540^00

žiauriausiomis priemonėmis kąn 
ikintąs.: kųnaą. sumuštas, -'išsuk- i
ta deši^oji ranka, veide kelio- ^Ty^^ti^žaiŽkau- armija į rytus, 
lika durtuvų durių, dešinė ausis j -

<nuplautą, krūtinėje kryžminis'
—— * piūvis. Galutinai pribaigtas pis 

itoleto šūviais į galvą. t
'■ 114. Karvelis Jonas, besitrau
kiančių baoševikų nužudytas Ka' 
i majuose.

U5. Ęa£ą^ūpąs;. NK.VD. ąreš 
■tuotas ir kalintas Kauno kalėj i-j 

'j me. Žuvęs arešte — ireležinke-l

ku- galūnės njjšuptintos ir nubrū 
žuotos. Visas lavono paviršius 
pianas stiprių sumušimo žymių. NXW areštuotas ir kalintas

122. Kazėnas Kęstutis, stu- Telšių nužudytas Rai-
Iilrio-nnin V'azxIo rkTYl _  2__  1 A X-   X *_   1 

137.
... . . .. . NKVD• nių. miškelyje. Atpazmus lavo-; j^auno 

liną, buvo rastos sekančios kan-i auno

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

DU. FRANK PLECKAS J p^^^i^
OFTOMETRISTAS t .... .■ 116. Katilius Viktoras (Čes

lovas?) kalintas NKVD kalėji
me Kaune. Nužudytas.

117., Katkus Kazys, kalintas Tel

dentas, besitraukiančių bolševi
kų nužudytas. . z __ ___ ___ ____________

Į 123. Kazlauskas JEįovilas, NK- ;kinimo žymės: Visas veidas su- 
ge ezi e- yp areštuotas ir kalintas Telšių/daužytas. Dideli kraujo išsilieji- 

l kalėjime. Nužudytas Rainių njiš mat Viršugalvio kiaušas sudau-
kelyje. ■' gžytąs. Tarp viršugalvo kaušas

124. Kėdikas Mykolas, NKVD' sudaužytai Tarp viršugalvio
areštuotas ir kalintas Šiaulių ka kaktikaulio yra 2 cm diamtro 

šių kalėjime, nužudytas Rainių

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Val. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtxL 5—7 vaL vak. 
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

* Bendra praktika, spec. MOTERŲ H gos. 
' bftšaš 2652 WEST 59th STREET į

Te< PR 8-J22&
OFISO VAL.: pirm., antracL; trečiai 
ir penkt. 2-4.ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. popiet ir kitu laiku

- pagal susitarimą. ..

SUSIRINKIMU

Įėjime, kur ir buvo nužudytas. į^lė’ ^oAcurią veržiasi krau- 
125. Kiriličev Georgij (Lietu- ?jas Jf smegenys. XT™m 

vos pilietis) kalintas Telšių ka 133. Kasas Leonas, NKVD 
Įėjime, nužudytas Rainių miš-Telšių, kalėjimą, nužudytas Rai- - . -

nių miškelyje, kelyje.'
119. Kayeckas Vladas, nota^. 126,. Kiškūnąs Bronius,’ 'ką-. į

- ras, NKVD areštuotas ir kąlin- rys, bestraukiančių bolšęyikų |
.tasTelšių, kalėjime,.iš kurio:bu.-'sušaudytas, kaip atsisakęs trauk I . 
vo nugabentas j Rainių miškeli tis su Raudonąja armija. , | 
ir ten žiauriausiomis priemonė- 127. Kizeyičiųs Karolis, NK- - g 
mis nužudytas. ■ U . , ___ __

120. Kavolis Boleslovas, NK- kalėjime, nužudytas Rainių.miš 
•VD- areštuotas ir kalintas Tel- kelyje

I Lietuviu Žagarės klubo poatostogi- 
areštuotas ir kalintas Teisiu kainis nariu susirinkimas Įvyks sekma- 
.j-i' -n • • 1 dienį, rugsėjo,25 d., 1:00 vaL popietRiejime, nužudytas Raunu miške: Anelės Kojak salėje' 4500 S, Talman 
glyje - I Avė. Nariai kviečiami atsilankyti, nes
' 134. Kvedaras Juozas, NKVD p^ivis,. r< 4S0MZ So- HERMITAGE AVENUE

