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SIRIJOS VALDŽIA KLIUDO i Al•VIENINGAS AMERIKOS LIETUVIU; TARYBOS SUVAŽIAVIMAS .'
Nutarta prašyti skyrių kad vasario

18-tos mrnėįimą ruošty kiekvienoj kolonijoj
. CHICAGO, UI. — Šių metų spalio .8 jdieną .Chicagos Sheraton 

viešbuty įvyko gausus ir vieningas Amerikos Lietuvių Tarybos 
atstovų mėtinis suvažiavimas. Tai jau 3/^Ėaš toks ALTo suva
žiavimas;

•Pirmiausia buvo patikrinti AL 
TO konferencijon suvažiavusių 
skyrių atstovų mandatai; ir net
rukus pradėta eiti prie. dienot
varkėje numatytų klausimų.. Su 
važiavusius atstovus sveikino 
visa eilė organizacijų; jų tarpe 
ir Br. Nainio vadovaujamoji. Ido 
miausi buvo-valdybos narių pra 
nešimas apie praeitais metais-nu . 
veiktus darbus ir kas atlikta 
šių ir ateinančių "metų" planams:
■ Centro atstovas E. Smilgys 
pranešė, kad-šioje konferencijo
je, dalyvavo 150 atstovų ir sve
čių. Vėliau paskelbsime visų 
ALTo tarybą šudarančių’ orga- 
nizacijų ir; atstovų sąrašą, bet

TRUMPAI 1$ VISUR

ALTO. valdybę® ^C^nan-

dytojams šios šventės trukdy
ti." ......... .....

Frontininkai ir jų vadovauja-, 
mos 'organįz'ąęįjos buvo pasiry- 
žusios ALTą sunaikinti ir pe
rimti Amerikos lietuvių vadovą 
vimą, bet jiems nepavyko. Suva
žiavimas parodė, kad ALTO ge- 

. iriausiems, naujo fronto organi
zatoriams hepvyks ALTO sunai 
kmti.- 'tPrie 'jo jungiasi- naujos 
jėgos ir stiprėja pasiryžimas 
ginti pavergtos Lietuvos, teises, 
o nebandyti 'bendradarbiauti su 
okupantu.- - ..........

. Dir. Bobelis, tarė atsisveikini
mo jęodU padėkojo už tokių trum 
pu laiku atliktus tokius didelius 
darbus ir patarė visiems dar su 

* ‘ • ‘ ’ . ’ _ . --r ■ - _ i • _ - ’

Pertvarkys Amerikos 
Balsą

WASHINGTON. — Praneša
ma, kad prezidentas Carter 
dar šią savaitę pasiūlys įsteig
ti įstaigą, kuri “prašys” U, S. 
Informacijų Agentūrą (USIA) 
ir garantuos^ kad Amerikos 
Balso politiniai- pranešimai bū 
tų .aiškiai paženklinti kaip ko
merciniai garsijtiniai. Carteris 
nori, kad USIA- kąip šaltojo 
karo liekana, būtų pakeista 
nauja agėncija; kuri taip jau 
perimtų kultūrinių ir edukaci 
nių mainų programas, kurias 
dabar- tvarko Valstybės depar 
tamentas. — USIA reorganizaci
jos planas neduotų Amerikos 
Baisui atskiroj nepriklausomo 
statuso, kurio kai kurie jo pa
reigūnai pageidauja, tačiau šū 
teiktų jam, kaip vienas reorgą- 
nizatorius pasakė' “translraci- 
jų autonomiją’v: * - - -'

Indirai bręstas; FNe

U

RAGINA SABOTAŽUOTI SUSITARIMĄ RUOŠIAMAI IZRAELIO TAIKAI
Pararia palestiniečiams pasipriešinti 

Egipto prezidento pasiūlymams
BEIRUTAS. Libanas. O Iš Sirijos ateinančios žinios sako, 

kad Sirijos vyriausybė yra pasiryžusi sabotažuoti dabartinį pla
ną vykti Į Ženevą ii pradėti pasitarimus Izraelio taikai. Ne tik 
Sirijos prezidentas, bet vyriausybe nesutinka su prezidento 
Sadato paskelbta pozicija.

Egipto prezidentas pareiškė, 
kad jis priėmė pasitarimą pa- 
grindan amerikiečiu paruoštą 
planą Izraelio ir arabu valsty
bių taikai Sirijos vyriausybė in
formavo palestiniečių partinie- 
čių partizanus, kad jų vadai da-

Viceprezidentas Mcndale atvyko į Chicago,* kad galėty aptarti 
sp vietos pareigūnais federacinę pagalbą keliams, miesto kvar- 

, tęlams atnaujinti ir įvesti kitus pagerinimus.

į erdvę iškelti du sovietą kosmonauto i gavo 
Ąs-į įsakymątjupįayJeĮstliŽernę. .

zys Bobelis, Povilas P. Dargis 
Dr. Leonas KriaučeEūnas, Te
derąs Blinstrubas, Dr. Kazys 
Šidlauskas Juozas ‘; Skrorubskas, 
kun. Adolfas Stasys,. Eugenijus. 
Smilgys, Dr. Vladas Šimaitis 
Dr. Jonas Valaitis, ir Grožvydas

ALTO vedamą darbą, -
Suvažiavimas baigtas Lietu

vos-Himnu kėlioms minutėms 
po penkįu.^' J \ ; .

\ ’ Pakistanas Znlfikarą 
. =^grąžino/£ kalėjimą

- /PAKISTANAS. — Lahore

NEW - DELHI.•Mlnisterio 
pirmininko Morarji Desai vy
riausybė mėgina atitaisyti sa
vo pelitinę klaidą,'kokią' ji pa 
darė. areštuodama buvusią ini 
nisterę pirminikę -Indirą Ghn- 
dhi, kaltindama- ją korupšija 
ir po 16 valandą paleisdama?

- Įdomomiausią pranešimą pa- 
dafė-Dr.. Bobelis. Jis papasako
jo apie pasitarimus, su Valsty
bės Departamento. ...pareigūnais, 
su kongreso komitetų nariais ir 

. kongreso atstovais.....................
Suvažiavimui pirmininkavo Dr. 

Kazys Bobelis, Povilas Dargis, 
Teodoras' Blinstrubas, Dr.- K. Ši
dlauskas ir Dr. J. Valaitis. Įdo
mūs buvo pranešimai skyrių ve
damų darbų, surinktų' aukų ir 
planų ateičiai. Pirmininko, iždi
ninko,'sekretoriaus, ir revizijos 
komisijos raportai buvo vienbal 
šiai priimti. Vėliau sekė nepa
prastai įdomūs pranešimai iš 
kiekvienos didesnės lietuviu ko
lonijos.

T. Blinstrubas perskaitė rezo
liucijų komisijos pasiūlytas ke
lias rezoliucijas ir nutarimą tuo-

aukstbsnysisr. teismas buvu-- Qan<]}d nauju, pasitikėjimu' 
■ siam .rrunisteriui pirmininkui jr- agresingumu * pradėjo

'užstatą,’ -palaikydamas:dabarti
nio Pakistano i vado, generolo 
Mohammet Zia' Ji-haq žygį, 
kurs Bhutto užstatą jau buvo 
atšaukęs prieš. keletą ' savaičių 
ir’ Bhutto grąžinęs į kalėjimą. 
Bhutto buvo prieš keliamąją 
bylą apeliavęs aukštajam teis
mui.'Jis .kaltinamas liepęs nu
žudyti savo politinį priešą ir 
jo teismo pradžia nustatyta šį 
antradienį. Bhutto žmona nu
siuntė prašymą Pakistano Auk 
Ščiausiam Teismui atstatyti už

teismas 
svarstyt

Zulfikar, Alt Bhutto panaikino

Spaudos

statą ir aukštesnysis 
žadėjo jos prašymą 
kaip pirmadienį.

— PARYŽIUS. —
pravesta anketa parodė Prancū-

. x. . .. „ ... • zijos prezidento populiarumo
7 , • r> , j j., x- didėjimą kai kunuju bloke jvy-

ko lūžimas ir jų laimėjimas rin- 
i kiniuose pasidarė nebeįmano
mas.

telegrama į Belgradą, padėkoti 
už aiškiai ginamas pagrindines 
žmogaus teises ir prašymą susi- ’ 
rinkusiems atstovams priminti,- 
kad; Sovietų ‘Sąjūnga dar neat
šaukė'savo karo jėgų, palicijosĮty”’Jz„ 
ir kolonistų iš pavergtos Lietu-: 
ves, Helsinkio aktai neleidžia ( 
galingesnėm valstybėm laužyti 
veikusius susitarimus ir paverg 
ti, o vėliau prisijungti visą kraš 
t^‘

Valdyba įpareigota daboti, kad . 
ateinančiais metais kiekvienas, 
ALTO skyrius ir jį sudarančios ■ 
organizacijas ruoštų Vasario 
16-tos minėjimus ir neleistų truk,

Vėsu?, gali lyti

Saulė teka 6, leidžiasi 6:18

Sen. Edward Muskie Tvirtinę, kid 
žiemą turėsime tunkią energijom kri- 
pę. Trukt degalų, galt pritrūkti ir 

•lektroK

pas
magintą- kampaniją prieš sa- 
vo oponentą pasekėja Desai,, 
ir pasirodo, savo areštą ir grei 
tą paleidimą sėkmingai panau 
dojo kaip įranki ne tik prieš 
Dėsai vyriausybę, bet ir prieš 
kritikus savo Kongreso parti
joje, kuriu daugelis vėl atsi
grįžę, pradėjo ją ginti Dau
gelis indų sako, kad Desai tu
ri prisiimti kaltę už neapgal
votą žygi suimti buvusią prem 
jerę, ją apkaltinti ir tuojau pa 
leisti.

Spauda kaltina vyriausybę, 
kad ji panašiai sujaukianti 
kiekvieną reikalą.

Ugandos Idi Amin 
šaukia karan Afrika

KAMPALA. Uganda. — Mi
nint Ugandos 15 metų nepri
klausomybės sukaktuves, viso 
pasaulio pasibaisėjimą savo žvė 
riškumu sukėlęs prezidentas Idi, 
Amin sekmadienį per radiją at
sišaukė į visas Afrikos juodųjų 
tautas, kviesdamas dėtis su Ugan 
da steigti išlaisvinimo armiją 
karui prieš baltųjų Rodeziją ir 
Pietų Afriką, taip pat pagrasi
no atsisakyti skolų, kurios susi
darę sugriuvus Rytų Afrikos ben 
druomenei, kuri jungė Ugandą 
su kaimynėmis Kenija ir Tan
zanija.

Amino kalba buvo transliuoja 
ma per Kampalos radiją kaip ir 
seniau, bet Aminas ne pats kalbė 
jo, o buvo perkaityta iš rašto. 
Jis savo pasiūlymų neaiškino ir 
kaip kitais atvejais, dėl įvairių 
Afrikos juodųjų valstybių nesu
tarimų bei konfliktų savo tar
pe, į jo pasiūlymus mažai kas 
dėmesį kreipia.

dėme3į-'ą tai,:kaų>:dvityąffflštosi6rMfihės*rsŠ£ėtds'sūsijugs erdvėje. 
Raktą “Saliut jie paleido- praeitą -savaitę,"b rakėtą “Sojuz — 
25” paleido vakar; . ’£1 - '

Antroji raketą, nešanti, du kos. Miiskie- pranašauja, degalų krizę
WASHINGTON, D. C. — Se. 

natorius Muskiė vakar įspėjo; 
spaudą ir radijo klausytojus, 

:kąd ateinančią žiemą visame 
krašte- bus didelė degalų krizė,' 
kuri atneš didelius nuostolius vi-- 
sam kraštui. Muskie apskaičiuo
ja, had nebus pakankamai šilu
mos ir nebus energijos dirbtu-

monautus, priartėjo prie.“Saliut 
6”, bet “išsigando” erdvėj rastos 
^akėtos, ir nenorėjo...susijungti? 
Antrosios sovietų raketos instru- . 
rnentai /neveikė taip kaip jie tu-i 
rėjo veikti. Jie pranešė .žemėje 
esančiai sovietų stočiai apie; ins
trumentų neveikimą.

Tada gavo-įsakymą iš Mask-- 
vos palikti erdvėje “Salint-6” iri ._ < . » . .. ’ . v . -r, < vents, traukimams ir laivams,pasiruošti nusileisti zemen. Da-s . . . . , .f , o .... .1 Jis pataria vyriausybei šiandienbar visa Sovietu Sąjungą labai,.,. ,. ■ . , 4imtis griežtu priemonių kad ga-atidziai seka,. kaip tie sovietų1 -■ 
kosmonautai -nusileis.

Rusai sumaišė pranešimus 
iš erdvės

Devintą valandą vakaro so
vietų erdvės kontrolės vadovybė 
pranešė visam kraštui, kad abi 
raketos susijungė ir kosmonau
tai pradėjo persikelti iš vienos 
į antrąją. Vėliau visą naktį so
vietų valdžia nepaskelbė jokio 
pranešimo, o pirmadienio rytą 
pasakė, kad “mašinos neveikia”, 
nepajėgia Hakslįąi apskaičiuoti 
ir todėl kosmonautams įsakyta 
pasiruošti leistis žemėn. Gyven 
tojai negali suprasti, kaip iš va
karo pranešė, kad viskas tvar
koje, kosmonautai jau lipa, o ry 
te pranešė, kad negalėjo pasiek
ti, negalėjo iškilti iki “Salut 
6” dar 120 metrų.

