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siu asmenų 29 žuvo.

kongresą spalio 21 d. llv. r. 
Sheraton. viešbuty įvyks spau
dos konferencijas ^- •

Prezidentas Sadatas įpareigoio~ inžinierius patikrint] visus rusų statybos^ Asvano 
užtvankos planus. Ji vandenį sulaikė; .davė šiek tiek elektros, bet ji išnaikino 
Nilo žuveles ir deltos vėžiui Jis "nori galimybę atgaivinti žuvis, ne^ ilgus mečius 

egiptiečiai^fatsgąudė ir kepė. Egiptiečiams reikia maisto..

S

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
' 3s!llng}on

‘ °- C.

DR. K. ŠIDLAUSKAS PRIMINĖSOVIETU AGRESYVUMU
Vadinamas World Without War Council Chicago j e,Circle 

universiteto patalpose^ rugs., 17 d. ‘buvo suruošęs paskaitas, tema 
“Ginklų kontrolė ir nusiginklavimas”. Buvo šeši kalbėtojai: pro
fesoriai, laikraštininkai ir vienas JAV nusiginklavimo komisijos 
atstovas.

Paskaitose dalyvavo .Altos vi- .
cep. dr. K. Šidlauskas, kuris ra- i TRUMPAI K VISUR
do progos atkreipti pa sk a it mm- 
kų ir dalyvių dėmesį į Sov. Są- j 
jungos siekiamą pasaulio domi- j 
navimą, į pajungimą savo kon-1_ — 7 molilkiečiai, sustabdę
trolėn’miUjonų~Europos.' žmo- traukinį, pagrobė ~ keleivius ir 
nių, į Sov. Sąjungos kalbas apie 
taiką, tuo tarpu besiruošiant ag 
resyviąm karui. - ’

Antibolševikinių tautų 
kongresas

kongręsas įvyks spalio 22-23 d. 
Chicagoje. Kongreso pirmininku

mokyklą, gavo po 9 metus kalė
jimo, o kiti jų bendradarbiai ga 
vo po vienerius metus.

— Washingtone sekretorius 
Vance pradėjo pasitarimus su 

_ { Gromyka apie atomo ginklų su- 
Antibolševikinių tautų sąju- • tartį Pagrindan bus padėtas 

džio pirm. dr. A. W. Bedny iš 1972 metų susitarimas.
New Yorko raštu painformavo] _ . .
Altą, kad Artibolševikini, tauta' “ Steve Biko Mo-

tuviu metu juodžiai mete akme
nis į policiją. Policija buvo pri
versta gintis, naudojo revolverį. 
Vienas 15 metų juodis buvo nu
šautas. L > ;

; iHaiti salos valdovai savo 
20 metų vąl dym.o spkakti es pro
ga paleido iš-kalėjimų 1041 kali- 
pjUS. rKeii- jųįprąsėdėjo po 20 
metų;,

— Vietnamo užsienio ministė 
ris Duy Trinn kreipėsi į Jungti
nes Tautas, prašydamas paspaus 
ti JAV, kai padėtų atstatyti ka
ro metu išgriautą kraštą,

— šiaurės Korėjos užsienio 
ministeris Ho Ham gavo Ame
rikos vizą atvykti į Jungtinių 
Tautų pasitarimą. Jis niekad 
nėra buvęs Amerikoje.

Etiopijos sukilėliai partizanai 
perkirto paskutini susisiekimo 
kelią tarp Addis ir Assab' uosto 
prie Raudonosios jūros. Dabar 
Etiopijos nebeturi jokio žemės 
kelio importams iš užsienių. Par 
tizanai tarp Ababa ir Assaba 
susprogdino paskutinį tiltą, kuri 
gindami etiopai turėjo didelių 
nuostoliu.

dėl areštų Lietuvoje
■<5^ ■ »-.■ • • j-- ‘į ~

Korigresmanas Frank Annun- 
ziė' pranešė raštu Amerikos Lie- 

| - tuvių Tarybos pirm. dr. K. Bo
beliui, kad j įs, gavęs Altbs pirm. 

.. raštą, kreipėsi į Sovietų Sąjun
gos ambasadorių Dobrynina, ska 
tindamas paveikti, kad būtu pa- 
Jeisti areštuotieji V. Petkus, A. 
Terieekas, F. Serebrovas. Kongr. 
Annunžio ambasadoriui priminė, 
kad' turi būti laikomasi Helsin
kio susitarimo punktų, garan
tuojančių žmogaus teises. -

Vyčių seimo rezoliucija
Lietuvos vyčių primininkas 

Antanas M. Miner atsiuntė Al
tos pirm. dr. K Bobeliui raštą, 
kuriuo reiškia dėkingumą už 
pastangas atgauti Lietuvai^lais- 
vę, už rūpinimąsi lietuvių kul
tūra. Kartu pirm. Miner atsiun
tė vyčių seimo priimtą rezoliu
ciją, kuria , įvertinamos Vilko, 
Altos ir Liet. Bendruomenės pas 
tangos išlaisvinti Lietuvą iš So
vietų priespaudos, o taip pat pas 
tangos išsaugoti lietuvių kultū
rą laisvame pasaulyje.

Plačiai rūpinasi 
Lietuvių reikalais

Ryšium su areštais Lietuvoje, 
su kliudymais susijungti pers
kirtoms šeimoms, plačiai spau
doje keliami protesto balsai ir 
daug kas tuo reikalu kreipiasi į 
JAV vyriausybės-įstaigas. Altą 
gavo nuorašą JAV prezidentui 
Br. Adacko iš Perry, Arkansas, 
pasiųsto išsamaus rašto, gi
nant Bražinskus ir apskritai žmo 
gaus te.isių reikalus.

ALT Informacija
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KINIJOJE BUVO IŠSPROGDINTA STIPRIIR NAU JA ATOMO BOMBA
Dideli nuodingi debesys praplaukė Pacifiką ir 

pasiekė Ameriką, bet dar nekrito
SAN FRANCISCO, Cal. — Ketvirtadienį Kinijos dykumose 

kalnuose buvo išprogdinta labai galinga atominė bomba. Iki 
> meto kiniečiai nepadrė jokio oficialaus pranešimo apie spro-
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OMO SUTARTIJAV LAIKYSIS SUSITARIMU, JEI MASKVA JU LAIKYSIS
Tenka spręsti tris metus einančius 
nesutarimus su Sovietu Sąjunga

WAHINGTON, D C. —— Ketvirtadienį sekretorius Cyrus 
Ę. Vance praleido septynias valandas su sovietų užsienio reikalų 
ministeriu Andrejum Gromyka, bandydamas išnarplioti nuomo
nių skirtumus, liečiančius strateginių atomo ginklų kontrolę. Ne
žiūrint j šiuos pasitarimus, sekretorius Vance rado laiko užsukti 
senato komiteto posėdį ir duoti jiems informacijų apie dabartinę 
pasitarimų svarbą ir rastus sunkumus. Kaikuriais klausimais 
yra esminių skirtumų tarp Amerikos ir Sovietų Sąjungos, bet 
sekretorius bandys juos aiškinti ir susitarti.

—- Jeigu neglėtume susitarti, 
— kongreso komitetui pareiškė 
sekretorius, — tai JAV yra pa- 
siryžusios laikytis veikiančių su
sitarimų strateginių ginklų kon-„ 

.tu gamybos keleivinio lėktuvo i trolei, jei būsime tikri, kad ir . 
moterui užsidegus ir pačiam lėk-Į Sovietų Sąjunga jų laikysis, 
tuvui degant nukritus Į saulė- j Paaiškėjo, kad senato užsie- 
grąžų daržą, iš 53 lėktuve buvu nio reikalų komiteto nariai la- 

Nelaimė bai susidomėję šia sutartimi ir 
Įvyko ketvirtadienį naktį neto- pasitarimų ‘ eiga. Komiteto pir- į. 
Ii Bucharest©. Atsitrenkęs Į že- mininkas sen. Sparkman padėko 
mę lėktuvas lūžo visi buvę lėktų i jo sekretoriui už : atvykimą ir : 
vo pirmagalyjej jų- skaičiuje 8. padarytus pareįškųhus.: Komitd-- | 
įgulos nariai, užsimušė. Katas- to nariai žino, kad s ;

os puo ’ 
iisi-

Vengru lęktūvur kritus 
ugnyje žuvo 29 žmonės 
BUCHARESTAS. — Sovie-

monėš keliais' svarbiais

i

f — Rytų ir Vakarų Vokietiios 
sportininkai noriai rungiasi.

Vėjas, lietus
Saulė teka 6:38, leidžiasi 6:48

Baltijos valstybių 
diplomatų pasitarimas
1977 m. rugs. 20 d. Lietuvos 

Pasiuntinybėje Washingtone bu 
jvo susirinkę pasitarti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atstovai 
JAV-se- dr. S. A. Bačkis, dr. A. 
Dinbetegs ir. E. Jankson, kuris 
buvo atvykęs iš New Yorko. Pa 
sitarimo metu Baltijos valsty
bių atstovai pasikeitė informaci 
jomis apie jų kraštuose esamą 
padėtį bei, tarptautinę konjunk
tūrą ir pasikeitė nuomonėmis jų 
veiklos klausimais.

Ponios — O. Bačkienė, A. Din 
bergs ir E. .Taskson dalyvavo jos 
rengtoje arbatėlėje' Europos 
kraštų diplomatinių misijų žmo 
nų garbei 1977 m. rugsėjo 21 d. 
Valstybės Departamente, Tho
mas Jefferson svetinėje.

Po priėmimo ponia Cyrus Van 
ce pakvietė viešnias, aplankyti 
visus Valstybės Departamento 
diplomatinių priėmimų kamba- 
rius-salionus. Atsisveikindama 
ponia Cyrus Vance parodė gra
žią atodairą Baltijos valstybių 
atstovų žmonoms.

ir : 
šio 
girną. Jie yra įsitikinę, kad pati bomba garsiau šneka, negu ofi
cialūs pranešimai.

Atomo bombos sukelti debe
sys pasklido po visą pasaulį, bet 
patys didžiausieji patraukė Į į 
Rytus. Sprogusios bombos de
besius vėjas atnešė į Ameriką 
ir didelėje aukštumoje 
laukė visą kontinentą, 
užkabindami Chicaga.

Vakare tie debesys 
Massachusetts valstijos 
tį ir pasuko Į pietus. Nuodingos 
atomo dalelytės dar nekrito že
mėn, bet jos, patekusios į šaltes
nio oro srovę, gali kristi.

Argentina areštavo 4 
soviety žvejų laivus

BAHIA Blanca. — Trys Ar
gentinos kariški laivai naikinto 

kraštu Jai pirma paleido perspėjamus 
šūvius, paskui pagavo keturis 
sovietų žvejų travlerius Argen-

jie per-

pasiekė įjuos 200 mylių pakraščių vande
pakraš- nyse.

Argentinos laivyno biuleteny
je, paskelbtame Bahia Blanca 
per 450 mylių į pietus nuo Bue- 

j nos Aires, pranešama, kad so-
Kinija tampa atomine valstybė J vietų laivai nuvaryti Į vieną Ar

gentinos uostą. Nepranešta, ar 
perspėjimo šūviais buvo patai
kyta į kokį travlerį.

Kinijos valdovai žino, kad ato 
minės bombos yra brangios, bet 
kiniečiai jau įsitikino, kad jie 
gali patys ją pasigaminti.

Kiniečiams didžiausią pavojų 
dabar daro į pasienį sutraukti 
sovietų raktiniai lizdai, kurie ga 
Ii paleisti atomines bombas. Vie 
tomis tie lizdai yra tušti, bet jie 
daro įspūdį, verčiantį kiniečius 
susirūpinti.

Dabar sovietų. maršalai žinos, 
kad Kinijos jie negalus taip 
lengvai įveikti, kaip jie pradžio
je buvo apskaičiavę. Jeigu rusai 
naudos atomo bombas prieš ki-

— Sovietų policija suėmė psi
chiatrą Ernst Axelrodą. Jis bus 
tisiamas už slampinėjimą. Mo
kytas žmogus nesusirado tinka
mo darbo, .

— Sovietų valdžia dideliais lė 
ktuvais siunčia įvairiausius gin 
klus Etiopijai . Sovietų lėktuvai 
praskrenda pro Keniją.

Amerikiečiai gamina
- erdvės valytojus

WASHINGTON,D. C. — Prieš 
metus buvo pranešta, kad So
vietų Sąjunga -pasigamino prie
mones Žemės satelitams naikin
ti: Jie iškelia į erdvę naują sate 
litą, kuris pasiveja dabar esan
tį satelitą ir jį sunaikina.

Spaudos agentūros dabar pra
nešė kad JAV taip pat pradėjo 
gaminti raketas, kurios galės 
naikinti erdvėje besisukančius ir 
vietoje stovinčius satelitus. Ke
li satelitai dabar padeda telef ci
nų ir televizijos susisiekimui. Ka 
ro metu greitas susisiskimas la 
bai reikalingas. Jeigu toks susi
siekimo satelitas būtų numuštas, 
tai kelioms savaitėms būtu sut
rukdytas susisiekimas.

Mokslininkai planuoja padary 
ti tokią raketą, kuri galėtų pas
toti kelią satelitų naikintojui. 
Reikalinga specialūs apskaičia
vimai. Viskas turi būti greitai 
apskaičiuota, kad ne tik pavytų 
satelitų naikintoją, bet galėtų 
pastoti jam kelią arba kirsti iš 
šono.