Teu: Y Ards 7-1U1-1742

VD areštuotas ir kalintas Telšių ' 1 , ■' • - • »■ - - - - ■' * •* ■

4330-34 'So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfeyette 3r044<}

M.0DLRN1ŠKUS A1R-CONDIT1OXED KOPLYČIOS

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo b
paskolų reikalus vįsos mū
sų. apylinkes, Dękojame
Jums- už mums- parodytą

2850 West 63rd St, Chicago. 111. 60629 
Telef.:. PRospect S-5084

. Z——T—" ' ' i 
Gėlės visoms progoms

BEVERLY HILLS GĖLI N YČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telfopai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishių 

krautuvė.
THE DAISY STORE

_ 9918 SouThwesr Hwy Oaį Lawn 
Tel. 499-1’318

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE RARCUŠ
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, 

I49p kiL A.

Lietuviy kalba: kasdien nuo pū> 
madienu) iki penktadienio. 12:30 
— 1:00 vai. popiet Šeštadieniais 

#.ir sekmadieniais nuo 8:3Giki 9:30 
vaL ryto.

Vedėja Aldona Oaukus

Telef.: HEmlock

7159 So. MAPLEWOPQ AVE. 
CHICAGO. ILL 60629

Mes norė-pasmkejimą.
tume būtr Jums naudingi

2657 W. 69 STREET 
vhjęągcį, IL 6i>(L9 

Tei. 925-7400
8929 SO. HARLCA1 AVĖ., 
Bridgeview? Ulit;ois 6C455 

T-l 528rW0.

Ml accounts com
pounded daily — 
Passbook Sayings, 

paid quarterly.

MIDLAND 
SAVINGS
AND. LOAN ASSOSIATION

PHONE 254-4470

t Yearx Savings 
aieogyjpQ

(Minimum $5,000).

P1RE£ OTHaę 
INSCIPĘP 
ST^TXE HCMKASD 

WTTH 
SUDpeN «=LM?YANPWn* 
CUT WACSIRMd. ARE TOLI' 
DREP^CED 1t> N£6Crn- 
fiTE AN EOUrn«t_E 
CLALV PROPEftry*
LOS^G^ 'TMHDU6#J 5UCH

——
Mo] iff!

JĮJĮJI jSUiy Llc>

AOR A LOC£

1HCUJOE »U^>. CAIMCSU-® <XCK*, 
ere., to «*novs

policies cottuni 
□p !65 U*»es OF TSCMN^gAL P9CVTSK-' 
— ANO OCHBAJ, WMOi XXI MAY

FmoT uvroect-ęrAMO. lFa LOS6 IS SUS-

VERA MITUZAS
Pagal tėvus USE, pagal lyrna vyrą SEPSKIS
./• Gyv. 3854 W. 56 Place \

Mięėvlg77 m^rugsėjo 21 d„ 12:30 vai. popiet, sulaukusi 71 iru .anil 
Gimusi- Latvijoje.
Amrikojp išgyveno 27 metus.
Palikb nuliūdę: sūnus Umaras Sepskis. marti Birutė, du anūkai
Raimondas ir Linda Sepskis, švogerka Alexandra Tautkus su 

šeima ir kiti giminės draugai bei pažįstami.-
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2538 W. 7į St. 

Lankymo laikas: ketvirtadienį nuo 3 vai- popiet iki 9 vai. vak. ir 
penktadienį nuo L-val. iki 4 vai. popiet 5 vaL kūnas bus perkeltas 
į Liet. Ev/Liut Tėviškės bažnyčią, 6641'So. Troy St Budėtuvės bus 
7 vaL VaL '

Šeštadienį, rugsėjo 24 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš baž
nyčios į Lietuvių ^Tautines kapines.

Visi a. a. Veros Mituzienės giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: sūnus, marti, anūkai, švogerka-
Laidotuvių direktorius Donald* A. Petkus. TeL 476-2345.