Basky separatistai 
terorizuoįa Ispaniją

MADRIDAS. — Kaltindami, 
kad Ispanija tebėra valdoma 
kariškos diktatūros, baskų se
paratistai prisiėmė atsakomybę bar aktyviai pasipriešintų pre- 
už praeitą sekmadienį nužudy- zidento Sadaro pareiškimui dėl 
mą vieno aukšto Ispanijos vai- Ženevos konferenrijos. Sirijos 
dininko ir dviejų jo apsaugos prezidentas nesutinka priimti 
policininkų — kūnsargių. , amerikiečių paruošto projekto

Basku organizacija ETA pa-!ženevos konferencijai, nes yra 
reiškė, kad ji kovos ir tęs a ta- VIsa ellė k^simų, kuriuos rėi- 
kas prieš visus įrankius, ku-,kėt^ aPtarti dar Prieš ženevos 
riuos Ispanijos oligarchija var- Pasitarimus. Jeigu arabai vyks 
toja baskų gyvenamai sričiai 1 ženev’a ^pasitarę, tai ir jeigu 
valdytį j neišaiškins-iš-anksto kelių pa-2
' 7■■ grindinių klausimų, tai?ženevo-

ŽudyT^tyykusi .šeštadienį Gu je gali nesusitarti ir visos pas- 
ernicoje,; ?-'pataikyta ypatingai tangos-taikai pasiekti ‘nueis nie 
jautriu mėtų Ispanijai, pasakė kais, 
ministeris pirmininkas Adolfo 
Suarez. Ji nutraukė šį savaitga
lį pradėtą politinę virūnių konš 
ferenciją,'-įkuria Suarez turėjo 
•šū ls^įnijfc seimo lyderiais kaip

<’ Iki šio meto Sirijos vyriausy
bė bet kuriuos svarbesnius pa
siūlymus pranešdavo palestinie
čių išlaisvinimo • organizacijos 
vadui ir tuo viskas pasibaigda- 

surasti bendrą visiems priimtiną vo. šį kartą Sirijos užsienio rei- 
Ispanijoš problemų išsprendimą, j kalų ministerija pasielgė visai 
S ETA partizanai pasisakė, kad kitaiP- Ji Pasiūlymą išsiun- 
jižužmušė’Auguste Unceta-Bar ĮtmėJ0 visiems P^^u vadams 
re^nechea,-53 metu amžiaus Viz!ir Prašė tuojau Pramonių

dėtume išvengti didelės nelaimės. 
Muskie yra įsitikinęs, kad pre
zidentas ėmėsi reikalingu prie
monių, bet kongresas visą reika
lą sugadino, kontrolę atmetė. 
Schlesingeris yra labai susirūpi 
nes netolima ateitimi.

cava ^provincijos tarybos prezi
dentą,. kadangi ETA (Baskų Tė
vynė ir Laisvė) netikinti jos prie 
monėms“stabiližuoti demokrati
ją, kadangi Ispanijoje demokra
tija neegzistuoja... Mes tebeturi 
me tą 'pačią-karišką diktatūrą 
tuo skirtumu, kad dabar ji šyp
sosi”.

— NEW YORK. — Prancūzui 
ir Britų aviacijos bendrovės 
Air France ir British Airways 
ruošiasi Ameriką skųsti teis
mui, kad draudžia savo aerodro
muose nusileisti milžiniškam 
lėktuvui Concorde.

Palestiniečiai stiprina savo jėgas
JERUZALE, Izraelis. — Iš Pie 

tų Libano ateinančios žinos sako, 
kad palestiniečiai, pasižadėję nes 
tuprinti savo jėgų, pradėjo ga
benti amuniciją ir kitus ginklus 
į Pietų' Libaną.

Palestiniečiai, kaip ir krikščio 
nis, buvo; pasižadėję ginklų ne
didinti ir nepradėti karo veiks
mų. Dabar jau tiksliai nustaty
ta, kad jie nesilaiko žodžio ir 
ginkluojasi. Jeigu šitaip jie elg
sis, kabo' vadovybei įsakyti iz
raelitams nuginkluoti palestinie 
čiams.

Jie pasiryžę tai padaryti, bet 
amerikiebiai sulaikė Izraelio ka
rius, jau įžengusius į Libano de- 
markaijos liniją.

— Popiežius VI užvakar kano 
nizavo Libano vienuolį Charlel 
Machlud, gyvenusį prieš 1 me
tu šimtą pakistanb teismo teis-

— Sovietą atstovas patarė 
Belgrado konferencijos daly
viams užmiršti žmogaus teisių maS paskyrė užstatą Zulfikar 
tyrinėjimą. Jis tvirtina, kad tai. Bhutto, bet karo vadai atšaukė 
būtų padaryta didelė klaida. |šį teismo sprendimą ir nepaleis

——---- BhUtto iš kalėjimo. Jam sufabri
— Kanądos vyriausybė dar kuolą byla už žmogaus užmuši- 

kartą paskelbė, kad ji neleisian- mą. Jis sako kad jis niekas nie 
ti Quobeco provincijai atsiskirti, ko neužmušęs.

3

Perskeltos dvynes
LITTLER Rock, Ark. — Prieš 
savaites Arkansas Medicijos 

Centre per 6 valandų operaciją
buvo atskirti ‘ vad. Siamo dvy-j 
niai — avimerkytės kūdikiai, 
gimusios suaugusios žymia da
limi viename kūne — viena mi
rė be operuojant; antroji, išgy
venusi 3 savaites, dabar apsir
go pneumonija ir inkstų kompli
kacijomis ir yra ligoninėje “ne
paprastai kritiškoje padėtyje”.

J. ARAFATAS

;artėjantiems pasitarimams iš
gelbėti. Kaip žinome, Arafatas 
sutiko su pagrindiniais pasiūly
mo dėsniais ir viską pranešė ne 
tik Egipto prezidentui, bet ir 
kitom arabų valstybėms.

Diplomatiniai sluoksniai yra 
įsitikinę, kad šitas Sirijos gra
sinimas -gali pakenkti Praeitą 
savaitę Jasir Arafatas net tris - 
kartus skrido į Kairą, kad galė
tų informuoti apie besikeičian
čias palestiniečių pozicijas ir 
pažiūras Ženevos taikos reika
lais. Ar Arafatas sutiko su Siri
jos prezidento planais sabotažuo 
ti Ženevos konferenciją, tuo tar 
pu dar neaišku. Savo laiku Ara
fatas labai griežtai priešinosi 
bet kokioms pozicijomis.

Arafatas jau yra susitaręs 
su Jordanija, kad palestiniečių 
atstovai vyks į Ženevą, kaip Jor
danijos delegacijos dalis. Koks 
palestiniečių susitarimos su Jor- 

'■ danija, tuo tarpu viešai su ne
paskelbta betArafatas. nepasi
tarę-. s.i Siriją, tokį susitarimą 

: su Jordanijos vyriausybe jau 
lyra padaręs. Jeigu dėl kurių 
priežasčių palestiniečiai negalė
tų įžengti i Ženevos konferenci
ją, tai jie tada prarastų Pales
tinos valstybės atstovus ir rei
kalautų, kad jie būtų priimti j 
konferenciją.

Paaiškėjo, kad 
pasikęsinimo. Jis 
atsargiai. Prieš kiekvieną susi
tikimą jo adjutantai apžiūri kiek 
vieną pastatą, j kurį Arafatas 
turės įžengti. Palestiniečiai bi
jo kad nebūtų padėta bomba ku
riame nors kambaryje ir kas n*- 
simaiitytų kitų organizacijų 
žmones ,

Arafatas bijo 
važiuoja labai



t

SIKUTNIS

GARSAS, ULTRAGARSAS IR 
TOVANDEMNIS KARAS

1912 m. balandžio mėn. anglų vabzdžius. Palaipsniui šikšnos- 
firęnos 60 000 t. -keliamojo pajė
gumo okeaninis laivas-milžinas 
“Titanikas” išplaukė į savo pir
mąjį lemtingąjį transatlantinį 
reisą, kuris kartu buvo ir pas- 
kutir/s. Firmos savininkams ir 
akcininkams terūpėjo, kad jų 
naujai pastatytas laivas viršy
tų greičio rekordą ir tuo išrėkia __ 
muotų firmą. į laivo kapitono ir jis gana greit tapo pamirštas, 
pagrįstus nuogąstavimus, kad Dideliame neišaiškinamų reiški- 
nakties metu pavojinga dideliu nių sąraše atsirado nauja gra- 
įgreičiu plaukti ledkalnių buvimo fa — “Spo.lancamo problema”, 
plotuose, buvo numota ranka ir. 
įsakyta tęsti plaukimą maksima
liu greičiu. Netrukus šie kapi- [^^įjos prjncipa ledkalniams ap- 
tono nuogąstavimai žiauriai pa- tiktj buvQ teisingas> tečiau au.

torius klydo, manydamas, kad 
šikšnosparnio siunčiamų garsi
nių signalų šaltinis yra jo spar 

’■nu plasnojimo sukeltos oro ban- 
?Įgos. Ch. Maksimas pasiūlė lai
svuose įrengti labai žemo dažnu- 
j mo (15 Hz) garso skleidėjus, 

Nors “Titanikas” dar laikėsi antikurje bf]tų nukreipti laivo plau. 
vandens apie 2 vah, tačiau dėl j kjm0 kryptimi. Nuo ledkalnio 
^Ibėjimo \alčių trūkumo (11781 atsispindėjęs aidas turėjo būti 
-vietos -2224 keleiviams), jų ne-rpriimamas ‘ speciaiiu imtuvu, 
vykusio nuleidimo į vandenį ir j irengtu priekinėje laivo dalyje. 
nesavalaikės kitų .laivų pagal- |jeį aidas silpnas> vadinasij ]ed. 
bos žuvo 1513 žmonių. kalnis nedidelis, tuo atveju im-
-‘Šis tragiškas įvykis paskati-J tuvas signalizuos mažu varpe
lio kuo greičiau kurti prietaisus ‘ liu, jei aidas stiprus, — pradės 
kuriais įgalima būtų nakties arba I gausti galingas gongas, perspė

damas apie rimtą pavojų. Nepai 
sant visų pastangų, Ch. Maksi
mo pasiūlymas nedavė jokių ap
čiuopiamų rezultatų.

Jeigu to meto mokslininkai 
nebūtų iš aukšto žiūrėję į šikš
nosparnį ir būtų geriau susipa
žinę su “Spalancanio problema”, 
tai daugelio laivų katastrofų, 
taip pat ir “Titaniko”, gal būtų 
buvę išvengta.

Ėjo 1914-ieji pirmojo pasau
linio karo metai. Trys anglų krei 

T,

jkress” spalio T? d. ” 
maršrutu patruliavo pietinėj* 

' Siaurės jūros dalyje. Visi try 
kreiseriai turėjo labai stipri; 
artileriją ir storus šarvus, jiems 
nekėlė grėsmės joks priešo lai 
vas. Tą dieną jūra buvo rami 
horizontas aiškus ir švarus, ro

LIETUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI:

Chicagos Filharmonijos Draugijos prezidentas Joel M. John
son pranešė, kad Mani girdas Motekaitis, Lietuvoje gimęs, kon-

Surinko "ir redagavo teisininkas Jonas Talal°8-.
(Tęsinys)

Į Kauną specialiu lėktuvu iš Maskvos atkrenda aukš
ti Sovietų Sąjungos vyriausybės atstovai, su kuriais mū
sų vyriausybė tikisi draugingai susitarti dėl visų klausi
mų, iškilusių ryšium su nauja situacija.

Lietuvos respublikos piliečiai ir visi mūsų krašto 
gyventojai yra prašomi laikytis kuo ramiausiai, eiti sa
vo kasdienines pareigas ir dirbti savo kasdieninius dar
bus. šiuo momentu svarbiausias dalykas yra išsaugoti 
krašto rimtį, tvarką ir darbo drausmę. Elta”.

Dekanozovas ir Pozdniakovas

pariams buvo atimama-uoslė, ly-j jf , . m - x ’dėsi, Kad niekas nesudrums ani
‘lų kreiserių ramaus patruliavi 
mo. Sta'gn prie “Abukiro” šon< 
pasigirdo kurtinantis-sprogimas 
Kreiserio vairinė dalis pradėj' 
staigiai grimzti, laivas smarkia 

jpakrypo ant šono, pagaliau aps 
vertė ir paskendo. Jūros pavir 
šiuje šiaip taip laikėsi nedideli 
išlikusio ekipažo dalis. Į katast 
rofos vietą atskubėjo “Chokas’ 
Kreiserio vadas davė Įsakym 
sustabdyti mašinas ir nuleist 
gelbėjimo valtis. Netrukus “Ch 
ko” deniu nuaidėjo budinčioj' 
matroso šauksmas: “Kairėje p 
riskoposl”. Tik dabar kreiseri 
vadas suprato,"kokią jis padar 
nepataisomą klaidą, įsakydama 
sustabdyti mašinas Į “Choko 
mašinų skyrių skubiai nuskrie 
jo naujas įsakymas: “Visu grt 
čiu pirmyn!”. Tačiau buvo vėli 
Orą sudrebino du nauji sprogi 
mai. “Choko” vairinė dalis ke 
lioms akimirkoms kilstelėjo i 
vandens, po to laivo korpusą 
staiga perlūžo pusiau ir grei 
nuskendo. Netrukus to -patie 
susilaukė ir “Kresis”. .

Tai buvo didelis smūgis ang
lų karo laivynui. Žuvo 1135 ang

tėji mas, skonis. Tačiau šikšnos, 
parniai gaudė vabzdžius, kaip ir 
anksčiau. Ir tik tada, kai šikš
nosparniams buvo pašalinta klau 
sa, jie visiškai neteko orientaci
jos. Nei pats L. Spalancanis, nei 
kiti to meto mokslininkai nesu
gebėjo paaiškinti šio reiškinio

Gh. Maksimo pasiūlymas pa- 
į naudoti šikšnorsparnių ^echolo-

šitvirtino. Balandžio 14 d. nak
tį, plaukdamas 22 mazgų greičiu' 
(apie 41 km. vai), 95 mylių ats 
tume j pietus nuo Njufaundlen-i 
do salos, “Titanikas” įsirėžė i j 
nemažą ledkalni ir ėmė grimzti. • 
Laive kilo neapsakoma panika.

__ .t tmi j_______ 21_____ ,, t _ i _ • _; _ _ x •

rūko metu pastebėti jūroje plau 
kiančius ledkalnius. Talentingas, 
išradėjas Ghairemas Maksimas, 
kuris XIX a. pabaigoje bandė- 
■iukurti skraidymo aparatą, pa-, 
siūlė .panaudoti šikšnosparnių 
navigacinius metodus. Dar

; XVIII a. pabaigoje šikšnospar
nių sugebėjimu tamsoje gaudyti

- vabzdžius susidomėjo italų fizi- 
= kas Lazaro Spalancanis. Jis at- 
j liko labai daug bandymų. Keli 
* parniam buvo atimama uoslė, ly
' tačiau ir jie labai .gerai gaudė’šeriai “Abukiras”, “Chokas”/ ir prancūzų 'Mokslinirtkar1 pradėję

lu karininkai ir eiliniai jūrinin- certų pianistas, pasirodys kaip solistas Chicagos Filharmonijos 
kai. Anglų karo laivyno vadovy- 
vę labiausiai siutino tai, kad vi
sus tris kreiserius nuskandino 
vienas mažas vokiečių povande
ninis laivas “U-9”, kurio kelia
masis pajėgumas tesiekė 500 t, 
o įgulą tesudarė 28 žmonės. Net
rukus žymių nuostolių patyrė 
prancūzų laivynas. Susidarė ap 
linkybės, kai kiekvienas laivas, 
išplaukęs iš -Pi-ancūzijos ar Ang
lijos uostoį - galėjb-' būti- - netike 
tai nuskandintas vokiečių povan 
denmių laivų-:terpedų.’Aiiglų: jp

Orkestro Premjerų Serijose Auditorijos Teatre. Tą pranešimą 
padarė Orkestro Konduktorius Maestro Fred Lewis. Mr. Mote
kaitis pasirodys sausio 7 d. programoje, vienoje iš keturių pro
gramų suhskripcijų (Užsisakymų) serijose. Jis skambins Wolf
mango Amadeus Mozarto Piano Concerto No. 21 in C Major.

