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STIPRINASMERKIA KAPITONO NUŽUDYMĄ IŠMETIMĄ IŠ LĖKTUVO
Vienas teroristas galėjo paleisti kulką ir 

sužeisti lėktuvo patarnautoją
BONA, Vokietija. — Lėktuvo kapitono Air Schumanno nužu

dymas buvo pats žiauriausias teroristų veiksmas visos šios ne
laimės metu. Teroristai pradėjo kabinėtis "prie kapitono, kai jis 
jiems aiškino, kad lėktuvo apačia yra įdrėksta ir jis nenorėtų 
kilti. Toks pasikalbėjimas vyko Dubai aerodrome. Be to, jis buvo 
priverstas kreiptis į kanclerį Hehnuth Schmidtą ir prašyti, kad 
jis. vykdytų visus grobikų reikalavimus, nes įgulai ir keleiviams 
susidaro rimtas, pavoijus. Šchmidtas prižadėjo imtis priemonių.

Visi keleiviai buvo 
nevilties apimti

Teroristai, pamatę, kad Vokie
tijos kancleris neskubėjo padary
ti naujų prižadų, jie tuojau paki
lo iš Dubai aerodromo irnusilei- 
do Adeno aerodrome. Atrodo, kad 
ten jie nušovė kapitoną, bet tuo
jau pakilo nusileido Somali j oj e, 
Mogadisko aerodrome. Jie tuojau

_ . . ■ *?____ J"

JAV stiprins jėgas 
Vakarą Europoje

WASHINGTON. —Antradie
nį būvb pranešta kad Jungti- 

-nės Valstybės- paims iš savo 
-Armijos- dalinių kąikuriuos 
reikmenis, ir tam tikrą skaičių 
kariuomenės pajėgų ir pasiųs 
kitapus okeano sustiprinti Va 

pasikvietė aerodromo sargus ir į karų Europą ’ nuo eventualaus 
įsakė nusinešti kapitono lavoną. | h- staigaus Sovietų užpuolimo 
Jie tuojau pranešė Irakui apie at- ‘ kontinente. Armijos gen. šta

bo viršininkas generolas. .Ber-I 
iiard W. Rogers pasakėt “Mes. ? 
turim ^ek tiek paatrkolr šavo 
vienetų paruošą >’ čiaėiį-konfT- 
oientalinese,. JAA^hėse, kad pa 
didinus,.-U. Š. Armijos? cfivizi- 
jas užkirsti kelią bet kokiai so 
vietų atakai ir. ją atbukinti 
pėr kritiškas pirmąsias 30 die
nas bet kokiame Europos ka
re. -J - -. -......... . -
.. tGęn.:.Rogers, nepasakė kiek 
papildomų kariškų priemonių 
ginklu ir amunicijos bus pa

rsiųsta, į Europą, bet Sun-Ti- 
mes korespondentai turį žinių 
.žrkitų varsmių,' kad - planuo
jama pasiųsti ganėtinai dėl 
dviejų divizijų.

i kiečiu s apie' reikalą duoti 'l&'l/Ž- 
doteriųTr paleisti13 kai’ 

linių. Jie norėjo tuojau sprogdin
ti lėktuvą, bet SomaĮijpje. atsi
radęs Juėrgetis Višnevski, Vokie
tijos valstybės ministeris, įtikino- 
teroristus, kad-palauktų bent iki. 
antradienio ryto. Teroristai suti
ko palaukti; Jie tikėjosi gauti ke
lis milijonus dolerių ir . susirasti 
saugią yjetą.. . _1;. . ..?£:... '

Keleiviai buvo labai nusimin ę

Viši lėktuvo keleiviai, patyrę 
kad lėktuvo kapitoną teroristai 
nušovė, buvo labai nusiminę; Jie 
nežinojo savo likimo, bet jie ma
tė, -kad’ turi 'reikalo į su dideliais 

. fanatikais, pasiryžusiais savo tik 
siekti, pačiamis žiauriausiomis 
priemonėmis. Apie ruošiamą iš
laisvinimą jie nieko nežinojo. 
Jie buvo tikri, kad teroristai juos 
nužudys arba sudegins lėktuve 
Jie matė, kaip teroristai užpylė 
ant lėktuvo kilimų žibalo. Jeigu 
būtų kilęs gjaisras, tai visi būtų 
sudegę arba užtroškę.
Nusižudė trys suimti teroristai ■

Štutgarto kalėjime laikomi vo
kiečiai teroristai, patyrę apie te 
roristų skaudų likimą Somalijos' 
aerodrome, įsitikino, kad iš kalė
jimo jie jau nebeišeis Įtalm- 
giausias teroristų vadas, 34 me
tų amžiaus Andreas Baader, sa
vo vienutėje nusižudė. Grupės va 
dą pasekė ir įtakinga teroristė 37 
metų amžiaus Gudrune Eisslin. 
Ji 'buvo artima Baaderio draugė, 
jiedu kartu veikė ir kartu į ka
lėjimą pateko už Vokietijos am
basados Švedijoje sudeginimą. 
Panašiai pasielgė ir 33 metų am
žiaus Carl Raspe, kuris dėjo la
bai dideles viltis į artėjančią lais
vę. šių trijų teroristų advokatai 
abejoja, ,ar patys teroristai būtų i 
atėmę savo gyvybę. Jie įtaria, Į 
kad nuteistieji galėjo būti nužu
dyti. Jie bandys, patirti daugiau 
žinių apie nusižudžiusius kali
nius, jų klientus. . i

Apsikeis su Meksika 
nuteistais kaliniais

. WASHINGTON — Jugtinių 
Valstybių ir Meksikos spau
džiamas Atstovų Rūmų Teisin 
gurno komitetas antradienį pri 
ėmė bilių, kuris leistų šimtam 
amerikiečių Kalėdų šventėms 
grįžti iš Meksikos kalėjimų. 
Tuo biliu sutvarkoma^ su Mek 
sika apsikeitimas kailiniais.

Daugiau kaip 600 amerikie
čių dabar galės optuoti, kad 
nori savo bausmes baigti A- 
merikoje ,o Amerikoje nutei
stieji meksikiečiai — Meksi
koje.

Daugumas amerikiečių nu
teisti Meksikoje už narkoti
kus, kurių turėjimas Jungtinė' 
se Valstybėse skaitomas mažu 
nusikaltimu. Meksikoje ameri 
kiečiams jokių parolių nėra. 
Grįžę į JAV tokie turėtų teisę 
prašyti parolės ir administra
cijos pranešėjas užtikrino,kad 
jų peticijos būtų pagreitintai 

, išklausytos.

— šeimos nariai palaidojo 
Bing Crosby šeimos sklype, ger 
bėjų miniai dalyvaujant

šiltesnis
Saulė teka 7:07? leidžiasi 6:61

Lietuviai .žino pasakėčią, kaip ilgakaklė gervė ištraukė įstrigusi kaulą iš vilko ' 
gerklės, o vilkas, vietoj dėkingumo, liepė gervei džiaugtis, kad sveiką galvą-ištraukė

• iš nasrų. Šunys yra jiaus intefigentiškesni. 'Jie yra net geri' partneriai moderniuose 
. vaiku žaidimuose. - . .
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GAS EUROPSIUNČIA NAUJUS DALINIUS
Nori apsisaugoti nuo staigaus sovietu 

kariuomenės įsiveržimo į Europą
WASHINGTON, 1). C. — JAV karo vadovybė yra paruošusi 

planus sustiprinti Amerikos karo jėgas Europoje, paskelbė Bernard 
\V. Rogers, JAV kariuomenės štabo viršininkas. Iš Europos atei
nančios žinios sako, kad sovietų karo vadovybė sutraukė žymiai 
didesnes karo jėgas Į Rytų Europos valstybes, kuriomis labai leng
vai galėtų įsiveržti į Vakarų Europą. IRpdžioje žinios ėjo tiktai 
iš pasienio valstybių, bet dabar jos patikrintos ir patvirtintos.

Reikia neužmiršti, kad sovie
tų karo vadovybė sutraukė ne 
tik daugiau divizijų, bet tos pa

tčios divizijos apginkluotos nau
jausiais ginklais, turinčiais žy
miai didesni pajėgumą. Pafron
tėje rusai sutraukė daugiau 
aviacijos, tankų, kulkosvaidžių, 
geresnių šautuvų. Jeigu sovietų 
karo jėgos staigiai pultų, tai At
lanto Sąjungos karo jėgos nepa
jėgtų rusų sulaikyti Turėtų už
trukti kokios keturios savaitės, 
kol dabartinės jėgos galėtų pir- 

>myn besiveržiančius rusus pris 
tabdyti.

žmogaus teisių gynėjai 
. Čekoslovakijoje nuteisti

PRAGA.—Čekoslovakijos tei
smas antradienį du žmogaus 
teisių aktyvistus nubaudė ka
lėjimu. kitus du sąlyginiai “už 
nusikaltimus prieš valstybę".

Teatro direktorius Ota Or- 
nest, 64 metų: amžiaus, pripa
žintas “vyriausiu nusikaltė
liu”, gavo 3% metų kalėjimo, 
žurnalistas Jiri Lederer, 53, 
gavo 3 metus,' rašytojas ir di-t 
ą ektoriuš' 'PžvHcek' 'ir’^scenosi 
veikalų ra^'tcųas Havel nutei? - Pagal dabar veikiančius susi- 
.sii.».ąąlygipiaj, ^etsmąs trukdo tarimus ir paruoštus patvarky

mus, Atlanto Sąjungos kariai 
turi, gauti 30 dienų įspėjimą pa- 

(sipriešinti rusams. Dabar kiek
vienam aišku, kad toks ilgas Įs
pėjimas gali būti pavojingas. 
Jeigu priešas pasiruoštų ir ban
dytų staigiai įsiveržti, tai da
bartinės jėgos negalėtų vyku
siai jam pastoti kelio. Taip jau 
lengvai jis negalėtų žygiuoti į 
Vakarus, bet tinkamai pasiprie
šinti takariečiai negalėtų. Va- 

jkariečiai yra gerai informuoti 
į apie pasienyje laikomas sovietų 
įkaro jėgas, bet stovėjimas pa
sienyje yra vienas dalykas, o 
pasiruošimas Vakarų invazijai. 
yra visai kitas dalykas.

Amerikos kariuomenė nori 
taip pasiruošti, kad užtektų šep 
tynių dienų įspėjimo. Ne tik ka 
riuomenės daliniai per septynias 
dienas privalo būti paruošti ko
vai, bet kariai privalo turėti pa
čius naujausius ginklus, kad ga 
lėtų vykusiai pasipriešinti pir
myn besiveržiančiam priešui, 
štabo viršininkas tvirtina, kad

Chicagoje lankosi .
'"Šiitą princas

-;;f'^HjOĄąĄ^ftjĮ^fVakar at
skrido Į Chicagą princas Char
les^ kuris noiL čia ^svečiuotis ir 
susipažinti milijoninių Vidur 
vakarių Amerikos' miestu-. Prin 
vą aerodrome sutiko senatorius 
Charles Percy. Princą į miestą 
parsivežė meras Bilandic...Prin-. 
cas važiavo iš aerodromo didžiau 
šio trafiko mėtų. Ne tik jis pats, 
bet ir-gausūs jo palydovai matė 
augančią ir stiprėjančią Chica
gą. Pabuvęs porą dienų Chicago- 
:je, jis rengiasi skristi Į britų ko-, 
lonijas.

- . j srsų Kgb ;r . ; oOi f

■ Išsprogdino lėktuvo ciurišy^rrredė stiprios šviesos _ 
' bombas; įžengė ir pašovei lėktuvo? grobikus -c.. ;
BONA, Vokietija, IkLŠio-meto dar nepaskelbtas-oficialus; 

vokiečių vyriausybės pranešimas,'kaip specialus vokiečių kariuo-j 
menės dalinys nuginklavo keturis teroristus, pagrobusius vokie-i 
čių keleivinį lėktuvą-ir nušovusius lėktuvo kapitoną. Praeito' 
pirmadienio popietę Kretos saloje laukęs vokiečių transporto lėk-; 
tuvas gavo įsakymą skristi į Somaliją ir tiktai vakare, saulei jau- 
nusileidus, nusileisti Mogadisko aerodrome. Lėktuvo kapitonui t 
įsakyta, kad nusileidimo metu būtų užgesytos visos apatinės lėk-, 
tūvo šviesos, kad iš apačios nebūtų nieko matyti. Nusileidus Mo- 
godsko atrodrome ir sustabdžius lėktuvą, Įsakyta tuojau pasukti 1 
į dešinę, kad kitame lėktuve nekiltų joks įtarimas. '

t
Vokiečiu kariai j dvylika mi-r 

nučių atidarė lėktuvo duris, nu
šovė visus teroristus, išskyrus 
vieną sužeistą, išleido visus Įkai 
tus ir patys pranešė, kad 12:17

Lėktuvui nusileidus, vokiečių 
kariai specialistai priartėjo prie 
pagrobto lėktuvo ir pritaisė spro min. misija buvo baigta, tiks- 
gstamąją medžiagą.. Visas ši-j’ ’■ 
tas darbas buvo taip tyliai at-1 
liktas, kad viduje esantieji nie
ko negirdėjo ir nepajuto- Jie, 
kaip iš ankstyvesnių pranešimų 
girdėjome, pirmadienio rytą bu 
vo pasiruošę išsprogdinti lėktu
vą ir liepsnose nužudyti visus 
keleivius ir lėktuvo įgulą. Nus
tatytu laiku, penkioms minu
tėms po dvyliktos, sprogo visi 
durų užraktai ir visos lėktuvo 
durys atsidarė. Tuo pačiu metu 
j lėktuvą buvo įmestos nepapras 
tai galingos šviesos. Sprogimas 
ir stiprios šviesos apakino visus 
lėktuve buvusius žmones, jų tar
pe ir teroristus- Tuo pačiu mo
mentu į lėktuvą įžengė keli vo
kiečių kariai., kurie labai leng
vai išsirinko prie didžiųjų durų 
susispietusius teroristus. Taik
liomis kulkomis jie buvo apra
minti ir nuginkluoti. Tuo tarpu 
garsiakalbis įsakė keleiviams, ką 
daryti. Jis įsakė visiems kelei
viams galimai greičiau pro atda
ras duris smukti laukan iš lėk
tuvo. Vokiečiai kariai nušovė 
tris teroristus ir vieną gana 
sunkiai sužeidė. Pasirodo, jog 
tai būta moteris. Ji tuojau buvo 
nugabenta į artimiausią ligoninę.
Labai sklandžiai atliktas darbas.'palestiniečiams sauvaliuoti-

Visas ši-|las pasiektas. Vokiečiai susirin
ko savo priemones, atsisveiki
no su aukštais Somalijos parei
gūnais, sulipo i savo lėktuvą ir 
išskrido.