TWAS m SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
G Rovehill 8-234d-€ 

1410 So., 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-8

TRYS. MODERHISkOS. KOPLYČIOS
ĄIKSIĖ IVrOMOBlCHMS PASTATYTI

Lietuvių
Laidotuvių
3ire storių* •

Aseociacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS LR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

BUTKUS - VASAIHS
1445 So. 50th. Ave., Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1138

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424, WEST 69th STREET Rf pnbl’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginis 7-6673
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hilk, IU. 974-4411 ,



Ponia Bronė Giovannoni iš ; 
šiaurinės miesto apylinkės kiek- ( 
vienais metais bei kiekviena pro ' 
ga paremia Naujienų leidimą. , 
Dėkui už ankstybą prenumera
tos pratęsimą, gerus linkėjimus 
ir irž dešimkę.

Ričardas Estka iš Mar
quette Parko apylinkės, pratęs- 
danas prenumeratą, atsiuntė 
dešimkę Naujienų paramai. Lie
tuviškos spaudos rėmėjas R. 
Estka turi retai mūsuose sutin
kamą specialybę ir verslą — tai 
suvenyrų, numizmatikos bei se
nų pinigų ir jų rinkinių, pašto , 
ženklų bei panašių dalykų, ku
riuos brangina kolektoriai ir į 
šiuos dalykus in v 
krautuvė — Patrio Coin 
Co. yra ] 
kėję, 4207 S. Sacramento Ave- 
Chicago, IL 60632. Dėkui už nuo
latine paramą.

— Steve Ivanauskas iš Mar
quette Parko, pratęsdamas pre
numeratą, atsiuntė penkinę Nau
jienų paramai. Tos apylinkės 
tautietė užsisakė Naujienas 3 
mėn. tinkamesniam susipažini
mui, todėl pavardės prašė ne
skelbti. Dėkui už auką ir už dė
mėsi. Platinimo vajaus progai 
Naujienos siunčiamos susipaži
nimui 2 savaites nemokamai.

— Dėkui Gustavui Sandaiu iš
Brighton Parko, atsiuntusiam 
$5 auką prenumeratos pratęsi
mo proga. Taip pat dėkui Frank 
J. : _  o
Beach, Fla., ir Jurgiui G. Baul> vaL P°Piet Dalyvaus švedų

• - Laivai pajūryjeJONAS TRIČYS

,-estuotojai Jo stab”s Chicagos arkidiocezijos liauskienės tautinių šokių gru- 
an(j rezidentai iš 15-kos seneliams Į pė Grandis šoks ir mokys tau- 

Brigton Parko apylin- narnU bei prieglaudų. Muziejus tinius šokius, o Antanas Paskoii

j ♦ Kačių ir šunų amžius yra 
apie 2(7 metų. Apytikriais duo
menimis viena katė Anglijoje 
išgyveno 35 metus, gi tikrais duo 
menimis ten pat katė gyveno 
34 metus. Sunkiausia katė taip, 
pat buvo Anglijoje. Ji svėrė 42 ( 
svarus. Nepatikrintais duomeni
mis ten viena katė svėrė net 48 
svarus.

atdaras nuo 9:30 ryto iki 4 vai. 
popiet, o savaitgaliai irzšventa- 
dieniais iki 5:30 vai. popiet. Įė
jimas laisvas ir nemokamas.

Standard Fed. Taupymo ir 
Skolinimo B-vės centras ir visi 
skyriai skiria premijas už meniš
kus plakatus, propaguojančiais 
taupymą. Premijų dydis nuo $5 
iki $25. Konkursas gali daly
vauti mokiniai nuo 3 iki 12-to 
skyriaus iš parapijinių ir miesto 
mokyklų. Konkurso blankai 
gaunami bendrovės ir skyriuose. 
Plakatus reikia įteikti iki spalio

— Illinois Arts Council ruošia 
Derliaus festivalį spalio 1 ir 2 d.