Tai pranešdamas, Maestro Lewis pasisakė labai apsidžiaugęs, 
kad Mr. Mot^Sitis pasirodys serijose. “Aš žinojau, kad jis yra 
vienas iš' gėriaus^ jaunųjų įžano artistų ne lik Chicagos 
metropolijos srityje, bet taip jau ir visoje Amerikoje”, pasakė 
Mr. Lewis. ‘
" ; ’ * ■ . *.' • ■* rv** '• *• ? ' t
\ Manigįrcląs/yra buvusios Lietuvon Valstybinės Operos Kau- 

..ne. prįmądonpą..AL’s.^MQ.tekaitienės sūnus.

Another good reason to come under our wing.

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

8.17%~
7.90%=-
7.08%-
6.81%=-
539%~

“Rytinis Lietuvos Aidas”, 1940 m. birželio 
16 d. Sekmadienis. Nr.,281 (5490) PsL'l. te ; i ■ ♦» į' Z • J į J ■*. v r ' A

- “ATSKRIDO DEK0N0Z0V IR POZNIAKO V
Birželio 15 d. 19 vai. į Kauną atskrido. Sovietų .SąT 

jungos užsienių reikalų komisaro pavaduotojas Dekano- 
zov ir Sovietų Sąjungos įgaliotas ministras Lietuvai 
Pozniakov. <_ ___ .

Kauno aerodrome juos pasitiko ministro pirminin
ko pavaduotojas Bizauskas, Sovietų Sąjungos pasiunti
nybes nariai su charge d’affaires Semionovu priešakyje, 
karo aviacijos viršininkas generolas Gustaitis, protoko
lo direktorius įgaliotas ministras Aukštuolis/ ir Kaunu 
komandantas pulkininkas Bobelis. . ■ j ■

- • - ■ ■ - ■ - . X- - *

’ A Merkys paskiria Vitkauską J
IŠRAŠAS Iš:

“Vyriausybės Žinios”, Kaunas,.,19.40. imi ^bir
želio 17 d. Nr. 710, .psl. 412,. eiL.5590, ; ‘.

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

nistro Pirmininko teikimu (1940 m. biržeRo f6/d. ’. Nr. 
675), skiriu Kariuomenės Vadą.5Kv..:gęn.^incg Wit^ųs- 
ką Krašto Apsaugos Ministro pareigoms-.,eitįLuuQ 4(9^) 
m. birežlio 16 dienos... - . ( '• SrirR-

■= Ę, .Ėespui^pk5Pi^įd§nlo;fp. 1^' ttefed Mū.
■ K-. - V4i<‘ i’nul

irti/:!
E. Ministro Pirminiiiko^p. «b

Ministro Pirmininko Pavaduotc(jas^;-^
Kaunas, 1940 m. birželio 16 d. Nr.'754.

• ■ . a ietį
Lietuvos Žinią įžanginis &

IŠRAŠAS IŠ: A į? l V 
“Lietuvos Žinios, 1940 m., liepos 13 d 
■Nr. 157, psl. 4. ... ' ■ ”■. '

intensyviai ieškoti • efektyvių pa 
’vandeninių-laivųlsuradimo-būdų.. 
Iš’ ipradžių buvo--^ukiirti<laiy.UĮ 
variklių ir sraigtų sukeliamo po 
vandeninio .triukšmo klausymo 
aparatai — triukšmo pelengate 
rial. Tai buvo pasyvi laivų apti-: 
kinio priemonė, tačiau ji 'jau da
vė šiokių tokių apčiuopiamų re
zultatų. Net ir šių tdienų kari
niame laivyne triukšmo pelenga 
toriai užima gana -svarbią vietą 
povandeninės narvigačijos apara 
Tūroje. Greitai ‘/paaiškėjo, kad 
vien su triukšmo pelehgato-riais 
negalima efektyviai kovoti su 
vokiečių povandeniniu laivynu., 
Buvo mėginama panaudoti gar
sinio dažnumo bangas rpovandėni 
niams laivams aptikti.. Tačiau 
pasirodė, kad garso bangomis ga 
Įima tik aptikti povandeninį 6b-' 
jektą ir nustatyti'/atstumą iki 
jo. Objekto kryptis likdavo ne
žinoma, nes techniškai sunku 
pasiekti kryptingą- garsinių ban_ 
gų sklidimą. Tiek<prancūzų, tiek' 
anglų mėginimai'koVpti su vo-- 
kiečių povandeniniu laivynu bu
vo vis dar nesėkmingi, o erdvios 
vandenyno platybes pavirto pirą 
tiška laivų gaudy-kla. Tada Pran 
čūzijos vyriausybė' pavedė fizi
kui P. Lanževenui surasti būdą, 
kuriuo būtų galima nustatyti 
priešininko povahdeninių laivų 
buvimo vietą. Pažangusis moks 
lininkas, išnagrinėjo šią proble
mą ir konstatavo, kad povande
niniams laivams aptikti tikslin
ga panaudoti ultragarso bangas, 
kurias galima sukelti magnetos 
trikcinio efekto arba kvarco pje 
zoektrinio efekte būdu. P. Lan
ževeno pasiūlytas-Hr sukonstruo 
'tas povandeninių objektų:aptiki
mo prietaisas buvo pavadintas 
ultragarsiniu hidrolokateriumi. 
Jis siunčia pasirinkta kryptimi 
siaurą ultrag u sinio dažnumo 
(10-40 kllz) bangu pluoštą — 
impulsą. Jei impuho kelyje kliu 
ties nėra, jis užgęsta vandenyno 
ędrvėse. Jeigu pasitaiko kliūtis, 
impulsas atsispimii ’nuo jos ir 
grįžta į. hidrolokatoriaus imtu
vą. žinant ultragarso sklidimo 
greitį vandenyje ’ (apie 1500

Phone: 599-1977 m laTko Jmpul
so pasiuntinio ir jo-atspindžio

MT,80jr • sugrįžimo, i nesunku rasti atstu- 
rmą. iki povandeninio-objekto. .

. Jau pirmieji- ultragarsinio hi 
drolokatoriaus bandymai parodė, 
kad P. 'Lanževenas • -sukūrė la
bai .efektyvią povandeniniu ob
jektų suradimo priemonę. Grei
tu laiku hidrolokatorius buvo 
pritaikytas ir jūros gyliui matuo 
•ti bei dugno reljefo -kontūrams 
.nustatyti. Sis naujas hidrolokaci 
nis prietaisas buvo pavadintas 
aido svambalu. Beveik tuo pat 
metu ultragarsinio hidrolokato- 
riaus principu sukurta ir povan 
deninio pasikalbėjimo aparatū
ra, skirtą daugiausia povandeni 
riiam laivynui. Hidrolokatoriaus 
popiniarumas augo tiesiog, valan 
domis. Aido svambalu buvo su
rasta. daugelis paskendusių lai
vų. Tai kurie iš jų buvo ponto
nais/iškelti j paviršių ir dokuose 
suremontuoti. ,

LIETUVOS 'TEISININKAI IŠVIEN SU DARBO 
LIAUDIMI

Visos Uietuvos teisininkų mitingas Kaune ’T*
Vakar vakare Kauno apygardos -teismo f rūmuose 

įvyko Lietuvos teisininkų '(teisėjų, teismo tardytojų, ad
vokatų ir 'teismo tarnautojų) mitingas, kuriame daly
vavo keli šimtai žmonių iš įvairių -Dietuvos vietų.

interest you want to earn 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 needs to 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 Standard 
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 ‘ \

We carc wtvrf happens loyrxi.

STANDARD FEDERAL SmAnGS
■Jf J? ‘ ‘ <•»■•* Svmvnrmtrr Jr Jf

Office 4102 Archer Avewu*. Phone: 847-1140 Kvm. .101 Wrtf GhIttw Rnufc-vwwi. Phone: 892-1140 
UwMrd: 23 West Main Street. Phone: 627-1140 1W1: 21 Bolder Hdl Phone: 897-1166

Drvwuen Qrn*i: 5100 Forest Avenue. Phone: 963-1140 O A nr

CHICAGO: 6141 Archer Ave. (at Austin), 

2555 West 47th St. (at Rockwell).

•RkJKORY HILLS: 94th and Roberts Rd., 

Hill Creek Shoping Center,

Phone:

Phone

Phone:

767-5200

523-1083

598-5050

Po vienos-kitos nepavykusios 
.povandeninių laivų atakos labai 
sunerimo vokiečių karinė vado-7 
vykę ir žvalgyba: kažkoks išda
vikas tiksliai informuodavo An
tantės laivyną apie vokiečių po
vandeninių laivų dislokacijos vie 
tas bei jų maršrutus. Tada žval 
gyba su vokišku pedantiškumu 
ėmė ryžtingai veikti dviem fron 
tais — “perkošė” per patikimu
mo filtrą savo aparato darbuo
tojus ir smarkiai suaktyvino sa
vo agentų veiklą užsienyje. Net- 
tukus tai davė rezultatų. Paaiš
kėjo, kad visų nepasisekimų prie 
žastis — P. Lanževeno hidrolo
katorius. Vokiečių karo specia
listai puikiai suprato šio naujo 
prietaiso vertę bei galimybes: 
apginklavus povandeninį laivyną 
triukšmo pelengatorių ir hidro- 
lokatorių aparatūra, priešo lai
vus galima iš tolo aptikti, bū
tent po vandeniu, nėra reikalą 
iškilti į paviršių, per periskopą 
apžvelgti horizontą ir tuo ma
nevru save demaskuoti. Įrengus 
hidrolokacinę aparatūrą kreise
riuose bei linijiniuose laivuose, 
jie galėtų iš tolo “pamatyti” ne 
tik povandeninius laivus, bet ir 
įvairias povandenines uolas, 
fus ir t. t.

(Bus daugiau)

ri-

Prezidiumą sudarė Vyr. tribunolo pirm. L. •'Uipli- 
jauškas, adv. Andrius Bulota ir adv. dr. Veržbaviciūs; 
pirmininkavo adv. A. Bulota. - ■ į

Kalbėjo Vyr. tribunolo pirm. Ciplijauskas,.įad<y.. Bu
lota, teisėjas Butkys, teisėjas Grigaitis, dipb'teiiririmkas 
politkalinys Jofė, adv. Veržbaviciūs ir kiti.- ’’•* M-

Kalbėtojai reiškė pasipiktinimą buvųsįu^,^nįptonuo 
„teisingumu”, kuris rėmės protekcijomis^—kyšiai^, pa
ir kine j imais, prievartavimu tarnauti siaurai-.'Smetoni
nei gaujai. įstatymai buvo leidžiami darbo liaudžiai pa
vergti ir persekioti, o teismo -darbuotojai tiųw^erčiami 
tuos “įstatymus” vykdyti. .

Teismo darbuotojai džiaugiasi, kad žiauratį; šmeto- 
tinio despotizmo laikai praėjo ir jie jau. iįiebegCįš. Rau
donoji armija, išvadavusi iš vergijos-visą dappo 'i^ėtuvą, 
išvaduos ir Lietuvos teisininkus: - / ’ 7)^?

Lietuvos teisininkai dauguma kilę iŠ liaudies eina 
su liaudimi. ;

Žuvus Smetonos “teisingumui”, gimsta Tihiija Lie- 
uva, kartu su tuo, turi būti sukurtas ir naujas, darbo Lie
tuvos teisingumas. Tame teisingumo kūrimo' darbe Lie
tuvos teisininkai esą pasiryžę dalyvauti.

*■ ’. - - s '^-y. /A-ą
(Bus daugiau) t
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kad ir apvėluotą, betgi padaryt; 
tiesos pripažinimą, tačiau toji 
spaudoje, kurioje užsispyrusią 
tvirtinta, jog bendruomenės pi 
nigai buvo naudoti, iki šiol tei
sybėj nepaskelbė.

Suklastojimas bendruomeni

17 >. P- Vileišis bendruomenės šventėje
Rugsėjo 25 d. dr. P. Vileišis 

bendruomenės šventėje kalbė
damas pabrėžė, jog lietuvy iš
moktą drąsiai kalbėti į pasaulio 
sązi . bet • paliekama ir neiš
naudotų progų Lietuvos reikalo 
kėlimui. Esą. reikalinga ieškoti
naujų keliu, negailėti lėšų ir pas nių rinkimų, arba, kaip dr. Vi- 
tangų.' / I leisis pavadino, per klaidą įtei-

Būtina nenųsjlenkti okupanto kimas 50 balsų sukėlė nemaloniu 
skelbiamam melui, kai tas vie
ną dienų submenu, kitą dieną 
su kultūra gaudo išeivijoje ša
lininkų. Kas per kultūra esanti, 
jei į Lituvą. Įvažiuojant išren
giama iki nuogumo, su prožek
toriais net užpakalines kūno da
lis išžiūrinėjaj

Brolių kančios Lietuvoje įpa
reigoja nepasiduoti jokiai meš
kerei. Padlaižiais ip pataikūnais 
pavadino dr.. Vileišis tuos išei
vius, kurie -nusilenkia okupan
tui, kad įJCiėtūvą nuvažiavę ga
lėtų paskaitą'skaitytį ar viešai 
pakalbėtL. ‘

Kėį reiškia; tie 50 balsy?
Ne kartą dr. Vileišis palietė 

išeivijoje- esančius nesutarimus, 
ragindamas . .juos - šalinti. Jis 
pats; nežiūrėdamas kokios par
ti josljetųvisbebūtų, einąs su 
juo, jei tik; tas . eina už nepri-, 
klausomą Lietuvą.

Prasitarė? jog kažkur per klai 
dą“-įteikta- 50 balsų, bet ką reiš
kia tie 50 balsų? — klausimu 
šūktelėjo" prakalbininkas ir kal
bėjo, jog. reikią rasti bendrą 
kalbą didesniam ryžtingumui.

■ Keista buvo klausytis dr. Vi
leišio,. kai jis tik klausimą kėlė,

čioje prakalbos' pradžioje pabrė-' 
žė net-vieno-balso reikšmę Pitts 
bugho seime Amerikos Lietuvių 
Tarybą steigiant. Juk kas tuos 
50 balsų-. ‘‘per klaidą” •• padavė, 
tajn-ta Aįąidi Į>uvo svarbi, o dar 
reįkšmirigięsn^tiemsj-kurie klai 
dą;/'priėmė- kaip -teisėtą veiksmą 1.^ padirbėta.

ginčų ir liūdnų išdavų, bet iš 
bendruomenininkų nedrįsta tos 
klaidos pripažinti ar atitaisyti, 
tik dr. Vileišis ne kur kitur, c 
Los Angeles lietuvių sueigoje tą 

.klaidą pripažino, kaip ir ponas 
Gečys čia prisipažino.

Trečias didelis erzelis kilo prie 
‘Jaunimo centro Čikagoje buvu
siomis demonstracijomis, protas 
tuoj ant prieš okupanto valioje 
susuktų filmų rodymą. Kas Kal
tas? Ar tie, kurie filmus rodė, 
ar tie piketavusieji?