Aviacijos vadovybės jau užsa
kyta Vought korporacijai paga
minti patį greičiausią naikinto
ją. Jis kainuos 59 milijonus do
lerių. Ta raketa naikintoja tu
rės skrieti kelių tūkstančių my
lių greičiu per valandą, pasivyti 
priešą kirsti jam į šoną priešakį 
ar\a uodegą. Abi susidūrusios 
rakėtos sprogs, o likučiai — vie
ni tuojau, o kiti už kelių metų 
kris žemėn.

Chicagos tautybių 
festivalis

Chicagos meras Bilandiė pra
nešė, kad. daugiau kaip 50 Chi
cagos etninių organizacijų ruo
šiasi dalyvauti tautybių meti
niame' festivalyje, kuris Įvyks 
šeštadienį ir sekmadienį spalio 
29 ir 30 dienomis Navy Pier

piet iki 9 vai. vakaro, antrą die
ną nuo 11 iki 7 vai. vak. Etni
nės grupės kaip kasmet toje tau 
tybių šventėje pasirodo su sa
vo kultūros kūriniais ir gami
niais, dairiomis ir šokiais.

Nuteistas Indianos 
4 žmonių žudikas

HARTFORD City, Ind. — 
Apygardos teismo jury pripaži
no tūlą Roger Drollinger kaltu 
Sv. Valentino dieną “dėl įvairu
mo” nužudęs keturis brolius nuo 
14 iki 22 metų amžiaus, gengs- 
terių “ekzekucijų stilium” sūgul 
dydamas juos ant grindų, ir vi
sus iš eilės užmušdamas revol
verio šūviais į galvą. Teisėjas 
jam bausmę paskelbs spalio 17 
d. AP praneša, kad žudikas dau
giausia gali gauti tai visam am-j 
žiui kalėjimą.

nė, kad susitarimas nereikaMn- 
gas senato patvirtinimo, bet jis 
pareiškė pasitenkinimai kad se
natoriai domisi šiuo reikalu.

Visi žino, kad sekretorius Van 
ce turi tartis su Amerikon at
vykusiais Artimųjų Rytų užsie
nio reikalų miriisteriais. Jam 
reikia sekti įvykiai Jungtinėse 
Tautose, o čia dabar privalo pra 
leisti tiek daug laiko su sovietų 
užsienio ministeriu Grbmyka.

Laikraštininkai užpuolė Gro- 
myką, kad jis pareikštų savo 
nuomonę strateginių ginklų rei
kalu. Jis nenorėjo nieko jiems 
pasakyti, o vėliau išstenėjo tokią 
pasakėlę:

— Mes dabar esame įbridę į 
smarkios srovės upę, kurioje jura 
daug akmenų, žolių... Ir aš da
bar dar negaliu Jums pasakyti, 
kada mes išbrisime iš srovės. To 
dėl aš noriu jus paprašyti šiek 
tiek kantrybės. Ž

Penktadieni sekretorius Vanre 
ir vėl tarėsi su Gromyka. šį kar 
tą pasitarimai ėjo Baltuose Rū
muose. Jeigu būtų koks svarbus- 
klausimas, tai Vance tuojau ga
lėtų pasitarti su pačiu preziden
tu, o jeigu būtų reikalo, tai abu 
galėtų pasikalbėti su prezidentu.

Spalio 3 dieną baigiasi dabar 
veikianti sutartis. Vance pada
lė p?r: L imą ir labai daug nesi
sieloja, Jeigu negalima susitarti 
dėl naujos sutarties, tai privalo
me bent esamos laikytis. Esame 
įpareigotos abi valstybės. Jeigu 
bent viena valstybė esamų įsi
pareigojimų nesilaikys, tai ant
roji pradės gaminti naujas ato
mo ginklų rūšis. Nauji planai 
abiem valstybėm bus nepapras 
tai brangūs, nes atomo bombos 
kainuoja milijonus, ų

niečius, tat patys kiniečiai galės 
padaryti ta patį.

— Popiežius Paulius VI rugs. 
26 dieną minės savo 80 metų su
kakti?

Kiek gauna TV žvaigždes
Iki šiol kino filmų aktoriai, 

Hollywoodo “žvaigždės” buvo 
‘skaitomi didžiausiais pelnagau- 
džiais. bet kaip Enquirer rašo, 
naujoji milijonierių kasta — TV 
“performeriai” dar daugiau “už 
dirba”. Pavyddžiui, Johnny 
Carson ima metinę algą po $4 
milijonus; jį seka Mery Griffin 
ir Mike Douglas po $3.5 ir $2.5 
milijonus, Henry Winkler $999,- 
000; James Čarner $1.7 mili
jono, Telly Savalas ir Robent 
Baretta po $1.6 mil. ir tt. pa
laipsniui žemyn, bet ir pati ma 
žiausia alga pažymėta nemažes-

’nė kaip $150,000.

— Britų parlamentas buvo in 
formuotas, kad nėra jokios ga- 
limytės pelningai parduoti “Con 
corde” lėktuvų. Jie brangiai kai 
nuoja, niekas nenori mokėti to
kios sumos.

■L-



(Tęsinys)

Ltetvvių Snaudės Klubo

METŲ DARBAS IR KOVA

Šiuo 1975 m. kavo i d. Spau- pasikvietė žinomą krikščionybės
KlubAs tui-ijb “Naujienose” priešą Railą, niekinusį Kristų ir| 

savo puslapį — “Tiesos Žodį!’, i ,profanavusį maldą mūsų laikraš
kuris pradžioj kas antra savaite tinėje spaudoje, Spaudos Klu- 
duodavo skaitytojam informaci-
jy apie kluix^ veikla, pateikdavo drėbti. Tą anas blevyzgininkas, 
irfi principinių straipsnių taipgi I nešvarios žurnalistikos meniniu 
lei'dnvc Klubo nariams trum- kas ir padarė, gal fiet ir dau-

duodavo skaitytojam informaci-

pai prurikyti įvairiais aktua
liais kbufimiis. Pasisakymai 
buvo priimami ir žodžiu ar tele
fonu, suredaguojant juos pa
čiam puslapio redaktoriui. Da
bar tą puslapį redaguoja Klubo 
vicepirmininkas K. Tautkus, .ra
šąs “Laisvojoje -Lietuvoje” ir

bui suniekinti, jį purvais ap-[

giau, negu buvo Tėvų marijonų 
redaktoriaus ir moderatoriaus 
prašytas. Niekino,, purvino, vi
sokiomis blevyzgomis įžeidinė
jo jis Spaudos Klubą marijonų 
laikraštyje, pažadėdamas skai
tytojams dar ir vėliau savo 
“meną” prieš mūsų Klubą paro-

kitoje mūsų spaudoje tarptau- j dyt. Tiktai skaitytojams dėl jo
blevyzgų protestuojant, blevyz
gininkas nutilo ir persikėlė į 
“Akiračius” Spaudos -Klubui 
pravardžiuoti ir kitaip jį įžeidi
nėti. /

Aš, tada buvęs Klubo pirmi
ninkas, pirmiausia, telefonu Tė
vui provincijolui dėl Klubo Įžei 
dinėjimo prieštaravau, protestą 
vau, o po to dar ir pasiunčiau 
per jį “Draugui” savo ir Klubo 
vardu atsakymą, Railai provin
cijolo buvo perduotas to laik
raščio
Garšvai paskelbti, bet tas jį man 
per paštą grąžino, įdėjęs jį į Tė
vo provincijolo voką, duodamas

tinės politikos ir kitais klausi
mais. Tuom tarpu “Tiesos Žodis” 
dėl kaikurių kliūčių lyg ir susto
jęs, bet jis tuojau vėl bus lei
džiamas normaliai.

VI Spaudos Klubo santykiai 
su mūsų spauda

“Naujienos” ir “Laisvoji Lie
tuva” — tai Klubui palankūs, 
jo idėjoms pritaria, jį visokerio 
pai remia laikraščiai. Todėl 
Klubas tuodu laikrašius laiko 
jam artimais, lyg ir savo orga
nais.

Kiti mūsų laikraštinės spau
dos organai, kaip atrodo, Klubą 
ignoruoja, jam nėra prielankūs, man suprasti, kad jį grąžina man 
bet tas > gal ir gerai, nes tada 
Klubas turi laisvesnes rankas 
kelti aikštėn juose pasireiškian
čias neigiamybes.

Blogiausi Klubo santykiai yra 
* su Tėvų Marijonų leidžiamu 

“Draugu”, dabar išslydusiu iš 
marijonų vienuolijos rankų ir 
patekusiu į kažkokių “beparti- 
šių’’ ar kokios juodos rankos 
“rlobą” ir įtaką. Tas neva kata
likų laikraštis, kurio redakcijo
je Klubo Įsisteigimo metu bu
vo ’rijo pirmąjį puslapį redaga
vo ten patogiai‘Įsitaisęs okupan 
to agentas Alseika, drįso savo 
vedamajame- mesti Klubui dė
mę, kad jame esą komunistų... 
0 po kario laiko

Čikagos miesto vaizdasA. Cooper Skupas

redaktoriui vienuoliui

ne jis, o pats provincijolas, tai
gi, mane apgaudinėdamas, man 
meluodamas. Ir kaip tą gali da
ryti kunigas; vienuolis?! -Negi 
marijonų, vienuolyne neveikia 
Dešimts Dievo Įsakymų? Gal gi 
ir taip, nes pirma, kaip mato
me, paaiškėjo, kad ten neveikia 
aštuntasis-Dievo Įsakymas “Ne
meluok”, o dabar vėl, nesenai, 
.kaip jau buvo ir mano rašyta, 
.“Draugui” premijavus ir dabar 
jo marijonams platinant šlykš- 
čiausios pornografijos romaną, 
paaiškėjo, kad vienuolijo£ .“že
mėje” neveikia nei šeštasis Die
vo įsakymas “Nepaleistuvauk”... 
Dar toliau, darbus aiškiau, kad

vienuolis marijonas kun. Garšva
ten “Draugo” redaktoriui nevei
kia nei kiti Dievo Įsakymai.

KAIP SENIAU TAIP IR DABAR KAI KUR 
PASIREIŠKIA CHOLEROS EPIDEMIJA

Jau dabar Sirijoje ir kituose ligos. Gydytojai-nurodo, kad 
artimuose kraštuose siaučia pa- ‘ nereikia vartoti nešvaraus van- 
vojinga liga cholera. Neseniai Į dens, kad geriau yra vartoti pa- 
“Naujienose” buvo aprašyta, 
kad Sirijoje smarkiai siaučia 
cholera. Taigi tuose kraštuose
jau nurodoma,' kokių apsaugos \ 
priemonių reikia imtis, norint 
apsisaugoti nuo tokios'bjaurios

kaip Rudyard KipUngo romano 
didvyriui, kuris šaukė: “Leiskit 
mane už Sueso, kur neveikia De 
šimts Dievo Įsakymų”, ką jau 
kartą aš ir “Draugo’i samdy
tam kovotojui ir marijonų glo
botiniu! Kristaus niekintojui 
Railai esu spaudoje priminęs ir 
pacitavęs, kad- ir jis yra pana
šus Į tą Kiplingo romano didvy-

(Bus’daugiau)

Another good reason Id crane under our wing.

We help your money 
put chi mere weight.

YOUR MONEY IS DIFFERENT THAN YOU. The 
more weight it puts on the better. The fatter 

, it gets the healthier it is. But it doesn’t get 
that way all by itself. You have to plan ahead 
to make it grow. And that*s where we can help 
—with our higher-than-bank interest rates.
LOOK WHAT IT CAN DO! The chart at left

7%%r
8%%r
6%%?
5%%=

8.17%
7.90%
7.08%
6.81%

shows all the 
higher-than- 
bank interest 
rate accounts 
we have to 
offer. You 
decide how 
much you 
want to save, 
how much

interest you want to eam and which Standard 
Federal account is right for you.
WATCH YOUR MONEY FATTEN UP. Once 
you've opened a passbook savings or certificate 
account at Standard Federal, just sit back and 
watch your money grow. We give your money 
the interest it needszto really put on weight. 
The interest you can count on to make your 
financial picture brighter and more secure.
START RIGHT NOW. Stop by the St^dard 
Federal office nearest you and open an 
account that gives you higher-than-bank . 
interest rates and “fat money.” It’s the / 
easiest way to 
make thin money
put on weight in a ^*7 X Jjįį 
hurry.

care wfui happens toynu.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
Officr* n«2 Archer Avimbe. Phone: 847-1140 Amfotb: W1 Gnlefui Bonlevwrd. Phone: 892-1140 

23 Maifi StrwA. Phone. 627-1140 BmkW Hffi: zi Rnoldrr Hill P«s. Phone: 897-1
IhmuerB Grm 5100 Forest Avenue. Phone. 963-110 A

virinta vandenį

Tokiu atvejiraš čia^iioriu šį,tą 
pasakyti apie Lietuvoje buvu
sias choleros-grėsmę, kuri buvo 
1898 metais vasaros pabaigoj. 
Tada buvo plačiaipasklidę gan
dai, kad Rusijos įdėtinėse daly
tė, -arti Juodosios1 jūros, siaučia 
choleros epidemija. Tais laikais 
gydytojai savotiškai nurodyda- 

‘ vo, j kokių p ri embni ų reikia im- 
kad žmdhės hėsirgtų • tąja - 

gįyojniga: ligai';Btrvb;<jų nuro
dama” kad niekhs1 nevalgytų jo
kių \^siU." Apiė fandėnš -vartd- 
jipuf liekas iiiėkėl ‘nesakė; O- pa- 
^jinį*ižAjši-<buN’0?^aroidoTria si’e 
vaisiai

M )

.lės, vyšnioj Kai aš tais 1898 
metais eidavau iš Jcaimo į mies- 

Ito pradžios mokyklą (Kalvari- 
Ijoj, Suv. gub.), tai kiekvieną 
I dieną pastebėdavau būrelį poli
cininkų prie vieškelio; tie poli- 

Į cininkai ‘ kiekvieną važiuojantį 
j ūkininką sustabdydavo ir pada- 
| rydavo kratą jo vežime, ir kai 
į surasdavo maišeliuose kokių 
I nors vaisių! vežamų į turgavie- 
tę, tad tuojau juos išmesdavo į 

i šalia esantį vaink'iiiiigą griovį, 
iš kurio vanduo tekėdavo į ne
toliese esančią upę. Man, kaip 
ir kitiems mokiniams vaikams,

■ buvo įdomu tokius nuotykius 
matyti.