šeštokui iš St. Petersburg iBishoP H.iU’ M-Pradžia 12:30 
’ — ■ _ _ vaU P°P‘cb Dalyvaus švedų,

liui iš Detroito, atsalusiems nor'’e^ ir lietuvių vokalinės ir 
jo $4. Dėkui Detroito tautiečiui, šoWų §raP^ bei Pavieniai me- 
užsisakiusiems Naujienas 6 mėn. n^nin^aL _ bus rodoma įvairūs 

‘ rankdarbiai bei jų gamyba, šeš- 
Mokslo ir Pramonės mu- tadienio programą pradės Emi- 

ziejus ruošia įvairių, meniškų , Ii jos Pakštaitės Šakadolskienės 
ir praktiškų dirbinių parodą kanklininkės, gi sekmadienį 2:30 
Golden Arts air” spalio 1-30 —4 vai. programa bus pakarto- 

d Net 3L rūšies rankdarbius iš- _ta._ Tuo pat laiku Irenos Smie-

užsisakiusiems Naujienas 6 mėn. nininkai, bus rodoma įvairūs

ir praktiškų < 
“Golden Arts air” spalio 1-30 1 vai. programa bus pakarto-

Ugamėtis patyrimas — sąžiniiigas darbas
Jei ruošiatės keliauti

American Travel Service Bureau
1 9727 S. Western Ave^ Chicago, m. 60643

Telef. 312 ’ 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuva ir kitus kraštus* 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiamo in-fnrl 
macijas visais kelionių reikalais

• 10 dienų ekskursija į šv. žemę ir Graikiją lapkričio 11—?.1 d. Kaina 
51,174. Vadovaus Algirdas Brazis.

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

KMNUOJA: Chlcago|a Ir Kanidol* matam* — $30.00, pu»a1 matu — f UJO, 
trim* mėn. — $830, vienam man. $100. KHo*a JAV viatMa matam* 
— $26.00, pvtal mėty — $14.00, rienam mėn, — $230. Uirienlix- 
** — $31.00 metam*. Sutlpažlnlmul siunčiama itvifty aamakamaL

Prašom* naudoti žemiau esančią atkarpą

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 80608

Q Siunčiu------------- dot Naujieną prenumeratai, luhfliejtnio
rajau* proga paremdama* Hetuviiką apaudą.

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų

PAVARDE IR VARDAS __________________________ ___

ADRESAS

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 -r 10:00 v. v. -į.1490 AM 
Sešt. 8:00 * 10:00 v. v.. - 106.3 FM 

Veda K. BRAZDŽIONYTB
2646 W. 71 st Street, Chicago, Ulinois 60629 

Telef. - 778-5374 .

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
1501 W. Wth St., Chkafla, 111. «O629. — TeL WA 5-273a

5333 Sc. H*I*tvd Chlc*«e, HL 40604. — T»l. 254432M

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MARIJA NOREIKIENĖ > X

26(W Wert SSth su Chicago, UL 50623 • TeL WA 5-2787
Dldefli pasirinkimas 94m rOUsr IvslHy

MAISTAS Ii EUROPOS SAHDtLIŲ.

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

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

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

AmeruzoĮ neturtu mėnraščio reikėjus bei lietuvtttor Raudot pirmo 
aus Ir »tuefamt būtino pareigai amžiniai lietuvybėj IžHktanl akel 
biams Naujiem: plati Hljnn vajui,

<AUJIK*OS trirtal stori iy kovoja v* IJetuTor tr wrverfte Urtsrii Ulm 
Ir aeddėdiMut I sandėriui m otapantiii ir Ji IfiMc

NAUJIENOS palaiko risaa lietuviu dentokntinea grupei, Ju bendru Intftr 
cijaa ir remia visu lietuviu bendruodui darbui bei tikalua.

MAUjJF^OS itstnyaufa tyliai* beturiu dauguma fiala mrimetimo retr> 
nkos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos ! 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose gini Naujie
nas m mada. Lai ta mada tampa Jas prenumeruotL

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proo 
delbdama platinimo rijų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet Ir visos išeivijoe 1 
Uin nat pavergtos Lietuvos Ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie^

Antanas Paskoii 
mas rodys drožinėjimu meną 
bei drožinius. Aldona Veselkie- 
ne rodys tautinius audinius ir 
jų gamybos techniką, o agr. Tal- 
lat-Kelpšienė — mezginius ir ki
tas tautodailės puošmenas. In
formacijas teikia Robert Zonka 
tell.. 649-1440.