Sekant A. Gečio ir P. Vileišio 
pavyzdžiu būtų gal gera, kad 
kun. jėzuitas A. Kezys atvyktų 
į Los Angeles viešai prakalbai, 
gal ir jis padarytų naudingą iš
pažintį, kaip tokią čia atliko 
miniotieji bendruomenininkai.

Mažoka jaunimo
žvelgęs į publiką dr. Vileišis 

[ pratarė, jog salėje tematąs ma
žokai jaunimo. Ir kai pinigų rei
kia aukoti, jaunųjų aukotojų te 
są mažai. Jaunimas sakąs: pa- 
samdykit salę, leiskite mums 

/šokti, o patys išeikite. Po tokios 
jaunimo atestacijos publika smar 
kiai plojo.

. Bet ką padarysi, jei nuo seno 
-taip gyvenimas vyksta, jog jau
nimas nelinkęs senių patarimų 
ar pamokslavimų klausytis. Ta
čiau yra ir gerų pavypdžių, kai 
pavyksta jaunimą puikiam tau
tiniam' darbui- sutelkti. Pavyz
dys Jaunimo sąjunga, kurią įs
iteigiant bendruomenininkų ge

Tilžės vaizdas is Panemunės žiūrint

šiandien vos vos surenkama 
balsų vienam chorui, b buvo lai
kas, kad čia net du chorai giedo 

Jo ir barėsi. Ona Zailskienė net 
' iš Čikagos skrido skautų vadus 
sutaikyti, kai jie vieni kitų ne
apykanta vos nedrebino žemę.

Bendruomenininkai, kaip pra
džioje šios šventės aprašymo mi
nėjau, ■ 
Bendruomeninkai kariavo ir su • tiems mūsų 
tautininkais, katrie geresnius nams išakyti 
visuomeninius namus nupirks. “Draugo”.
O kur šiandien tie bendruome- platinimą sustabdyti ir jį patį

P. STRAVINSKAS

! Spaudos Klubo rezoliucijos paaiškinimai.
go” premijuotame romane, kaip 
matėme iš jo personažų, ypač iš

(Tęsinys)
VIII. Dėl Klubo reikalavimo . ..

pornografinį romaną sunaikinti T““““-} jo keliu
[ puslapių-faksimilių, skaitytojų 

į .LS Klubas nutarė Marijonų . moralės- nekelia, o ją smukdo.
vedė kovą su. klebonu. Generolą prasyti jo žinioje esan Mūsų-jaunuomene tas romanas

p;’ Tėvams Mari j o- 
__ i jų dienraščio 
premijuoto romano

ir’ ęrpė' kaltinti ‘tuos,- kurie pro- 
.testą-pakėlė. ; ~ .. r -.'-. .•

v'-.- V ’ '

.. Ir štai, ne kas kitas, d jauni
mas išvedė ne tik lietuvius, bet 
ir latvius ir estus j žygi Vašing- 
•tdhan, keliant balsą prieš komu- 
.nistų. daromus žmonių nužemi- 
•nimus irikitokius nedorumus.

imanS<^i^ltv^n©,Kjog^-

ti^rtfe^'jėgSB^^Somene^avė.
]ėšas:keMbneh’":’1( :‘-”r

ną sunaikinti. Tą ir siūlo Spau- yra žalingas ir tautos laisrili 
dos Klubas }d leidėjams, taigi, 
patiems jo sąviniąkams, patla- 
ryti. Ir kaip galima sakyti, kad 
tas siūloma be pagrindo!

2) Ar Klubo siūlymas Marijonų 
j Generolui derinasi su teise?

Jei LS Klubas romano savi
ninkus reikalautų jį sunaikinti, 
jiems, naudodamas kokias prie- 

' vartines priemenes, tai, žinoma, 
tas nesiderintų su teise. L’et ka- 

j da jis tik mandagiu savo kreipi- 
' muši Tėvų Marijonų Generolą 
i prašo kad jis musų Tžvains Ma- 
; rijūnams įsakytų tai, kad jie su- 
• naikintų pornografijos objektą, 
į kurio pagal teisę ir ypač pagal 
krikščionišką moralę negalima 

' platinti, tai tame jo siūlyme ar 
; prašyme, pageidavime jokio pra
silenkimo su teise nėra.

Gi ir valstybės teismas, spręs 
i damas pornografijos bylą ir 
! radęs pornagrafiją kokioje kny
goje, nutaria ją sunaikinti, kad 
niekas negalėtų toliau ją nau
doti. Gi etai, ką sako ir Lietuvos 
Baudžiamasis Statutas, kuriame 
yra išreikštas ir mūsų morolės 
minimumas:

“36 Daiktai, kurie draudžia
mi pardavinėti, platinti, turėti

, arba laikyti, atimami ir naiki
nami”.

Argi ne toks yra ir Tėvų Ma
rijonų premijuotas, jų išleistas 
ir dabar platinamas romanas 
“Sauja skatiku”?!
IX. Dėl LS Klubas kreipiasi į 

laisvinimo veiksnius?

Dėl to, kad pornagrafinis ir 
okupanto propaganda persunk- Į

| tas romanas “Sauja skatikų”

mo darbui, Jei toks kilnus, doras, 
visiems geras ir paslaugus yra 
okupanto milicininkas, o mes 
risi, nuo okupanto grėsmės pa
bėgusieji, esame tokie nenaudo
ta., nešvarūs, jei ir mū-
■ų v: :kai yri tokie pasileidę, 
kaip parodyta ro 
re, tai šaky k ! 
vo n- vikiausr 
ve n mo?-

'iodėl ir mfsų laisvinimo veiks 
urėtų dėl tokio romgKO 
imo reaguoti. •

no pcrsoięi- 
ar mes verti lais

n 
p

X. Kodėl LS Klubas kreipiasi dar 
ir i paskiras politines grupes,

Ir kitas organizacijas?

Su blogiu reikia mums visiems 
kovoti, ypač su tokiu dideliu, tu 
ris imasi reikštis jau ir mūšų 
literatūroje, koks pasireiškė ir 
čia mano kiek panagrinėtame, 
aiškinant LS Klubo rezoliuciją. 
Tėvų Marijonų premijuotame ir 
jų dabar platiname pornografi
niame ir okupanto propaganda 
persunktame romane.

Būkime visi vieningi ir solida
rūs šioje kovoje.

Šalin pornografija iš mūsų li
teratūros! Šalin ir okupantų bol 
ševikų propaganda iš jos!

(Pabaiga)

Kalakutai yra sunkiausi iš 
visų naminių paukščių. 1966 m. 
Kalifornij oj vienas kalakutas 
svėrė 70 svarų. Antruoju sun
kaus svorio čempijonu laikomas 
Anglijoj užaugęs kalakutas. Nu 
peštas jis svėrė 66 svarus ir 8 
uncijas. Manoma, kad su plunks 
nomis jis svėrė 69 svarus ir 4 
uncijas.veda prie moralinio supuvimo, 

ai sunkus rašytojo nusikaltimas J 
prieš savo tautą, prieš jos dori
nius papročius, kuriuos jis turė
jo saugoti, kaip dideles dorines 
vertybes. Toks pat nusikaltimas 
yra ir to katalikiško dienraščio 
redakcijos bei leidėjų, nekalbant 
jau apie tuos, kurie jį premijai 
parinko. Ir šiandien, kada jau 
visiems paaiškėjo neigiamas, 
tautos,.ypač mūsų jaunimo mo
ralę smukdantis, mūsų dorinius 
papročius . ardantis, lietuvišką, 
šeimą demoralizuojantis, dargi 
ir. politiškai žalingas mūsų tau
tai to romano turinys, nieko ki
ta jo leidėjams nebelieka, kaip 
tą visais atžvilgiais žalingą, nors 
ir per'.klaidą premijuotą,- roma-

nimai namai, kur tą bendrovė? 
[Sakoma, jog vieno asmens kiše
nėje, nes nutarta bendruomeni
nių namų akcininkų kompaniją 
panaikinti. Vienas iš šėrini-nkų. 
kitiems jų vertę, o kurie nenori 
išmokęs parduoti gali šėrus pa
silaikyti, nes būsianti sudary
ta bendrovė spaudai, leisti. Tai 
tiek beliko iš taip triukšmingai' 
steigtų bendruomeninių namų.

Kai čia atsirado narsuolių L. ■ sų tautos moralė. Mes gi siekia- 
'šimutį, P. Grigaitį ir kitus Al-j me, kad . mūsų tauta būtų doriš- 
to centro veikėjus nušalinti ir į kai sveika. Jei šiandien ta šei- 
Alto centra perkeldinti i Los An įma okupanto yra demoralizuoja- 
gėlės, tai ir bendruomenininkai. ma Lietuvoje, tai mes, išeivijos, 
buvo labai' aktyvūs, net neteisė-, lietuviai, turime juo labiau sau-’ T » • ~ ’ 4goti, savo šeimą nuo dorinio pa

krikimo išeivijoj. Turime saųgo- 
ti savo jaunimą nuo. dorinių'.pa-į 
pročių sugedimo,-nuo moralinio 
pakrikimo, nuo ištvirkimo, kel
dami jo maralę. Tą turi daryti 
ir mūsų rašytojai savo kūriniuo 
se, visuose literatūros žanruose,’. 
kaip, va, romanuose, kuriuose 
lengva nuslysti ir jais pastumti 
mūsų jaunuomenę į ištvirkimą. 
Ir jei šindien mūsų Tėvų Mari
jonų “Draugas” premijuoja ro
manus, tai jis turi juos vertinti, 
pirmaeile, jų turinio atžvilgiu; 
žiūrėti, kad jie skaitytoją do
riškai auklėtų, ypač saugotų mū 
sų jaunuomenę nuo dorinio pa-

sunaikinti. .-'i
:• _4- -- -■^’•-•4 "j v • ■ t

Pasigirsta balsų prieš Klubo 
prašymą tą romaną sunaikinti. 
Sakoma, kad :tas prašymas nepa 
grįstas ir nesuderinamas su tei-

- Į.se.\ Tais ■ dviem jau paskutiniais 
klausimais čia pasisakysiu. V :J V ?/»*♦**• »?■ i'

T) Kodėl reikalaujama pornn-
grafini romaną sunaikinti?

Todėl, kad juo smukdoma mfį-

jau kuris laikas atspausdintu ir galima gauti snygĘ rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose myga aprašanti paskutinių 30 (1869-1959) m etą 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl.- 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. . , ■ . ■ .. ■

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęslietuvis, pirmo* 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai. • kurrtr~rrso-buvo 12L 41 teatro.draugija^48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnyttatai ir 314 veiklesnių žmonių biografi-. 
jos. Duoti dokumentai kata^skų, socailistuuų, laisvmamskų ir 
kitų organiz-'icijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. ‘ . .= Ji

Norintieji ii? knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi

AJMEKlhOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu tr pasiųsti:

173? So. Halsted St, Chicago, DL S0608

g-'iičia^Josangėliečių kolonijoje, delegatais į susirinkimą at- 
įskyla.peticijų- ir parašų Vyk0 jr balsavo už rezoliucija čia 

nnltimo-reikalas, labiausiai pa- Alto centra atke]tt 
šįdarbuoja jaunimas. Pagaliau, 
jei'jaunimas nenorėtu sekti, sto 

e ' V AZ XAXA-y, V lOUVlllVlltzO OXXCVL

. vyklauti ar kitaip jaunatviškai dymas prasidėjo, kai .bendruome 
pramogauti, nebūtų jaunimo var ililtasi lefeti atsigauki. 
de-jie/verti.

j7<r \ .r
i ~ ’t-

’Šauksmas.vienybėn

■Pagaliau,

h|^n^rM./<xėčiui-į‘ losangęliė- 
čiįĮ publiką kalbant - Antanas Aū 
dfohis?vienas..iš čionykštės ben 
druomenės steigėjų, drįso pa- 
klaus^ Roną-Gečį: kaip iš tikro 
yra,' kas- sumokėjo už Kudirkų 
kelionę?7 J
■■'A. Gečys-pasakė, jog Ameri
kos Lietuvių'Taryba,' bet lyg bu 
vųsiųs. ginčus švelnindamas ėmė 
pąsakoti, jog bendruomenės vei 
kėjai-daug, dirbę,', etc. Naujienos Tik peržvelkim kas čia yra buvę 
paskelbė ir komentavo A. Gečio, ir kas tebėra.

Tiesa, kuri laiką erzeliai bu
vo aprimę, bet visuomenės skal Taupykite dab
mus, kad Vasario 16 minint au
kos būtų skiriamos ir bendruo
menei. Ir V. Vidugiris, tokį vi- 

Į prakalbos pabaigą dr. Vilei- suomenę skaldantį atsišaukimą 
šis pakeltu balsu kvietė visus pasirašęs, sako, jog čia vienybės 
jungtis po Lietuvos vėliava. Bū- kaip ir netrūksta.
ti - vieningais, visų pirma būti  
lietuviais.

Prakalbininkui dėkodamas Va da mažiausi paukščiai kalibrai, 
karų apygardos pirmininkas V. jų. kiaušinėliai turi tik o 45 
Vidugiris pastebėjo, kad losan- coliu ilgio ir 0. 32 colio skers-; 
geliškė kolonija esanti vieninga. mens, sveria 0. 176 
Keistokas vienybės supratimas. juos peri tik patinėliai.

•* Mažiausius kiaušinius de-

uncijos.įlūžimo, nuo jos supuvimo. 0 Tė- 
‘ vų Marijonų leidžiamo “Drau-

pas mus

LABTYUA MCG »CMOQ<z 
£MI

TM1 MSI OP B ANP 14. | 
WBQB KHX1P BY MOTOR ' 
MTWCtTB *< TMB U-l' 
exAAUKS M. HAYES, < 
~*>T W8NT OP TUt CHICAGO 
motor club, asks drtvtbs 
to Be T&PSCJAULY alert 
*OR CHILDREN MOW THAT 
SCHOOL IS 04 SESSION

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ
336 puslapiais tu žemėlapiu Ir pavelktlalt aprale PtmtrĮ, tenut [• 
gyventojus ir gamtą. 1,200 Hetuvilku vietovardžiu tąraiat. Knygai 
kaina $6.00, minkšti virbeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentu

1739 So. Halffted St. Chicago, DI. 60608

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. 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 psl., 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

4^ Haltrted Street Chicago, Uliitois 60608

>MQjDCQ.

sąskaitoa

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

I _ naUJIINOS, CHICAGO «, ILI----- Tuesday, October 11, 1977

A SS 0

Chicago, III. 606081800 So. Hoisted St

TURINTI DIDELES ATSARGAS

Te*. 421-3070
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

įsteigta 1923 metais.
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

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 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki
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Dienraščio kainos:
,hicagnje ir priemiesčiuose; 

meianib , _
pusei metu___________
trinu mėnesiams 

$30.00
$16.00

$8.00
S3 00

Naujienos eiru karditu. Uakiriini 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drove. 1739 So. Halrcėd Su Chicane 
OI. 60608. Telet HAymarket 1-6100

t trims mėnesiams __
1 vienam mėnesiui __

_____  $7.50
_____  $2J50

Kanadoje:
m p t m _______________
pusei metu _______

I nenam mėnesiui __

_____  530.00
_____  J1C.OC
-------- $3.00

Užsieniuose:
pusei metu _______
vienam mėnesiui __
metams ---------------

_____  $18.00
_____  $4.00
_____  »L.OU

Pinigus reikia siusti pašte Momj

rencijoje jau nesimatė tų senukų, kurie iš New Yorko, 
Massachussets, Indianos, ir Kalifornijos suvažiavo j me
tinį pasitarimą, bėt dalyvavo jauni žmonės, kurie jau nt 
pirmąs metas, kelintas metas posėdžiauja. Atstovais iš
rinkti jauni vyrai ir moterys. Daugelis vyrų atsivežė sa 
vo žmonas, kad galėtų pamatyti, ką suvažiavusieji lietu
viai daro ir kokius klausimus bando išrišti.