Visą dirbą vokiečiai atliko la 
bai sklandžiai, nesužeisdami nei 
vieno keleivio- Vieną teko vežti 
j ligoninę dėl didelio išgąsčio. 
Jam atrodė, kad pragaras prasi 
veržė, kai atsidarė visos lėktuvo 
durys. Vyriausybė ir visa Vokie 
tija labai dėkinga kariams, iš
laisvinusiems teroristų baugi
namus Įkaitus. Japonams kelei
vių išlaisvinimas kainavo 6 mi
lijonus dolerių, o vokiečiai juos* 
išlaisvino sklandžiau ir greičiau.

Nobelio laūredtas 
eis i kalėjimą

CHICAGA, Illinois- — Sau Bei 
low, praeitais metais laimėjęs 
Nobelio premiją už literatūros 
veikalus, turės eiti dešimčiai 
dienų į kalėjimą už nenorą mo
kėti trečiai savo žmonai alimo- 
nijų-

Bylą svarstė 4 teisėjai Alary 
Ann McMarrow. Ji išaiškino, 
kad turtingas žmogus nenori mo 
keti savo žmonai $11,500.00. Au 
torius apskaičiavo, kad jai tu
rėtų užtekti $130,000 už namą, 
kuriame jiedu ilgus metus gyve 
no, bet ii nesitenkina pinigais, 
kuriu ii neturi. Birželio mėnesį 
iis tvrėio jai sumokėti šią sumą, 
bet vilkina.

Teisėja, pasirodo, yra labai 
griežta. Ji pati yra moteris jr 
žino, kad greitakojai labai leng
vai dingsta ir alimonijų nemoka. 
Ji yra privertusi kelis kitus vy
rus mokėti priteistus pinigus 
arba eiti į kalėjimą. Ji atidėjo 
ėjimą j kalėjimą penkioms die
noms. bet jis per tą laiką nesu
mokės, tai šerifai jį nuves j vie

dvi dienas.-

-OFhest buvo kaltinamas, pa- 
laikj-ihu ' “siibversj-vrnių ry- 
šių” šu Vakarais ir trukdymu 
Oficialei kultūros politikai or
ganizuodamas kontribucijas 
spausdinti 
nius, kuriuose šmeižiama 
koslovakijos valstybė.’ 
trys — už pasirašymą 
gaus Teisių Manifesto 
rio 77.

Ulrich Wagener 
vadovauja smogikams 
BONA, Vokietija. Vokiečių 

kariuomenės karys Ulrich Wa
gener vadovauja vokiečių pa
kraščių sargybos specialiam 
smogikų daliniui, kuris galės su 
valdyti ne tik keleivinių lėktuvų 
grobikus, bet ir kitos rūšies 
sauvaliautojus. Visi pripažįsta, 
kad jie atliko savo darbą pavyz
dingai- Jie ne tik nušovė grobi
kus, bet mokėjo visą pavijingą
operaciją pravesti, neužmušda- naujj Europon siunčiami susti
rai nė vieno keleivio. Grįžusius į i 
Vokietija, pradedant kansleriu ir 
pagyrė vadas Wagener. Jis 
džiaugėsi, kad misijos metu ne 
tik nežuvo nei vienas komandos 
karys, bet ir nei vienas nebuvo 
sužeistas. Jis pranešė, kad visa 
Vokietija, pradeda kancleriu ir 
kitais pareigūnais, didžiuojasi 
gerai, sklandžiai ir pavyzdingai 
atliktu darbu. Japonai apgailes
tauja, kad jie neturi panašios 
komandos. Ji būtų Bengalijoje 
stovėjusius grobikus padėjusi Į 
savo vietą. Vyriausybei būtų ne
reikėję sumokėti šešių milijo
nų dolerių. Komandos kariai pa
reiškė savo vadui, kad jis nieko 
kito nedarę, tiktai pildė jo pa
mokas.

prinimai bus apginkluoti pačiais 
naujausiais ginklais. Naujų gink 
lų atsargų dabar nėrn, bet jie 
bus paimti iš Amerikos karių ir 
atiduoti Europon siunčiamiems 
daliniams.

Šitas kariuomenės štabo virši
ninko pranešimas skaitomas la
bai būdingu Prezidentas Carter 
pri’:. :.vjo atkreipti dėmesį Į At
lanto Sąjungos narių įspėjimus, 
bet štabo viršininkas imasi kon
krečių žingsnių. Manoma, kaH 
Amerikos d,aliniai bus permeta
mi į Europą dideliais transporto 
lėktuvais.

Kitą naujovę paskelbė Penta
gonas — laisvę aplankyti karo 
jėgų centrą ir pasimatyti su vir 
šininkais. Iki šio meto buvo ga* 
m sunku pašaliniam asmeniui 
Įžengti į Pentagona. įleisdavo tik 
tai tuos, kurie turėjo tame na- 

atstovai, žydai padarė nuolaidą jaus specialistų pasitarimą. Jie .lėktuvų grobikams suvaldyti? medirbti. Dabar leidžiama |imeri 
nuolaidą arabams, sutiko įsileis pritaria prezidento politikai. Jei! Jie nori pasimokyti iš vokiečių J kiečiams įžengti į namą ir nueiti 
ti palestiniėčius, bet jie neleis gu degalai nebus kontroliuojami,»Grobikų negalima išleisti į pa-1 pasimatyti su pageidaujamu p* 

tAi kraštas eis J bankrotą. dąnges. _ f reigūnu.

Žydai gali vetuoti 
Palestiniečių pasiūlymus
WASHINBTON. D. C. Valsty

bės Departamentas paskelbė, 
kad Izraelis turi teisę vetuoti bet 
kurį žauresnį palestiniečių pa
siūlymą Ženevos konferencijoje.
Palestiniečiai neturi jokios vals-jnutę, kur eina visi nuteistieji 
tybės, o Ženevoje gali dalyvauti 
tiktai egsistuojančių valstybių
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“NAUJIENOS” 1789 Sq. Habrtsd Str. Chicago, IL. 60608. 
Didžiai Gerbiamas Pone Redaktoriau, 
“Draugui” atsisakius spausdinti, būkite malonus neatsisaky

ti patalpinti sj patikslinimą artimiausiame Jūsų dienraščio nu
meryje.

Įrašome priimti mūsų pagarbos pareiškimus.
LKVS “Ramovės” 1977 m. skyrių atstovų suvažiavimo pre

zidiumas.
K. Oželi-., pirmininkas A. Repšys, sekretorius

1016 Linden Ave. Bellwood, IL. 60101

KAriŲ 1« veteranų suvažiavimas
6.
at-

;cs" 1977 m.

5 d. No. 148

ats-
įvyko 1977* . Į tinis pranešimas.29 dienomis. Į . , .

L. K. V. S-gos Ramovė' 
tovų suvažiavimas 
m. gegužės 28 — 
Jo tikslas susipažinti su s-gos
centrinių valdomųjų organų at
liktais darbais, nustatyti atei
ties veiklos gaires, suaktyvinti 
veiklą ir sustiprinti vieningumą, 
papildyti bei pakeisti s-gos sta
tutą, išsirinkti s-gos centrinius, 
valdomuosius organus ir išsi
aiškinti Įvairius sąjungos veik-

Suvažiavimo oficialus aiida- I v ,. . ;i paliesti nes tam ir buvo s-gos 
’«suvažiavimas. Pranešimai iš 

skyrių kaip tik parodė, kad 
\ s-gos veikla visuose kituose 

skyriuos gyva, darbinga, vie
ninga, jokių skaldymosi nėra, 
išskyrus čikagiečius Bet cent
ro valdybos pirmininkas visai 
šio klausimo nelietė, lyg tai bū
tų nevertas dėmesio. Tik dėlto 
Chicagos skyrius negalėjo išsta-

.ti: pirmininkais K. Oželis ir A. 
Jonaitis, sekretoriauti — Ruz- 
gis ir Al. Repšys. Pateikta 
darbotvarkė priimta su mažu 
pakeitimu. Toliau sekė c. v. 
pirm K. Dabulevičiaus ataskai- 

. Centro v-ba 
jokių žymesnių darbų iš viso 
per tuos trejus darbo metus 
nėra atlikusi, tai ir pranešimas 
buvo paviršutiniškas, neišdrį
so paaiškinti suvažiavusiems 
atstovams, kodėl Chicagos ra- 
movėnai nėra vieningi, kokie 
nesutarimai skiria ir kur to ne
sutarimo priežastys. Atrodo, 

, . j • j • • it x kad to buvo specialiai vengta, loję atsiradusius nesklandumus.. ... . .. .. ,.j .> ~ O kaip tik turėjo si klausima

rymas Įvyko gegužės .28 d. 9 vai 
Taūtirijuose namuose. Suvažia
vimą sveikino vysk V. Brizgys, 
gener.' konsule J. Daužvardienė,1 
D. L. K. Birutės draugijos pirm. 
K. Leonaitienė, latvių Vanagų 
s-gos atstovas, ukrainiečių buv. 
karių atstovas. Raštu sveiki
no s-gos garbės narys St. Lo- i 
zoraitis ir kt Visi kalbėtojai, Į 
savo sveikinimuose linkėjo dirb 
ti vieningai ir nenustoti vilties 
atgauti laisvę mūsų pavergtam 
kraštui-.

- Tuoj- po oficialaus atidarymo 
-ir sveikinimų sekė darbo posė- 
-dis ten pat Tautiniuose namuo- 
2 se. Į darbo posėdžio prezidiu-

riaus valdyboje. Taigi kas kam 
duos nurodymus? čia ir buvę 
svarbiausios priežastys, dėl ku-j 
rių suvažiavimas apsisprendė 

x * . , r. . rinkti s-gos centr. organus istjrti kandidatus i c. v-ba oficia-Į^. . , , ...J f Clevelando. Gal naujoji centro
v-ba sugebės atstatyti į tinka
mas vėžes sąjungos-veiklą’ Įi 

j jos garbę, o tie^ kurie nematę 
... t (toliau, o tik savekeltai pihnau-inuotaikoje. Tradiciškai nusisto-Į. ' t.. , , 2 Ijancias vietas,' visai ..neprumti-vejęs paprotys, kad centro v-bos • ’ -mk ■ •

organai vis buvo renkami įš s-gos. Veiklai <ir įžeminą

liu teisėtu keliu.

Centrinių valdomųjų organų 
rinkimas vyko gana įtenptojel

^mą balsu dauguma buvo išrink- Chicagos nuo pat s-gos isikūri- jos vardą. Tnr 'paveš --nuspręst]

woman.

So buy United States Savings Bonds. 
Right from die start, it’s

Today, when its time to taka 
<odc in their country, American 
buy U.S Savings Bonds.

you join the Payroll

Molly Pitcher loved her husbano. Savings Plan at work, a little is set aside from each
j paydieck to buy Bonds. Regularly. Automatically.

&rmg the Revolution, she did too. Right by his side. That way, you’re making a real inve^nent in

Molly knew the time had come to take 
Modk in her country. So she picked up 
where Her husband left off. And when 
die smoke cleared, America had a

Prieplauka 1A. Rukšlelė

mo. Šiuo kartu ši tradicija bu- s-gos garbės teismui, 
vo aplenkta ir c. v- organai iš
rinkti iš Clevelando skyriaus. 
Tam buvo ir rimtų priežasčių, 
kaip vienas iš atstovų pareiškė, 
kad Chicagos skyrius

Į s-gos atstovų suvažiavimą 
iš tolimų vietų, kaip Europos, 
Australijos, Kanados ir t. 't., 
atstovai dėl tolrnio atstumo ne

serga”. galėjo asmeniškai ' dalyvauti- 
Chicagos skyr. kandidatai cen- Tie skyriai save atstovauti su- 
tro v-bon nebuvo legalūs, be to, važiavime Įgaliojo čikagiškius 
beveik visi šiuo kartu yra sky- Į ramovėnus. čia ir susidorė ne- 

; normalumas, pavyzdžiui, vie
nam suplaukė ’tiek Įgaliojimų, 
kad atstovavo keletui skyrių ir 

‘lėmė visus balsavimus. ■ Ar tik- 
rai reiškė savo ‘įgaliotojų nuo
monę, abejotiną’ir sunku pati
kėti.' Ar tokia‘ sistema teisin
ga ar 'ne — kitas klausimas. 
Atrodo, būtų gėriau pačiai są-l 
jungai, - kad ateityje to .būtų 

^vengiama- ‘•■i'- : -■'■ -H
;><! <■ .= 7 i . Ji.
t (Cįe^užės 29 ...d,, sekmadienį; 
įvyko ramovėnų. užprašytos jš- 
kdlmingos pamaldos už žuvusius 
ir mirusius s-gos^ įnąrius Jėzuitų 
"koplyčioje. Monįentui . pritaU 
kytą pamokšlą ‘pasakė'vysk.' V. 
Brizgys. Priminė, kad šiuo kri4 
tišku tėvynei5 "momentu turim 
būti vieningi ir vesti už savo 
krašto išlaisvinimą vieningą 

, . į j klivą." klišių metu giedojo sol; 
.. . I AI. Momkienė, jai vargonais pri

tarė M.. Motekaitiš, jų dalyva
vimas pamaldose maloniai nu
teikė susirinkusius. Tuoj po

suvažiavi-
Jk.