— Tradicinė Chicagos Tauti
nių grupių- pagoda ir mugė bus pabendrautų 
spalio 29 ir 30 d. Navy Pier ha- ’>>
lesė. Tautinių grupių kultūri-

auditorijoje. Atdara nuo 11 ryto 
iki 9 vai., ę sekmadienį uždaro
ma 7 vai. vak. Parodas globos 
miesto meras Michael Bilandic.

MUZIKOS MĖGĖJŲ DŠMESIUI
Rugsėjo 24 d., šeštadienį, 4:30 

vai. p. p. Amerikos ; Muzikos 
Konservatorijoje, 116 So. Mi
chigan, naujoje Edwards Collins 
salėje, KLAUDIJUS ADOMAI
TIS, tos mokyklos 4-to kurso 
mušamųjų. . instrumentų - (per
cussion) mokinys duos koncertą. 
Įėjimas nemokamas. Lietuviai 
skaitlingai, dalyvaudami padrą
sinsite š|. jauną muzikantą. ir 
pasiklausysite retai girdimos ir 
įdomios muzikos. (Pr.)

t Į i —■ ■

Jei žinote asmenis,2kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti, jų. adresus, h>Mes 
jiems siųsnne Naujienas dvi sa
vaites nemokama:. . . -5

Volare Premier Coupe

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

Geriausi rtiechanikai taisymo ir priežiūros

r daugiau.
kainomis) į
os departamente j

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

apylinkės valdyba rengia links
mą rudens gegužinę šių metų 
rugsėjo mėn. 25 d. Vyčių sa
lėje ir sodelyje, 2455 W. 47 St. 
Šokiams gros,P. Ruikio orkes
tras.

Veiks turtingas baras. Pradžia 
12 vai. dieną, visi kviečiami at
silankyti Įr linksmai pasišokti,

Valdyba

SEE ALL OTHERS FIRST

BALTICS APTS.

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

,♦ One and two bedroom 
<>. Very modestly priced
♦ Beautiful layout 'f i
♦ *New eoftstructioif;
Excellent central location near Beach,: 
Stores, Aquatarium, Banks, Churches^ 
Lowest Maintenance Fees, Good Fi
nancing, Cheerful Surroundings, No 
Recreation'Fės, No_ Land Lease Fes.

Come’ and bf-owse around"'. 
Meet the owner.-Frank Macėnaš' 

813—360-8766

♦ Kinietiška rašomoji maši
nėlė turi 5,850 ženklų. Tai re
kordas. Su ja galima parašyti 
iki 11 žodžių per minutę. Tai ir 
gi rekordas..
♦ Kapūstas yra viena iš seniau 

šių daržovių. Homeras savo Illi- 
jadoje rašė, kad Achilas plovė 
kopūstus. '

— Daugelis Europos moksli
ninkų ir astronomų susitinka 
Floridoje, Cape Canaveral sto
tyje, kur yra didelė biblioteka, 
daug knygynų ir galima pasi
klausyti modernių profesorių 
matematikos, firrkos ir asetrono- 
mijos paskaitų. Europos profeso 
riai patiria, kad. matematikai 
naudoja visai kitus metodus rei
kalingiems rezultatams pasiekti.

— Texas širdies ligų specia
listas Dr. Denton A. Cooley pa
reiškė, kad ppirdies operacijas 
galima daryti be kraujo trans- 
fuzijos. Jis operavo 542 Jehovos 
liudininkus, kuriems tikėjimas 
neleidžia daryti kraujo 
fuzijas. Operacijos gerai 
ko.

trans-, 
pavy-

— Išgarsinta Anglijos žirafa 
Viktor nudvėsė. Manoma, kad 
jis gavo širdies priepuoli. Jis 
nusigando, - kai dideli kranai jį 
išk^ėr bet paseurgalinės kojos 
visvien nebeveikė. Kai jį' nulei
do, tai jis visiems laikams akis 
užmerkė.