; Ne tik tų laikų laikraščiuose 
|buvo nurodoma, kad nereikia 
valgyti jokių vaisių, bet šventa
dieniais mūsų bažnyčioje kuni
gas savo pamoksle pasakydavd 

(žmonėms apie choleros pavojų, 
I bet taip pat dar pabrėždavo, kad 
nereikia valgyti obuolių, kriau
šių, slyvų ir kitų vaisių. Taigi 
daug kam atrodydavo, kad tų 
vaisių vartojimas yra nuodėmė. 
Bet sunku buvo žmonėms iškęs
ti nevalgyti vaisių. Aš taip pat, 
dar jaunas būdamas, į savo kup
rinę prie sąsiuvinių pridėdavau 
vieną kitą obuolį ir niekam ne
matant mokykloje per pertrau
ką juos gardžiai suvalgydavau.

Kai žmonės beklausydarni baž
nyčioje pamokslų išgirsdavo 
apie choleros grėsmę ir įspėji
mą, kad nereikia valgyti vaisių, 
tad daug kam atrodę, kad būtų 
padaryta valgant vaisius didelė 
nuodėmė. Kai žmonės dažnai 
kalbėdavo apie cholerą, tad tas 
žodis tani tikrais atvejais pa-: 
virsdavo keiksmažodžiu. Tada 
man pačiam teko išgirsti vieną 
šeimininkę saknt ssvo tarnaitei: 
“Ko tu, cholera, taip ilgai slam- 
pinėjai pakampėmis!”

Tada neilgai tęsėsi Lietuvoje 
toji choleros grėsmė, maždaug 
pustrečio mėnesio; ir niekas ne
sirgo cholera. ' Taigi ūkininkai 
jau galėdavo į turgavietę ne
draudžiamai atvežti visokių vai
sių. .Tais laikais? dar niekas ne
žinojo apie choleros bacilų vei- 
šimąsi ir- manė, kad tos bacilos 
wisiasi tik vaisiuosė?

obuoliai/'s!yvOs, kriau- ' • - - Al Kelmutis

k tJį--. i -

Tua.ų, -sueina 6 metai, kaip yra r fotografija. Narės savo darbu 
Įsisteigusi ir sėkmingai veikia reiškiasi ne tik grupinėse paro- 
Lįetuvių Dailininkių Draugija, dose, bet dažnai tūri asmeniškas 
Per tą laiką ši darbininkų; gru- parodas skirtingose galerijose 
pė ypatingai gerai yra užsireko- ir miestuose.

' mendavnsi amerikiečių tarpe. šiaismetais LietuviųDailinin- 
Yra tūrėję parodas šiose vietose: kių Draugija buvo vėl pakvies

ta suruošti- parodą The Univer-

mendavnsi amerikiečių tarpe.

Vanderpoel Gallery, -Čiurlionio ta suruošti- parodą The Univer- 
Galerijoj, Barat College, Balze-Į sity Club of Chicago.
ko Muziejuj, Beverly Art Cen-j Paroda vyks visą spalio me
ter, Hydė Park Arf Cefifet, Ga- Bėsį. šioj' parodoj dalyvaus 20 
ry Art League ir University Club dailininkių
Chicago. - 1 Vanda Aleknienė, Regina Jau-

“Profesionalė, yąįzęlingą ,.. i lokaitė, Aleksandra Bbdner, Gie- 
geriausia paroda rnąfyta šiais} drė žumbakienė, Marija Gaižu- 
inetais“ — “Lietuvių Dailinin- tleriė, Irena Šimkienė, Marija 

Sftaseviciūtė, Vilija Eivaitė Ja
nina Marks, Eleonora Marčiulio- 
niferiė, Zita Sodefldenė; Vida 

(■Stankuvienė, Henrieta Vepštie- 
Jadvyga Paukštienė. Magda

lena Stankūrtienė, Marija Am- 
brozaitienė, Vanda Balukien'o, 
Sesuo Mercedes, Ada fSutkuvie
nė, Audrė Ambrozaitytė.

Viešas šarfipano priėmimas 
įvyks spalio 6 d. ketvirtadienį, 
nuo 5 v. - 7 v* vakaro, galerijos 

tinių meno kry pčių. Technikos j patalpose, 76 E. Monroe St. 12 
įvairumo taip pat apštB: tapy- aukštas. Visuomenė yra kvie- 
ba, grafika, emaliai, keramika, čiama atsilankyti.
tekstilė, minkštoji skulptūra, Zita Sodeikienė

itiii Draugijos paroda visada yra 
aukštos' kokybės įvykis”. — 
Taip rašė The Post Tribūne ir 
The Hyde Park He'rąld laikraš
čių meno kritikai. •

Draugija susideda iš jįvąirąus 
amžiaus darbininkių^ vienos mo
kslus baigę Lietuvoje, kitos Ame 
rikoje, kai kurios dar tik stu
dentės. Taip pat akliną skirtin
gas meno kryptis nMO realizmo, 
abstrakto,' simbolikiw iki pasku-

SKAMBINKITE DABAR

Jūsų: nama
ERWIN J.

MICHĮAELS
4637 So. Archer Avė. 

(Prie 47-ios) t '254-8500
PARDUODAME VI-
PRIEMIESCIUS IR

MEMBER MES TAIP PAT 
SUS CHICAGOS 
7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L 0

» s

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas

(Tęsinys)

Profesinių ir kitokių organizacijų valdybos ragina
mos savo ruožtu, paraginti savo narius ir padėti šią pa
rodymų surinkimo akciją pravesti organizacijų ribose.

REIKALAS SKUBUS. Neatidėliodami ir visu 
kruopštumu įsijungtame į teisingą kovą už Lietuvos lais
vę. Suteikdami galimai gausiau įrodomosios medžiagos, 
padėsime šio galingo krašto įstatymų leidimo įstaigai vie
šai, autoritetingai, įtikinamai ir visiems laikams demas
kuoti Lietuvos grobiko smurtą, klastą ir genocidinę po
litiką,

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
. VYKDOMASIS 'KOMITETAS '

1953 m. rugsėjo mėn. 18 d. 5
Lietuvos užgrobimo bylos medžiagos ir dokumentacijos 

telkimas Amerikos Lietuvių Taryboje 2 r - - — - - -- * ■ -
'(Santraukinis pranešimas ALT metiniam suvažiavimui 

New Yorke 1954 m. lapkričio mėn. 12-13 dek)

Vykdant JAV Kongreso rezoliuciją, pagal kurią bu
vo sudarytas kongresmeno CH. Kersten Vadovaujamas 
Komitetas Baltijos Kraštų Užgrobimui ištirti, ALT įsi
jungė savo darbu patiekti liudytojus ir dokumentaciją, 
kiek liečia Lietuvos pavergimą.

Tuo tikslu buvo sudarytas specialus štabas prie ALT, 
kurio centre dirbo du asmenys — J. Talalas ir J. Riina- 
šauskas.. " \

Taip buvo Organizuotas darbas, kad pradėtojiALT o ’ 
akcija apimtų visus laisvame pasaulyje esančius lietu-. 
vius*. * ' -#^1*i ■

Prie štabo damepilną laiką ir neištisai dirbo techiniš- * 
kasis sekretorius-vertė j as.. ”

ALTo Vykdomasis Komitetas viso pasaulio lietuvių < 
laisvoje patriotinėje spaudoje išleido 1953 m. rugsėjo " ■ 
mėn. atsišaukimą į lietuvius su paaiškinimais, ir nurodys 
mais, kaip ir kur reikia kreiptis paliudyti apie .Lię.tj^oą 
pavergimą ir tą* atsišaukimą . įvairiomis - . progomis^ sda-- 
rant pranešimus apie bylos eigą spaudoje, pakartojav

Sekmingesniam darbui vykdyti čia, JAV . didesnėse 
lietuvių-kloni  jose buvo sudarytąėųgalio^ų^Įnįg^ .' (įj
rių uždavinys buvo vietoje .sųiyši^t-r^^^Sjį^yl^jų^ėĮį 
parodymus Lietuvos- payergimo?klhųsimaišu&'t

Washington, DC, Baltimore]e, Philadelphijbje, Los An-: ' 
gėlės, Waterbury/' Hartfordey-L

Be to, kub^k buvų 
karnas Hetuvių' organizacijas 'if pav’iemus^m^A^^lft- ’ 
šant vienokį ar kitokį darbį padaryti. . ”

Visi įgaliotiniai, savo darb^ ėmėsixti^kamu\ stropu-. 
mU dirbti, vienose vietose buvd orgąmuiųdt^s^libai ati- į 
džiai darbas, kaip, pVž. Clevelando7 teisininkųgrupės, 
Baltimorės įgaliotinio, Los Angeles teisininkų—grupės^.. " 
■Kenoshos Įgaliotinio, Bostono, Rochester '

surinkti mažiau liudytojų ir kitokios medžiagos, bet vi
sur savo darbą dirbo su pilnu supratimu ir Lietuvos rei
kalų Įvertinimu. . . . . . . z;

Be Įgaliotiniu, eilė paskirų profesinių organizacijų 
prisidėjo prie atskirų klausimų okupantų riUšikalsta- 
miems darbams'nušviesti.

'.j ■

M h

Agronomai, dvasiškiai, kariai, mokytojai, miškinin
kai, paštininkai ir kt paruošė SMo specialybės srityje At 
skiras studijas, iškeldami okupantų žalingus veiksmus,. I 
Įvykdytus ir tebevykdomus pavergtoje Lietuvoje.

Jų studijos atitinkamai suklasifikavus, . prijungtos'-’^ 
prie'Kongresinio Komiteto tyrinėjimų.

Kituose kraštuose, už JAV ribų, liudytojų ir "doku
mentacijos rinkimas buvo atliekamas talkininkaujant ' Į 
vietinėms lietuvių organizacijoms. Vokietijoje tą’ darbą .< 
atliko VLIKo Vykdomoji (Taryba, Italijoje vietinė lie- ų 
tuvių bendruomenė, aktingai veikiant ir įsijungus į me- * . 
džiagos telkimą ten gyvenantiems lietuvių dvasiškiams: 
Didžiojoje Britanijoje akciją vedė DBL Sąjungos Valdy 
ba. Pietų Amerikoje — Argentinoje, Urugvajuje^ lygiai 
taip pat Kanadoje ir Australijoje akciją vykdė lietuvių 
bendruomenės. organizacijos. Kolumbijoje akcijų, vedė 
Lietuvos -konsulas Bagotpje* ' - . , <

Taigi, kaip matoma iš tų trumpų aprašymų buvo 
stengtasi išnaudoti kiekvieną vietovę, kur lietuviai gyve- i 
na, įtraukti bylon daugiausia liudytojų. " ’ |

Vienur pastangos davė geresnius rezultatus',- bau
giau reikalo supratimo ir jautrumo Lietuvai, kitur ma- Į 
žiau.

(Bus daugiau)

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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JAV,Wąshingtopę, kultūrin
gą ‘ir. svarįą demppstrąciją rug-

$100
$2.00

čių tauta atrodė baigianti savo 
egzistencijos -dienas. Mokslinin
kai ragino nedelsiant tirti kal
bą ir papročius; užrašyti dainas

: pasijutau Lietuviu esąs...” 
taip savo atsivertimą aprašo

pereitą sa- 
Yorke. Jis,

(1869-1959) metų
684 pal. Kaina’

Hpse rąnkpse. Atsiliepdami į jau 
tųmo jx>lįtiXL. keitimą,. JAV ir

Pas mtu 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.