1977 m. 6. 25 d., “Draugo” 
148 numeryje, tilpo slapuko Jk 
rašinys, pavadintas: “Karių ir 
Veteranų suvažiavimas.” LKVS 
“Ramovė” centro valdyba, sta
tuto numatyta tvarka,-1977. 5. 
28 — 29 dienomis, sušaukė sky
rių atstovu suvažiavima, bet ne 
“Karių ir Veteranų suvažiavi- 
Uia

Rašeiva suvažiavimo tikslą 
bei jo oficialų atidarymą, apra
šo gana .tiksliai. Tačiau darbo 
posėdžių eigos aprašymas, yra 
neteisingas^ ■ klaidinąs, Įžūliai 
šmeižias. .

Jk rašo: ‘‘Toliau sekė c.' v. 
pirm. K. Dabulevičiaus ataskai
tinis' pranešimas. Cėhfrd v-ba jo 
kių žymesnių darbų iš viso per 
tuos trejus darbo'metus nėra at
likusi; tai ir' pranešimas buvo 
paviršutiniškas;/” ‘ -O kokie tie 
žymesni darbai yra, kurių c. v. 
neatliko, Jk visai nepamini. Vien 
tuščias teigimas, jokių faktų 
nenurodant, yra bevertis pasisa 
kymas.

Suvažiavimas tokio nutarimo 
dėl “paviršutiniško pranešimo”

pamaldų vyko apeigos prie žu
vusioms paminklo: uždegtas 
aukuras, padėtas gėlių vainikas, 
sugiedota malda Marija, Marija 
ir Tautos himnas. Trumpą bet 

jausmingą žodį tarė klevelan- 
dietis naujos centro v-boš narys 
P. Karalius.

Po trumpos pertraukos vėl 
buvo tęsiamas darbo' posėdis 
Jaunimo centre: sąjungos statu
to papildymo bei pakeitimo 
klausimas. Ypač daug diskusi
ją sukėlė angliškas sąjungos 
pavadinimas. Diskusijoms dėl 
statuto labai kruopščiai pasi
ruošęs ir tinkamai referavo teis, 
majoras J. Vilutis, LKV- S-gos 
“Ramovės” centro v-bos inicia
tyva, o pulk. K. ĄlišaUsko rūpes
čiu surinktų dokumentų dėka 
jau yra paruoštas antras to 
mas “Kovos dėl Lietuvos” Nepri 
klausomybės”. Knygą paruošė 
istorikas d r. A. Rukša. Dėl jos 
konkretaus išleidimo aiškaus 
nutarimo kaip ir nebuvo. Nors 
ši knyga būtų labai vertingas 
įnašas ne vien tiems, kurie da-

i

deeded, Bonds can be caahed at vogt bank. Inters

lyvavo tose kovose, bet ir jau 
nimui. kuriam susipažinti su tuo 
beturiu tautos laikotarpiu kitų 
šaltinių kaip ir nebuvo. Todėl 
būtų visai nuoseklu, jei šią is
torinę knygą sąjunga tuoj pat 
ir išleistų. Sąjungos dvidešimt
mečio knygos išleidimas dėl lėšų 
stokos laikinai atidėtas

Suvažiavimas buvo pradėtas 
labai iškilmingai Darbo posė
džiai nebuvo sklandus, visą lai
ką jautėsi susigrupavimas ir 
stoka vieningumo. Savažiąvi- 
mo darbo posėdis formaliai ne
buvo baigtas, Įskilus opiam 
klausimui, j kurį centro valdy
bos pirmininkas negąlčjo dnoti 
atsakymo ir net pastarškmti, 
posiedis iširo net 8autds himno

čio skyriaus veiklą, kaip tik ir 
paminėjo, kad jų tarpe, kaip ir 
Chikagoje. būna visokių nesusi
pratimų, tačiau ilgainiui jie vėl 
išsilygina. Chicagos skyriaus pir 
mminkas. darydamas pranešimą 
apie skyriaus veiklą, apie kilu
sius nesusipratimus nieko nepa
minėjo. Nes kagi galėtų Austra
lijos ar Kanados skyrių atstovai 
įpie Chicagos skyriaus ramovė
nų santaiką ar nesantaiką pasa
kyti ar jiems patarti? Jų tarpe 
tų problemų, kurios sukėlė Chica 
gos skyriuj e ginčus, visai nėra- 
Todėl ir Chicagos skyriuje buvę 
nesusipratimai jiems yra sveti
mi.

(Bus daugiau)

DLIETUVOS PAVERGIMO DOKIQIENTAI .
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Taisiais

nesugiedojus. Tuo 
mas ir buvo baigtas.

PATIKSLINIMAS

(Tęsinys)

Per visą Lietuvos valstybės istorijos laiką Sovietų Są
junga nuoširdžiai teikė Lietuvai didelę paramą. Ji pir
moji pakėlė protesto balsą prieš grobonišką senovinės 
Lietuvos Sostinės — Vilniaus užgrobimą ir grąžino Vil
nių Lietuvos liaudžiai. Keletą kartų didžioji Sovietų Są
junga gelbėjo mūsų liaudį nuo karo ir sužlugimo. 1939 
m. spalio mėn. 10 d. Sovietų Sąjunga su Lietuvos Respub
lika pasirašė brolišką savitarpio sutartį, bet buvusieji Lie
tuvos valdovai, liaudies išdavikai: Smetona, Skučas ir 
kompanija siekė, tą sutartį panaikinti ir tuo statė pavo- 
jun Lietuvos saugumą ir nepriklausomybę.

Su Sovietų liaudies pagalba Lietuvių liaudis išsilai
svino iš seno rėžimo. Beteisiška, elementariąsias žmo
gaus teises mihdžiotojanti smurto santvarka amžinai 
griuvo. Išdavikas Smetona ir jo pagelbininkai, bijoda
mi atsakomybės dėl savo nusikalstamų darbų, begėdiš
kai pabėgo iš-savo krašto.

Liaudžiai pritariant buvo sudaryta nauja vyriau
sybė, kuri prisiekė tarnauti liaudžiai, saugoti jos tikrą
sias teises.

LAISVOSIOS LIETUVOS PILIEČIAI IR PILIETĖS;

Istorinę liepos 14 d. mes turime eiti prie rinkimų ur
nų vieningomis ir suglaustomis eilėmis ir išrinkti gar
bingus atstovus, galinčius reikšti, tikrąją liaudies valią, 
jos siekimus, stiprinti ir plėsti tikrąją draugystę su di
džiąja Sovietų Sąjungos Socialistine Respublika; kuri 
yra vienintelis mūsų krašto klestėjimo ir laisvo vysty
mosi laidas. ■

kaip rašeiva Jk tvirtina, nepa
darė. Buvo tik vienas pasiūly
mas: pranešimą priimti. Neatsi 
nadus daugiau pasiūlymų praneši 
mą priėmus, buvo pradėta svars 
tyti sekantis dienotvarkės punk 
tas, ką tvirtina ir magnetofono 
užrašų juostelė.

Toliau Jk teigia: “.C. v-ba... 
neišdrįso paaiškinti suvažiavu
siems atstovams, kodėl Chicagos 
ramovėnai nėra vieningi, kokie 
nesutarimai skiria ir kur tų 
nesutarimų priežastys. Atrodo, 
kad to buvo specialiai vengta. O 
kaip tik turėjo šį klausimą pa
lesti, nes tam ir buvo sąjungos 

suvažiavimas.” Kam buvo su
šauktas sąjungos suvažiavimas 
pats rašeiva savo rašinio įvade 
gana tiksliai aprašė. Ten paski
rų sąjungos skyrių vidaus nesu
sipratimai visai nepaminėti. Jei 
tokie nesusipratimai suvažiavi- 
vime turėjo būti iškelti, tai tam 
buvo į suvažiavimo darbotvarkę 
įtraukta skyrių atstovų praneši
mai. Vieno Kanados skyriaus ats 
tovas, kalbėdamas apie tenykš-

Mes ,darbininkų profesinių sąjungų, fabrikų, ir įmo 
nių komitetų atstovai, valstiečiai, darbo'“ inteligentijos 
atstovai, rašytojai, menininkai, sporto organizacijos, 
laisvosios Lietuvos moterys? Lietuvos darbo, jaunimas, o 
taip pat Lietuvos komunistų partija, suprasdami .djdžįup 
sius rinkimų į Seimą kompanijos uždavinius? susijungia
me į "Darbo Lietuvos Sąjungą”, kad.išrinktume.’ į Šeimą 
pačius .geriausius atsidavusius-liaudies statiny sugėban- 
čius ginti ir įkūnyti tikruosius ■Kaūdiės-trošl3mu&.-^ęii'’^i.

Mes šaukiame visus Į dorus jyetųyq^5pį^ęčių^eįęspąĮ- 
rijotus, visus rinkĮkųš,. nepriklausūiftai^mžS ijųi’ ftisiGme- 
ninės dadėties, tautybės .-m ^ligijo^-^su^i’tik'tafetuds 
kandidatus? kurie, pasiryžę ir-^ųgeba^SuėfeėldSafi^r; :̂iėž- 
tai kovoti už - šiuo teikalayifrffik':''m^tf *. kilti
atitinka Lietuvos darb^'zmo^urpjka^s.

a/ UŽSIENIO. POLITIKOS SRJTWS^ "
1. Lietuvos Respublikos ir Sovietų Sąjungos-:tautų

draugiškumas ir tvirta ir nelaužoma Lietuvos- Respubli
kos ir Sovietų Sąjungos Socialistinės Respublikos' Sąjun
ga. ' ■ ’ ■ ’

b/ VIDAUS POLITIKOS SRITYJE

•1. Atleisti darbo valstiečius nūb mokėjimų ūž nesu
mokėtus mokesčius ir skolas? panaikinti. Įvairias, jų bau
das. ■ ■ ;

2. Neturtingųjų ir mažažemių valstiečių ūkius at
leisti nuo bankinių skolų.

T

3. Visapusiška valstybinė parama bežemiams ir ma 
žažemiams valstiečiams ir aprūpinimas jų žeme.

4. Pagerinti darbininkų ir tarnautojų padėtį, pake
liant darbo užmokesti ir pagerinant darbo sąlygas.-

5. Darbo žmonių socialinis draudimas ligų ir nelaj-
mingų atsitikimų atvejais Įmonininkų arba valstybės lė
šomis. '■ ■ " ' . ; . ?

z m • » y t , >

6. Pasenusių darbininkų, darbininkių ir darbo inva
lidų aprūpinimas valstybės lėšomis.

7. Liaudies sveikatos apsaugos išplėtimas — ligo
ninių, sanatorijų, dispanserių, ambulatijų tinklo išplė
timas.

8. Visapusiškas tautinės kultūros, meno, mokslo, m 
liaudies švietimo plėtimas. ,

9. Visiška tautų ligybė ir tikėjimo laisvė. :
10. Tolimėsnis liaudies kariuomenės demokratini

mas. • . . v .
11. žodžio, spaudos, susirinkimų, sąjungų laisvė, dar

bo žmonių reikalams ginti. ? - . • > v • ■
12. Civilinės metrikacijos Įvedimas.
13. Piliečių asmens ir turto neliečiamumas-: *

' *' * •. ■■ >

14. Sustabdomas mokėjimas pašalpų ir pensijų tur
tuoliams ir liaudies priešams, panaikinami aukštešniųjtį 
valdininkų asmens priedai ir Sumažinamos besaikiškai 
išpūstos aukštų vaTdininkų,algos. „2..; \ «

(Bus daugiau^.
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Detroito naujieno
Kėdėj nebuvo duota apie žygi į Vašingtoną 

: < nei- vieno pranešimo “Naujienoms”?
T * “ - f | į f ' -s- - f., , ‘ . •

Žygiui vadovavo detroitiečiai. roro pasitraukė į Vokietiją, 
Vienaa -ii senstelėjusių vadovų 1950 m. atvyko į Ameriką 
darydamas pranešimą , radijo 
bapgoniįs apie .žygį į Vašingto
ną apgailės tavo, kad į autobusą 
talpinant-4$tylėtų tik vienas treč 
4ąlis [eųžsiregistravo detroitie
čių. Kilus- du trečdalius užpil
dė Grancf Rapids ir Kanados 
.vjndsorie^aj,/ Artinantis regiš- 
fpaciJai nžbaFgimp laikui, sens- 
telėjęs vadovas kvietė dar rė- 
jĮistruptis: /per- Tautos šventės

t

ir 
ir 

nuolatiniai apsigyveno Detroi
te. Priklausė Tautinei Sąjun1- 
gai, ilgametis Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centro revizijos 
komisijos pirmininkas, Lietuvių 

pirmininkas ir valdybos 
Švyturio jūrų šaulių kp. 
teismo pirnfuūrikas ir 

bendrinėse organizacijo-

namų 
narys, 
garbės 
kitose 
se.