r ★ Pasakyti tiesą-šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
huttrnansias uždavinys. T)ėl tie
sos fr teisybės 'Naujienos- nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon> 
frontacijoSj'^nors^ dabar-’-daug 
kas - norL"įvesti madą,- lead theft 
dradkrbiavimas SU sovietais yra 
patriotinis aikfasy’^paEekliht-fšn 

Tįiaš^gtiĄ-

Naujienos buvdir-yra už de
mokratiją ir-'toleraticfjąį.? Deja, 

negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerant^ -if palikti 
įvairių tipų 'bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio- pasimetimo' ir" ftiu- 
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos, kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
nadvigubinti Naujienų skaity 
tojus..

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Reikia *-

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.

3428 S. Kedzie Ave., Chicago.
(Equal Opportunity Employer)

For plant in heavy 
metals industry. . i 

Applicants must have well 
rounded mechanical background 
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

of

Data Processing
BAL SHOP

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

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

LAG INDUSTRIES
2700 W.- 50th St„ O-icago

orga-

LIGHT ASSEMBLY SHIPPING
Full time position for light assembly 

and shipping work 
Near Eden's and Willow Rd.

446-9555

DACOR CORP.
161 Nortrfield Rd. Northfield. HL

AL ESTATE
Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KA2ANAUSKAS, Plezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-7747

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTU NUOMAVIMAS — >arenkam

• nnnni brinkąs i
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600.

MARQUETTE PARKE, netoli par
ko, parduodamas 7 kambariu namas, 
gražiai įrengtas, visos sienas iškaltos 
blavwood plokštimis, gundys iš^ 
klotos kilimais. Visko negalima 
rašvti: reikia pamatyti kreipiantis L 
savininkę. Geras si^sisiekimas žema 
kaina S28.000 Skambinti telef.

K 925-4081 ild 7 val.'Tfak? " '

^EAL. ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDA'S; MACKLE. .BROS.,JNC. 

A famous namo W Southam Building 
:RS; 
Regional Office Cameo Tower Build
ing ,
V <’*7234 West Nor+h Avanuo ' 4 
. Elmwood Park, Illinois 50631 
___^.Ara*.!Code ^312-7714000 . . .

—- ANNA DOCHES /'f-- '• 
Lft&uanian Representative

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

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 nesveikuojančią mo
terį. Duodamas kambarys, maistas ir 
atlyginimas. TeL 434-9538 po 7 v. v?

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

Skambinti tel. 471-2239.

- 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 legališkotnis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina |3.. Su legaliiko- 
mis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St, Chicago DL 60608.

-*■ Dr. William Grier iš San 
Diego, Cal., visų savo turtą 
$415,000 vertės paliko dviem 
katėm 15 metų amžiaus. Jos gy
veno du metus. Likutis turto te
ko George Washington universi 
tetui. ..

PERKAMI GERI NAMAI
10 BUTU tvarkingas mūro namas. 

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

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis muro 
garažas, įrengtas beveik kaip trecias 
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.

BIDETJS 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. 
Namu Statyba Ir Remontą*

E3

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto Teldim? 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, 
rantytai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559

52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai'$98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas jjentiplnkatm 
v Kreiptis« ~ v t x rtrr *****

4645 50. ASHLAND AVI.
.; . 52M77SH - ■ - ■ -

A T VER A S
LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Talaf^ REpublIc 7-1941

M. ŠIMKUS
x ' Notary Public

INCOM! TAX SERVICI
4259 5. Maplawood. TaL 254-7458
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Skviefimal, pūdomi pilietybė* pra
šymai ir kitokį blankai 

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava- 
Chicago, I1L 60632. Tai. YA 7-5980

BEST THINGS IN UFE
I.ail Frink Zipoil* 
ino&Vi W.VSffi SL 

GA 4-W54

STATI FARM

INtURANCf

State Farm Life Insurance Company

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pea vIenintaU
Uetart laUMnlnk* jįįjy 

Chlcegoja

(jataifoa) ir 
577-8489

185 North

FIGHT HEART DISf ASF

HfART
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