Mykolas Drunga 
vaite lankėsi New 
Vliko pavestas, rašo 
nio į______ ________ t __ .
anglu kalba apie Lietuvą. Rug-’JAV korespondentu. Akselrodas

LAST YEAR .1850 SCHOOL-. 
AOK CHILDREN BETWEEN j 
THE MBS OP 5 AND l4> £ 
WERE WLLE© BY MOTOR < 
VEHICLES M THE IAS.' 
CHARLES M.MAYES,< 
PRESIDENT OFTHE CHICAGO 
motor club, asks drivers 
to be especially alert 
FOR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

SKAITYK PATS IS PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

suimtas vakare grįžtant namo 
iš sinagogos. Jis sovietų valdžios 
vadinamas parazitu kuris nieko 
nedirba, bet už tai, kad paprašė 
išleisti į Izraeli, .buvo iš darbo 
(Maskvos universiteto) pašalin
tas.

medžiagą, liaudies meno kūri
nius. Žemes, turtus, archyvus, 
daugybę materialinių gėrybių 
jau seniai buvo išgrobstę ir iš
sidalinę politikai. Moksliniu-

’susiorganizavęs Pasaulio lie
tuvių. jaunimo sąjungą. Susitar
ta šų latviais ir /estais. Sudary
tas bendras trijų tautų vykdo- 
mąsH komitetas. Renkamos lė-

AMKRIKOS LIETUVIV ISTORIJOS DRAUGUOS 
. vardu Ir padurti:

Basanavičiaus pradėta^reikalo 
tęsėjas, dr. Vinsas’’Kudirka. 
Aušra pažadino ne' tik Kudirką. 
Ji pažadino, pagimdė pačią min

. - . - NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
L J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl. 
‘; minkštiviršeliai ----- ----- ;_____________ ._____ ..$2.50
Įįt Aųgustaifio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psL, minkšti viršeliai__________ „..$1.50
3. Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSI-

MAlS, 104 psl., su žemėlapiu, minkšti viršeliai____ $2.00
4. Viricas Žemaitis, PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS,
J minkšti viršeliai, 52 psl.-------------------------------------$1.00

NAUJIENOS
še Hahrted Street, Chicago, Illinois 80608

ir galima gauti knygų rinkoje 
Ig^^iį^' UErilVIŲ POLITIKA 

Drr Kazio Aidlauako knyga apie Amerikos lietuvių pastan- 
(feryti^fakbl J krašto politiką. 102 psl. .Kaina $150. 

li^goį/^ifaiųdos, ■ jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
tokiu adresu:

N A D J I E N O 8, .
< 173f So. fialsted St, Chicago, DL 60608

neigti musų tautai teisę gyven
ti Lietuvoje ir pačiai valdytis, 

(Elta)

Pamoko, padrąsina, 
įpareigoja

(Mintys Basanavičiaus mir-

JĘ GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO.,
ETUVIŠKĄJ) PAMARĮ
ŠMRŠlaplu Ir paveikslais aprašo Pamarį, tanus |« 
*£ 1 SKįO lietuviškų vietovardžių atrašas. Knygos

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

kainuojamas dvasines vertybes.

Bet štai pačioj juodžiausioj 
priešaušrio tamsoj staiga suš
vinta pirmieji Aušros spindu
liai. Svetimųjų marinamai tau
tai dvelktelia naujo ryto viltis. 
Gyventi! Gyventi, kaip ir kitų 
tautų žmonės gyvena. Atbusti, 
kaip ir kitos tautos atbunda! 
“Juk ir mes esame tokie pat žmo 
nės, kaip ir mūsų kaimynai,, ir 
norime visomis teisybėmis, pri
klausančiomis visai žmonijai, 
lygiai su mūsų kaimynais naudo
tis”. Slavai jau buvo pakilę. Nuo 
Juodmarių krašto Karpatų kal
nais žengė pavasaris. Tik rusiš-

“Kaip aušrai auštant nyksta 
ant žemės nakties tamsybė, o 
kad taip jau prašvistų ir Lietu
vos dvasia” — tokiais vilties žo
džiais baigėsi parmojo Aušros- 
numerio įžanginė prakalba. Tai 
kartu ir pranašiški žodžiai, ku
rių išsipildymą buvo lemta ma
tyti jų autoriui, Aušros leidimo 
iniciatoriui ir organizatoriui dr. 
Jonui Basanavičiui, šis papras
tų Lietuvos valstiečių sūnus, bai 
ges Marijampolės gimnaziją, 
vėliau Maskvos universitetą ir, 
čia įgijęs daktaro laipsni, susi
klosčiusių aplinkybių buvo pri
verstas išvykti į užsienį. Gyven 
damas Bulgarijoje, o vėliau Če
kijoje, Basanavičius turi'progos 
susipažinti su slavų atgimimu, 
jų kova dėl savo-krašto laisvės 
ir savarankiškumo, čia gimsta 
sumanymas leisti laikraštį, ku
riame-būtų galima laisvai rašy
ti visais Lietuvą liečiančiais 
klausimais. ’Pačioje Lietuvoje 
toks laikraštis eiti negalėjo. Juk 
ten, poeto žodžiais tariant,

Nei žodžio, nei rašto
Neleidžia erelis suspaudęs

[sparnais.

Sutelkęs bendradarbių būrelį 
Basanavičius organizuoja Auš
ros spausdinimą Mažojoje Lietu

J’uvę? prc-’de-Izs Gerald R. 
Ecrd ir huv. Ka’ifornijos guber- 
natcius Ronald Reagan pakvies 
ti Į Senato Užsienių Reikalų ko- 
rrtteti pasakyti savo nuomonę 
dėl ranamos Kanalo sutarties. 
Apklausinėjimai truks trejatą 
savaičių. Buvę valst. sekretoriai 
Dean Rusk, William Rogers ir 
Henry Kissinger pakviesti spa
lio 10 dienai.

voje, Tilžėje. Iš čia spausdin- tį kovoti, nenusileisti, reikalauti 
tas lietuviškas- žodis knygnešių savo teisių. Rusų valdžia nesi- 
gabenamas per sieną ir kaip rengė ką nors pasiūlyti geruoju, 
brangenybė, kaip šauklys, kaip Ji iš viso negalvojo nusileisti, 
būsimo laisvės gaisro kibirkštys duoti savo pavergtoms tautoms 
plinta po visą Lietuvą, pasiekia kokių nors teisių ar laisvių. Jas 
ir už jos ribų gyvenančius lietu
vių inte igentus.

“Gavau Nr. 1 Aušros, žiūriu, 
ant .pirmutinio puslapio stovi 
Basanavičius. “Pranašas” pa- 
misliiau tada apie Basanavičių 
jau lietuviškai. Ėmiau skubiai 
vartyti Aušrą ir... neprisimenu 
jau visko, kas su manim paskui 
darėsi. Tiek pamenu, kad atsisto 
jau, nuleidau galvą, nedrysda- 
mas pakelti akių ant sienos ma
no kambarėlio. Rodos girdėjau 
Lietuves balsą, sykiu apkalti
nantį, sykiu ir atleidžiantį: o tu, 
paklydėli, kur iki šiol buvai? 
Paskui pasidarė man taip grau
du, kad apsikniaubęs ant stalo, 
apsiverkiau. Gaila man buvo tų 
valandų, kurios nesugrąžintinai 
išbrauktos tapo iš mano gyveni
mo, kaipo lietuvio, ir gėda, kad 
taip ilgai buvau apgailėtinu pa
gedėliu... Po tam pripildė mano 
krūtinę rami, smagi šiluma ir, 
rodos, naujos pajėgos pradėjo piūčio 30 Nijolės ir Jurgio Va- 
rastis... Rodos, užaugau išsyk,' laieių namuose, Irvingtone, Drun 
ir ta pasaulė jau man perankš- j ga referavo parašytos knygos da 
ta... Pajutau save didžiu, galin-Įlį Vliko valdybos vicepirminin

kams dr. Bronui Nemickui ir 
Jurgiui Valaičiui, ir valdybos 
nariui informacijos reikalam 
Broniui Bieliukui. Išklausius 
Drungos referavimo, pasidalin
ta kritiškom ir pozityviom pas
tabom. (Elta)

ko erelio naguose dūstančioje 
Lietuvoje siautėjo žiema. Čia 
tautos sąmonė dar miegojo. Dar 
niekas nekilo į darbą, nestojo pe 
tysį petį kovai... Nes ilga veryo- 
vė išdildė iš atminties mūsų lai
mingesnio ir neverginto gyveni
mo atsiminimus, užsimiršome 
kuo mes senovėje buvome. Auš
rą ima pasakoti savo tautie
čiams kas ji tokie, kokia jų pra
eitis, pradeda įtikinėti, kad jie 
verti ir turi teisę gyventi, kaip 
ir kitos tautos. Ji skelbia .vergo
vėje užmirštą, svetimųjų prislo 
pintą tiesą, kad lietuvis yra lie
tuvis, o ne lenkas ar rusas, kad 
Lietuva jo žemė, o ne svetimų 
atėjūnų. Iš piliakalnių ir mil
žinkapių, iš senų dokumentų 
ir liaudies dainų bei pasakų ke
lia tą užmirštą tiesą. Kelia, ro
do saviems, žadina viltį... Ir nuos 
tabus dalykas: svetimųjų mari
nama tauta, pasirodo, turi pakan 
karnai gyvybinių jėgų ir didelį 
norą gyventi, šios jėgos netrun 
ka pasireikšti kitais lietuviškais 
laikraščiais, knygnešių pasiau
kojimu, savanorių žygiais, nau
jai atkurta nepriklausoma vals
tybe. O kibirkštį iškėlė, pradžią 
padarė tie kuklūs Aušros spindu 
liai. Vergovės naktyje jie išpra
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Sovietų psichiatras Ernestas 
Akselrodas, anksčiau KGB sau
gumo policijos tardytas dėl jo 
santykių su dabar kalėjime sė 

enciklopedi Į dinčiu disidentu Anatolijų ša- 
pobūdžio informacinę knygą! ranskiu ir dėl jo susitikimo su

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta 1923 metais. ' TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyt!.

i-reikėjo išsikovoti sunkioj ir ne
lygioj kovoj. Kovoje pirmiausia 
teko apginti pačią teisę egzistuo
ti, išgelbėti t .s dvasines ir mo 
ralines vertybes, kurios palaiko 
tautų. Valstybė, laisvė ir pulit r.is 
savarankiškumas imperia'istinių 
kaimynų buvo seniai sunaikin
ta. Krašto ūkio tvarkymas ir 
daug materialinių gėrybių buvo 
svetimųjų rankose. Negana tu. 
lietuvių tautos pavergėjai sten
gėsi sunaikinti ją pačią kaip

I tautą. Jau buvo palaidota jos is 
Į tori j a, iš tautos atminties ištrin 
tas savo valstybės ir savaran
kiško gyvenimo prisipiinimas.

(Elta)

Ji

Į<Įi>įwayv8!t i ■ »«■

sioe
Galima taip pat uHItakyfl paltu, atsiimtu* arba moewy ©rdąrt prk 

nurodyto* kainos pridedant 50c. peraluntimo lllaldoma,

i Tamsi, .gūdi, beviltiška naktis 
, gaubė Lietuvos padangę. Jau vi 
są šimtą metų Lietuva vilko 

(kietą, sunkų Maskvos jungą. Ne 
j sėkme baigėsi pastangos ištrūk 
ti iš Rusijos imperializmo replių 
Napoleono karų metu, buvo pra
laimėti abu 1831 ir 1863 metų 

į sukilimai. Bajorija visiškai pra 
GUž mėnesio Belgrade susirinks 1 rado politinės npriklausomybės 
>35 Helsinkio susitarimus 1975 viltį ir, susižavėjusi lenkų kal- 
pasirašiusių- valstybių atstovai, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ats nuo liaudies. Neraštingų kaimie 
■tovų Belgrade nebus. Deja, Lie
tuvoje ir kituose. SS valdomuo
se kraštuose persekiojimas — 
.kratos,; tardymai, laikymas kalė 
įįmuos ir i»i<±iatrinėse Įigoni- 
pėse—• žiaurėja.
s: Sujudom; sukrutom laisvuose 
kraštuose gyvenantieji lietuviai. 
Istėįgėm Liętųviiį žmogaus tei
sių komisiją, rašom spaudoje, 
kalbamradio,.siunčiam laišikams beliko pasidalinti paskuti 
kis ir.teĮėgramąš, rašom memo-Į nį “pomirtinį” palikimą — neį 
tandumus, ruošiamės ’ demons

Argcnne National Laboratory 
netoli Lemont, III. pranešė, kad 
radio aktyvių kritulių debesis, 
sukeltas Kinijoje rugsėjo 17 die 
ną atominiu sprogdinimu, penk- 
ta<lie- i rasiekė Tinojų, bet pers 
pėja, ka 1 “nėra rė klio bėgti į 
s’ėpt iv"”. nes tie krituliai yra 
tiek mL ai, kad be1, eik negalima 
susekti t ■:<i visiškai renavojin- 
gi ’ ■' < r..t r:;3 be kt. tiria vari-

konferencijoj buvo tik mėgina
ma iškeltLSS barbarišką pai- 
ėhiatrinių ligoninių naudojimą 
politinių kalinių sveikatai nai
kinti ir kankinti. Honolulu pe
reitos Savaitės konferencija, ku ties 50-čio proga) 
yioj ąlyvąvo apie 4.<XK) psichiat
rų iš 63 kraštų, priimtos dvi 
(Didžiosios Britanijos karališko 
ęios psichiatrų kolegijos ir Ame 
Tikos psichiatrų sąjungos) rezo
liucijos, pasmerkiančios SS psi- 
phiatrikos piktanaudojimą ne li
gonių gydymui, bet politiniam 
tikslam. ■ ' ■ ■ ■

paskutinių 90 
lulktoi darbus 
Ijoa Draugija.

ptomas Chlcagou atvažiavęs

viso buvo U 
ir 314 veli , ______
n socafllstinių. laisvamaniškų ir

pirmas Chlcagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
snorganlnotos šalpos draugijos, statytos baž- 

", 41 teatro draugija, 48 
lesnių fanonlų biografi-

mokyUoa, skaityklos, ban-

IVcrtattajl Ht knygų Įsigyti, prašomi parašyti čdj arba Money
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jais kenksmingą rašinį. Anksčiau buvęs Draugo madera- kaip marijonai, pasistatę ųiūro namus iš sūkiai dirban- 
torius buvo drąsesnis. Clevelandan suvažiavusiems atei- čių dypukų, leisti išniekinti lietuvišką šeimą? Jie negali 
tininkams jis aiškiai pasakė, kad marijonai padarė klai- suprasti, kaip Baronas, davęs įvairiausias klasifikacijas' 
dą. Jie atspausdino romaną, kurio ne tik marijonai, bet šiai lietuvių gėdai, neinate romane moralinės problemos? !