Velionis buvo tylaus būdo, 
paminėjimą Kultūros centre. Tą organizacijų sprendžiamuose 
dienų .įp aukos dėl žygio buvo reikaluose panaudodavo tefsės 
renkamos. . Atlikęs dalį, Tautos patyrimą į ginčus nesileisdavo. 
Švėijtte niinėjimo . ceremonijų Detroito visuomenės buvo ger
ove Antano parapijoj e, susitikęs biamas ir mylimas. Buvo pa- 
.^ensininkų kaip-h* aš pakvie- šarvotas Vai. S. Bauža laidojimo 
•Čiau■ :pav,ežtifį Kultūros centrą, koplyčioje 1930-25 St. Švyturio 
pakąri,.1 užsiręgisfrųpsirne.važiud'jūrų šauliai įnešė kp. vėliavą ir 
ti ir-;j^Uko^me Jani kilniam stovėjo prie karsto garbės sar- 

/pensininkas; gyba. Su- velionių atsisveikino 
man atkirto:'Skaitau ‘‘Naujiė- drganizaiijų atstovai, kurias pra 
,na</iri nemačiau oficialaus yti- vedė laidotuvių direktorė Y. Za- 
Įdavų.pranęšimp’apie žygį, ne- pąrackienė: Tautinės Sąjungos 
^modamas- smulkesnių, inforlna šk. pirm. Jonas Švoba, Ramo- 
čijy, /nesiruošiu’ 4. žygį važiuoti venų vardu pirm. Stasys šimo- 
ir nėąūlęosnųž Ir dar pridėjo, liūnas, Detroito Lietuvių Orga- 
girdr.rię/hi.d&r.kvieti*mane. Nu- nizacijų Centro pirm. adv. Rai- 
■šisukpčiri'imėjbri štai dėįkb ne-./mondąs Sakis, LB Apylinkės at- 
sirėgištravo:4'Žygį' pas 'senstelėk stovas Jonas Gaižutis, Balfo 76 
pisĮ'yad^Į/detrpitiečiaT:••••'•* * l.st. pirm. Rožė Ražausk-ienė, 

šarkafe,uri° “j” >. '
' 2 .......... ; (Alfas -Šukys, Lietuvių Fondo

/.V.Šarkai-gįniė;*189.7 fnj lap--vardu Vytautas Kutkus ir Lie- 
Kri^ozi’’ d.y/Barbo,riškių km. | tuvių Namų Draugijos ir Da- 
■Vepįįų/ vaišči/Ukmergės apskr. riaūs-Girėno klubo pirm. Edu- 
'rti.ire t97-7 m.^spalio >3 d.:, einan
tis81 nrfetus.7-Mokėsi Ukmergės 
gimnazijoje. ■ /;/ * * •*'■ ■ ' - ’ _j

:<■ if3.§;iJfv Jąnkė:5’ordnežo girn- 
naziją. I9I8 m,- vasara - grįžęs 

;EiętBYOtĮ jį tąrjįtyo Ukmergės ir 
Ju^»kcLtoiątQ;įurėdijoje. Nuo 
19^1; ^dflęįsimstiošeri karto lan- 
įydąmaš: LU Tejsių _fakultetą ir 
nuo;1929 iki /938,m. Panevėžio ■ 
Apygardos ./teisina teisėjas, ... o 
y|Įiatt /Ąpeiecmių -Rūmų teisė- 

f yilitiąuš/Apygardos; teismo

RuduoJuozas Pautienius

nuosavus namus, padėkavojo 
šeimininkėms už suruoštas vai-

J

PROF. T. IVANAUSKAS

DRAMBLIAI
dramblys stveria m;:žus daikte-] 
liūs, pavyzdžiui, cukraus gaba
liuką. Taigi straubliu galima at
likti sudėtingus darbus, kaip rnū *• 
su ranka. Dj ’angi straublys yra

Iš kitados gausaus straublinių 
būrio- tėi'i išlikusi viena dram
blių šeima, kurią sudaro dvi rū
šys: Azijos drambliai (Elephas 
malimus) ir Afrikos drambliai
(Loxodonta afrieana). Taip at-, ne kas kita, kaip pailgėjusi 1 
sitiko dėl bendrų evoliucijos dės sis, dramblys juo kvėpuoja, g 
m'u. Mat, tos gyvūnu rūšys, ku- trimituoti ir užuosti kvapi 
rios per daug specializavosi, pri Straub'iu dramblys geria. Įki- 
sitaikė prie tam tikrų gyvenimo šęs straublio galą, jis siurbia 
sąlygų, joms pasikeitus, atsidū-' vandenį: ištisas skysčio kibiras 
**6 keb’io'e padėtyje ir ėmė spar telpa išsiplėtusiame straublio 
čiai nykti. Dėl to, turbūt, ir žu- j pamate. Kai jį pripildo, d-arrio- 
vo ne tik dramHių, bet ir kitųjlys sulenkia straublį ir sušvirk- 
gyvūnų įvairios rūšys. Išlikų-f čia vandenį burnon. 
siems iki mūsų dienų dramb-Į 
liams dar tebegrosią panašus pa

< čio danties vietų. Fer visa gyve- 
| nunų kiekvienoje pusėje, kiek

viename žande pasikeičia 6 dtn- 
. tys.

Dramblio patelės nėštumo lai
kas trunka 2c—28 mėnesius. Ką 
tin giin^s j uiuKiis sveria apie 
du centnerius ir yra vieno metro 
aukščio, 'iai guvus, malonus gy 

• vūnė is. Juo rūpinasi ne tik nn> 
jj .Ln . b t i- kitus brr'o patelės.

1 iika žinda ir au
kos — penkiolikos 
s jau lytiškai su- 
:.-krit i jo amžius

ga :ėtai. Dvy 
metu d re m ' 
b; t-".:! -s. o v.

.’^skyrus žmogų, drambliai 
kaip ir neturi priešų, nes bai
siais kaip durtuvai kapliais vi-

įveikia. Tigrai ir liūtai gali

vojus. Naują aplinka jiems da- afrikinį, mažesnėmis ausimis- In 
1* * •• /I 1 "j o zl 'wm t-* n i ?zx 1 1 Vxl 1bar sudaro didėjanti žmonija, iUinib ( 

Taigi anksčiau ar vėliau dram-Į turi vieną pirštuką, o afri- 
bliams nebus kur dėtis, nebent kinis----- <
tik zoologijos soduose ar zoopar- 
kuose išsilaikys, tie tobuli ir vi
sais atžvilgiais įdomūs padarai, 
kurie stebina ne tik savo didu
mu, bet ir sumanumu.

Indijos dramblys mažesnis už i . .. . x., . ,.būti pavojingi tik jaunikliams, 
bet ir tokios progos retos, nes se 
ni drambliai savo vaikus stro- 

l piai globoja, o jei plėšrūnai už
puola, seni drambliai, iškėlę 
straublius ir išskėtę ausis, puola 

*juos ir sutrypia.
Seniau drambiai buvo paplitę 

g plačiau, negu šiandien Da 
šiaurės Afrikoje 

ir tolimuose Afrikos pietuose, o

bar sudaro didėjanti žmonija, i dim's dramblys savo straublio
■ 1 

;----- du: vieną viršuje, ki-1
tą apačioje. Bene svarbiausias j 
dramblių požymis yra jų dantys, j ‘‘ 
Abi dramblių rūšys turi didžiu-į- 
lius kaplius, bet tik viršutinia-i -----
me žande. Iltinių dantų dram b- daug pi------ ,
liiai visai neturi. Afrikėno kap-'bar nebera jų š 

Tarytum keturiomis kolono- Iliaj būna nepaprastai dideli: jų 
Ir,OAAA ,4AAA ! .. ........mis remiasi 3000—4000 kg dram ipOra gaĮj sverti iki 225 kg. Ka- juk iš istorijos žinome, kad kar-

'ardas Milkus.
- Karstas buvo dengtas Lietu
vos vėliava. Užsibaigus atsi
sveikinimui sugiedotas Lietuvos 
himnas. Spalio 6 d. su bažnyti
nėmis apeigomis iš šv. Antano 
bažnyčios nulidėtas į Holy Se
pulchre kapines amžinam po
ilsiui.
, Laidotuvėse dalyvavo gausus 
būrys detroitiečių ir iš tolimes
nių vietovių.

Nuliūdime paliko mylimą 
žmoną Vaclovą, dukr-ą Izoldą 
Černienę ir Nijolę Raiz su šei
momis, gimines Kanadoje, Lie
tuvoje ir draugus Detroite.

buvo aprašytas, bet norėčiau j pirmininkas Dr. K. Bobelis. Sa- 
kaip ką dar paminėti, kas gal vo atidaromajame žodyje paši
le nebuvo paminėta. Jau rašiau, džiaugė, kad jau turime savo 
kad Detroitą ALT atstovavo du. 
Detroito Liethvių Organizacijų
Centrą kaip Alto skyrių atsto- šės ir pakvietė tarti žodį namo 
vavo vicep. Elzbieta Paurazie-1 pirkimo komiteto pirm. J. Ta
ne ir šių eilučių autorius kaip 1 landį, kuris papasakojo apie na.- 
Alto iždo globėjas. Nuskridęs' mo remonto susidariusias įšlfti 

iį Chicago O’Hare aredromą Į das, kurių susidarė per 13 trįks- 
tuoj pat nuskubėjau į Altos bū- tančių ir paprašė visu pri^idė- 
stinę, kuri randasi 63 St. Busti- ti prie vajaus ir dar pabrėžė, kad 
nė jau yra Altos nuosavybėje, kiek jūs čia visi suaukosite, aš 

vienas tiek pat pridėsiu ir pri
dėjo, kaž ką tai per tūkstantį 
dol. Suvažiavimas įvyko Čika
gos priemiestyj Sheraton To
wer viešbutyje, Oak Lawn, spa
lio 8 d., šeštadienį. Suvažiavi
mas buvo gausus 150 delegatų 

• iš ko matosi, kad Altas stiprėja 
ir auga skyriais. Išklausytas 
ALT pirmininko, labai gerai pa
ruoštas politinis pranešimas, 
taip pat ir kitų valdybos narių 
pranešimai, delegatų pasiūly
mai ir priimtos rezoliucijos, su
važiavimas darbingas.

lupote j.teisėjas, ’ žinias panau- 
dojau_i5 enciklopedijos. 'Kaip 

^nąti^e&velioiHŠj Vr^ Sarka-. Lie- _
Sy^^^Msėūkštąs^pareigąs;- : Amerikos Lietuviu Tarybos 

irt~Hsu*X944 Į metinis suvažiavimas
Suvažiavimas spaudoje jaute

Pernai Altos suvažiavime nu
tarėme šį namą pirkti ir nupir
ko, o šiais metais radau gražiai 
atremontuota ir atpažinti nebu
vo galima. Būstinė, apart raš
tinės, turi dar didelį kambarį 
posėdžiams. Šį kambarį Altos 
valdyba leidžia naudotis Čika
gos lietuvių organizacijoms vel
tui. Namo antrame aukšte yra 
butas,' kurį nuomoja ir gauna 
pajamų namui išlaikyti. Namas 
nupirktas gana pigiai, bet rei
kalavo padaryti, remontą ir.pri
dėti dar keliolika tūkstančių. 
Remontui padengti dabar ren
kamos aukos. Altos vadovybė 
kviečia visus skyrius ir pavie
nius asmenis prie vajaus prisi
dėti. Aukas Detroite galima 
įteikti DLOC valdybai, ALT sk. 
Aukas galima nurašyti nuo pa
jamų mokesčių. Altos namo ir 
būstinės atidarymas įvyko spa
lio mėn. 7 diena vakare. Atida
romąjį trumpą žodį tarė ALT'

Trumpai

— šeštadieninės Lituanisti
nės mokyklos balius įvyks spa
lio 29 d., šeštadienį vakare su. 
menine programa iš- Klevelan-; 
do. Rengė jai mokyklos'-. teini, 
komitetas. ‘7-'

taginiečiai turėjo prijaukintų ir 
karui išdresiruotų dramblių, ku-

blio liemuo, o vis dėlto žengia šis J p]jai auga gyvenimą, va-
guminiu įjnasį, kiek jų nudyla, tiek irt

1 priauga. Indij’os dramblio kap-irie keldavo paniką romėnų ka-
milžinas tyliai, tarsi j 
apavu apsiavęs. Mat, nors visi 
pirštai ir su tvirtomis kanopo- jjaj mažesni, mažesnius kaplius * riuomenėje.
mis, bet pats padas elastjigas. ituri ir afriki’nio dramblio patelė. į 
Drambliai — geri vai^tffiai: 
ten, kur trūksta vandens, jie, at 
sigerti norėdami, kartais per die 
na nukeliauja 50—80 km- Bū
dami didžiuliai, drambliai moka 
lengva prasiskverbti pro tan
kiausius brūzgynus.

T.ąhai didelė yra dramblio kau 
kolė ir tas jos dydis pareina ne 
nuo smegenų, kurios yra norma 
lfe.us dydžio, bet nuo kaulų, ku
rie yra kempinėti kaip paukš 
čių ir lengvi. Didelės ir ausys, 
ypač afrikinio dramblio, o akys 
nepaprastai' mažos. Nuostabiau
sias organas yra straublys, ku- j 
riuo dramblys atlieka įvairiau-j 
sius darbus-darbelius. Mat, strau į 
blio gale yrapirštelis, kuriuo

niame centre kultūrinę popietę 
su paskaitomis.

— Lapkričio 27 d. Kultūrinia
me centre, tuoj po pamaldų ra- 
movėnai, . birią tinįnkės ir šauliai 
^uoŠĮąTj^rjponiėnes šventės mi-| 
-nėjiųm./..- -A. Bukauskas I

Gxukelta į 5 psl.)

krūminiai dantys: apie 40 cm ii- Į 
gio, po vieną kiekvienoje viršų-1 3
tinio ir apatinio žando pusėje pus,
Jie šiek tiek įstrižai išaugę: iš skubėjo ir nurėpliojo tik 5 jar- 
dantenų išlindęs viršutinis prie- dus per minutę, kas būtų tik 
šakinis kampas dyla. Užpakaly 0.17 mylios per valandą. Didie- 
šio danties auga jo pavaduoto- ji vėžliai Indijos vandenyno Sa
jas, kuris pamažu užima dylan- lose išauga iki 900 svarų.

Vėžliai mėgsta kopūstų la- 
bet alkanas vėžlys link jų

jau turis laikas atspausdintą ir galima gauti Knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA
Alekso Abrose Knyga aprašanti paskutinių 90 (18€9 1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 864 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. __

Knygoje aprašyta’ pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių Tiso buvo 121. 41 teatro draugija,

ii Ii etiški chorai, 9 bažnj’tiaiai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai kataŽSškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organnaciju atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos. 
tai ir kt *

Norinti ji tu knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti;

So. Halsted SU Chicago, HL 5060$

I
9

flšpatldosir galima gauti knygų rinkoje

Taupykite daba
pas mus

<xoe 
$2.00

— Kultūros.. Klubas ruošia 
lapkričio 6 d. vidudienį Kultūri-

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Guwn — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, U^auauz'lSOS 

metų Įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
rūpteteią._____________________________ _ •. SĖ.0C

--------------- - ---------- -------------- — 'JI—*■!■ mw.   —L “J JI
Dr. A. J. Guimh — DANTYS, Jų priežiūra, sveikata ir grotu.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ____ _____
Minkštais viršeliais tik __________________ ________

Dr. A. J. G uis# n — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik __________ $2.00

Galima taip pat uisIlakyti paštu, atsiuntus ČakĮ arba money ordari, p-ria 
nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntimo Išlaidom*.