Ateinančių metų tarybos valdybon išrinkti du nau
ji politikai, abu suvalkiečiai, ir gražiai nuaugę. Vienas 
lėtų judėsiu, lėtos galvosenos, politkoje galavą pradėjęs 
kelti Pašeimenos kunktatorius, o antrasis impulsyvus 
sprendimus greit darąs, geras didelių renginių organizate 
rius„ mokąs auktoti energiją, laiką ir pinigus Lietuvos, 
ne savo reikalams.

oJLuse JAV vietose:
(netams$26.00
pusei metu$14.00 Orderiu kartu tu nisskyrnn.

NAUJIENŲ rastinė atdari kasdiezu isskynu xxs®
Q vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

Amerikos Lietuvių Tarybos ryžtas
Amerikos Lietuvių Tarybos metinis atstovų šuva 

žiavimas, pradėtas ir baigtas šių metų spalio 8 dieną, pa
darė kelis svarbius nutarimus. ALTO suvažiavimas, iš
klausęs valdybos, ir vietos atstovų pranešimus apie pa-

Kunktatirius be kalbų, be didelių planų, net ir be pa
reiškimo apie savo politinius įsitikinimus per vienerius 
metus padarė didelę pažangą truputį keistokoje Ameri
kos politikoje. Praeitais metais jis netikėtai pateko į 
Amerikos Lietuvių Tarybos narius, o šiais metais, išstū
męs ilgus metus taryboje dirbusią lietuvę, jis jau įėjo į 
ALTO valdybą. Jeigu jam viskas taip seksis, kaip pasku
tiniais dviem metais,- tai ateis laikas, kai jis galės atsis
toti ALTO valdybos priešakyje ir vadovauti visai Ame
rikos lietuvių kovai už pavergtos Lietuvos teises.

Tuo tarpu Bardauskų diplomuotas politikas, virš 30 
metų barškinęs duris ir daužęs klemkas, iš vietos nepasi
judino. Kaip sėdėjo, taip ir tebesėdi žmonos užpečkyje. 
Nei jis prasimušė Į ALTĄ, nei jis gavo pripažinimą, nei

sikėsintojus i Lietuvos laisvės kovai dedamas Amerikos'jis įtikino savo bendraminčius, kad jo pasirinktas kelias 
lietuvių aukas, nutarė įpareigoti vadovybę atgaivinti vi- buvo pats geriausias. Vargšas, barškino-ne į tas duris,lietuvių aukas, nutarė įpareigoti vadovybę atgaivinti vi- buvo pats geriausias. Vargšas, barškino-ne į tas duris, 
sus buvusius ALTO skyrius, o kur dar nebėra, tai Altą Per radiją pranešinėjo netikslias žinias. Nepajėgęs pra- 
sudarančioms grupėms ir organizacijoms steigti tokius! vesti savo tautos per jurą, paskutiniu metu pasikvietė 
skyrius. Paskutiniais metais atgavinti keli skyriai buvo patarėjai specialistus, kurie kitus jau kelis kartus vedė 

visai politinei ne lietuviškais keliais.

MIAMI, FLA.
Arkiviskupijos rūpestis 

žmogaus teisėmis jie api|e save, u mpcauus, uv
skausmus ir viltis. Paduodame (statybininkų. Nelogiška padėtis Katalikų Bažnyčios herarchi- 

savaitraščio “Literatūra ir ir su glazūruotų plytelių panau-ija imasi stipriai remti pagrin- 
1 do j imu gyvenamoje statyboje, dinių žmogaus teisių įgyvendini 

mą visoj žmonijoj. Tuo remda- 
masis Miami-arki v. Edward. Ą. 
McCarthy, pradėdamas eiti pa
reigas, savo pirmas iškilmingas 
mišias, surišo su pagrindinių 
žmogaus teisių ir taikos propa
gavimu. šios pamaldos arkivis
kupijos bus plačiai išgarsintos

Jie apje 'save, ir rūpesčius,} netenkina nei architektų, nei

iš
Menas”: 1

...Prieš porą mėnesių rašyto-, kur dėl nepakankamų fondų įš- 
jas J. Mačiukevičius kalbėjo Į skyrimo negalima šimtaprocen- 
apie kūrybiniam (moksliniam,' tiniai užtikrinti jų panaudoji-

mą sanmazgų ir virtuvių apda
ilai.

Kas.galėtų pakenkti?!
“Negaudami gerų dažų, pig

mentų betonams, naudodami 
blogos kokybės apdalios • plytas

pedagoginiam ir pan.) darbui 
reikalingą patogų stalą, apie sun 
kumus, įsigyjant kitus reikme
nis, — rašomąją mašinėlę, juos
teles, popierių ir kalkę...

Sakoma, kad popierius kul
tūros duona. Taigi jis atspindi (o ir jų gaminama nepatenki- 
mūsų dvasines aukštumas, iš- namai), glazūruotas ir metlacho 
prusimą, kaip ir duona 
nominį lygį. Tačiau joks save 
bei visuomenę gerbiantis -šei
mininkas duona nešers kiaulių, 
nekamšys skylių pastato šieno- . 
je, nelygus duobių kelyje. Deja, . 
su popieriumi mes taip elgia
mės. Vieną mokslinio tyrimo in
stituto . darbuotojai talkos me
tu surinko, nemažą krūvą po
pieriaus, tačiau pasirodė, kad 
nėra priemonių ' jį nugabenti, 
kur reikia. Paskui atvažiavo 
.buldozeris, suvertė popierių 
duobėn. Kultūros duona lau
kams tręšti, kaip žinome, netin
ka. Štai netgi Vilniuje. Debesi- 
jos gatvėje esančiame antrinių! 
žaliavų surinkimo punkte (ir su
galvok toki įsteigti nuostabioje 
Antakalnio atšlaitėje!) pūva po
pierius. Žmonės pageidautų, kad 
nebereikalingas popierius būtų 
išvežamas kuo kitu, o ne šiukš
lių mašinomis. Ne dėl kapeikos, 
žinoma, o kaip sakėme, kultū
ros labui...

“...Kita problema yra išorės 
apdalios medžiagų poreikių ten-Hietuvių talkos (lyg nebūių dar- 
kinimas. Pav_, marmuro grūde- bu namuos!). ......-’-—‘j
lių poreikiai tenkinami tik 60- • Ueuviai restauratoriai -“L. 
70%, o ir tų pačių atkrovimas M.” pranešimu, persikrovę dar- 

---£ - v t v <. . . . - * - . . . dėl transporto sunkumų dažna^bu. Pradžiai tarias L VisjąAven- 
po Antrojo Pasaulinio Karo, priklaususių kelioms ki- lausinėjimai rusams davė smarkų smūgi, nuo kurio pa- sutrinka. Tenka ieškoti men-i tujų,, šv. Jono, Vilniaus P»veiks- 
toms raugijoms, o dabar Įsitraukusių į ALTĄ- Konfe- mėlynavo komunistų nosis. kaverčių pakaitų, kurie, aišku, i lų galerijoje. j.- Cicėnas

labai naudingi ne tik ALTUI, bet ir 
kovai. Lieudininkų pirmininkui patekus Į ALTO vadovybę, 

Antras nutarimas Įpareigoja centro valdybą laiku 'reikia. manyti, kad liaudininkų organas, dabar nustos 
pasirūpinti, kad kiekvienas skyrius arba grupė organi- gnaibęs ALTĄ, ir nustos maivytis iš nieko dėtų žmonių 
zoutų Vasario 16-tos dienos minėjimą. Privalo susirasti ’ jr organidacijų. 0 jeigu noras pamaivyti vis dar nebus 
kalbėtojus, išvystyti reikalingą propaagndą ir, jei ima- j išblėsęs, tai turės šį darbą atlikti savybėje, kuris pataikė 
noma, Įtraukti Į šias kampanijas ne vien lietuvius, bet ir Į paskambinti Į tikslias duris, kurios be jokių kliūčių atsi- 
amerikiečius. Skyrių atstovai papasakojo kelis Įdomės-i įr įsileido Į pačią šventovę be griaudžių verksmų, be
nius incidentus iš praeitų metų susirėmimų su pasikėsin-' didelių skundų ir menkavertybės komplekso, 
tojais Į Vaasrio 16 dienos daromas aukas. n

ALTO vadovybėje vra geru ir gabių žmanių, bet yra 
Tenka pastebėti, kad visą suvažaivimo eigą vyravo ir tokj kurfe nebuvo’toms gerybėmis apdovanoti. Visi 

žinome, kad pačią sunkiausią naštą paskutiniu metu te
ko nešti pirmininkui. Jis turėjo'ir turi kelis gabius pata- 

irėjus, kurie jam padėdavo išspręsti sudėtingus ir ne to-: 
> kius jau keblius klausimus. Atėjus neujiemsveidams Į' 
j valdybą, pirmininko darbas turėtų šiek tiek palengvėtu

ALTO vadovybėje yra gerų ir gabių žmanių, bet yra

vienybės nuotaika. Apie ALTĄ susigrpavusios palitinėsj 
fratemalės ir profesionalės organizacijos. Suvažiavo 
žmonės įvairiausių pažiūrų fr Įsitikinimų, bet jie, turė
dami galvoje vieną tikslą, mokėjo draugiškai ir vienin- 
nus ateičiai. Visi buvo patenkinti praeitais metais at-- 
gai pačius svarbiausius reikalus aptarti ir paruošti pla-' jį^‘"e tik pMnirikį bet ir visa valdyba at
liktais darbais ir buvo pasiryžę šiais metais dar stipriau' seks Lietuvos laisvės bylos neiejs sovietu vai- 
pasišausti ir Lietuvos laisvės kryptimi dirbti dar dau-t 
giau.

Savo laiku buvo paleistos kalbos apie Amerikos Lie- vių Taryba labai atidžiai seka Helsinkio aktų svarstymą 
tuvių Tarybą, kaip susenėjusią ir visai sustagarėjusią ir buvo pasiruošusi juos panaudoti mūsų laisvės kovai, 
politinę organizaciją. Tuo tarpu šis, kaip ir keli anksty-i Lietuvių paruoštas pareiškimas, teisiniu atžvilgiu buvo 
vesnieji metiniai suvažiavimai parodė, kad organizacija pats geriausias ir okupantui pats skaudžiausias, 
gyva, stipri ir gyvastinga. Konferencijon atvyko dido
kas skaičius visai naujų žmonių, iki šio meto panašiose

džiai sauvaliauti ir kiekviena proga bandys, atsistoti so
vietų agentui ant uodegos. Šiais-metais Amerikos Lietu-

Galimas daiktas, kad Belgrado konferencija neduos 
konferencijose visai nedalyvavusių. Pranešimų ir disku- lauktų rezultatų. Nereikia nusiminti. Belgrado konfe
sijų metu kiekvienam klausytojui buvo aišku, kad atsto-'rencija gali pasibaigti, bet Helsinkio aktai pasiliks. Ne- 
vai žinojo, ką jie pasakojo ir ko jie siekė. Organizacijon reikia jų stumti Į šalį, bet panaudoti kiekviena proga ir 
Įsitraukę visa eilė naujų žmonių, atvykusių Į Ameriką pabadyti jiems akis. Įteikti dokumentai ir padaryti apk-

1. ČECHOVAS

KELIONĖJE
Nakvojo debesis auksinis
Ant milžino—uolos kratinės . ..

Kambaryje, kurį pats smuklės laikytojas kazo
kas Semionas čistopliui, vadina '“‘pravažiuojamu’”, 
vadinasi skirtu išimtinai pravažiuojantiems, už dide
lio nedažyto stalo sėdėjo aukštas plačiapetis kaimie
tis metų keturiasdešimties. Alkūnėmis palinkęs į sta
lų ir galvą kumštinis parėmęs, jis miegojo. Lajinės 
žvakes gabalas. įkištas į tepalo skardinę, apšvietė jo 
rudą barzdą, storą, plačią nosį, įdegusius skruostus, 
tankius, juodus antakius. apdribusius ant uždarų 
akių... Ir nosis, ir skruostai, ir antakiai, visi bruo
žai. kiekvienas skyrium, buvo grubūs ir sunkūs, kaip 
baldai ir krosnis “pravažiuojamam\ bet bendrai jie 
sudarė kažką harmoningo ir net gražaus. Toks jau, 
kaip sakoma, ruso veido planavimas: juo stambesni 
ir griežtesni jo bruožai, juo rodosi jis minkštesnis ir 
geraširdesnis. Vyriškis buvo apsivilkęs ponišku švar
ku, pavilkėtu, bet apsiuvinėtu nauju,
ciu. aksomine lemene ir apsiavęs plačiom, 
kelnėm, sukamšiotom į didelius batus.

Ant vieno suolų, ištisai nutįsusiu pasieniu, 
p k.. ’miegojo metų astuonių meragitė 
suknutėje ii urdose ilgose kojinėse. Josios 
buvo blyškus, p aukai šviesiai geltoni, pečiai
x isas kūnas liesas ir tižus, l>et nosis kyšojo tokiu pat

išvaizdos, 
ant vir- 
kambarį, 
Pabiedo- 
Pobiedo- 
Išlaikant 

die-

tai miegojo ir nejautė, kaip puslankio šukos nuslydo 
nuo galvos ir graužė jai skruostą.