* Be romano iškeltų neramių problemų, jie nesupranta,! 
kaip Baronas, pajėgęs atsispirti pakusai, ėmėsi ginti ne
apginamą dalyką?
valdžios policininkas detektyvas? Jie negali suprasti,
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Bando teisinti nepateisinamą
Rašytojas Aloyzas Baronas, mėgęs pagvildenti ka

ro meto sukeltas moralines problemas, buvo įsitraukęs į 
marijonų leidžiamo dinraščia redakcijos darbą. Jis gana 
vykusiai tvarkė vietos žinias, o retkarčiais parašydavo 
vieną kitą prozos dalykėli. Kai marijonai iš krikščionių 
demokratų veikėjo Leonardo šimučio atėmę dienraščio r 
redagavimą ir perleido jį frontininkams, kartu -su redak
cija jiems buvo perleistas ir rašytojas. Naujai atsiradu
sioms moderatiriams jis labai daug padėjo ne tik įsistip
rinti, bet ir paspardyti sukniubusį kuiną.

Jis padėjo frontininkams, bet, atrodo, kad jis vis dėlto ■ 
negalėjo susigyventi su visomis jų skelbiamomis minti-; 
mis apie jų užimtą politinę liniją, apie lietuviškų orga
nizacijų griovimą, apie partijų niekinimą ir net sovieti
nės propagandos įsileidimą į svarbius katalikiškus cent
rus. Tegu gerokai suvėluotai, jis vis dėlto, pasmerkė so
vietinių filmų rodymą jėzuitų centre. Jeigu jis būtų turė
jęs drąsos ankščiau viešai pareikšti tas savo mintis, ku
rias jis prieš porą savaičių paskelbė Drauge, tai Chica
gos katalikai būtų išvengę daug bereikalingų -nesusipra-. - 
timų. Ramojui būtų nereikėję rašyti tokią netikslią infor 
maciją, o ktm. Keziui būtų nereikėję viešai tvirtinti ne
teisingą dalyką. Žurnalistas būtų išvengęs žurnalistui 
nederamo darbo, o kunigas būtų neturėjęs pasielgti ne-; 
kunigiškai. Nebūtų jokio reikalo išgyventi karčių valan-j 
dų katalikų delegacijai, nuėjusiai prašyti kun. Kezio ne
daryti to, ko iki to meto lietuviai jėzuitai ne tik nedarė, 
bet dar ir smerkė. Baronas laukė dešimt mėnesių, kol 
prašneko tais opiais klausimais. Geriau vėliau, negu nie
kad.

Baronas ir vakar prašneko visiems katalikams la
bai nemaloniu klausimu. Jis nemalonus ne tik katali
kams, bet visiems lietuviams. Tiktai šį kartą jis buvo 
įkinkytas ne savo pozicijai išdėstyti, kuri skiriasi nuo 
frontininkų iki šio meto skelbtos pozicijos, bet jis papra
šytas apginti neapginamą dalyką. Jeigu moderatorius bū 
tų turėjęs pakankamai pilietinės drąsos, tai jis pats bū
tų pasiėmęs plunksną ir pareiškęs, kad jis padaręs klai-

ir aršiausieji jėzuitai neturėję spausdinti. Panašiai pasi
elgęs netik Draugo moderatorius, bet ir geriausiai reda
guojamo katalikų savaitinio laikraščio didelėm puiky
bėn iškilęs redaktorius? Jis taip pat leido girti peiktiną 
romaną. Iki šio meto ir jis neturėjo drąsos prisipažinti 
prie redaktoriui nedovanotinas klaidus.

Patys galingiausieji vadai tyli, bet jie leido rašyto
jui Baronui bandyti sumažinti .pačius skaudžiausius smū 
gius. Jis parašė Įžangini, kuris ilgus metus bus pavyzdys, 
kaip ne tik nereikia, bet ir nedera rašyti opiais klausi-' 
mais. Kad Barono vartojamas muilas kvepėtų, jis pra
neša, kad jau paruoštas ir paskelbtas naujas konkursas, 
ir netrukus bus siunčiami pačių geriausių tremties rašy
tojų darbai naujai vertintojų komisijai, kad bus skiriamos 
naujos premijos ir bus spausdintas 27-tas romanas. Kiek
vienam literatūrą mėgstančiam žmogui žinia apie naują 
kankursą yra maloni, iš tolo kvepia. Kad tas kvepėjimas 
dar labiau Įstrigtų Į žmogaus sąmonę, jis pakalba ir apie 
muziką, leidžiančią žmonėms sumažinti įtampą visą die
ną dirbusiems smegenims. Jis Įtikinėja, kad žmogui rei
kalingas poilsis, kad nereikėtų studijuoti filosofinių klau 
simų ir neklausyti žinių apie sportą ir kt Štai kaip Baro
nas muiluoja: •

“Kaip jau skaitytojai pastebėjo, šimetinis Draugo 
premiją laimėjęs romanas yra detektyvinis. Tiesa, 
nėra mūsuose tokio turinio romanai naujiena, tačiau 
tam tikra prasme sukelia diskusijų, ar verta tokio
mis temomis rašyti. Tokių romanų angliškai yra dau 
gybė, tačiau šis romanas kiek skiriasi, nes jis nėra, 
kaip sakoma, kriminalinis romanas, o detektyvinis. 
Kriminaliniame romane vyksta nusikaltimai, o čia 
tie nusikaltimai tėra labai riboti, jie teminimi tik 
tiek, kiek reikia to nusikaltimo susekimui/.. Taigi ro

j PATARIA N1 OADARBIAUTI
SU MASKVOS AGENTAIS

(Tesinys)
Te^ul jie nelaižo okupantui

jaus-malonių ar privdegijų savo 
atsčiai. Okupantas tik daug ža-

taktika apgaudinėti visuomenę 
ir valstybes kad tik daugiau ka
bintus! ant okupanto propagan 
dinės ir apgaulingos “meškerės” 

Komunizmas yra pastatytas 
ant milijonų, pavergtų tautų kau 
lų, su pagalba kalėjimų, konęla- 
gerių ir Sibiro taigų tundrų.
Okupantas, dabar Lietuvoje pa 

vergęs tautą ir jai uždaręs bur
nas jaučiasi, kaip tikras ir tei
sėtas to krašto šeimininkas. Tik 
vieno dalyko okupantas negali 
padaryti, tai mūsų išeivijos lais 
vinimo veiksnius sustabdyti ir 
juos panaikinti. Kad jis turėtų 
tokią galią, tai visus Lietuvos 
išeivius sugrūstų Į Sibiro tund
ras ir nupūstų nuo žemės pavir
šiaus, kad neliktų jokios išeivi
jos žymės.

x Okupantas sugalvojo naują 
mane vaizduojama,- kaip nusikaltimas aiskinamąs. ka<3 išeiviją suskaldytų iš 
Tačiau yra žmonių, kurie ir tuo nusikaltimu aiški-.
nimu nėra patenkinti, nes esą šiandien, kada veda
ma kova už programų su nusikaltimais ribojimo te
levizijoje, nėra reikalo jų vaizduoti'televizijoje. šian’ 
dien, kada laikraščiai-pilni įvairių kriminalinių, tie
siog neįtikėtinų atsitikimų ir stulbinančių žiauru
mų, norisi bent beletristikoj nuo jų atitoltu Tačiau 
šiaip ar taip yra pramoginė literatūra, kaip yra pra- 

• moginė muzika arba net vadinama poilsio, pramogi
nė arba humoristinė- poezija”. (Draugas, 1977 m. 
rugs. 22 d., 3 psl.). ..;rr; - '
Marijonų išleistą ir premijuotą pornografinį romą-

. ir kovinga, kad peštūsi tarp sa
vęs ir silpnėtų. Tai okupantui 
labai palengvėtų išlaikyti Lie
tuvos okupaciją. Okupantas su
galvojo visokius kultūrinius ry
šius ir kitokius bendradarbiauti 
išeivijai su okupantu ir jo tar
nais — ėnkėvedištaisl 'Tam rei-

VHniųje j steigė Kapsuko li
tuanistinius kursus dėl išeivijos 
jaunimo mokyti lietuvių kalbos 
ir kita, kad išeivijos jaunimą 
galėtų paruošti komunistais ir 
jų agentais ateičiai.

Kodėl okupantas nesteigia kur j draugijos agentai ir visokį ben- 
sų tremtinių vaikams Sibire, ku l dradarbiautojai, tai pradėjo le
nų ten tūkstančiai nemoka net|fuvių išeivijoje kilti erzelis ir 
žodžiu lietuvių kalbos?

Kodėl panaikino visas lietu
viškas mokyklas Gudijoje, kur 
yra ištisi kaimai ir rajonai gy
venančių grynų lietuvių, o mo
kyklos nei vienos.

Kas nori mokytis lietuvių kal
bos ir važiuoja į okup. Lietuvą 
mokytis, tam daromos visokios 
kliūtys, kad nebūtų priimti 
okup. Lietuvoje. Karaliaučiaus 
srityje dabartiniu laiku gyvena 
lietuvių apie 40 tūkstančių, o 
mokyklos nėra, kur mokytų lie
tuvių kalbos.

Ar dabar aišku, kiek okupan
tui rūpi lietuvių kalbą išlaikyti 
jo valdomose teritorijose, o rū
pinasi išeivijos jaunimo lietuvy-

Kuomet pradėjo lankytis Ame 
rikoje iš Vilniaus “Tėviškės*

! griauti Altą Vliką ir kita. Tai 
pasekmės bendradarbiautojų su 
okupantu, kaip įvyko skylirias 
L. B-nės veikloje ir atsirado 
(R) B-nė su naujais savo sy- 
riais.

Tad būkime labai atsargūs su

tiltų statytojais su okupantu.
j MesiųsKime jaunimo į v uniaus 
kursus, o vaikų j pionierių sto
vyklas. Vardan nepriklausomos. 
Lietuvos ir laisvos mūsų tau
tos, tegul klėsti mūsų tarpe ne
sugriaunama brolybė ir vienybė !

J. Kreivėnas
(Pabaiga)

Okupantas visuomet ir .visur - Amerikoje yra tik 4 rūšys
rūpinasi,. tik tokiais klausimas, nuodingų gyvačių: barškuolės, 
kur yra naudinga tik jam vie- vandeniniai mokasinai, varia
gam, o ne tautoms. galvės ir koralinės gyvatės.

URANE SAVINGS and Loan Association
įritės” v draugija} Jcuriai vado-. 
-vaujarparskla.yęš lietuvis rūsm 
armijos, generolas -Petronis. Jis 
turi nemažą skaičių savo, žinio
je agentų ir propagandistų,'ku

tuščiais terminais ir bandyti pateisinti nepateisinamą rių pagalba verbuoja ir prbvo- 
na poilsine literatūra, bando dangstyti jį humoristine f i- kuoja išeiviją užsienyje ir ją 
losofija, aiškina, kai ne kriminalinis romanasj bet tik de-1 skaldo iš vidaus. .
tektyvinis, bet gana tikslias detektyvines informacijas tu-1 Ta organizacija mūsų lietu- 

I viams išeivijoje yra labai pavo
jinga. Su jais reiškia turėti ko 
mažiau reikalų ir pažinčių. Ji 
per savo agentus mūsų išeivijai 
yra pridarius* nemaža žalos dėl 
laisvinimo Lietuvos. Jos dėka 
Chicagos buvo išleistas mokyk
loms vadovėlis “Nameliai Brau 
gus”, kurie savo suklastotais 

Baronas bando Draugo skaitytojus Įtikinti, kad por-'vaizdeliais suniekino Lietuvos 
x -- -< - - - i nografija yra poilsinė literatūra. Ar jis nežino, kad ne nepriklausomybės laikotarpio gy

dą, Įžanginiame pagyręs neskaitytą romaną. Jeigu būtų} vienas katalikas, perskaitęs “Sauja skatikų”, miegoti ne- ?'enimo ardavo žemą 
paskaitęs, tai nebūtų_raginęs skaitytojus skaityti nemo- galėjo?- Jie negalėjo suprasti, kaip vienuoliai galėjo leis- ]y4 kkultūraXai^
ralų, nedorą, politinių atžvilgiu lietuviams visais atve- ti romaną, kuriame svarbiausias didvyris yi'a sovietinės davo labai ankšta

rintis rašytojas nedrįsta pasakyti, kuris tą didžiausią} 
kriminalą padarė. Reikalas visai kitaip atrodytų, jeigu 
nusikaltėlis pats prisipažintu, o jeigu jis neturi drąsos 
tai padaryti, tai naujos rūšies literatūriniam detekty
vui, nereikėjo bandyti nusikaltimą dangstyti įvairiais 
tuščiais terminais ir bandyti pateisinti nepatėsinamą 
dalyką. Z

rw-sg

B. R. PIETKIEWICZ, Pres. ' '

47.and Rockwell Street. Tel. LAfoyefte 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMORTTJAMS .

Mokama 4 mėty 
Certif jkatams.

Mažiausia $5,000 
ar daugiau.

Mokama 1 'metę 
€er+lakatams.

MažUvsU $1,000 
ar daugiau.

V ACCOUNTS
Taupmenos padėtos į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 

10-tos ’dienos, duoda pelno dividendą už visą mėnesį. 
DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak , 
Antrad. ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šešta
dieniais 9:00 ryto -^12:00 dienus. Trečiadieniais už- 
daryta. ■ ‘

^ALGIRDAS GUSTAITIS

Ką Egiptas pasiekė per 2.00(X metų?
Įspūdžiai po kelionės Egipte

Palieku Ispaniją
(Tęsinys)

— Kad priklijavo pašto ženklus ant atvirukų?
— Man visiškai nereikia tokio patarnavimo, moku] 

užsiklijuoti!
— Bet, pone, jis jau užklijavo.

Kągi, ręikėjo “patepti”.
Ir tas lininis siūlosi įmesti į pašto dėžutę, esančią, 

prie pat viešbučio durų.
— O no. — sakau. Duoki atvirukus man. Aš pats 

moku įmesti į laiškams dėžute.
Išvykstu

Gerokai prieš sutartą laiką atsikeliu (viešbutis pa
keldavo tik apytiksliai), susidedu pagrindinius daik
tus. Eimi pavaĮgyti. Grįžęs pabaigsiu, rašinėdamas 
lauksiu kelionių atstovo, kuris turi nuvežti į aerodro
mą, sutvarkyti vietinius formalumus.

Belipant po pusryčių pamatau uždususiai belaks
iantį kelionių įstaigos atstovą.

— Skubėkite, skubėkite! — šaukia griebdamas už
rankes. ■ ,

i-ai.i.... tikriausiai prasidėjo naujas karas prieš Į
žydus. Bet <1, visko paklausiau:

Kodėl skm. ’i? Ar prasidėjo karas?
Ohh, mums reikia skubėti Į aerodromą!

s

I — Kodėl skubėti, dar trys valandos iki išskridimo, rių?, 
o mašina nuvyksime per valandą, ar ne?

— Nuvyksime per pusvalandį, bet vistiek reikia sku
bėti, labai skubėti! «

• Ir jis, vis dusdamas, bėgte bėga aukštyn.
— Kur jū bėgate? Mano kambarys ketvirtaine aukš

te, ne penktame.. x
— Kaip tai ketvirtame? Oo, todėl jūsų neradau penk

tame. Nesvarbu, skubėkime, skubėkime!... j
Atidarius kambario duris jis tuoj išdrožia:

— Duokite man septynius svarus, kurių penki man 
už patarnavimą, du už taksį.

Atsakau, kad nieko neduosiu, viskas apmokėta 
iš anksto. Ir paklausiau, kpdėl jis prašo, ar to nežino?

Atlyžo. Ima už rankos, sako tiktai taip, viskas tvar- i 
koje jei nenoriu mokėti.

Nuvykus į aeridromą mane perdavė kitam asme
niui, moteriai. Toji sakosi skirta man pagelbėti sut
varkyti visus formalomus ir veda prie Lufthansa lėk
tuvų kompanijos. Sakau, kodėl čia, aš skrendu švei
carų lėktuvu. Ir patariu jai palikti mane vieną, jei to
kia tėra gidė. Ji atsiprašo ir veda prie Swissair lėktu
vų įstaigos langelio. ,

Pasakau pavardę, paduodu bilietus. Sakau, noriu 
pranešti, kad esn čia ir patvirtinti anksčiau padarytą} 
skridimo rezervavimą. . I

Tarnautojas žiūri, varto lapus.
— Labai gaila, bet jum skridimas nerezervuotas.
— Kaip tai! Kelionių įstaiga Misr rezervavo.

| — Ne, niekas nerezervavo, niekur nėra jūsų pavar- 
Idės. Bet turime viejų ir mielai pa imsime į norimą lėk
tuvą. Pageidaujate rūkančiųjų ar nerūkančiųjų sky-

n1 ■ . . . -u;
šimtus užsienio pasų. Kiek žmonių gali būti įvelti į b#» 
dą?

Jis ir jo padėjėjai šypsosi . ’ ' f
Kas iš to. Ką rekštų vieno pakeitimas prieš dešimt: 

milijonų egiptiečių? kas ir kaip juos auklėjo paskuti-' 
niais dviem tūkstančiais metų? |

Nesunku išmokyti vairuoti mašinas, plaukioti lai-

— maloniai kalbėjo šveicaras.
Nerūkančiųjų. Jeį galima prie lango.
Gerai, čia jūsų vieta, nerūkančiųjų ir prie lango.

' Labai ačiū už pasirinkimą skristi mūsų lėktuvu, linki
me geros kelionės! ‘

Mano gidė vis dar stovi, patenkinta šypsosi, kad 
viskas tvarkoje.

<— Klausykite, nei jūs, nei niekas iš jūsų įstaigos vais ar vaikščioti uniformuotiems. Bet sunku pakeisti* 
’ -■ -■-* • tautos galvoseną, jos kultūrinį, moralinį, sąžiningumo,;

alsakomybės, darbingumo, pareigingumo jausmus.
Egipte buvau 1977 m. gegužės 9-14 d.d.

(Pabaiga)

man nerezervavo skridimo! O visus kelionių bilietus 
buvote beveik prievarta atėmę. Kodėl jūs tokie net-

— Aš nežinau. Dovanokite^ bet kas nors padarė klai-

— Klausykite, eikite namo ir pasakykite kaip buvo. 
Gerai?

— Leiskite jums parūpinti išskridimo vizą, — ma-

Ji paduoda. Greta palaukiu. Grąžina,'linki geros 
kelionės. Atsipalaiduoju nuo tokių gidų.

Pereinu paskutines sargybas, nieko netikrinan
čias, atsisėdu laukiamajame. Yra daug laiko. Pasiimu 
užsienio pasą. Atsiverčiu pasižiūrėti paskutinę Egip
to antspaudą išvykstauL

“Pasiutimas, vakar dienos data!” Taip, jie įans- 
paudavo vakar datą! Kur būsiu praleidęs dieną, jei

I paklaustų Graikijoje?
Grįžtu prie vizų langelio. Parodau uniformuotam' 

Egipto pareigūnui, prie jo dar du asmenys stovi.
• Tai niekis. Mes įrašysime šios dienos datą.

' Ir kaip niekur nieko cheminiu paišeliu pakeitė... |
Sakau, dėl tokios klaidos jis turėtų būti tuoj pat 

atleistas, šiandien jis klaidingai bus suanspaudavęs
>

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

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So.Pulaskr Rd. (Crewford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei nea^sJiep a, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valio, Medical Cantor 
bbO SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DU. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

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

Kas antrą šeštadienį 8—3 vai. 
Tel.: 56^-2/27 arba 562-2724

; Rex: Gt 8-0873

DR. W. E1SIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

ginekologinė chirurgija 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Vaiauaos pagal susitarimu. Jei neat- 
siuepia, skambinti Ml 3-GuO).

TEL. — BE 3-5o93

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
arEClALYBE AKIŲ LIGOS 

3^07 West )03rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

OrTOMETRJSTAS
Kalba LiEiuviSkAl z

261o W. /i St. Teh 73/-5147
TiKrina alas Pritaiko akinius ir 

“contact* lenses”’
> Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

> INKSTŲ, PŪSLĖS'IR 
PRqoTATqS CHIRURGIJA 
koDc WEST 63rd STREET 
Vai. anirad. 1—4 popiet,

VT1SO teief.; 776-28o0 ...
Rezidencijos telef.: ‘t‘to-5545

1»K. Vi T. TAURAS 
Į GYUrrOJAS IR CHIRURGAS 
Benuro praktika, spec. MOT ERŲ ligos, 
j vr.sas XVO2 WcS P 5^H -S tRfch T,, 
į let; HE

LIETUVOS OKUPANTO NUŽUDYTŲ
LIETUVIŲ SĄRAŠAS

Pirmosios <Ykupacijos metais sovietų karo jėgos ir saugu
miečiai areštavo ir be jokio teismo žudė Lietuvos gyventojus, 
va stybės tarnautojus ir inteligentiją. Sąrašus 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.

('Lęsinysi s'traukiajriių bolševikų sušau-
138. Lenkauskas Kostas, 1941 Lietuvoje.

mt. birže’io mėn. 25 d. nužudy
tas Pravieniškių priv. darbo sto
vykloje- ‘ y *

139. I ėrtkauskienė, 1941 mt.
birželio mėn. 26 d. nužudytą į*ra 
vieniškėsei /y i. -

140. tėvūnas, karininkas,
1941 mt. birželio mėn. ŽS d. be- 
ri^aukiančių bo’šev&ų buvdnu.^ M&rfynėlis Jonas 
žudytas tie Ašm^. su§audytas Kamajuose. . .

141. Lileikrs, Vytautas, NK-į 155 - Maskalenkb petras, NK- Ra.įV11

151. Marinkevičius, nužudy
tas Vilniuje.

1521 Markelis Pranas, besi
traukiančių bolševikų nužudytas 
Zarasuose.

553. Markoliūnas, bes itra u- 
kiančiiį bo'ševikų nužudytas, Za
rasuose, (1941 mt. birželio np

VD areštuotas ir kalintas Tel- 
šių kalėjime, nužudytas Rainių 
miškelyje.

142. Longinas Mikas, NKVD 
areštuotas ir kalintas Telšių ka 
Įėjime, nužudytas Rainių miške 
lyje.

143. Lukauskas Pranas, NK
VD areštuotas ir kalintas Tel
šių kalėjime,, nužudytos Rainių 
miškelyje,.,

144. Makalauskas Liudas, NK 
•VD areštuotas ir kalintas Telšių 
kalėjime, nužudytas Rainių miš 
kelyie.

14o. Lukošius, besitraukiančių 
bolševikų buvo sušaudytas Se
doje.

146. Lukošienė, besitraukian
čių bolševikų buvo sušaudyta 
Sedoje.,

147. Lūkštaraupis, bolševikų 
nužudytas Sedoje.

148. Mačiulis, gydytojas, be
sitraukiančių bolševikų ir jų 
agentų nužudytas Panevėžyje, 
k 149. Makalauskas Liudos, NK 
VD areštuotas ir kalintas Tel
šių kalėjime, nužudytas Rainių 
miškelyje. j"

150. Malinauskas Adolfas, be

i

ir pema. 2-4 ir 6-8 vaL vak« Sestadie- 
įmais ^4 vaL popiet ir kitu laiku

. pagal susitarimą.

ORTHOPEDAS-PROTEŽiSTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban- 

• amai. Speciali pagalba kojoms.
Larch. Supports? ir L t.

JOSE RIBERA, .ispanas Verkiantis filosofas

VD areštuotas ir kalintas Tel
šių kalėjime, nužudytas Rainių 
miškelyje. į Radviliškyje.

156. Mataitis, NKVD areštuo
tas ir kalintas Kauno kalėjime.
Nužudytas. - , . - z

157. Maciukas Antanas, ka
rys, bolševikų sušaudytas Pa
bradėje už kontrrevoliucinę veik 
lą Raudonojoje armijoje.

158. Meilūnas X. ' 
sušaudytas. Kama juosė.

MOS PARCELS EXPRESS

^wavaviW.vawwawavavaw.vaw.vawava

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jis yra man pasakęs: Gana tau mano malonės, nes mano jėga tobu
lai pasireiškia silpnumą. Todėl aš mielu noru giriuosi mano silpnybė
mis, kad Kristaus jėga gyventy manyje" — 2 Kor. 12:9.

Brangūs prieteliai, tikėkime, kad ištyrimai, persekiojimai ir sielvartai 
ateina j mus Dievui leidžiant, mūsų naudai. Žinokime, kad Tas. kuris rody
damas savo meilę, priėmė mus, suteikė mums dalį savo šventosios- dvasios ir 
pavadino savo sūnumis ir dukterimis, žino visus mūsų reikalus ir rūpinasi jais, 
ir dėlto leis ateiti ant mūsų tik tokiems patyrimams ir pagundoms, kurios 
tarnaus mūsų aukščiausiai gerovei. Jėzaus Kristaus Apaštalas Povilas, kuris 
labai daug kentėjo, dar sako: “Todėl aš .turiu pamėgimą savo silpnybėse, 
niekinimuose, varguose, persekiojimuose ir priespaudose dėl Kristaus”.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mh 
rvsieji? Į tą klausimą atsako knygutė ''Viltis po mirties'’, kurią gausite ne- 
mokamai. Rašykite: • . -

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

163. Milašius (tėvas) dužu-; kalintas Kauno NKVD kalėji-
dytas besitraukiančių bolševikų me, iš kur, nugabenus j NKVD 
. .......... * . ; rūmus tardymui 1914 mt. birže- z

164. Milašius (sūnus) nužudy! lio mėn. 12 d. buvo tardytojų 
tas besitraukiančių bolševikų (užmuštas.

178. Paltarokas, nukankintas
165. MiBus Jonas, kalintas Tel; besitraukiančių bolševikų Sedo- 

šių kalėjimęj nužudytas Rainių jė.
miškelyje. ' ‘ 179. Parfijanavičius Zigmas,

166. Montvydas Antanas, NK NKVD areštuotas ir kalintas
VD areštuotas ir kalintas Telšių I Telšių kalėjime, nužudytas Rai -i _ i ♦ • _ 2..’—-3 r  r__ _ * ‘ iį Ali AX<£ J J

‘ 180. Pašakarnis, karys, besi
traukiančių bolševikų sušaudy
tas 1941 mt. birželio mėn.