***».*•►** ***

Seka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

aKAOįrrtS IBPOMIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* LIETUVOa 
Aotert Wvt> VilWuje. Tnkuoee. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 

ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL SI JO. Yra taip pat

— IdSSraJjlTYRINtS NOVĖLĖS. Genialaus rusu rašytojo 

M aatyrinin novelių, -IBP pusk, kaina S2.
fcOraMa, KELIONĖ | ANAPUS GRLEIINĖS UŽDANGOS. Ao-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
- < Kiekvienai lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvia privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia aundaėtaa knygas galima užsisakyti Naujienose.

L Jocwi Klinikai, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apie! 
džiaut Uetuvi bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk 

Vokietijoje. 273 pel., kietais drobės viršeliais kaina 4 dot
KšpaHnskav IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 

yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kurianŽio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu-

. Wto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

bus pasiųs tas tokiu adresu

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETTTVTŠKAJI PAMARĮ ;

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais įprašo Pamarį senus Jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas. Knygos
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

1739 So. Halsted St- Chicago. HL 60608

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. <060®

OLE R S ,

F, Rilrartlta, KRYtlUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BKUOtJkl- 17< p»L dokumentuota Utorfoė stadija apie prūsu likimą. 
Keta* M-

¥!«»« LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTĖJR.
N P<L Katei RIJO,

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI: '.
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veikla. 156 psl.

minkšti viršeliai_ _______ :_______ 2_____________I2.5D
2. J. Augustaičio V. VARDYS IR ŠOVA APIE RAŠTIKIO AT

SIMINIMUS, 36 psl., minkšti viršeliai---------- -------- 81.50
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. -~m __11.00

MAUJflMOW. 17M U. HALFTID FT., CHICAGO, JLU

173J So. Halsted Street, Chicago, IllinoU <0608

EE
MC.00C

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

sąskaitos

r
Ą

UN i VERSA
1800 So. Halsted St Chicago, III. 60608

g
/ - ■'

■
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiem&s automobiliam* pastatyti

■ - - -
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Dienraščio kainos:
.hicagnje ir priemiesčiuose;

rneUuus _ __________ ___
pusei metu __________
crims mėnesiams 
krienam

pliuse JAV vielose:
metams_____________
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NAUJIENŲ raštinė atdari kasdien, išskyrai sekmadienini, 
Q vai. ryto iki 5 va_L vakaro. šeštadieniais — iki 12 vai

$30.00
$16.00

$8.00
$3.00

meta mg _________
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Vadimo pastatas pleišėja
Kelių naujos politikos vadų statytas pastatas 

vieną dieną vis labiau pleišėja. Dr. Pijus Grigaitis, 
zas Varkala, Kazimieras Gugis ir kiti ano meto vadai, be 
pykčio ir be jokių išmetinėjimų, nurodinėjo, kad naujai 
Amerikoje atsiradusių politikų staigiama bendruomenė 
turi smėlio pamatus. Jokia visuomeninė organizacija ne
galės apimti visų Amerikos lietuvių, jeigu ji neturės sti
presnių demokratinių pagrindų. Vadizmo principas buvo 
geras labai atsilikusiuose arba diktatorių valdomuose 
kraštuose, bet Amerikoje jis negalės prigyti.

Leonardas Šimutis numojo ranka Į šių vyrų Įspėji
mus, o prelatas Balkūnas pasišoko atsistoti organizacijos 
priešakyje ir prižiūrėti, kad naujai atkeliavusieji vadukai 
josios nepakreiptų vienos grupės kryptimi. Ta grupelė 
buvo labai apdairi, ji turėjo kelis pasiryžusius kovoti jau
nus vyrus ir juos sekusias moteris, ryžosi pamokėti lėtus 
ir ‘‘modernaus gyvenimo dinamikos” nesuprantančius se
nus amerikiečius. Jie Įdėjo žodi demokratija i Įstatus, bet 
paliko keliems vadukams viską tvarkyti.

Vadas negali būti vadu, jei pavaldiniai jo neklauso. 
Kai Ciceroje ir Marquette Parke bendruomenės f nariai 
pareikalavo savo teisių ir paprašė tikslesnių instrukcijų, 
tai jie buvo be teismo ir be jokio apklausinėjimo atleisti, 
nepasibaigus terminui —pašalinti iš pareigų, be jų žinios 
sušaukti kiti susirinkimai, paskirti kiti žmonės Į vadovy
bę ir ilgiems metams sustabdytas vienos didelės, visus lie
tuvius apimančios organizacijos augimas. Išmestieji pra
šė duoti koki nors paaiškinimą, kokias sumetimais arba 
principais jie buvo iš tos Bendruomenės išmesti, kodėl 
neleista jiems baigti pareigų. Niekas neabejojo rinkimų 
eiga, visiems buvo aišku, kad toms pareigoms daugumos 
jie buvo išrinktu

Išmestieji išaiškino, kad kalti buvo planuojamos or
ganizacijos principai. Tie principai buvo geri keliems va
dukams, norėjusiems primesti kitiems savo valią. Jeigu 
vadai būtų buvę tolerantiški ir pavaldiniams būtų mokė
ję išaiškinti, kodėl vadizmo principai lietuviams privalo 
būti pritaikyti, tai gal iš tų pastangų kas nors ir būtų iš
ėję. Bet priešakyje buvusieji jokių suprantamų ir priim
tinų paaiškinimų neturėjo, nariams išaiškinti nemokėjo, 
tai ir vyko skilimas, kurio plyšiai kiekvieną dieną darėsi

kiek- 
Juo-

A. ČECHOVAS

Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

BLOGA GRŪDŲ PREKYBA
Kremliui nauda — savam kraštui skriauda

j /Savo žmonių nepasitikėjimą dovai pasižadėjo išmokėti JAV 
gavusi administracija paliko ii-. ;xJ"s —‘ 
giems metams aibes nemalonių 
prisiminimų. Pareigūnai 
orienticijos, be reikiamos drą-

iždui viesrą-milijardą ) (
dolerių. Prezidentas Fordas, pa-, 

be sirašęs sutartį, matė reikalą ir) 
pasigirti, būtent: “Amerikos^ 

sos krašto politikai vesti, nuvedė žmonės, darbininkai, ūkininkai 
ir vartotojai— pasinaudos”.

Nebūtų čia nieko tokio bai
saus, jei tais vartotojais būtų 
alkanieji Indijos vargšai, Irano 
aliejaus, turtų pertekę, aliejaus 
magnatai, ar Amerikos žmonių 
dauguma, — dar būtų supran-, 
tama, bet dabai-, šiuo .atveju, tas 
vartotojas yra Sovietų valdovai, 
ir pats pirkinys yra abejotinos 
reikšmės — ginčytinas objek-.

ekonominę politiką į infliacijos 
painiavas, apsunkindami ir taip 
jau gana vargingą daugumos 
ekonominio gyvenimo sąlygas..

Baltųjų Rūmų susitarimu su: 
j Kremliumi (1975 metais buvo 
I įsipareigota parduoti Sovietų 
Sąjungai aštuonis milijonus me
trinių tonų kviečių ir komų 
kasmet. Tas sandėris aukštuo- 
siose sferose susilaukė smūgį

' ir turėjo būti atidėtas. Likimas tas. Tą patvirtina ir grūdų au- 
j jo taip ir likosi nežinomoje pa- j ginimo sričių sen. Adlai Steven- 
dėtyje iki šiandien.

I Bet, kaip ten būta ar nebūta, 
J spalio mėnesį Sovietų prekinis 
laivas pilnas su JAV kviečių ir 
kornų krovinių išplaukė iš New 
Orleans—Mississippi upe — pa-.

i keliui link Juodųjų jūrių į Ode- 
, , . T- . , u j , nv. sos uostą. Tik apytikriai skalvis platesni. Is vienos puses buvo bandoma tuos pllsius -• . . , , , - ..

pristabdyti, nuomonių skirtumus ir organizacinius pat- terių metų pįetų Dakotos ir Wa 
varkymus padaryti suprantamesniais, bet nieko iš tų pa-Jšingtono valstybių grūdų der-. 
stangų neišėjo. Valdžią pagrobusieji norėj'o ir toliau Įsa-Uius- Tokiu, tad, būdu tas “bai- 
kymais valdyti, o pėstininkai gali eiti ten, kur j’iems pa- susis, Amerikos imperializmas” 

-oxi j • • - o Tr- •• x x x- -.ir laisvasis verteiva ūkininkastinka. Bet kur tie vadai nuėjo? Vienus jie patys atstume . . x. .t. L. ,. ,v . .... įpareigoti maitinti sukomunis-ir nenori, kad sugrjztų, o kitus patys pasirinko, bet jau|tintGS Rusijos žemės Qkio dar.

pablogėjus, visame pasaulyje 
derlius netikėtai nupuolė. Krem 
liūs, prisidengęs paslapčių skrai 
ste, padarė kritišką sprendimą, 
vietoje diržus kiek sutempti, pa
siryžo trūkumus atpildyti, per
kant grūdas, kiek tik galima 

i gauti, Amerikoje. Juos paska
tino taip padaryti tr ta baimė, 
kurią padarė 1976 metais Len
kijos darbininkų riaušės, kada 
jų valdžia nutarė pakelti mais
to kainas.

Tada 'Patotičevas, prekybos 
ministras, patylomis, pasiuntė 
agentus i Ameriką grūdų pirk
ti. Pirkinys jiems tikrai pavy
ko ir net su geromis magary
čiomis. Buvo parduota 19 mi
lijonų metrinių tonų kviečių ir 
kornų už vieną milijoną ir šim
tas tūk-stančių dolerių, o agri
kultūros departamentas, -penė
damas palengvinti Kremliaus iš
laidas, magaryčiomis sumokė
jo eksporto išlaidas ir davė sub
sidijos 356 mill jomis dolerių. O 
kad, Amerikos ūkininkai, -suži
noję ftokį \sandėrį ndpakdįų 
kainas, buvo sutartą operaciją 
atlikti paslapčiomis.

Bet paslaptis nekantri, ir tu
ri sparnelius. Kai tik žinia pa
siekė. Amerikos ūkininkus, kvie
čių kainos pakilo dvigubai, nu
skriaudžiant Amerikos vartoto
jus ir sukeliant irifliacijąj. kas 
Amerikos vartotojui kamavo 
per seka-ačius metus net daug 
milijonų dolerių,; maiste.-kai
noms iškilus. Visuomenės ne
rimas ir publikos. reakcija su-

sonas, pasakydamas: “Kornų. 
paktas nutrupino mūsų -pašau-, 
linės maisto kontrolės potenci- 
jalą, nesant jame Sovietų Są-. 
jungos koncesijų.’’ Labai-reikš 
minga pastaba yra padaryta ir. 
Harvardo ekonomisto Thomas 
C. Shellingio. Jis pasakė: “Kvie. 
čių pardavimas gali sudaryti ga-. 
Jimybes Sovietams chemijos in
dustriją ir trąšų gamybą pa
versti amunicijos gamyba”.

Grūdų prekybos “mielaširdystė”
t

Pastangos eiti Sovietams į 
pagalbą pasidarė didele “miela- 
šįrdyste”, Kontroversija prasi-'ir su tais nepajėgia rasti bendros kalbos.

Konfliktas jau seniai yra kilęs tarpusavyje, bet iki 
šio meto jis buvo laikomas po staldengte. Po ja palindęs] 
bužys jau pradėjo bėgioti iš vienos vietos į kitą liepos mė
nesio pabaigoje, bet dabar reikalas iškilo viešumon. Bužį 
galės pamatyti ir pagauti, tiktai pakėlę staldengtę. i'

Į frontininkų vadovaujamos Lietuvių bendruomenės 
švietimo reikalus šiek tiek šviesos Įnešė Švietimo Tarybos 
narys mokytojas Juozas Masilionis. Mokytojas Masilionis. 
ne vienas.Jo nuomonei pritaria visa švietimo naryba. Ma-j 
silionis yra švietimo tarybos aukštesniųjų mokyklų de
partamento direktorius. Jam pritaria ir pradžios mokyk
lų departamento direktorė Irena Pemkuvienė. Savo bal
są jie kelia ne tik tarybos posėdžiuose, bet ii’ spaudoj. Ne
betyli ji su žmonėmis, besisielojančiais pačiais pagrindi
niais Amerikos lietuvių švietimo klausimais. Nepatenkin
tas yra ir mokytojas Juozas Plačas, švietimo Tarybos 
švietimo leidinių komisijos pirmininkas. Plačią pažistan- 
tieji žino, kad jis nepaprastos pakantos žmogus, bet ir jis 
kantrybės neteko ir sutiko padėti savo parašą po viešu, 
visos švietimo tarybos pareiškimu.

Labai nepatenkintas yra ir muzikos mokytojas Fau
stas Strolia, kuris vadovauja bendruomenės muzikiniam 
lavinimui. Balsą kelia iždininkas Petras Pupius ir prieš
mokyklinio švietimo departamento direktorė Janina Juk
nevičienė. Prie jų prisidėjo ir pareiškimą pasirašė Ame
rikoje už mokyklos ribų labiau išgarsėjusios skaitinių va
dovėlio “'Tėvų nameliai brangūs’ autorė Sofija Jonynie- 
nė, iki šio meto viešai nepasakiusi, kaip josios vadovėlyje 
atsirado jos neįdėti paveikslai, ir švietimo komisijos lei- galės ir toliau sauvaliauti, kaip sauvaliavo iki šio meto: 
dinių narė Stasė Petersonienė.