“Pravažiuojamas” buvo šventinės 
Oras kvevėjo šviežiai plautomis grindimis, 
vės, kuri įstrižai ne buvo nutįsusi per visą 
lo, klodama raudoną dėmę ant Georgijaus 
lo, klodama saudoną dėmę ant Georgijaus 
noscevo paveikslo, žypsojo lampadukė.
griešciausia ir atsargiausią tolygumą pereiti iš 
visko į pasaulišką, šalia paveikslo, abiejose kampo 
pusėse tęsėsi eilė pigiųjų paveikslų, žvakigalio ir rau
donos lampadukos blankioje šviesoje paveikslai suda
rė vieną ištisinį ruožą, nuklotą juodais kliauksais; o 
kai koklinė krosnis, norėdama vienu tonu giedoti su 
lauko oru, su staugsmu įkvėpdavo į save orą, o mal
kos. tarsi pabodusios, ryškiai suliepsnodavo ir pik 
tai urzgė, tuomet rąstui sienose pradėdavo šokinėti 
rausvos dėmės ir galima buvo matyti, kaip virš mie

Scnafi- 
vaj
au si

‘gancio žmogaus galvos išaugdavo čia senis 
nas. čia šachas Naso-Eddinas, čia riebus rudas 
kelis, išverčiantis akis ir kažką švagždantis į 
mergelei, neįprastai buko ir abejingo veido...

plačiu raikš- ------ ------------------- -
juodom rv. GELZINIS IR 

ALFONSAS KONCĖ

ant la- 
rudoje 
veidas 
siauri

eko- i plyteles, statybininkai ir^archi- 
tektai teisingai reiškia nepasi
tenkinimą, todėl noriu atžymė
ti, kad pramonė...” Taip rašo 
V. Krukis — statybos ministe- 
rijos technikos yaĮdybps. .virsi- . 
mokas. L • ‘ L

kitų pasaulėčių valstybininkų-vi 
sucaneninkų. ‘-..A

Ąrkįv McCarty yra’ visų tau
tybių J teisių ’.dabojimo’šai}Įnjn-

mo komitetą pakvietė irlietuvių 
atstovus.-.-.',,' ■ .

■ Komitetas kviečia tautybes 
dalyvauti su savo tautinėmis vė mai. ueKaiiausKas rašo z * . . ,

“Apmaudu (kalbėti ir rašyti) tautlW
.& (aišku) dalyta. Narnu sta- ft ir per pa-

tylxM kokybės klausimas, gana 
atsainiai žiūrima > namą ap- lietuviškai
dalią. Industrinės statybos mo- /j.A.CfCb 
nitoniją turės suardyti’ plasti
niai elementai ir. ypač spalvos? 
Suardyta plastikos . elementai, 
spalvos.™”

“Dabar Įsidėmėkite “naujie
ną”: Įdomu projektuos gatvę, 
kun bus tiesiama pėr sėhamiės-

” Mums yra 
susiburti 

vienoj vietoj. • •

: Gausus šiose ; pamaldose da- 
lyvąvįinas. yra . ir. tautinis iš
didumo parodymas. Privalu vi
sais būdais garsinti mums daro 
masskriaudas/, -n;.-

.Kažkam “įdomu” projekfuo- * vSATti gatvę “per senąmiiįA ' Va- MS' 
dinas, okupantas vėl kėsinasi i W ? avB-

Paslaptinga ir ši "žinia-: 
“Įdomu”: rytų vokiečiai ‘ nori

P. Klubo Vadovybė.

♦ Sunkiausi; svoriui višta 
laikoma White Sully vęršĮės. Vię

4 metus ji išaugo iki 22 svarų. 
1973 m. ją užmušė tos pat veis
lės. 18 mėn. gaidys, svėręs 18

kas, priešingoje pusėje; jis žaidė prieš New Yorką. 
įspėtas, kad New yorkiečiai laiko Vitą saviškių, lai
ko jį New Yorko sporto ambasadoriumi, jis pradėjo 
aiškintis, kad New Yorko Big Apple klubas jį įžeidęs, 
siūlydamas vargingus 30.000 doL už vieno sezono dar
bą, kuomet Indianapolis už tokį pat laiką ne tik 
125,000 doL mokėjo, bet ir Mercedes - Benz dovanai 
dar pridėjo.

- 1

ESĄ teniso pirmenybių ragtynių vieta
i 

Binglasis New Yorko West Side Tennis klubą 
1892 m. išsikėlė iš Manhattan© į Forest Hills sekciją,! 
Queense. Tuomet tai buvo rami užmiesčio vieta. Nuot 
1915 m. jis tapo /Xmerikos teniso pirmenybių (Tuomet 
jos buvo vadinamos United States Championships) Į 
šeimininku. I)idingas 14000 sėdimi] vietų stadionas 
buvo baigtas 1923 metais. US Championships vardas 
1968 m. buvo pakeistas į “US Open”, šių metų US 
Open — pirmenybės prasidėjo ketvirtadienį, rugpiū- 
šio 31 d.

Jose dalyvavo ir mūsų Vitas, bet nelaimingu bū
du pusiau finale pralaimėjo ir iš tolimesnių varžybų 
buvo išjungtas.

Raiko bėgyje pasirodė, kad Forest Hills įrengimai 
rwsicort per maži, Vis daugis; žiuinių kasmet pra
dėjo skųstis, kad į turnyrus ir pirmenybes nebegali' 
gauti bilietų. Todėl šių metų pirmenybės buvo pasku
tinės varžybos Forest Hillse. Sekančiais metais US 
Open bus perkeltos į netolimų Flushing Meadow Par
ką, taip pat Queense.

Šeima, kurt garsina Lietuvos vardą
Vitas, žaidęs ne tik USĄ„ bet ir daugelyje pasau

lio kraštupsę, vis ir .yėl iššaukia žiūrovų susidomėji
mą. Jis, žmprria, visur yra USA pįlietisy Bet jo pavar- 

1 dė yra smalsuolių tiriama ir nuveda prie j© lietuviš
kos kilmės. Ir Rūtos pasirodymai eina tokia pat Hnk- 
me. O kuomet ir Gerulaitis senjoras, nara ir pir
mos jauny at ės, paėmęs raketą, pasirodo temm* aikš
tėje, žiūrovai pradeda ka&ėti “the old Lithua
nian chempion.” Nėra sekmadienio, kad pas Gerulai
čius nesusiririktų įvairių tarptautinių svečių. Taomet 
ketvirtas , jų šeimos bąrys, motina Aldona save lietu- 
vrškais kopūstais ir kugeliais iššaukia svečių ifiskusi- 
as dėl tokių lietuviškų skanėstų.

XTtas yra mėgiaiaas savo kolegų žaidėjų ir laik
raštininkų dėl savo jaunatviško, iškalbingo ir drau
giško būdo. Jis pabrėžia, kad jfą siekia, kaip įr kiek
vienas žymos teniso žaidėjas laimėti USk teniso 
meisterio vardą. Bet jie neslepia, kad kelyje j laimė
jimą gręsia keli pavojai: taip jis kartą atėjo į turny
rą stačiai iš karčiamos, tebekvepėdamas brangiu 
sektu. Automobilių meilė atima daug laike r ilgos 
vakaruškos bingtosc karriamose pakirto ir gi Vitą 
stipresnius vyrus.1 - ” ' ‘

Bet mes kad 5 i tas, jei "paaiovle, te i už
sibrėžto tiksle siekiant, moka kietai ar iftveraiingai 
ruoštis ir treniruotis. Tad iš visos firdies Thlkime, 
kad T978 metų Amerikos teai'«> mris^ria būtų lietu
viškų tėvų sudus — Vitas Gerui ai tia,

(Pabaiga) .

(Tęsinys)
Bet kuomet šiais metais New Yorkas lošė su 

negraži j gumbu, kaip ir vyriškio. Ji kie- ’ dianapoliu, Vitas buvo Indianapolio kontraktinm-stambiu ir
In

i — Naujienoj Chlcs^o U. — Tuesday, Oetebef



DR. R. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IB MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
4449 So. Pulaskj Rd. (Crowford 

Medical Building). Tai. LU 5-S444 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neaisLep.a, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
Summit street 

ROui č So, ELGIN, ILLINOIS

bit. PAUL V. bARGIS 
urOYTOJĄS IR CHIRURGAS 

Wesrcne^fer Community klinikos
/ncUicioos d< rėki onus 

1938 S. Hanne»m Rd., Wesrcnoster,
i • 1 K 1 _ -, “ * r r” —♦

3—8 uarbo dwHom^ iri
Kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 

i ei.: arda 5o2-z/z<j
-------------------------------——■ , ■ ' ...

Re£r GI 8-0873

DR. W. E1SIN-EISINAS 
aKUŠERTJA ir moterų ligos 

oiimcKOLOGINĖ chirurgu a 
6ux so. Kedie Ave., WA -5-2670

V aliniuos pagai susitarimą. Jei neat- 
S'liepia, sKamomti Mi 3-uoul.

4

i

KŠ3G-- -

- M. K. Čiurlionio dekoracijos-eskizas jo sumanytai operai Jūratė -

f

TEL. — BE 3-5493

v-r'ąa.WJMS IR CHIRURGAS
AiuŲ..Lį»q$ ■

J/v/ lU^rd b^reer .
\ tuauuus pagal susiiarimą.

t* J4

Vladas Juodeika

i kad ir jos atstovauja lietuvius.
Žinoma, vargšas Būdvytis, taip 

; ir negauna- atsakymo, kur pasi
dėjo jo surinkti parašai. Bet 
kokia ža’a padaryta kultūros sri 
tyje, tai aiškiai matome. 1974 
Dainu Šventė. O kodėl neįvyko?

1 Vadai tyli lyg vandens turėtų 
pilną burną. 1976 metais šokių 
Šventę, ruošė jau specialiai įkur 

. ta bendrovė. Ačiū Dievui, kad 
į Kanados L. B-nė, dar nepasišo- 
į vė tiltų statyti, tai gali sureng 
•ti Damų šventę. -

Ignas Petrauskas

my-

55 myliu greitumu 
nevisi tenkinasi

WASHINGTONO — 55 
lių per valandą greičio vieske-

i liuose apribojimas yra vienas ge 
riaušių gyvybės apsaugojimo fa 
k tor m Transportacijos Departa-

• kad tą dieną, tautos šventės pro; mento programoje”, pasakė to
- - » ___ _______1____ X _ ’___ T1___A J______________

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Testovi mano malda kaip smilkalai prieš tave, mano ranky pakė
limas kaip vakaro valgomo)! auka".

Psalmė 141:2.
Baigiant kiekvieną dieną neužmirškime ateiti pas malonės sostą ir 

suvesti savo sąskaitą Viešpačiui, kiek mes pasinaudojome savo progomis 
arba pralenkėme jas, nugalėjome pikta geru arba buvome pikto nugalėti, 
buvome pasišventusiais pasiaukotojais arba savymyliais. Turime dėkoti 
Dievui už jo pagelbingą malonę ir persiprašyti už paklydimus ir nupuoli
mus. Vardan mūsų Išganytojo turime prašyti atleidimo už praėjusios die
nos nepasisekimus ir trūkumus, ir maldauti, pasižadėti ir stengtis būti at
sargesniais ir ištikimesniais, uolesniais ir darbštesniais sekančią dieną.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? J tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

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

Mažeika / Evans
Laidotuvių Direktoriai

! dep. sekretorius Brock Adams. 
Paklaustas, ar visos valstijos tą 
greitį priėmė. Adams atsakė 
“Yra visaip. Kaikurios valstijos 
priėmė, kaikurios ne. Kiekvieną 
kartą kuriai valstijai pasiūlau 
priimti tai legislatūra tokį bilių 
arba atmeta arba vetuoja”, at
sakė Adams senatoriui J. Ran
dolph.

ga, prieš pamaldas buvo pakel
tos Amerikos ir lietuvių vėliavos, 
tai jis nepamatė. O gal jis ir ne
norėjo jų pamatyti? Gal jis no
rėjo kitos spalvos vėliavą pama
tyti? O gal jam lietuvių tautinė 
vėliava, kaip žydui kryžius?

| “Sveikas, piliūtail.,7 (Kaip ir 
, . v. . , 'koks “masonų” sutartas ženk-Tamsos apelsino žieves spal- ]as tas .. iliatas., buvo nlŪ!( 

vos odimai balų nzdedamieiil ^ Q Juodeika buvo aWti. 
aūlai, (kokius nešiodavo vokie- Į brikas) 
čių karininkai pirmojo pas. ka
ro metu) — tai pirmas dalykas, 
kurį atsimenu ,apie Vladą Juo
deiką.-..- Ką tik baigęs..pirmąją 
Karo Mokyklą, jis atvyko į mū
sų 2-rąją kulkosvaidžių konian- 

! dą, (vėliau — kuopą); beveik 
• toks pat “paršas” (kaip lietu
viai vadina labai jauną vyru- 

*ką) kaip aš — tik dvejetą metų 
už mane senesnis, jis švituoda- 
vo karininko vytele per tuos gel
tonus batų aulus... r

I Kai buvome Ežerėnuose, at- 
vykę iš Dauguvos fronto, alsi-

l>it.r.EONAS SEIBUTIS menu, Juodeika pakvietė manė 
“ su kitais-karininkais, -paragauti

tų vaisių skardinėje, bene “pea- 
ciies”, kurių buvo pulko krau: 
tuvėje- — iš .tų 'dalykų, kuriuos

Arėjas Vitkauskas, 
(tuomet 9 pėstininkų pulke)

Pabiros

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms VietaKartą susirinkusiems rimtiems' 

vyrams, rimtąsgarbės pirminin 
kas skaitė paskaitą. Jis remda
masis Įvairiais šaltiniais padarė 
išvadą: Kad lietuvių tauta pasi
liko maža tautą, nes karaliusPaprastai organizacijų suva

žiavimuose, i 
5-6 šias rezoliucijas, kurios pas- Į 
kaitomos suvažiavime ar susi
rinkime ir .prašoma jas priimti. . 
.PLB pirm. Nainys, kalbėdamas J33 išimtinai pabrėžė tą vieną, 
!L. -B-nės tarybos narių suvažia-į mūs^ Prosenuoįių padarytą klai 
■vime, išeivijos lietuvius pava-j^‘ kad tas pats kal
dino “pageltusia tautos šaka”,, 
.nes jie tik rezoliucijas priiminė
ja. -.žmonės klausinėjo vienas 
kito ką jis turėjo galvoje taip 
kalbėdamas? Atrodo, kad jis 
kalbėjo -apie L. Bendruomenę j miršta Padeda brau j
nes tarybos suvažiavime, buvo ■ politiką. J^ar nepaaiškėjo 
patiekta negirdėtas, rekordinis i kokia žala 1. .

- —•— ----———--------- -— .-i COr>altin PrimcnTiime skaičius rezoliucijų, 30. Pagal laisvinimo srityje,s ? oriškų • .sandelių . Erancuzijo] ‘ '* **• ’ •* T ■*.*. ’ olr/vc? * rr4

DK. V1 T. TAURAS litavau jau\viršila, -ir jau leidau jNdnų, ši organizaciją jau ne.paĄ 8 f . . - - ’ v rrziH'Tici hor oin t’iTTrvti'i-c'i
'^YbYTVJAS l.R .ČHiRukGAsZ'h lą_.pirmąjį.. Įį.ejtūyos. kariuome^ 

B-hara -praKtįka, spec. MOTERŲ Hflos. nės 'laikraštį “Tėvynės -Gynėją’’., 
oiriias'ĮMįiz1 ««»jr 5*th šriceĖr -fodėl ir -tas -pakvietimas -su -ka

rininkais pasiskonėti tais -Ame
rikos igardūniynąis... .