181. Pašakarnis Stasys bužu 
dytas 1941 mt. birželio mėn. 
26 d. Pravieniškėse.

182. Pašilys Ignas, pulkinin
kas Itn., NKVD areštuotas ir ka 
lintas Zarasų kalėjime, kur be
sitraukiančių bolševikų buvo 
nužudytas. ir

183. Paukštys Jonas, tarnau-

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai %

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

kalėjime, nužudytas Rainių miš-; nių miškelyje, 
kelyje. 3. '

167. Motuzas Vladas, NKVD 
bolševikų areštuotas ir kalintas Telšių ka

lėjime', nužudytas Rainių miš-
159. Melionas, bolševikų su-kelyje. -

šaudytas Kamajuose. •' 168. Natkevičius, besitrau-
160. Meilūnas A., - bolševikų jdanchj bolševikų nušautas Kud.

sušaudytas Kamajuose. Naumiestyje. -
161 Mickus Kostas, inžinie- 169. Navakas, besitraukian- 

rjus, NKVD areštuotas ir ka- čių bolševikų' 1941 mt. birželio 
Įimtas Zarasų kalėjime. Bolše- niėn. 25 d. žiauriausiomis iprie- 
vikams traukiantis iš Zarasų įr monėmis nužudytas ties Biržais. ___
likviduojant kalėjime kalėju- 170. Navickis Jonas, kunigas, .toj^'arZtUotes ir kllintafzl- 
sius politinius kalinius lietuvius, Viekšnių klebonas, žiauriaūšio- 
Mickus bandė pasišalinti, bet čia mis priemonėmis buvo nužudy- 
buvo sužeistas, p po tp dviem, tas besitraukiančių bolševiku 
pistoleto šūviais į galvą nųkūši-' Viekšniuose.
tas! ' - 17L Nenjčiauskas, buv. Luo-

162. Mikšra Juozas, 194T mt. kės valsčiaus savivaldybės sek 
birželio amen; 26 d. nužudytas retorius, kalintas Kauno NKVD 
besitraukiančių balševikų Pra- kalėjime, iš kur, prasidėjus ka- 
vieniškėse. • • -, rui, buvo išgabentas ir bolševi-

t kų nužudytas Červenėje.
' 172. Noreika., ' besitraukianti ų

bolševikų, nužudytas Kretingoje.
; 173.' Norvaišas^Motiejus, NK

VD areštuPtasr ir'-kalinta Telšių
■ < z g* kalėjime,-liužudytas Rainių miš'

kelyje. ;į?. .į
174. Opulskis, Lietuvos kariuo 

? menės majoras, NKVD areštuo
tas ir kalintas Kauno NKVD ka 
įėjime, iš kur. prasidėjus karui, 
buvb: išgabentas ir balševikų 
nužudytas. Červenėje.

1,75. Pabarčius Vaclovas, NK 
An? areštuotas į kalintas Tel
šių kalėjime, nužudytas Rainių 
miškelyje.

176. Pakalniškis Liudas, ka
lintas Telšių kalėjime, nužuly- 
tas Rainių miškelyje.
177 Falkauskas, -areštuotas ir

I

rasų kalėjime, sušaudytas besi
traukiančių bolševikų. _

184. Paulauskas Kazys, NK
VD areštuotas ir kalintas Tel
šių kalėjime, nužudytas Rainių 
miškelyje. į

185. Petkevičius Liudvikas,. 
NKVD areštuotas ir kalintas 
Pravieniškių priv. darbo stovyk. 
loję, kur besitraukiančių bolševi- ; 
kų 1941 mt. birželio mėn. 26 . 
d. buvo nųžudj^tas...

18S. Pettniūnas _Jonas, 1941, 
mt. .birželio mėh. 23 d. nužudy- i 
tas besitraukiančių, bolševikų: 
Zarasuose.

(Bus daugiau)

EUDEIKIS

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

4605-07, So- HERMITAGE AVENUE
Ter; TAnk 7-1741 -1742

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TlTrOMOBILIAMS PASTATYTI

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO .ĮSTAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CON’DITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telet: GRovehffl 6-2345-f

’.USIRINKEHŲ
ir

Telef.: TOwnhall 3-2108-3
i

<*

■ raPERKRAUSTYMAI

I

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

i

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Apdraustas perkraustymas 
ii įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

Tel.: 612-432-7083,
Tel.; AL 4-5456

135 W. 14 4t. CH 3-2583
389 West Broadway 268-0068

' 1

IVVU>

ANTANAS M. PHILLIPS
TUMAS Ui LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

2850- West 63rd St, Chicago. 111.60629 
Telef.: PRospect 6-50&

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telfonaf: PR 8-0833 ir Pit 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene ŪrlshuT 

krautuvė.
the baisy store 

9918 Southwest Hwy 6ak Lawn 
Tel. 499-1318

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

,------------- ----- --------
SOPHIE BARČUS
RADUO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos ii WOPA, 

1490 kil. A. M.

Lietuvi v kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— L00 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vai. ryto. (

Vedėja Aldona Daokus

Talef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

—

CORPORATION
Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kiiri per daugelį metų skubiai 
tiksliai aptarnauja savo skaitlingų klijentūrą, siunčiam

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ,
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TCKSTANčlAr KLUĖNTŲ PATENKINTI.
visi ŠKJMWIĄ1: apdrausti.
GARANTUOTAS*, SKUBUS IR TIKSLŪS

~ PRISTATYMAS. ' -
*

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairiu aukš
tos kokybės' prekių prieinamomis kainomis.

- Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
VynSūSK'jė įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-ves)
FLOOR 21st.

NEW YORK, N. Y. 10022. 
Tell: (212) 758-1150/1

S R Y R 1 A 1 :
APPLE-VALLEY, Minn. 55124 7707—147 St. 
NEW YORK, N. Y. 10003 45 Sfeeond Avenue
NEW YOKK, N. Y. 1001) 
So. -BOSTON, Mass. 02127, ---- --------- --------------- ,
BRIDGEPORT, Conn., 06610, 1880' Seaview Ave.—Tel.: 203-367-2863 
BurrMi-u, n. t, lezGo, «__  ‘_____A
CHICAGO, Itimots 60622, 1___
CHICAGO, Illinois 60629, 2501 WbtT 69 St. 
CLtvELAH«>, OHlb 44134, 
IRVINGTON, g. 07i.lt, 
FORT WAYrtE, Ind. 46808. - 
GRAND RAPIDS MitK. 4V504, 63* 
HACKENSACK, H. Y., 07601 — 11:

Ik. 6-ZO24 
B R 8-6986 
WA 5-2737 

888-1738

Tel.: 432-5402 
I GL 8-2256 

ei;: 201-342-9616 
7 246-9473

241 Kovrth St. FO- 3-0569
Rbute 13 A — T*f.: (Sity 9*9-6742 
Vdu, S. Auerttic Biva.

1329 Boulevard 
698 Sanford Ava.

1214 N. 5tH St.
— 4925 Old York Rd. 
1307 E. Carion Street 

1826 Oivisadero

332 (Gilmore Avenue 
2222 WestwChRago Ave.'

5879'$td« Road 
IOB2: Springrieio Ave. Tel.: 374-6446 
- 1807 SelffiMce Rd. “-L. 

i-3U Orioge St.
_________-GM---.__-3._____ -x 42 Mein St. •- 
HARTFORD, CMn., 06106, 518 Pirk St. 
LAKEWbOu. N. J. 08/ui, 
LEXlNGTdH, N. V, 12452 
LvS MivUaLti, CiehL A.UŽ21 
NEW HAVEN, Conn. 06511, 
NEWARR. ft. J. OFHft, 
PASSAIC, ft. J. 176 Market Street 
PMlLAJCLPRlA, Pa. 191 A, 
PHILADELPHIA, l»a. 19141 
Pittsburgh. i$?<j3.________________________ .

* San Francisco, c«iif. nu$, i826 oivisadero st i. , 
WAPPINGERS ftrtU, N.Y. liSSO Hidden Hollow Apt*,Tel,:914-197-02161 
i WATERBURY, GdMh., 905 Bank itreet
4 WORCEST1R, HtM». 01610, 144 Millbury Street 
e YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street

aN 1-2*94 
LO 2-1446 

Tel.: 373-8783 
x GR 2-6387 
tel.: PO 3-4818 
TeL: GL 5-9586 

HU 1-2750 
Sts A 4-1571

„____  I
PL 6-6766 
SW 8-2868

Rl 34444
—

Lietuviu Žagarės klubo poatostogi 
nis nariu susirinkimas Įvyks sekma 
dieni, rugsėjo 25 d., 1:00 vai. popiet 
Anelės Kojak salėje, 4500 S. Talman 
Avė. Nariai kviečiami atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti.

Rožė Didžgalvis, rast.

HOW TO CUT AND SEK/E FRESH PINEAPPLE

GOoW TWAT A PLUMP AND FRESH-! 

LOOKING PINEAPPLE HAS FOUND 
A HOME IN YOUR KITCHEN, YOU 
MAY WONDER ABOUT. THE 
EASIEST WAY TO CUT AND SERVE 
THIS pEUCACy.WELL.ITOOULDNT 
BE EASIER.

'0>AY THE PINEAPPLE ON 175 
SID E .WITH A LARGE, SHARP 
KNIFE CUT LENGTHWISE FROM 
THE BOTTOM THROUGH THECROWU.

VO REMOVE THE FHHT, 
INSERT A CURVED KNIFE." 
CLOSE TO THE SHELL ANO 
CUT AU THE AKUND-

Behove me pineapple from both shells, halve 
FRUIT LENGTHWISE. SLICE OFF COKE (TOP PORTIOH) i» 
<F EACH GUARTER. CHUNK FKU1T. PUT SACK IN THE I Ju

IT MAKE* AN ATTRACTIVE SOKlMG MSH

NARIAI:
Chicago*
Lietuvių
Lsidotnvių
OirtKlori^
A. asociacijos

BUTKUS - VASAIT1S
1446 Šo. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. L1TDAN1CA AVĖ. TeL: i Arda 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpnblte 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE ' 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL S74-441G

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1111
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—Ponia Anna Putrimas, gyv. 
Beaver Valley Rauch, Lemont. 
Ill., pratęsdama prenumeratą 
atsiuntė penkinę Naujienų pa
ramai. Jos duktė Jean Misevich 
mums rašo, kad mamytė A. Bu
trimienė greitai bus 83 metų am- 
ž aus, dažna: prisiiftena savo gi
mines ir pažįstamus, gyvenan
čius kitose valstijose bei Lietu
voje. Jos bi laukia ateinant 
Naujienų ir kartu skaito žinias 
bei lietuviško gyvenimo aktua
lijas, džiaugiasi, kad vis atsi
randa naujų skaitytojų. J^an. 
ir Riek Misevichiai yra savinin
kai PME korporacijos, esančios 
I»ckporte. Jie taip pat kartu su 
mainyte sveikina Naujienas, lin
ki joms augti ir stiprėti,, savo 
linkėjimus paremdami $10 au
ka. Dėkui.

pagriduvintus arba skaitytojų 
atsiųstus galinių prenumerato
rių adresus. ■ v.- '

Mykolas Jacevičius—Jason 
iš Australijos ieško savo brolio 
Juozo Jacevičiaus, gyv. Aute- 

• rikoje. lis arba žinantieji apie 
jį prašomi rašyti: Mr. M. Jason, 
2K i Bungat ribiee Rd., Blakstun 
2! IX Aus’ratia, NSW. • ‘ *

— Ponia B. Baranauskas iš An
sonia, < ’.01111., po trumpos' per
traukos vėl tapo Naujienų skai
tytoja.

Vladas Pauža Jr. iŠ De
troito, dalyvaudamas Waterfor- 
do olimpinėse sporto žaidynėse, 
laimėjo aukso medalį už pasiek
tą rekordą sunkumo kilnojimų 
varžybose. Jis pakėlė 470’svarų 
aštuoniolikmečių grupėje. - •

— šiandien, rugsėjo 24 d.,1

W ■

Kauno miesto teatro rūmai

Šokiams gros P. Buikio orkes
tras.

: Veiks turtingas baras. Pradžia 
12 vai. dieną, visi kviečiami at
silankyti ir linksmai pasišokti, 
pabendrauti. Valdyba

i

RUDENINIS BENDRUOMENĖS 
BALIUS

(R) LB Marquette Parko apy
linkės valdyba maloniai kviečia

__— Frank Prūsis iš Calumet 
City, IIL, ilgametis Naujienų rė- 

- įnėjas ir lietuviškos veiklos ve
teranas, visuomet dalyvauja 
kartu su artimaisiais Naujienų 
renginiuose ir kiekviena proga 
paremia jų leidimą. Dėkui už 
penkiolikos dolerių auką, atsiųs 
tą pratęsiant prenumeratą.

— A. šulaitis iš Cicero apy
linkės atsiuntė $5 auką prenu
meratos pratęsimo proga.. Tos 
apylinkės tautietis užsisakė Nau 
j ienas vieneriems metams, bet 
pavardės prašė neskelbti. Ponia 
Marta Naujokas atsiuntė du do
lerius už kalendorių. Dėkui vi
siems- Visi skaitytojai prašomi 
remti Naujienas ir jas platinti 
darant pastangų rasti bent po 
vieną naują prenumeratorių. 
Visi lietuviai kviečiami į jas at
kreipti savo asmenišką dėmesį 
gerai su jomis susipažinti ir pa
reikšti savo asmenišką nuomo
nę jas užsisakant. Platinimo va
jaus proga Naujienos yra siun
čiamos susipažinimui dvi savai
tes nemokamai pagal gautus

tos mylėtojams sudaro nepa
prastą grožį. Skyriaus pirminio 
kas yra Jonas Valauskas

. — Illinois valstijos loterijoje------- ------ - ------- •*
Washington mieste vykdoma gonail2a traukime rugsėjo 22 d. ,fvisuomenę atsilankyti į rudens 
Pabaltieji ų žygio uz žmogaus jajm^jo jg 557 įr 3136, spalva balių, kuris įwks š. m. spalio 
teises demonstracijos. Ruošė. mėlyna Į mėn. 8 d., 7 vai. vakaro, Šaulių
jaunimas, bet nepasižymėjo ob-f į Rinktinės namuose^ esančiuose

t, •• , v j- • < mi Bus pateikta šalta ir šilta va-
Rugsėjo 24 d., sestam, 4:30 karjenfc sesučiy Dr„.

i tyčių trio, ir daug kitų paįvai- 
įrinimų. šokiams gros Antano 
(Markausko orkestras.

Rengėjai: apylinkės valdyba

jektyvumu siuntinėjant prane- jjuZu£qS MĖGĖJŲ DŠMESIUI^l? West 43 street. 
Šimus bei skelbimus spaudai, 
žymiai prisidėdami prie pseu- 
dointelektualų pradėtos prara- vai. p. p. Amerikos Muzikos

■» Pasakyti liesą šiais laikais 
yra puls svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo ko» 
iron ta ei jos, nors dabar daug 
kas non {vesti madą, kad be& 
dradarbiavimss su sovietais yrs 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontacijų > pavergtie
siems ...

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją- ir tolerancijų. .Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos toleruotų ir palikti 
Įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo jr iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviuL 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity 
tojus.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

. Namai, lėmė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

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

■ ■ -yqi — - ■■ -------------------------------------- -

.MŲRINIS BUNGALOW, 3 dideli 
mieg., salionas, natūralus židinys, val- 

Igomasis, vonios, įrengtas rūsys su 
baru ir židiniu, 1% mašinos garažas, 
54x25’ sklypas, į vakarus nuo Kedzie

■ geležies išdirbi-

jos plėtimo tarp intelektualų ir 
žmonių.

— Dr. K- Jablonskis išrinktas 
Illinois Lietuvių Gydytojų ir 
dantų Gydytojų S-gos pirminin
ku, dr. L. Ragas ir dr. M. Tri
makas — vicepirm., dr. O. Na
kas — ižd., dr. V. Vasaititenė — 
sekretore. ►

— Balfo 143 skyrius St. Pe
tersburg, Fla.V’ ruošia pikniką 
š. m. spalio men- 5 dieną, tre
čiadienį, Simenole Parke 9 pa
viljone. Bus karšti pietūs, tur
tinga loterija, šokiai ir žaidimai. 
Balfas nuoširdžiai kviečia vi
sus St. Petersburg lietuvius ir 
besisvečiuojančius turistus at
silankyti Į Balfo pikniką. Mūsų 
paviljonas yra Nr 9, supamas iš 
vienos pusės pušynų, o iš kitos 
ežerėlio/ kuriame būna gau
sybė žiemavoj ančių, iš šiaurės 
suskridusių sparnuočių. Gam-

Konservatorijoje, 116 So. Mi
chigan, naujoje Edwards Collins' 
salėje, KLAUDIJUS ADOMAI-1 
TIS, tos mokyklos 4-to kurso 
mušamųjų instrumentų (per
cussion) mokinys duos koncertą. 
Įėjimas nemokamas. Lietuviai 
skaitlingai dalyvaudami padrą
sinsite ŠĮ jauną muzikantą ir ■ 
pasiklausysite retai girdimos ir 
Įdomios muzikos. (?r.)

Linksma gegužine
(R) L. B-nės Marquette Paiko 

apylinkės valdyba rengia links
mą rudens gegužinę šių metų 
rugsėjo naėn. 25 d. Vyčių sa
lėje ir sodelyję, 2455 W. 47 St;

AB JAU PASIDARftTE 
SAVO tksTameN'ią?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisiniųko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos** išleista 
knyga’ —. ’

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

ŠIMAITIS REALTY
. Notary Public

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

automobiliais važiuojame rudens savaitgaliui 
spalio 8, 9 ir 10 dienomis ’

Dėl informacijų, kreiptis į:
V. Belecką, •

New Yorke 212-382-6440.
J. Zubavičių,
New Jersey 201-381-3198.
D. Dulaitį,
Detroite 313-549-6878.
J. Mikonį,
Clevelande 216—531-2190.
M. Kieta,
Chicagoje 312—434-9655.

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

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo §100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
viu Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji —Ėn 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba stu^ijoinš^’Kląųs 
kite apie grupinę Ąkčidęntąię 
apdrauda organizacijų na
riams — tik $2 ųž $1,000 ag-, 
draudą. Dėl šių ir kitokių’in-, 
formacijų skambinkite. Kristi
nai Austin % 
TeL 421-6100.

BALTICS APTS
CONDOMINIUMS

. 50.6 - 71st Ave. . . ‘
St Petersburg Bęacli, I'’la,3370r>

f

♦ Onė aiicttwo bedroom
$ Very modestly priced
♦ Beautiful layout

Excellent central location near Beach’, 
Stores, Aquatarium, 'Banks, Churches, 
Lowest Maintenance . Fees, .Good FL.

(P?)<

TESTAMENTAI
Su legališkotnis formomis
Knyga-su formomis gauna> 

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

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

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — jarenkam 
nuomininkus

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

PERKAMI GERI NAMAI
10 BUTŲ tvarkingas * mūro namas. 

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

2 BUTŲ gelsvu plytų 13 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas. Įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam bei sm an te. 
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 
toj,

sklypo, gazu šildomas. Geroj Vie- 
Marquette Parke. $25,750.

■ REAL ESTATE

2625 West 71st Street
TeL 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

REAL ESTATE — OUT CF TOWN 
Nuosavybės — kitur

♦ 1964 m. Westminster mies
te,-Aa^joje,'viena katė šuge- 
dusiame keltuve išbuvo gyva 52 
dienas be maisto .ir be vandens;

’ į 1790 m. Philadelphia bu-' 
vo’? didžiausias 'mietas, Ameri
koje. Tada jame gyveno 42,444 
žiiibneŽ." ' .

Niels Vent’egoįft, gyy. Da
nijos mieste Copenhagen, turi 
didžiausią kolekciją cigarečių — 
virš 52,000 pakelių iš 210 kraštų.

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous namo in Southern Building 

Regional Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenuo 
Elmwood Parity. Illinois 60635

... Are* Coda 312.771-8200

- vANNA DOCHES .. .
,s. Lithuanian Representative

! K ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS ■ '
< 4358 So. Washtenaw Ayo. ’ 

Tel. 927-3559

a

52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
t Tiktai $98 pusmečiui autonjobillo 
Ll*bIIlty apdraudimas pensininkam* 

Kreiptis

52M775

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

Amenxot neniYTu oienrafcčio rteifejas bei Hetpvtttos pirmo
tos ir įtuetot būtinu pareigu aažkunt lleturybėt 
Minias Nojiemj platinimo rains.

MAUJIKNOS trfatal stori fa keroja Ltetarot fa prwft? Urtrrfi ttim 
Mldamo* fa naridėduiiM į sandėriai m ©kopantafa v Jt Įf/aHA 
tlnlrix .'

AaUJJE.^03 palaiko rfaai Hetnritj demokrstlnw frupea, rt bendrai teista- 
eijai fa remi* Tiiq lietuviu bendruoklui darbui bei tikslu*

KAUJTTNOS atrtnvąnja tvliais Metuvfu dangum* Hali ntslmetimc reto
rikos ir politiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas m mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
delbdama platinimo vijų kreipiasi J visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrtšio. bet ir visos Išeivijos, 
tato nat pavergtos Lietuvos ir jo» Žmonių gerovei. įlekiant visuotino Ue 
tariškų reikalų renesaaaa.
KVINUOJA: Chicago]* Ir Kanado]* matams — $30.00, pussi matų — $106, 

Mm* man. — $«30, vlanam man. $3.00. Kitose JAV viafesa metams 
— $26.00, putei mėty — $1400, vienam m*n. — $2J0. Užsienius- 
M — $3100 metams. Susipažinimui tlunčlama tavatiy pemekaawL

Prašėm* naudoti žemiau eeanSą atkarpą.

• Vytautas F. Beliajus suda
rė rinkinj straipsniu iš lietuvių 
gyvenimo bei buities ir papro
čiu 2-je Nepriklausomybės de
kadoje. Dalis tų straipsnių bu
vo lietuvių spaudoje apie 1930 
m., dalis liečia Lietuvos žydus. 
Iliustruota knyga anglų kalboj, 
pavadinta “Ona”, bus išleista 
folkloro žurnalo Viltis 36-se me 
tinėse spalio 22 d. Iki tol užsi
sakiusiems knyga kainuoja 2.50 
dol.,’vėliau kainuos 84. Užsaky
mus prašoma siųsti dabar: V.F. 
Beliajus, P. O. Box 1226, Den
ver, CO. 80201. (Pr.)

Recreation Fes, No Land lease Fes.f •'P- 
■- Come and browse around ■ 
Meet'the owner, Fįafak Į^cėnas

HELP WANTED — MALI 
' Darbininku' Reiki*'’’'

. PERRY PLAZA MOTEL r_.
1007 Park-Av*., - Hot Springs, Ark 

: Alberta* Ir Kastutė Rozėnal, Sav.
Kambariai fa kitchenette ..vienetai 
Spalvota TV, šildomas maudymo 
ii baseinas, telefonas, valkams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti t*L 
501-623-981A . ,

LAIKRODŽIAI fa BRANGENYBĖS

Pardavimas fa Taisymas - 
\ 2646 WEST 69th STREET

T»!af.: RE public 7-1941

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, HL 6O6G8

Q Siunčia 8oL Naajleių yrenammtri, FuhiUeJtrio

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai fa* be jokių Jslpsrelgojfanų.

PAVARDE IR VARDAS _____________ L________________

ADRESAS

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina SL.
(Town of . Laki)

Dižo namus II lauko Ir B vidaus. 
Darbit garantuotai.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

’ ELECTRICIAN
7'? ''*?'’ ĮLAINTENANCE

.. 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)

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

M. i I M K U S 
Notary Public .

INCOME TAX SERVICE 
425$ 5. Maplewood. ToL 254-745C 
Taip pat daromi vertimai, giminlŲ 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

i i. ■ ..........

*

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai' China Rosenthal ir kitos dovanos.

V1 ' -Š* ** ' ’ ♦

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento) 
TeL 247-5081

Cosmos Parcels Express Corp.
MAROUrrn GIFT parcels servicr

1501 W. «9th St, CMcege, III MT). — Tel. WA 5-27Xz 
IW So. Malcted Chicase, IIL 40601. — Tel. 254432*

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA NOREIKIENE

2608 Wed, «Mh SU Chicago, DL 6062t • TeL WA 5-2787
Dkfcllf paelriiMrtmtt rOUet frilrty pftkfg, 

MAISTAS If IUROFOS SANOtLJŲ.

MAINTENANCE MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants mušt have well 

rounded mechanical background fof 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machine:?.

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

3426 S. KEDZIE AVE.
An equal tonportunity employer

Data Processing
; . BAL SHOP

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

Competitive salary. Incredible 
nization, Call Jerry Taylor 778-4000 
ext 256 between 9-11 A. M. on-9.2677.

- LAG INDUSTRIES
2700 W. 50th St, Oncago^

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

SUTTHl OPERATOR 
STAINLESS STEEL

For leading stainless steel service 
center... Fringe benefits.

Contact Ed Oliver.
STAINLESS SALES
• * CORP.
5819 W Ogden Ave, 

Cicero. Hl.
666-7650,

REIKALINGA MOTERIS gyventi ir 
prižiūrėti senyva nesveikuojančią mo
terį. Duodamas kambarys, maistas ir 
atlyginimas. Tel. 434-9589 po 7 v. v.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Are
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-598C

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MARQUETTE PARKE
Išnuomojamas 3% kamb. butelis su 
šiluma elektra ir gazu. Tiktai su
augę be mažų vaikų ir be gyvuliukų.

Skambinti tel. 471-2239.

IŠNUOMOJAMAS kambarys su vir
tuvės privilegija ir kitais patogumais 
vieno asmens bute Marquette Parke 
vyresnio amžiaus vyrui arba moteriai.

Tel. WA 5-6742

BEST THINGS IN LIFE
f-ail Frank ZapoH* ITATt HIM

State Farm Life Insurance Company

Didžiausios kailiux 
pasirinkimas

po vlenittteU
Uetavj H Trinką ig

Chloaco>

NORMANĄ
URŠTEINĄ

orga-

T DISEASE

(jataigoa) ir 
677-8489

t » NAU/taiacM, cmcABO K M L"1 Saturday, SapUmbar 24, 1977

185 North Wabaah Aruma*