Visa švietimo taryba pasirašė ir paskelbė tokį pa- gavo dideles lietuviško švietimo koncesijas. Bet kiekvie- 
reiškimą: nam aišku, kad švietimas šitokiais keliais neišeis Į lietu-:

“Nepritardami Br. Juodelio, švietimo tarybos pir- viską gyvenimą -

bininkus dėlto, kad Sovietų vai-

minmko, švietimo nuosmukio propagavimui, protes
tuodami prie nedemokratišką su savo paties pasirink-.
tų narių nuomonėmis, o kai kurių už savo nuomonės jaudino ir kongresą. Pasėkoje 
pareiškimą net posėdžiuose užgauliojimą, už nelygų

kyklų bei jų vedėjų, nuo 1977 m. rugsėjo 27 dienos iš 
Švietimo tarybos pasitraukiame.” (Draugas, . 1977' m.

Jeigu švietimo taryba būtų ne vadų paskirta, bet or-

prezidentas buvo Kongreso įpa
reigotas uždėti embargą ant iš
vežamų prekių ir kontrolę ant 
.maiste fcainu. ' ■' yį-.JLA- 
: Tada ■-sujudo šf _.-jltoeftSiaas 
■valdovai?- 1973 metais Brežse-

ganizacijos rinkta, ir tas pats Juodelis būtų švietimo taT_ 
rybos rinktas, tai panašiam pareiškimui lietuviškoj spau-^ 
doje nebūtų vietos. Dabar aiškėja, kad Bendruomenė liko1 
be švietimo tarybos. Pasitraukė visi jos nariai- Švietimo 
reikalus iki šio meto sauvališkai tvarkė Bronius Juode-- 

, lis, apie juos, kaip pranešė jĮ •pažįstanti tos pačios taryJ 
bos nariai, jokios nuovokos neturintis vadas. Jo patvari 
kymai sukėlė daug susirūpinimo tarybos narių’tarpe ir 
dar daugiau švietimo reikalais besisielojančių tarpe.

Turime neužmiršti, kad švietimo klausimas’yra pats^ . . .
svarbiausias lietuvių Bendruomenės klausimas. Taip dekti .didelius :jižsakj-mus, -1-974

metais paraguao grudų ;migm-
....... . .. . ~ _ j tojus apsėti visus sėjos- laukus,

mai yra patys svarbiausieji kiekvienoje vaikų turinčioje įskaitant ir 62 milijonų dirvo
nuojančių plotų, skirtų kairių 
kontrolei palaikyti, agrikultūros 
departamentui kainavusią ketu
ris bilijonus dolerių subsidijos.

\ Jenas Kairys

(Bus daugiau) i

turime neužmiršti, kad rudens pradžioje švietimo kiausi-

šeimoje. Tais klausimais rūpinasi visi Amerikos lietuviai,: 
bet vieniems jie yra arčiau prie širdies, o kitiems kiek to
lėliau. ■ : j j MMU

Juodelis, naudodamas dabar veikiančius Įstatus, ga
lės pasirinkti kitą tarybą. Su naujais tarybos nariais jis

Jis perleido frontininkams Šokų šventės pelną, b dabar

sižada keistis dėriiaHs tįsiomis.

io, '-pašiūiė pasirašyti arilgų mė

todamas, Lad Bosija iri-titos

• žydų priežodis sako: “Ty
la yra išmintį sauganti tvorų”. 
Lietuviai tam pritaria, sakyda-

biq arkliai, kaip ši Marja Vasiljevna; tie patys gyvie
ji, nervingi, jautrūs įspūdžiams kurie kalbėjo apie sa
vo pašaukimą, apie tarnybą idėjai, greit pavargo ir 
metė tamvba.

Semionas rinkosi, kaip sausiau ir artimiau par
važiuoti, čia pieva, čia užpakaliais; bet tik? žiūrėk, 
kaimiečiai neleidžia, ten pono žemė, nėra pravažia
vimo, ten Ivanas J on o va s pirko iš popo sklypą ir ap
kasė jį grioviu. Nuolat reikėjo pasukti atgal. Atva
žiavome į Nižircje Gorodišcc. Prie smuklės ant apmėž- 
tos žemės, ant kurios dar buvo sniegas, stovėjo veži
mai; vežė didelius butelius su sieros rūgštimi. Smuk- 

’ Įėję buvo daug žmonių, vis vežikų* kvepėjo čia degti- 
I ne, tabaku ir kūčkadiu. Vyko garsus pokalbis, trink- 

. -sėjo blokinės durys. Už sienos, rėkavo, nei minutei 
ko pagarbiai nenutildami. Marja Vasiljevna sėdėjo ir gėrė arbatą, o 

( prie gretimo stalo, arbatos ir smukles tvankumo įkai- 
} tinti kaimiečiai gėrė degtinę ir alų.

— Klausyk, Kuzjma ! — pasigirsdavo netvarkingi! 
i garsai. — Ko ten! Dieve laimink! Ivanai Demitričiau.’ 
aš tatai tau galiu! Svote, veizdėk!

Mažo ūgio kaimietis, su juoda barzda, strasdanėtas, 
apie pa- jau seniai girtas, staiga dėl kažko nustebo ir negerai nu

rodęs i. , si keikė.
—Ko tenai keiki? Tu! piktai atsiliepė Semionas,

(Tęsinys) |

Po pamokų kiekvieną dieną skauda galvą, po 
pietų degina po širdimi. Iš mokinių reikia rinkti pi
nigus malkoms, sargui ir atidavinėti juos globėjui, ir 
paskui maldauti šį sotų. įžūlų kaimietį, kad jis, dėl 
Dievo, atsiųstu malku. O naktį sapnuojami egzami
nai. kaimiečiai, pusnynai. Ir dėl tokio gyvenimo ji pa-| 
senė jo. surembėjo .tapo negraži, kampuota, nemikli,' 
tarsi švino pripilta, ir visa ko ji bijo, ir prie valdybosį 
nario ar mokyklos globi jo ji atsistoja, nedrįsta sėsti. Į 
ir kai apie kurį nors iš jų kalba, tai sal 
“jie”. Ir niekam ji nepatinka, ir gyvenimas praeina1 
nuobodžiai, be glamones, be bičiulystės, be įdomių] 
pažįstamų. Kuris būtų josios padėtoje pasibaisėjimas,, 
/eigų ji įsimylėtų!

— Laikykis Vasiljevna! ’
Vėl staigus pakilimas į kalną . . .
Į mokytojas ji išėjo iš būtinybės, nejausdama nei 

kokio pašaukimo; ir niekados ji negalvojo 
šaukimą, apie švietimo naudą, ir visados jai 
kad jos darbe svarbiausia yra ne mokiniai ir ne švie- ___ ------ ,
liinas, o egzaminai, ir kuomet čia galvosi apie pašau-J sėdėjęs toli šalyje. — Nieko nematai: panelė! 
bi’^<». apie švietimo naudą? Mokytojai, neturtingi gy- 
dvtoja . ’šeriai neturi net savo nusiraminimui gal
voti. kad jie rnauja idėjai, liaudžiai, nes visą laiką 
galva būna prii :mšta mintimis apie duonos 
apie malkas, blog ;s kelius, ligas. Gyvenimą^ 
neįdomus, i. jį p įkėlė dažnai tiktai tylintieji sunky-

— Panelė... — erzinus kažkas kitame kampe.
— Kiaulinė varna!
— Mes nieko . . . susigėdo mažasis kamietis. 

gabalą. Mes, taigi, už savo pinigą, o panelė už savo . . . Sve 
sunkus.I kinui

— Būk sveikas, — atsake mokytoja.

— Ir jausmingai jums dėkojam. jo, kad ji gauna perdidele algą — dvidešimt vieną
Marja Vasiljevna su malonumu gėrė arbatą ir rublį mėnesui (pakakta ir penkių), ir kad iš tų pi-

pati raudonojo, kaip kaimiečiai, ir vėla galvojo apie nigų, kuriuos ji surinkdavo iš mokinių ir sargui, 
malkas ir sargą .... j didesnę dalį ji pasiekdavo sau. Globėjas galvojo

— Svotai, palūkėk! — pasigirsdavo iš gretimo sta-' taip pat, kaip visi kaimiečai, ir pats kiek užgyVen
io. — Mokytoja iš Viazovjos . . . žinom! Panelė gera. Į davo iš malkų ir už savo globą gaudavo iš kaimie-

— Padori! I čių algą^ slaptai nuo vyriausybės. .
Blokinės durys vis bildėjo, vien įedavo, kiti iš-^ Miškas, ačiū Dievui, pasibaigė, rr dabar iki pa

eidavo, Marja Vasiljevna sėdėjo ir galvojo vis tą patyčios Viazovjos bus lygus laukas. Ir pasiliko jiu 
o už sienos armonika vis grojo ir grojo. Saulės dėmės’nedaug: pervažiuoti upę, paskui geležinkelio Jinu- 
buvo ant grindų, paskui perėjo ant priestalio^ ant šie- ją, o ten ir Viazovje.
nos ir visai išnyko; vadinasi, saulė jau palinko už pu-! — Kurgi tu važiuoji? — paklausė Marja Vasi^“ 
siaudienio. Gretimo stalo kaimiečiai ėmė ruoštis ke-’jevna Semioną. — Važiuok dešiniu keliu ant tHto. 
lienei. Mažasis kaimietis, kiek svyruodamas, priėjom -— Ko gi? Ir čia pervažinosim. Gelmė
prie Marjos Vasiljevnos j r padavė jai ranką; žvclg- kad.
darni į jį. ir kiti taip pat padavė ranką atsisvekinimui 
ir vienas po kilo išėjo, ir blokinės durys sugirždėjo ir 
devynis kartus trinktelėjo:

— Vasiljevna, ruoškitės — šūktelėjo Semionas. t
Išvažiavo. Ir vėla vis žingine.
— Nesenokai mokyklą statė čia, jų Nižnem Goto-

dišce, — pasakė Semionas, atsigrįždamas. — Nuodė
mės gi tatai būta!

K — 0 kas?
— Tarsi pirmininkas tūkstantinę sau į kišenę ir1

globėjas taip pat tūkstantinę, ir mokytojas penkis H rusų kalbos verte Jonas Valaitis 
šimtus. y j

— Visa tatai mokykla kaštuoja tūkstantį. Negerair 
žmones šmeižti, seni. Visa tatai tauškalai.

» — Aš nežinau ... Ką liaudis, tai ir aš.
Bet buvo aišku, kad Semionas mokytojai ncli-!

kėjo. Jai kaimiečiai netikėjo: jie visados taip galvo-

į didesnę dalį ji pasiekdavo sau. Globėjas galvojo

— žūrek, kad arklio nenufdcandiiatum.

nelabai

— fctai ir Chanovits nuvažiuvo ant'tilto, — pirsakė 
Marja Vasiljevna, pamačiusį toli dešimke ketvertą. 
— Tatai, rodosi, jis važiuoja?. ’ ■

Jis. Tuf būt, nerado BakviMo 
paikšas, gailėk Dieve, ten važiavę, ir 
nais trimi X’erstais arčiau -

. (But daugiau)

kodėl cion pil-
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Valandos pagal susitarimą.

( Atkelta iš 3 psl.)

Jau priešistorinis žmogus me 
džiojo dramblius ir ne tik tuos, 
kuriuos mes dabar pažįstame, 
bet taip pat išmirusius jų gimi
naičius — mamutus ir mastodon 
tus. Tais laikais iš “dramblio

D R. FRANK PLECKAS kaulo” — kaplių----- mokėta da-
UP TOME TRISTAS 

kalba lietuviškai 
2618 W. /L St. Tel. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
*‘concact lenses’”

VaL agal s užtarimą. Uždaryta tree

jai gaudyti dramblių jai nebe- glių keliu, bet staiga turėjau sus 
reikia. . toti, nes visą kelio plotį, skersai

Nors nelaisvėje drambliai pa-j j 
prastai nesiveisia, bet ir šiuo at
veju pasitaiko išimčių. Jau ke
liuose Europos zoologijos soduo 
se sulaukta drambliukų iš Indi-lpus. Jis atkakliai daužė šį medį 
jos dramblių, o viename — iš kakta, nuo ko medis jau buvo 
Afrikos.

Daug kartų iškilusi

jo stovėdamas, užėmė dramblys. 
Jis buvo labai ujsiėmęs, nes 
norėjo nuversti storoką medį, 
kad pasiektą jo šakutes ir la-

ryti skulptūras. Sibiro tautos, 
ypač j akutai^ vertino meno dar
bams tinkančius mamuto dantis. 
Prieš tūkstančius metų žmogus 
panaudodavo dramblį sunkiems ’ 
ūkio ir statybos darbams. Pažy-

. ... imėtinas dramblio vaidmuo ka-
mt-USONAS SEIBUTIS ruošė Ir visdėlto žmogui nepa-

palinkęs į šalį. Dramblys darba- 
Afrikos ^vosi nesparčiai, ir aš negalėjau 

dramblio prijaukinimo proble- , pravažiuoti, bet užtat turėjau ma 
ma. žinome, kad kartagmie-|ionumo’ iš arti stebėt šw 
čiams buvo pavykę šią problemą! milžino triūsą- Pagalios medis 

__  ___ t t rs 7I r rr 1 i I n v’T o o 11' TTirV—

! jos istoriją, savo čiagimiams 
‘vaikams nežino ką apie tai pa
pasakot); ir dingsta žmonijos jū
roje, ji apie 10 metų studijavo,

i skaitė knygas apie Lietuvą ir 
lietuvius svetimųjų ir pačių lie
tuviu rašytas istorijos knygas 

. ir enciklopedijas, rezultate pati 
' parašė anghi kalboje knygą — 
Lietuvos istorinę biografiją, nž- 
vardytą ^Praise the Lord All 

r You Nations”, kurią perskaitęs 
( rašytojas Liudas Dovydėnas pa
sakė, kad autorė giliu suprati
mu pavaizdavo lietuvių dalią, o 
amerikietis rašytojas Theodore 
CogsveM atsiliepė autorei, “Daug, 
daug ačiū už toki žavingai pa
darytą darbą! Jūs mane supa_ 
žind note su žmonėmis ir isto- 
r:ja, ko iki šiol net nežinojau 
ir Jūs atlikote labai gerą darbą. 
Dabar laukiu Jūsų sekančio vei- 
<ak>~.
0 patLautcrė rašo: “Man rūpi, 

<ad visi Amerikos gyventojai 
sužinotų apie Lietuvos didingą 
prae:tį ir apie jos dabartinį li
kimą. Taipogi pageidauju, kad 
mūsų ištautėję lietuviai, beskai
tydami mano knygą anglų kal
boje, surastų daug ko didžiuo
tis savo tėvų kultūra ir kalba”.