Iš gautųjų Amerikos reikme-^ 
nų buvo ir kiek-rudų odinių be^ 

Į rankovinių trumpų apvalkalų 
gauta mūsų kuopai — neužten
kamai visiems kareiviams, to- 

OK.LHOPEDAS-BRQTEZISTAS /jau kUo<pos vadas) Juodei- 
Aparatai - Protezai. Med. bau- . 'J į ' -.aazai. speciali pagalba koioms, į ka sutiko jrodos, posttactuni J 
(Aren Supports/ir L X

W. FRANK PLECKAS 
Ur i u/Yit i RISTAS 

KrtXibA LiMTJVlŠAAI 
2elo iv. Ji 5t. -Tei. 7S/-^i49 

Tikrina axis FnLaiko akinius ir 
• “contact lenses’”

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

1MIS.S1Ų, RUSLES IR 
PRvaiMtva. CtIHcURGiJA 

-i XOJO wcsr third-STREET
Vai. amiad. L—4 .popiet,

' vf>*o teief.; 77o-2ooU
Reziaenci |bsteler.: 'mo-iotS

Lietuva gavo, drauge-su-ikaro 
- pabūklais ir Amerikos kareivių 

uniformomis, iš Amerikos ka-
>.-jU

skaičius

priimta, pasiūlyti Į Mindaugas rūpinosi tik politika, 
o nesirūpino kultūra. Daug kas 
su tuo sutinka,Tęad buvo viena 
iš daugelio priežasčių. Kalbėto-

1 betojas užgiria, bendruomenės 
j vadovybės pradėtą žygi, veržtis 

, iį politiką. Čia jau nebereikia jo- 
Į kių istorikų, kad pamatytumė- 
• me, kas pasidaro, kada vadai už

1 ‘ v ie£ ^ iM223
OFISO V Am: pirm., antra(L,\trečiad. 
ir peuKc. iro-8 yaL vak. šeštadie
niais vai. . popiet , dr kitu laiku 

pagal, susitarimą.

2850 Wtst 63rd St., Chicago, iii. 60629 
Tel«f.: PRo«p«ctz6-'5b84

/—1 111
Gėlės visoms progoms 

BEVERLY MILLS GČLINYČIA 
^443 -WEST 6ord STKEET 

Tęlfonai: 1?R ir PR 8-0834 
Tsaajoji Barbaros Ir Gene 'Drishiy 

: - krautuvė.
THE DaiSY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318

PERKRAUSTYMAI

MOVING
- ^Leidimai — Pilna apdraudė ŽEMA KAfNA ?

R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ij įvairių attstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

V Uos programos ii W0PA, 

1490 IciL Ą. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai ryto. :

Vedi į a Aldona Daukus

Talaf.: HEmioek 4^2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

• nurašyti j nuostolius kai kas ten 
iš mūsų kareivių sumanė, su
karpęs ias odines kelias "“sal- 

^■bieritas”, pasiūti kišeninius-da
lykus sudėjimui dokumentų. 
Turbūt, ir Juodeika, kaip ir aš 
ilgai dar mėšiojo tuos _pasiūtu§ 
dalykus — ir jau išstojus iš ką- 
iriuomenės... . - >

Kai Kaune buvo Šančiuose ka
reivių “sukilimas-’, 'ir tpas mus, 
Ežerėnuose, mūsų kuopą kartą 
-atsisakė išeiti iį “užsiėmimus”- 
Leitenantas Juodeika pakeltų 
balsu įsakė j užsiėmimus išeit|, 
bet niekas ar nepajudėjo ar|t 

-guolių... -Vadui išėjus, -aš papra
šiau, (ir — ne pakeltu balsu),Įį 
užsiėmimą -išeiti-— friši lišėjo,..

O pratimų šaudyme kulkos
vaidžiais per Ežerėnų ežerą į to
limus taikinius, Juodeikai ''teko 
pasakyti “Štai taip -nereikia 
šaudyti1”, nes -jis, pavyzdį -k<xw- 

L -damas, kelis kartus į taikinį nįe- 
pataikė... (Aš — išdūmiau kelis 
kulkosvaidžio spūsčius ‘tiesiau į i 
taikinį... Žinoma, vaikiška bp- 
tų tuo dabar girtis, bet taip iš
ėjo! -Vėliau, kovose -su lenkais, 
aš, ‘užropojęs, 'tarpe švilpiančių 
kulkų, į kalną, iš kulkosvaidžio 
taip neblogai pabėriau į kitoj, 
pusėj, žemai, kaimo Trobas, kur 
dūlavo ‘leiiky kareiviai, kad jie, 
paskubomis, atsitraukė...).

■ I Kaune, kai Juodeika, 'jau (po 
kariuomenės ir studijų .užsieny 
je, buvo bene vyriausiu kainų 
tvarkytoju, susitikus teko .iš
girsti nlūąy seną, nieko nere'IL, 
^kiantį, bet mums, tuoirtct 
reivianjs, buvusį suprąntatną, 
krejpiniąsi: "Na, baip, įpiliūtai, 
įp’yeui?..”
■Amerikoj ■Juodeikos laiškąs 

man buvo pradėtas žodžihis r

geltusį, bet aju suvytusi.

: Gimtoj o Krašto bendradarbis,) 
nuolat matomas ‘lietuvių paren-j; 

. gimuose, susirinkimuose arba j 
kur daromi vieši jprąnešimai.. 
Koks jo -tikslas? Kas žino? žmo- 
nės sako-pažįsti paukštį plųn-’, 
ksnų. J. Kauno korespondencija' 
buvo rugsėjo 15 dienos Drauge. 1- 
Ten .jis.rašo.apie rugsėjo 11 die-' 
.na, Ylarquette parko lietuvių pa |, 
rapijos bažnyčioje atlaikytas pa. 
maldas, skirtas Šiluvos Marijos' 
atlaidams. Jis pamini, koks kuni-; 
^as laikė pamaldas, kas giedojo 
bažnyčioje. Tas viskąs gerai. O

Daugiausiai plunksnų turi 
gulbė giesmininkė. Vienos gul
bės buvo suskaitytos visos 
ir rasta 25,216 plunksnų. Ma
žiausi paukšteliai kalibrai turi 
tik apie 900 plunksnų, bet jos 
yra tankiai suaugusios. Joks ki
tas paukštis tokiame mažame 
plote neturi tiek daug plunksnų.

SUSIRINKIMU

Našlių, našliukiu ir pavieniu asme- 
.. - ■ ., - - .nu klubas spalio mėn. 14 d., 1:00 va-,

padaryta Lietuvos landą popiet turės narių susirinkimą, ;
■kuris įvyks Šauliu namuose. 2417 W.! 

,'43 St. Susirinkime dar galima bus j
■ paskos į Washingtona pradėjo gauti bilietus i jubiliejini 25 metui 
' važinėti -delegacijos, .sakydamos banket* Po susirinkimo va^ės-^J

kuomet iš

EUDEIKIS
GAIDAS DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4805-07 So- HERMITAGE AVENUE
Ten: YArdf 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
f

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mielam giminaičiui

JUOZUI

t
AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA, 

IR NAKTĮ.

mirus, 
. -skausmo valandoje, jo žmonai Juzefai, 
dukrai Birutei Litvinienei ir sūnui Romualdui 
reiškiu nuoširdžią užuojautą ir drauge liūdžiu

Bronius Sedleckas, 
Chicago, Illinois

'Mena Masteries' Solved

TF YOU FINP FRENCH MLNCKWP <0 WW, J4EA/rrl 
TUF NCW ATLANTIC SĖAFOTP A55C7CIAT1ON -AN O^QANIZATION Or 
■fUa PRIMARY F|5U PRODUCING COUkrtRI^ OF CANAPA, NORWAY, 
PFNMARKANP ICKANP'OFF^S -fPISHAMPYGUlPF TO HLLP YOU 5£L£C1 
eXACUY YO0 YOU 0LK
DIMPLY fUAT ’POISSON’' IS FRLNCP FOR TISU -AMANplU^
VE^oniqul al, iys frswawn. bon app^iy'

•fN PAPILLOT^'^AKFP W OR
_ PAZCHM^NT BAC,

• A LA NIEUNieRe- 5ČAS0NFP, LlWHY 
FL0UP6P AND SAU1TČP AAIP 5SRW J 
IM LEMON 5UfrEP..

ČRCMNČP.
.VeRONIQUfc^POACIW ANP 
5LRVEPWI1H ASAUC& OF 
CURACAO, AM ORANCč FLAVORS 
LIQUFUR. ANP 6ARMKUHP

•A LA PWVENCAI^- PRčPAKčP 
,WW 'GJMAIO, GARLIC AMP 
CU0PPČU ONIONS, 

»AUPUBL6*7EV|LHI^3k \ 
i(X>O^Q WlfU A WHIT^ 1A/IN^ ' 

‘ 5AUCB AMP WWW WlfH MUWAW

-AMAMPIMF' 5AWF? 0? 
&ČOILČPAMP 1UIWP 1A/ITR 
WY&R ANP ALMONP£,

•A LA FLORENTINES 5 F! O M A 
bfP OF ^Plh/ACM-,

PVffW MORNAY
7T45N 5PRNKLEP IA/lfU GRAfčp 

► OHM ANP ČRONNČP.

•NEWBURG- POACUtP AN p
, WI1U A 5AUCE- MAPč

•OP CREAM, SU!lXl?z SHERRY 
OR MAPEIRA WINE ANP Z6Q 
YOLKS '

CLIP

IEVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
TeleL: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero 
j Telet: TOwnkall 3-2108-3

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Ckicagog
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
A Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

•AlAMORHAY'COVE^
WHAWIW SAUCE;
iw siw,

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

PETRAS BIELIŪNAS
L348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArda 7-1138-1138

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vii linia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills,aT. 974-441E

P. J. RIDIKAS
8354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 74111

« - NAUJIENOS, CHICAGO t. ILI------ Tuesday, October 11, 1977
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REAL ESTATE

aplinkos žinovai ir miestų dien juos vartoja dantų skaus-

itu-

svaro siuntinį
SUSIVIENIJIMAS

electros Įrengimai, 1 
PATAISYMAI

SLA

SLA
f

f

SLA

SLA
sekr., J. Svilas

SLA

VVeNAUJU SKAITYTOJU VAJUS

RENTING IN GENERAL

luti Fr»nk Z>poll»

oiVARDR IR VARDAS

ADRESAS

—

am /M1UU111**

namas, 
langai, 
vieta.

Jaunuolis pareiškė, kad jis jo
kio alkocholio negėrė, tik suval
gė 17 Babarum. Įvykis sukėlė

SEE ALL OTHERS FIRST

BALTICS APTS.

♦ Ilgiausiai peri savo kiauši
nius keliaują albatrosai — nuo 
75 iki 82 parų. Paukštelis, vadi
namas hawpinch, peri tik 9-10 
dienų.

Mar

NAUJIENOS.
1739 South Halsted St 

Chicago, ID. 60608

via 
lai-

valdžia samdo 
skirtingu spe-

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių beis-: 
monto butas ir maudynė pensininkui 
arba dirbančiam vyrui Bridgeporto i 
apylinkėje. Tel. 376-0208 po 6 v. vak.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Notary Public
INCOME TAX SERVICE </ 

4257 S. Maplewood. Tel. 254-7*50 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
^kvietimai, pildomi pilietybė* pra
šymai ir kitokį blankai

Q SlunčiE-------------  dot N«<Jl«n< pi-wrEiuerattl. TuMWejtiio
vrJeui proga paremdama* Ueturifin epauda-

Į—Į Vajaus proga prašau dusti N>ujienss dvi savaites susipaži
nimui nemokamai tr be jokių Įsipareigojimų.

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

; - Tel. 927-3559 '____ '

CUoe«o>

NORMANĄ 
URŠTEINĄ

Tek 263-582$ 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(boto)

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

i — maujiemoa, cinkavo a, Tuesday, October 11, 1977

■M

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai. $98 pusmečiui automobiliu 

liability' apdraudimas pensininkams
Kreiptis •'

LAIKRODŽIAI Jr BRANGENYBES
Pardavimas Ir Taisymas ' 

2646 WEST 69th STREET
Telefu REpublte 7-1941

> II IIBBII li.l -Į. ■ liaZ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ'
MARIJA NOREIKIENe

ęstk su Chicago. UL M1629 • TeL WA 5-27R7 
Ojdellf OEiJrlntlmM pere* rOi!<t Jvilrlv

MAISTAS Ii EUROPOS SANOtLlŲ.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ESIMO K ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS l

HELP WANTED — MALk 
Darbininkų Reikia

M Uililiiiiiii ZMUiim. uuuįm 
ttMiiiltlili til till1 lUUi

įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTU NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

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

_______ __  _ of
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery. ;

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

3426 S. KEDZIE AVE. 
An equal opportunity employer

REAL ESTATE
" 2625 West 71st Street

Teį 737-7200 arba 737-8534

redaktpriųųiuu^ į.ai
tIrena jrvPranas Sekmoka

4M5 to. ASHLAND AVt 
5X3^77S >MECHANICS

' ’ Tor plant m heavy 
metals industry.

Applicants must have well 
rounded mechanical background

hydraulic systems and other

V _J. . _ v . .
'’Prezidentas Smetona" šventosios uoste 1939 m- gegužes men.

Zanzibaras. Ten jie ’r dabar 
auginami ir naudojami visame 
pasaulyje ne tik prieskoniams, 
bet ir kvepalų, saldainių bei 
vaistų gamyboje, nes net šian-

A

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
O Keturi didieji yra ne tik 

p J tikoįe, bet ir preskoniuose. 
lai pipirai, gvaizdikė'iai, cina
moną! ir muskatiniai riešutai. 
12-lani šimtmetyje švaraus oro 
bei 
merai, laukdami karaliaus ar
kilo aukšto svečio, šių ketin ių' kvapnūs, 
didžiųjų mišinio dūmais sinil- 
kino gatves ir miestų aikštes. 
Į tins niilkalus naudodavo ir nuo 
nemigos ligos. Trijų didžiųjų 
— gvaizdikėlių, cinamono ir 
muskatinių riešutų — mišinys 
yra žinomas pimento vardu.