Atrodo, kad knyga bus gera 
tėvų dovana savo, nebe laisvoje 
augančiam savo atžalynui.

J. Pr.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 

e • •
^Ieškokite sero, ne pikto, kad būtumėte gyvi". — Amoso 5:14.

Aidžiausia šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 
dr^ug stės. Norint įstati į šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo, 
įteikia taip pat pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuodė
mių nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gaus 

bę, šlovę ir nemirtingumą. Dabar jiems priešinasi pasaulis, kūnas ir 
dysis priešas, šėtonas. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo širdį ir savo valią. Tik 
rieji Dievo vaikeliai turi savo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, 
ri perviršija žmonių supratimą ir kurios pasaulis negali nei duoti 
atimti.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra 
rusieji? j tą klausimą arsako knygutė "Viltis po mirties^, kurią gausite 
mokamai Rašykite:

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

Mažeika P Evans ■ AJL*. ■
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tei. 737-8601

gar-

jau

ku- 
nei

mi
ne-

buvo beveik paguldytas, ir tuo
met dramblys, Įkėlęs i ji prieša
kinę koją, visu savo sunkumu 
prispaudė prie žemės ir ėmė 
straubliu genėti smulkias šake
les”.

INKSTŲ, PŪSLES IR 
PRUo FATUS CHIRURGIJA 
zoq6 WEST 63rd STREET 
Vai. an trad. 1—4 popiet, 
Kėivirul. 5—7 vat vak.
’ telef.: 776^2SoO . -

RėzKiencifoš tėlet.: ^wo-5545

išspręsti, bet, žlugus Kartagi
nai, šis dalykas buvo užmirštas. 
Tik antrojoje praėjusio šimtme
čio pusėje žinomas zoologas K. 
Hagenbekas įrodė, kad afrikinį 
dramblį galima prijaukinti, kaip 
ir indin.. Netrukus Konge buvo 
įkurti du afrikinių dramblių 
ūkiai, kuriuose drambliai dresi- dramblių psichiką, 
rupjami.

Dabar Afrikoje, daugiausia re 
apie

vyko padaryti dramblį naminį, ' 
nes jokie drambliai nelaisvėje 
nesiveisia. Todėl-, prijaukintus 
dramblius kaskart, gali pakeisti 
tik naujai .pagauti. Dėl nėpapras 
to dramblio sumanumo tas dar- 
basnėra toks šįiiSuš. Net 30 m. -zervatuose __ —,
amžiaus ’ drambliai riuostabiai drambių. Reikia manyti, kad 1 paprastą regėjimo ii klausos at-

■ . .pasidaro bent šiuo momentu drambliu iš- [mintį. Jie dar išaiškino, kad dar Į 
' ’ ‘ biniai drambliai.supranta iki 23

savo mahauto žodžų ir klauso 
tais žodžiais pasakyto įsakymo. 
Dirbdami miškuose, drambliai 
patys supranta kuo — straubliu, 
koja ai- kakta — vienu ar kitu 
momentu reikia dirbti. Tad 
cirkuose šie gudrūs gyvuliai 
mokomi visokiausių dalykų.

(Pabaiga)

Tik pastaruoju metu zoologai 
atkreipė dėmesį į nuostabią 

Pavyzdžiui 
zoologai B. Gržimekas ir B. Ren- 

• ; čas, stebėdami penkerių metų
300 000 dramblį, nustatė, kad turi ne

Komunizmo statyba

Vengrijos kompartija išsiunti
nėjo būrius agitatorių i kaimus 
mokyti ūkininkus komunizmo- 
Vienas nuėjo pas ūkininką ir 
jam sakė:

— Jei tu turėtum du ūkius, 
tai nebūtum priešingas vieną 
atiduoti valdžiai?

— Žinoma, — tvirtino ūkinin
kas, o agitatorius lesė savo re
torika toliau:

* i

— Jei tu turėtum du namus, 
tai, be abejo, būtum laimingas 
viena atiduoti narna neturiu- v <-

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

<605-07 So- HERMITAGE AVENUE
Ten: Y Ards 7-1741 - 1742

VlT.TAuiįAŠ _
7->e 1R. -^G^' f klusnūs, žmpgąųspadėjėjai- To- naikinimo pavojaus nėra.

‘‘sos. Į xtup senų,, laikų gy-t.. -Dramblio maistas yra grynai
- S}Kfc6^ ■jvųoją"(dramblių'gaudytojų ir jų 'augalinis.. Daugiausia tai me-

a . ' -. e,*.^R . .. * dresiruotojų, vadinamųjų mahau džių, ypač kurių minkšta medie-
a Au.. pirm., antradį trecia , • kasta. Savo patyrimą viena j na lapai ir jaunos šakutės. Smul 

maiS vai., popiet ir kitu laiku l mahautų karta perduoda kitai kias šakutes jis suskabo, kad jos 
pagal susitarimo . ir su jais vargiai kas gali konku tilptų burnoje, ir sumala savo

--------------- ---------------------------- -iruoti. . I milžiniškais dantimis. Kai kada 
ŠIURI RIŠI 0 P i Birmoje viena miško pramo- minta ir žolėmis — išrauna vi-

* UKTHOPEDAS-PKOTEZISTAS' nėS bendrovė apie Pusantr0 tū‘ ,Ž0’‘ip. kupS*’ ir’ padauž^S 1 
Aparatai - Protezai. Med. ban-;kstančio savo dramblių panaudo- savo kojas, .nukrato nuo jo že- 
aazak speciali pagalba kojoms,! ja >įįk pusę metų. Antrą pusę mę. Neseniai gavau laišką iš sa- 

supports, irt.t. jmetu j fe-“atostogauja” miškuo vo sūnaus, gyvenančio Pietų Af 
VaL: S 4 ir 6—8 špstariipniaic 0—1 o u , . ’ . . .v,

se, prižiūrimi mahautų. Bendro rikos Sąjungoje, o šiame laiške 
v ė turi tiek prieauglio, kad nau jis rašo: “Važiavau siauru džun

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

ir
ap

— Visiškai teisingai, — prita-1 
rė ūkininkas. Agitatorius dar j 
kalbėjo apie dvi mašinas, du ‘ 
laivelius ir pagaliau sakė:

— Daleiskim, kad tu turi du 
arklius, tai vieną turėtum duo
ti savo kaimynui.

— Ne. Aš to negaliu daryti, j
— Kodėl ne?

— Nes aš turiu du arklius, — 
atsakė ūkininkas.

2850 West 63rd St, Chicago. 111. 60629 
. Tetef.; PRospect 6-5084

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA 

2443 WEST 6ord STREET 
Telfonai: PR a-0833 ir PR 8-0834 
Aaajoji Barbaros ir Gene DrisFuy 

krautuvė.
THE DaiSY STORE 

9918 Sourriwest Hwy Oak Lawn 
Tel. 499-1318 / s

Fruit-Filled Fantasies

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS ' 
Tel. WA 5-8063

MOVING-
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376^5996

/— ---- - ---- ———----
SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos ii W0PA, 

1490 kil. A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir-^ 
nūdienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Vedėja Aldona Daukus
Telef.; HEmloclc 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
- CHICAGO, ILL, 60629 

a * *

a delectable sour
eream dressing. Simple to make and delicious to serve, it’s a 
fantastic accompaniment to a platter of fresh fruit grapes, 
strawberries, cherries, apples, plums, pears, pineapple, apricots 
and kiwi.

Developed by home economists for Morton Salt Company, 
dressing’s quick, pick-me-up flavor comes from a combina

tion of brown sugar and Morton®Nature’s Seasons^seasoning 
blend \

j Other salad tips? To please the eye as well as the taste buds, 
▼ary color, shapes and sizes of different fruits (or vegetables) 
on the serving platter. ’

t To prevent cut fruit from discoloring, dip slices or wedges 
of apples, peaches, nectarines, pears and some plums in lemoo 
juice. - . . _ . —

4 - Sour Cream Dressing for Fresh Fruits
1 (Bounce) carton soul “ ' “ ‘

1 cream
x V4 cup firmly packed

brown sugar e .
Combine all ingredient^ tn small bowl; DUX welL Store la

14 teaspoon Morton * 
Nature’s Seasons 
seasoning blend

Amerikos lietuvaitės parašyta 
savo t^vų kalbos nemokanti

Skrantone, Pensilvanijoje, gi
musi, pirmųjų ateivių lietuvių 
kartos ainė lietuvaitė Virginija 
Marija Vaitėlėvičiūtė, dabar 
CJC konvento vienuolė seselė 
Virginia Marie Vyteli, matyda
ma, kaip daugumas pačių lie
tuviu, mažai ka arba nieko ne- kalų aptarti. Yra pakviestas paskai- 
žinoda'nn apie lietuvių tautą ir

SUSIRINKIMŲ

Marquette Parka Lietuvių Namų 
■ savininku draugijos narių susirinki
mas bus spalio 21 d., penktadienį. 

' 7:0 vai. vak. parapijos salėje. 6820 
So. Washtenaw Ave. Yra svarbių rei-

tininkas. Todėl laukiame gausaus
dalyvavimo. Stasys Patlaba

. 'iflk

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But it incorporates en
ergy-saving features in de
sign, materials, and appli
ances -^hich can cut energy 
needs by up to 5$ percent. It 
has two heat-circulating 
Heatilatnr Fireplaces (right), 
designed to draw room air In 
through the lower vents, 
warm It and then re-direct 
the heated, air hack into the 
room.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York's Long Island Sav
ings Bank. Its ' Centcnergy 
*76* house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
improve menu was approxi
mately $4.000 .•. projected io 
be amortized within 4 to 5 
years through reduced ex-

sulation within walls and-cell- 
ine: as well as in earthen berms 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and ^replaces.

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

The fireplaces were supplied' 
bp Home Crafts, Inc., Floral 
Park, New York, HeatHaicr 
Fireplace, A Division of Vega 
Industries, Inc^ located in ML 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of built-in. 
freestanding and wall- 
mounted fireplaces • • • po<

TĖVAS IR SUNOS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
I,/ 2533 W. 71st Street

ik Telef.: GRovehill 6-2345-S
O'! °
feb 1410 So. 50th Ave., Cicero 
I Telef.: TOwnhall 3-2108-1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:
Ckicagoa
Lietuviu
Laidotuvių
Birektorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS AI. PHILLIPS
TUMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

$307 So. JJTUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, 11L Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDJUNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArd> 7-1138-1139

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VE tfnii 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, iT. 974-441*

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Arda 7-1811
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P-id-flhnc iq nm ir rusams- tarnaujanxHo 
rdoldUvb 1S Ilullll| milicininko išgynmu.

i visi 1 ieluvoje gimę ir augę 
Apie pasipiktinusį skaitytoją žinom rusus. Jie be blevyzgų sa

kinio ne pasakydavo. Net mot imi 
buvo įveliama į blevyzgas. Lietu 
\ iUs mokė doros ir drausmės ku
nigai, jis draudė paleistuvystę,

J bet ne rusu dvasininkai. Rusams 
mėn. 6 <1. įsitikinau, kad jo m< ilė' pa’eistavyste buvo normalus da- 
i.au^ šaKotesne. Jis nivii visus, ‘YKus.

Link \o r -merkė romai Komunistų Įvestas ateizmas 
uja . kalikų.” Jis myli ne na’eistuvystės nedraudžia. Visi 

mmiu krit’kus, bet ir |.cr- dorove skelbiantis prisakymai 
fiją. -buvo panaikinti; o Dievo garbi-
ko tokio nepaprasto Dau-,nimas uždraustas. Nereikėtų ste 

gelis žmonių myli pornografiją, tėtis, kad romano autorius pa- 
Be to. jis yra nesikišimo šąli- krypęs ateizmą, parašė romana 
ninkas. Jis nenori, kad kas kiš-; ateistiškoje dvasioje 
tusi i nesavo reikalus. Jis, ma- • w. . . ,................ Juozas šmotelistyt, skaitė Evangelijas ir žino,) 
kad ir Jėzus pasmerkė kišimąsi, 
sakydamas: “Veidmaini, pirma 
išimk rąstą iš savo akies, tada 
ieškok krislo kito akyse. “Ans 
skaitytojas pasmerkė kišimąsi 
netaip stipriai, kaip Jėzus, bet 
vis vien gan 
“Pirmiau i r - 
pornografijos tada mokykite ki
tus.” >

Pa^al aną skaitytoją reiškia, 
ka visi romano kritikai ir smer
kė j ai yra susitepę pornagrafiš
kaiš nešvarumais ir privalo ap-|rikos lietuvių veikloje, siekda- 
sivalyti save, užuot IkrjitAkavę mas visiems lietuviams gerovės, 
kitus, šis jo prasitarimas liūdi-*” 
ja, kad jis nežino ką šnekąs. Nė
ra jokių įrodymų, kad romano 
kritikai ar Naujienos būtų susi į begerbia už jo veiklą Lietuvos 
tepę pornografiškais nešvaru-1 laisvei ir nurodymą kelių — du
rnais.

Bet tasai skaitytojas nepaste Lankydamas draugus ir bičių- tuviškos veiklos veteranui 
bėjo, kad romano kritikai ne liūs, jis susitiko taip pat geYąi 
vien pornografiją smerkia. Jie lietuvį ir veiklos veteraną Petrą tokį dovanos parinkimą, svei- laimę paramą.

sidžiaugiau manydamas, kad jis 
mane \ ieną myli ir man vienam 
’šk irr.u k-j-Jas siunčia, bet pers.

\o • r

t

fi

Prie Vilniaus katedros, dabar paverstos į meno Jpaveiksi y galeriją
Jis Įsigijo daug draugų ne tik 
senųjų emigrantų tarpe, bet ir 
naujieji ateiviai ji gerbė ir te-

grubiai, būtent: — Antanas Joncha iš Johnson 
apsivalykit nuo savo fjty, Tennessee valstijoje, yra 

' atvykęs į Melrose Parką bei apy 
linkės, kuriose ilgą laiką gyve
no, dirbo superintendentu di
delėje metalo apdirbimo įmo
nėje ir aktyviai dalyvavo Ame-

lyvauti Amerikos politikoje.

1 c - U --------- -r -   ’ — --  
piktinasi lietuvių šeimos išnieki Metriki iš Melrose Parko. Žen-

i

■ A. Musteikis iš New Buffalo, N. 
Y., programoj dalyvaus Torori- 
to lietuvaičių trio "Vasaros gar 
sai”. Vilniaus dienos proga są
jungos valdyba išleido atsšau* 

skimą, kurį platino veik visoje 
Kanados lietuvių apylinkėse. |

— Rašyt. Povilas Kęsiūnas iš 
Gage Parko apylinkės praeitą 
savaitę n uvyko į vidurinieslį. _ 
Nupirkęs įvairių įteiktų už apie. 
$100, ėjo sėsti Į autobusą ir va-’ 
žiuoti Į namus, bet ties State 
ir Adams St. iš jo rankų juodis 
ištraukė paketą ir pradėjo bėgti; 
85 m. amžiaus Kęsiūnas jį vi
josi ir šaukė pagelbon, bet jos 
nesulaukė. Jis atgavo tik dvi iš 
paketo iškritusias plokšteles. .

— Rašytojo ir poeto Antano 
Rūko 10 metų mirties minėji
mas Įvyks lapkričio 6 dienią, 
sekmadienį 3 vai. p. p. Šaulių 
Namuose. Kalbą pasakys prof. 
M. Mackevičius. Aktoriai Algis 
Dikinis ir Jonas Kelečius skai
tys velionies kūrybą. Minėjimą 
rengia Varpininkų Filisterių ri
ja. ‘ Ak.

* Muz. A. Jurgutis duoda 
privačias piano pamokas. Skani 
binti rytais. Tel. 471-0985. (Pr.)

* Šakių klubo bilietus dėl 
spalio 22 d. banketo norį Įsigy
ti arba vietas rezervuoti, prašo
mi skambinti tel. 376-9426. (Pr.)

REAL ESTATE
-Namai, Žami — Pardavimui 

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMO K ĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HI. Virginia 7-7747

LABAI ERDVUS 2 aukštų mūrinis 
(2 po 6). Geros pajamos, nauji kili
mai, 2 mašinų garažas, Marquette 
Parke. Labai prieinama kaina.

GERAS NAMAS, dar geresnės pa
jamos: 3 butai ir biznis - Brighton 
Parke. Paskubėkite.

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tai 

2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

IMKITE BE BAIMĖS
10 BUTU tvarkingas mūro namas. 

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

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

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke,

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

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

klan senos draugystės Joncha sėkmės ir ištvermės kovoti su 
jam užsakė Naujienas viene- mūsų tėvynės priešais ir apvai- 
riems metams. Dėkodami lie- nikuoti tą darbą Lietuvos nepri?

ir kl&ij^omybės’atstatymu.”.' Dė-
1 spaudos rėmėjui A. Jonchai už kui už gražų laišką ir už riuo-

LAST YEAR 2/dSO SCHOOL* 
AGB CHILDREN BSTWEEN

WERE MUI© BY MOTOR - 
VEHICLES M THE US*' 
CHARLES M. HAYES/ 

oftwcmjcagc 
J*iCTOR CUIS, ASKS DRIVERS 
TO BE ESPECIALLY ALERT 
?©R CXiLDRSN NOW THAT 
SCHOOL ts M SESSION.

—Kun. Dr. J. Pranskio straip 
snis apie žmonių religijos per
sekiojimą okup.. Lietuvoje iš-.

kiname naująjį prenumeratorių 
p. P. Metriki, o gerą žinią pra
nešame visiems skaitytojams.

— Jokūbas Kregždė iš Gage spausdintas The Chicago Catho-
Parko apylinkės, visuomenės lie spalio 14 laidoje. Straipsnis 
veikėjas ir Lietuvių Ev. Ref or- .iliustruotas jaunimo demons? 
matų Bažnyčios kuratorius, pra- tracijos Washihgtone nuotraukai 
tęsdamas prenumeratą, parėmė Kun. Dr. Prtniskis yra Amen-*; 

{Naujienų leidimą $5 auka. Tos kbs Lietuvių darybos informąj- 
1 apylinkės tautietis užsisakė Naū cijos vėdejaš jr paruošia prab 
jienas;6 mėn., bet pavardės pra- hesiniuš lietuvių spaudai apie 
šė neminėti. Visi skaitytojai Alto vėiklą. Deja, kai tune 
prašomi remti.Naujienas ir jas laikraščiai,’’ esą bendradarbiai!-’

• • • * 1 * ^ ******’ *

platinti, visi lietuviai-kviečiami tojų ir frontininkų' Įtakoje ne
gerai su jomis susipažinti ir už-1 spausdina pranešimų apie Alto 
sisakyti. Platinimo vajaus' pro* veikla, kad galėtų kaltinti ne- 
ga jos yra siunčiamos susipaži- veikiamu ar tokiems ir kito

kiems kaltinimams sudaryti ge- 
" ra platformą, klaidinant visuo

mene.

Skelbimas
Našlių, Našliukių ir Pavienių 

asmenų klubas 1977 m. spalio 
mėn. 23 dieną švęs 25 metų jiv 
biliejų. Banketas Įvyks Polonia 
Ballroom, 4604 So. Archer Ave.
Visi yra kviečiami našlių ban

kete dalyvauti. Bus meninė pro-, 
grama ir veiks bufetas, šokiams 
gros J. Joniko orkestras.

Bilietus Į banketą dar galimą 
gauti pas R. Didžga-lvienę, 3808 
So. Union Ave., 'telef. 927-8660. 
Nariams1‘ Įėjimbs ' veltai, - sve
čiams $8.50 ■ hsmėiiiiii;' Diirys 
bus atdarosriud' 2:30i "vai. po
piet, vakarienė 4 vai. Prie durų 
bilietai ’ vakarienei nebus' par
duodami,. ’o’ tik ūkiams. Malo
niai prašomi risi'Į našlių 25 mė
tų sukakties.’ jubiliejini banketą 
atsilankyti ir atšvęsti mrnėjifną.'

: ų Valdyba

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

minrnth inkilą

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

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia BUILDERS AND CONTRACTORS 

Namv Statyb* ir Remontas
MACHINIST

HONING MACHINE 
SUNNEN SET UP & OPERATE

Grind Rite Grinding & Mfg.

679-0900
6420 North Hamlin, Chicago

j: i Experienced * 
MACHINIST WANTED 
Top pay-for’right man.

R. M. MANUFACTURING CO.
286^6066

~ ELECTROS ĮRENGIMAI, 1 
PATAISYMAI

Turiu Chlcigos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Te u 927-3559

S2—«0 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
" Tiktai pusmečiui lūtomc&illo 
□ability apdraudimas pensininkams

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo žinias ar straipsnius ir tokiu 

Axnenxos liežuvių oienntoo steigėjus bei lletuvftkof ypaudot pirmū- - -
aus ir atliekant būtinas pareigas autfinan lietuvybės Ižllkimul tkel-i 
Mamas Naujienų platinimo tajua.

^AUJIETOS tvirtai stovi tr kovoja iž Lletuvaf fr peverrhr Uatgrlą taifrę, I
sddamoe ir necidėdaMoc į sandėrius su Sūpautais ar ta įgalioj 
tirti tfa,

AAUJICTOS palaiko visas lietuvio demokratines grupes, bendras Instita- 
eljas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bd tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu dauguma žlalf pasimetimo, reto
rikos ir politiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems-įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose gird Naujie
nas m mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vijų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuviškos 
♦pandos pirmūnų pavyzAiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet Ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos Ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
tuviškų reikalų renesam.
KMNUOJA: Chicago]* Ir Kanadoj* rmtatm — S30.00, matų — FfC-Bt, 

trims m<n. —. vienam S3,00, Kitos* JAV vtatose mthmi
— S26.00, pvu{ moty — S14jD0r vienam mėn. — 12-50. Užsieni ve-
•e —■ S3L00 metama. SusJpažlrrimvf siunčiama savaMy eemekamaL

Prašom* naudoti žemina esančią Atkarpą.

nimui 2 savaites nemokamai.
— Br. Andriušis, Welland. 

Ont., kiekvienais metais pare
mia Naujienų leidimą. Dėkai už' 
ankstybą prenumeratos pratęsi
mą, gerus linkėjimus ir už de
šimkę Naujienų paramai. Taip 
pat dėkui Toronto tautietei, už
sisakiusiai Naujienas 3 mėn., į ir tęsis iki penktadienio, spalio 
tikslu tinkamiau susipažinti.

— Ponia Helen Micevich iš 
Marquette Parko, ilgametė Nau
jienų rėmėja, atsiuntė toki laiš
ką: “Nors akims susilpnėjus pa
ti negaliu Naujienų skaityti, bet 
artimi draugai vis laikas nuo

: laiko man paskaito įdomesnes

— Dariaus-Girėno posto Mo
terų vieneto rengiamas viešas 
Įvairių daiktų ir aprangos iš
pardavimas prasideda šiandien 
9 vai. ryto 4416 So. Western Av.

21 d., 1 vai. popiet. Visi kvie
čiami pasinaudoti proga.

— Stp. Varanka išrinktas Vil
niaus Krašto Lietuvių S-gos Ka
nadoje pirmininku, J. Dilys — 
vicepirm., J. Cicėnas — sekr.. 
V. Skrebutėnas — ižd., B. Sap- 
lys — ypatingiems reikalams. 
Vilniaus diena ir dr. J. Basana
vičius bus minimi spalio 22 d.būdu toliau palaikau ryšius su

Naujienomis. Siunčiu dešimt Į 7 vai. vak. Hamiltono Jaunimo 
dolerių Mašinų fondui, linkiu centre. Paskaitą: skaitys prof.

.. t > t i ■ ; - ’ , i

Illinois Lietuvių Organiza
cijų Centras 1977 m. spalio 29 d. 
7 vai. vak. šv. Antano parapi
jos salėje, 1500 S. 49 Court Ci
cero, rengia D -L. K. ALGIRDO 
600 metų ir dr. JONO BASANA- 
čiaus 50 metų mirties sukaktu
vių minėjimą. Paskaitos:

D L. K. ALGIRDAS — I, Se
rapinas.

DR. JONAS BASANAVIČIUS 
— dr. Palaitis.

Programoje solistas Algirdas 
Brazis. Šokiams gros Ramono 
orkestras. Šalta — šilta vaka
rienė.

Kvietimai pas rengėjus, tei
rautis: 544-3880, 656-2550, 436- 
4540. » (Pr.)

WANTED’ FOLDER OPERATOR 
SET UP AND FEEDER

Full time 1-st and 2-nd Shift. Good 
starting pay and Company benefits. 
Experience prefered or we will train. 
Must ‘understand Englesh. Western 

suburb location.. ■

CALL MR. CURREY, 449-2800

Between 9 AM and'4'PM

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775 •

LAlKRObžlĄr Ij BiUNGBNYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 
T*M4 REpubllc 7-1941 Ą

v

MARU A NOREIKIENĖ , .
2608 Went 6Mh St-. Chicago. HL 60629 ♦ TeL WA 5-2787 

Of da I it patfrfrUdmat »ar»« rtUat |v»Mp peaHp,
MAISTAS lt EUROPOS SANt>*LIŲ.»

MICH

♦ Namų izoliacijai, profesio
naliam plyšių užtaisymui (caul
king), visokiems remontams ir 
pagerinimams, dideliems ir 
žiems darbams šaukite

INTERSPACE 
CONSTRUCTION CO.

Tel. 238-5555.

ma

Jei norite kalbėti lietuviškai, 
tai šaukite Antana, tel. 434-1094.

(Pr-)

□ Siunčia

SIUNTINIAI J LIETUVA.
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICl 
1501 W. 49th SL, Chlore, I|L 4M29. — TH. WA 5-273/ 

i333 Se. Ft, Chlore, III 4O4QJ. _ T«L 2544321

LIETUVOS AIDAI
į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži- 

nimui nemokamai ir be jokių įaiportigojimų.

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St

Chicago, HL 60608

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Sešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - T 06.3 FM 

Veda K. BRAZDZlONYTf /
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374
■■

k
J

STRUCTURAL STEEL 
WORKING FORMAN

Must have experience in structu
ral steel fabrication. Union 

shop, night shift. 
543-0300; Ex. 242 

’SWIFT STEEL, INC.
133 North Swift Rd.

Addison
Equal Opportunity Employer

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

Pasakyti tiesą Šiais Pikais 
yra pats svarbiausias reikalas ii 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kor> 
(rontacijos, nors dabar daug 
kas non įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yrt 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . ..

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

TESTAMENTAI 
Su legališkomis formomis 
Knyga su formomis gauna

ma ’Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legaližko- 
nis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Talsted St_ Chicago HL 60608.

Notary Public • -
INCOMB TAX SERVICE 
5. Maplewood. Tel. 254-7450425*

Taip pat daromi vertimai, flndnlų 
gkviatimal, pildomi plliatybėa pra
šymai ir kitoki blankai

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-59SC

BEST THINGS IN UFE

Mil Frank Zipolli

GA 4-5654

STATI FARM

INSURANCr

State Farm Life Insurance Comoany

Didžtautfaf kailiu 
pasirinkimas 

pss vittdntaĘ 
Uetcri kai H Trinką 

Chlm<o>

NORMANĄ 
URŠTEINĄ

185 North Wab**h A»*«»

ir 
677-8489

Todėl šio pasimetimo ir Iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.
t - MAUJKMOt, CMKA»0 t, ILL.— Thursday, Octobar 20, 1977 
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SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI 
NAUJI K HAS