. Kiekvienas keturių didžiųjų 
ri savo kilmę ir istoriją:

Pipirų kilmės kraštas 
Indija. Džl ligos kelionės 
va is aplink Afrikos žemyną pi
pirai Europoje buvo labai bran
gūs. Kristupas Kolumbas, no
rėdamas atrasti artimiausią ke
lią į pipirų žemę Indiją, atrado 
Ameriką. Senovės lietuviai ži
nojo ir aukštai vertino pipirus, 
tik ne savo tėvynainių indusų 
kraštą, nes neklaužadas gązdin- 
davo siuntimu į pipirų žemę ar
ba “kur pipirai auga”...

mo sumažinimui. Jie yra labai 
lodė! 266 m. prieš 

Kristų Kinijos imperatorius įsa
kė savo tarnams, esantiems jo 
akyvaizdoje, burnoje laikyti 
gvaizdikėlius, kad iš jos neitų 
blogas kvapas. Graikai ir ro
mėnai juos naudojo meilės elek
syro įgamybai. Gvafizdikėliųį 
tarptautinis vardas “Cloves” yra 
kilęs iš prancūzų kalbos ir reiš
kia vinį, nes jis jiems atrodo, 
kaip mažutė vinutė. Šiuo at
veju lietuviai jam parinko daug 

tinkamesnį ir romantiškesnį,; 
vardą, nes jiems tas prieskonis 
buvo panašus ne į vinute, bet 
į labai gražios gėlės — gvaizdi
ko žiedą.

— Cinamono tėvynė ir di-! 
džiausiąs tiekėjas yra Ceilonas.l 
Seniau cinamonas, kaip ir kiti 
prieskoniai, buvo brangesni už 
auksą, dažnais atvejais naudo
jami vietoje pinigų.

— Muskatas yra riešuto pa-— Gvaizdikėlių tėvynė yra

SLA — jau 30 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTINIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems narfams-

— didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpą kuri yra pigir nes SUSIVIE- 
NUIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. '• - ei'. į

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą,
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00. --j- 5^ r . ,

SLA — Jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą'• Endowment In- : 
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai. T •''*

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metama

— AKCIDENTALiJ APDRAUDA naudinga visokio amžiau? asme
nims, rekomenduojama lietuvišky KLUBŲ ir draugiją na
riams. Už $1,000.00 akddentalėš apdraudos mokestis $2 00 
į metus.

— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės i kuopų j 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysite

E- ; -s--,.. pc,-'- v-

-i «**iwWO* gčį* rW-'w

dermės, tik geresnio skonio ir. galvosūkį teisininkams, fstatyį- 
kvapo, naudojamas kruopelių 
pavidale. Tai sėkla vaisiaus me
džio, vadinamo “Nots mugue”, 
augančio rytinėje Indijoje.

3 Reikia laikyti gamtos keis
tenybė, kad vitamino D didžiau
sias šaltinis yra saulės šviesa. 
Tas vitaminas sutvirtina kaulus 
ir saugoja dantis nuo gedimo. 
Vitamino 1) yra taip pat žuvų 
kepenyse, kiaušinio trynyje, 
piene, svieste, kepenyse ir žu- 

. vienoje.

g Pašto patarnavimai prade
da gerėti, ypai’ngai siuntinių 
pristatyme, nes privačios bendro 
vės pradėjo konkuruoti. Nuo 
spalio 9 d. JAV paštas pradėjo 
Express siuntas į virš 900 di
desnių miestų ir žada pristatyti 
laiškus bei siuntinius per 24 va
landas. Vieno svaro paketas iš 
New Yorko pristatomas Į Los 
Angeles sekančią dieną už -?8. 
Jei adresatais pasiima pats iš paš 
to įstaigos, tai New Yorko siun
tėjas už vieno 
moka tik $5.90.

g Federalinė 
net 550 Įvairių
cialybių tarnautojus. Jiems mo
ka. algas pa^al 18 kategorijų. 
Pirmosios kategorijos tarnau
tojų algos vidurkis yra $6,334,. 
gi aukščiausi nuolatoiniai valdi
ninkai gauna iki' $47,5*00.7 Ar
timiausias Federalinių-Darbų 
Informacijos1 centras teikia ž- 
nias apie federalinius darbus ir 
aiškina.- kaip paduoti 'pareiški
mus. iBuose reikaluose daug 
gali padėti jūsų kongrėsmanas.

laSIGA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

• Californijoj ar. kai,kurio
se valstijose pasirodė plačioj rin 
koj naujas skanumynas; vadi
namas Babarum. Jį masiniai 
gaminti pradėjo ir išleido pla- 
čion rinkon italų firma Ferrero 
and CSPA. Produktas nėra nau 
jas, tik anksčiau jį gamindavo 
aukštos klasės restoranu šefai 
savo klentams. Tai torto gaba
lėlis pamirkytas pilno stiprumo 
rome ir sutvirtintas šokolado 
kevalu, todėl atrodo, kaip sal
dainis. Minimos firmos Baba
rum pardavinėjami po 25 cen
tus. Biznis ėjo labai gerai, tik 
praeitą vasarą dalykai susikom
plikavo. Policija gatvėje sulai-

NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 15 m. jaunuolį už girtavimą 
Amenxot ueturnj cuenrvicio steigėjus bei JietuvUXos vpmdot plrmū- ir girta stovi viešoie viefoie 
aus Ir stuekant oCtinaa pareigas amžinam lietuvybės ičllklinui akai- • • ’
mamas Naujienų platinimo vajus.

<ADji.s*6s tvirtai atnvf Ir kovoja a< Lietuves fr pavergtu Ilatrrfp laifrp. | 
nefdaiBoe Ir necidėdaMos i sandėrius n otarpentais ar ja laallpi 
tiniata,

AAUJIEKOS palaiko visas Hetavfq demokratines trupes. Ji bendras Insttta- 
tfjas tr remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

MAUjlknOS atstovauja tyliąja Beturiu dauguma' Half nasfmetirao reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
Ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas vra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
ttelbdama platinimo rijų kreipiasi | visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lle^ 
carišku reikalu renesapm.
KMNUOJA: Chicago)* Ir K«nado|« metams — 830.00, pvsel metu — fltjB®, 

trim* min. — S8_50, vienam min. 8100. KHose JAV vietete metama 
— 826.00, pvtel mėty — 114-00, vienam mėn. — 82_5G. Užsieniu*, 
•e — 831.00 m*tam*. Susipažinimui siunčiama saval+y aamekaaMt.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

mų leidėjams, visuomenei, pre
kybininkams ir gamintojams. 
Pastarieji žadu pagaminti Ame
rikos rijikai Babarum saldainiu^ 
su mažiau alkoholio.

M. Miškinytė

o savaitgaliais nuo 11 ryto iki 
9 vai. vak. - ‘

i — Klevelando lietuvaičių an
samblis “Nerija” pakviestas da
lyvauti Detroito lituanistinių - ' 
mokyklų baliaus programoje 
spalio 29 d. Kultūros centre.
Gros Neolituanų orkestras. Rijo N*m*i, ž*m« — P*rd*vimul 
šia Tėvų komitetas. Pradžia 7 ( real estate FOR SALE 
vai. vak. kokteiliais, programos 
pradžia 9 vai. *

— V. Gudelis, P. Jok ša ir V. 
Vaitkus, London, Ont., išrinkti 
Lietuvių pensininkų klubo val
dybom Susirinkime dalyvavo 
valdžios atstovas. Jis žadėjo 
valdžios piniginę paramą, jej 
klubas paruoš tinkamus socia
linės veiklos planus. , Klubas 
yra veiklus ir yra vertas para
mos. ‘ i-

— Antanas Zaura iš Maiy 
quette Parko parašė tokį laišką; 
“Siunčiu savo metinę prenume^ 
ratą 30 dol., o penkis dolerius 
aukoju. Jūs teikiate teisingą 
informaciją mūsų tautinio bei 
politinio veikimo baruose ip 
daugeliui padedate nenuklysti 
tokiais klyskeliais, kuriais veik
li mažuma nori pakreipti visą 
mūsų visuoemnę — į bendrai 
darbiautojų ir tiltų statytojų 
šunkelius, ne link laisvės, bet 
link okupanto, Garbė Jums, kad 
nepabūgofe mei šmeitžų. nei 
grasinimų. Laikykitės ir toliau 
tokio pat nusistatymo bei linik 
jos, nes didžiausia daugumą 
jums pritaria”. Dėkui už laiš
ką jr už auką. ’ . . ti

E. Neumann iš Marquette 
Parko pratęsė be raginimo savo 
prenumeratą, o gerus linkėjii 
niuš 'atlydėjo $5 auką. Toą ąpyi 
linkės ‘tautietis užsišą^ė Naujie
nas viehėriėms metams, liet jia-į 
vdrdėš pfašė heškeĮbti. .Dėkui! 
Platrhfriib vajaus Įtrogą J7ąujįę- 
nos šiuričiSmos šusipąžinjinųįj 
savaitėš nemokamai. *. .

— Los Angeles Balfo šlcy-į 
riaus vakaras-balius bus lapkril 
čio 12 d. 7:30 vai. vak. šv. Kaži-’’ 
miero parapijos salėje. Visi .Įięįp* 
tuviai kviečiami prisidėti prie; 
tautiečių šalpos.4’.' -.....įr'.frt k <

— Dr. Olimpas Stabinskas,; 
baigęs dantų chirurgją Urugva
juje, atvyko Į Los Angeles prie-i 
miestį Ingelwood, dirba dantų 
laboratorijoje ii* ruošiasi vals
tijos ezagminams. Jis yra pa-' 
siryžęs patarnauti, savo tautie
čiams ir palaikyti su jais bei jų 
organizacijomis; gerus santy
kius dalyvaujant veikloje bei 
darbuose.

— I-a t vi ų menininkų — Lelde 
Ore ir Mirdzos Rafaels tapybos 
ir audinių parodai atidaroma 
spalio 14 d. 7 vai. vak..Jaunimo 
centre. Paroda tęsis iki spalio 
23 d. šiokiadieniais 7-9 vai. vak..

— Beverly Merkytė iš Toron
to moko Fort Chimo, Que., es
kimų mokykloje. Iš 245 moki
nių tik 15 yra ne eskimų vaikai.

— Pasaulio Lietuvių Sporti
nės žaidynės įvyks 1978 m. lie
pos pradžioje Toronto mieste. 
Jomis bus paminėta 60 m. Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
tis ir 40 m. nuo 1-sios sporto 
olimpiados Kaune, žaidynėms 
ruošiamasi visu stropumu. Spor 
to veteranas Bronius Keturakis 
iš Milwaukes paruošė žaidynių 
nuostatus. Jas tvirtins ŠALFASŠ 
suvažiavimas Klevelande. Nu
statytos pareigūnų ir sportinio-; 
kų uniformos bei apranga. Aus^ 
trąlijos lietuvių sportininkų įga
liotinis Balys Stačiūnas lankėsi 
Toronte ir tarėsi su ŠALFASS 
pirm, ir Žaidynių ruošos pirm. 
Pranu Bemecku. Iš Australi
jos ahyks 120 sportininkų. Jo
nas Gustainis-ir Stasys Pulkys 
pakviesti į Pasaulio Lietuvių 
Dienų Toronte informacijos ko- 
Įnitetą. Cicero, III., ir Los Ange
les, Cal.,;įsisteigė. sporto kl-uhaL 
Lietuvių.. Sportinėse Žaidynėse j 
V. , Banelis -pakviestas leidinio

tąip j pat, pariją ir. -dr.’; -Adolfai i 
Deltai paskyrė stipendiją Joli 
iaį;:K;ii<įiri^aiįęi moljydis. Vasa
rio IGjgijnnazijoje.'x r.,Kull
,,, -Tr-. K. Raronas išrinktas Ha-j 
: mil tono LSK’ “Kovas” pirminiu- 
ko, • Ą. .šeštokas — yicepirmj 
A...Grajauskas — sporto vadovu. 
Z,- Rijckienėį.T
į-p ižd., A.,,J. Grajauskas — vai-! 
;dybos. nariu; šKlubii narys Pau
lius Grajauskas laimėjo pirmą-' 
sias vietas T 00 ir 200 m. bėgime 
Pabaltiečių varžybose. Kanados 
lietuvių sporto klubai bus gau
siai atstovaujami ŠALFASS su-, 
važiavime spalio 16 ir 17 d. Kle
velande.

PAIEŠKOMAS
ALEKSAS YUKNIS,

anksčiau gyvenęs Georgetown, 
'll. Jį pažinusieji, žinantieji da
bartinį jo adresą arba likimą, 
prašome paskambinti Antanui 
Normai, tel. 776-2010. (Pr.)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp, 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
1501 w. *9th $t„ Chicago, III. <0629. — Tel. WA 5-W 

11M Se. Helped Chteaj*, III. *OM». _ T»L 1S4-3M8

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

Sešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM
Veda K. BRAZDZlONYlf

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

__ — __ „ , ...—~ ’ —— -— —«r—11- —. .

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

IMKITE BE BAIMĖS
10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 

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

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas $60,000,

BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisui didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke.

DIDELIS nuiro bungalow, ant pla
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie
toj, Marquette Parke. $25,750.

TVIRTAS 2 BUTŲ mūro 
Du atskiri šildymai, alumin. 
didelis garažas, labai gera 
$31,900.

ELECTRICIAN
•į ' MAINTENANCE

For plant in heavy metals 
-- industry.

Steady employment with all
. company benefits.___

MUST BE EXPERIENCED 
MUST -READ. WRITE AND SPEAK

5 ENGLISH.’
R. LAVIN & SONS, INC.

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

TOOL & DIE 
MACHINIST

We have immediate opening for an 
experienced person. Applicant must 
have own tools & be able to operate 
shop machinery. Duties include mak
ing drill jigs & fixtures. Making & 
repairing dies for punch presses. 
Hardening steel & general machine 
work. Excellent pay & co. paid bene
fits. Apply in person.

WESTERN -
CULLEN DIVISION

2700 W. 36th PLACE
Chicago 60632

Equal Opportunity Employer M/F

CONDOMINIUMS 
506 - 71st Ave.

St. Petersburg Beach, Fla. 33706

♦ One and two bedroom
♦ Very modestly priced
♦ Beautiful layout
♦ New construction
Excellent central location near Beach 
Stores, Aquatarium, Banks, Churches 
Lowest Maintenance Fees, Good Fi
nancing, Cheerful Surroundings, Nc 
Recreation Fes, No Land Lease Fes

Come and browse around 
Meet the owner, Frank Macenas 

813-360-8766

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pu Vieninteli

AUTOMATIC SCREW MACHINE
Operator for Multiple' spindle or B&S 
Full or Part Time — All Benefits 

Plus Profit Sharing — Plus 
A Good Place to Work

Call 735-0122 ask for Tony Mikus ’
WESTERN SCREW MACHINE 

PRODUCTS CORP.
4301 S. Knox Ave. Chicago

IBS North Waha*h Awbo»

I§NUOMOJAMAS 4 kambariu ap- 
šildoams butas su vienu miegamu., 
1-me aukšte prie 67-tos ir Washte-| 
iaw. Tel. 925-2164 po 6 vaL vak.

BEST THINGS IN UFE

GA 4-1

SKA1TYK FATS IK PARAGINK 
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS




