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. Į nauja sudaromą Amerikos Lietuvių Tarybą išrinkti iš 

Amerikos Liet. R. Katalikų Federacijos: S. Kuprys, E- Paura- 
zienė, adv. J. Žumbakis, inž. V. Naudžius, prof. dr. Jokūbas Što
kas, į valdybą dr. K- Bobelis ir kun. A. Strays; į iždo globėjus 
prel J. Baltusevičius-Boll; iš Amer. Liet. Tautinės Sąjungos —■ 
V. Abraitis, E. Bartkus, O. Biežienė, Pr. Kašiūba, A. Laikūnas, į 
valdybą —T. Blinstrubas ir P< Bučas, į iždp globėjus V. Abrai- 
tis; iš Liet- R. Kąt. Snsiv. .Amerikoj—prel.. J. Baltusevičius, V.

. Yucius, į valdybą dr. V. Šimaitis; iš Liet- Atgimimo Sąjūdžio 
— K. Dirkis, A'. Jokūbaitis,' į valdybą — E. Smilgys; iš Vilniaus 
Krašto Liek Sąjungos — J. Lekas ir A. Stankus Į valdybą — J. 
Pakalka; iš Amerikos Respublikonų federaci-jos — K. -Oksas- 
dr- J. Genys, į valdybą J. Talahdis; iš Amerikos Demokratų ly
gos — R. Mulckas, J. Nasvytis, į valdybą — St. Balzekas, Jr.; 
iš Socialdemokratų: M. Gudelis, M. Pranevičiuj A. Pužauskas, 
Br. Spudienė, A. Sukauskas, į valdybą J. Skorubskas, dr.- J. Va
laitis, į iždo globėjus A. Sukauskas; iš Amer. Liet. Tautinės 
Sandaros: V. Adamkus, A. Andriulionis, dr. V. Dargis, A- Deve- 
nienė, T. Kuzienė, į'Valdybą Gr. Lazauskas, dr. K. Šidlauskas, 
į iždo globėjus — A, Chapiikas; iš Susivienijimo liet. Ameri
koje: E- Mikužitrtė, A. Čhaplikaš, į-vaidyba PŪDargis; iš Ame. 
Liet. R. Katalikių Moterų Sąjungos: iM. Srubšą, J. Rotsko, į val
dybą E. Vilmaitėpiš-Vyčiu: A. Kassel, I. Šankus, į valdybą dr. 
L. Kriaūčėliūnas; iš Šiaurės Amer. Liet- Studentų Sąjungos: D. 
Antenelyt: V. Žagarsk'as, į vąIdybą..O- Barškelytė. ’

Klausimų; —r sumanymų: metu: 
. ^buvo’ siūlyta daugiau : Įtraukti

;iWiWW

Berlyno. zoologijos sode kiekvieną metą, ^verdavo ir .matuodavo 
kiekvieną žvėreli ir paukštelį. Zoologijos gyvuliai Inemėgsta tokios 
inspekcijos, bet nieko jie negali’padaryti- Paveiksle, rodo beždžionių 
gyvenimo.specialistus, kelinti metai, sode matuojančius jau mintančią 

ir juokus darančią beždžionę.

<; "kaip įjungi' įvairiuose ,'miOfiio^

’ ": ‘ Rezoliucijos: - v.■ >. - ’ -' .• - :
Priimtose; rezoliucijose,' švei- 

•; kinamas prez., Carteris prašant, 
kelti tautu teises; sveikinami' 
broliai pavergtoje tėvynėje, Liet? 
diplomatai, konsulai,.Vlikas, dė-: 
kojama spaudai ir ■ TV)- prašoma) 
parodyti spaudoje daugiau soli-, 
'dirumo, vengiant užgauliojimų,' 
prašoma liet, visuomenė jungti 
jėgas Lietuvos laisvinimo pas
tangose, Vasario 16 d. proga su
rinktos aukos turi būti skiria
mos Altos- vedamam Liet- lais
vinimui, skatinami steigti nau 
ji Altos skyriai, reiškiama pa
dėka pirm. dr. K. Bobeliui, nus
pręsta telegrama prašyti Gold- 
bergą kelti tautų laisvės klau
simą, skatinama remti Encyclo
pedia Latuanicą leidimą, dėkoja
ma jaunimui už gerai suruoštas 
demonstracijas Washingtone, 

dėkojama už aukas.
Suvažiavimą uždarant dr. K. 

Bobelis pasidžiaugė sėkmingu i 
darbu. Pakvietė kun. A. Trakįl

SIŪLO SUDARYTI . 
URANO BANKĄ

SCHLENUŽUDĖ ANTRADIENĮ, KAI IŠLAISVINO ’ LĖKTUVE LAIKYTUS ĮKAITUS 
Lavoną Įdėjo į automobilio bagažinę, išvežė 

Į Prancūziją ir pranešė policijai
BONA, Vokietija — Vokietijos teroristai, pagrobusieji pra- 

pa-

Begin sustiprino 
savo valdžią

JERUZAT Ė, Izraelis. — Be
gin, .likudo partijos vadas ir 
preniįerąs, gerokai sustiprino 
koaFcinę vyriausybę pnrlamen 
te. Jki šio meto jis turėjo tik- 

_tai 6 balsų daugumą, bet dabar. moninin^ Hanns M. Schleyerį šių metų rugsėjo 5 dieną ir p; 
.jis turės 76 ąt ovus 120 narių j-gjjęaiavo šeimos pusę milijono dolerių, o iš vyriausybės — pa- 
rariamenįe. Jam pavyko sl*da-,jejs^ n teroristu, priklausančių Baader — Meinhof grupei, 
ryti Jcoa iciįą su Pakaitas įve- gitarinius su grobikais vedė Schleyerio sūnus, advokatas. Jis_
dąnčiais demokratais, šios gru-tiko sumokėti teroristų reikalaujamą sumą, bet negalėjo paleis 
nes v^das rari-mente paskelb- +j kalėjimo nuteistų teroristų.

Pa- 
su-

tas vicepremjeru: Begin netu-
■ rėjb žmonių vyriausybei suda-
■ lyti. Jeigu pas jį nebūtų per-1 tais vedė kanclerio Helmuth 

bėgę keli darbiečiai, tai jis ne- jP
lu~l.^uu. zauvAuu v c *-

reigoms. Dabar kabineto vietas Derybos ėjo lėtai,

Vėliau pasitarimus su teroris-

Schmidto sudaryta speciali ivai 
turėtų žmonių atsakingoms pajrių pelitinių grupių komisija. 

, teroristams 
buvo pavojinga susitikti su vai 
džk>s atstovais, kad jų nesuimtų i 
ir teroristus atstovavo vienas pa 
sienyje gyvenantis šveicarų ad
vokatas. Pasitarimai ėjo labai

jis atiduoda’kitų partijų žmo
nėms; pasižadėjusiems premje 
ro klausyti Jeigu koalicija su- 
siteementuos, tai darbiečiams 
bus labai sunku atgauti pralai-L ------- ------ -----
mėtas pozicijas-. Įtakingiausias t lėtai, komisija ir pats kancleris
darbietis parlamente yra 
kas Rabin.

Eigptas pritaria 
. palestiniečiams

Ici- reikalą atidėdinėjo. Viskas su
sikomplikavo, kai tos pačios gru 
pės teroristai pagrobė didelį vo
kiečių-keleivinį lėktuvą, iš Pal
mes skridusį Į Mądridą, a vėliau ?
ir. į Vokietiją. : v L

k ^^ĮkaįtartisUDepe gulti aritH&ktuvb flrindv:
L:: terorisĮvs išskynė vieną: po k’rtc . <
/' •’'BONA? Vokietija;-h- .Kiekvienas pagrobtame lėktuve buvęs 
teroristas gynėsi ir Vidun žengiantiems'kariams susidarė pavojus , 
gyvybei, — pareiškė- Vokietijos vidaus reikalų minįsteris Wer-. 
nėr Maihofer- Mogadisko aerodromas turi tiktai vieną taką. Lek-į 
tavo grobikai matė atskrendant}-kitą "vokiečių lėktuvą. Jis suko’ 
toliau nuo stovėjusio pagrobtojo.-Grobiką i manė,- kad į; Somali-) 
ją vokiečiai atvežė 11 teroristų,, iki to meto.-sėdėjusių-vokiečių:

tas Carter- pasiūlė : sumanymą 
steigti; tarptautinj myanp ■ (Ura
niumyra 'baltai -blizgantis ra- 
dioakitVvus : metalinis elemen
tas kurio ■sudėtinės dalys nau- 
dojąrnds' fotografijds iį' spal
voto ^stiklo industrijoje) ban
ką, kuris .galėtų parduoti ūra- 
'hąi 'kaip'atominį' kurą energi-’ 
jai’ ir .sildxnriui' taikingoms vai- kalėjimuose. Jie laukė milijonuyir senų-savo, draugų.. Juos nūs-) 
stybėms. su garantija, kad ne- tebino sprogimas prie užpakalinių lėktuvo durų. Juos apakino'

į to prezidentas Sadątas pareis- ^milijonų dolerių iri paldisti vi
lkė, kad 'palestiniečiai; turėtų, 
/pilna teisę dalyyautr*ir kalbėti 
ruošia^ipje Ženevos įconferenci 
joje. .Savo laiku Egipto prezi-.

Amerikos pažiūrai 
Afrikos problemas

WASHINGTON.— Vicepre^- 
denlas Walter F. Mondale pa
sikalbėjime Johannesburg^ 
Pietų Afrikoje, su laikraščio

Į Rand Daily Mailer korespon- 
. (dentu pasakė, kad Jungtinių 

Valstybių objektyvi politika 
pietinėje Afrikoje yra, kad vi
sos tos šalies problemos turi 
būti išspręstos diskusijomis ir 
derybomis pačių tų žmonių, 
kurie ten. gyvena.” JAV pofiti- 

Rodezijoje yra ^žiūrėti, 
cios^jier-vbos 

nenutrūktų, bet - sėkmingai 
baigtųsi. sųc rezultatais, kad 
bus šuaaiyta gyventojų dau
gumos 'valdžia^ ir Zimbave 
(taip negrai vadina Rodezijų) 

Hr pripažinta nepriklausomy
bė 1978 metais.

’bus: mėginama . jį panaudoti 
ginklų!'' reikalams.” Be abejo, 
me tokiam tikslui prisidėsime 
sų savo techniškais gabumais 
bei savų, turimais., pagerinto 
urano ištekliais,” pasakė pre
zidentas 36 valstybių konfe
rencijoje atominio kuro klau
simams aptarti.

Įsake ištirti
Schleyerio įvežimą

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
f Prancūzijos vidaus reikalų mi- 
Įpisteris Borreet, patyręs apie vo 
kiečių pramonininko lavono nu
gabenimą į Mulhouse, susikvie-’ buvo sunkiai sužeista. Į koją

Suvažiavimas baigtas Lietu- tė vyriausius Prancūzijos palici- 
vos himnu-

Sekmadienį, spalio 9 d., Altos 
būstinėj įvyko Altą sudarančių 
organizacijų pirmininkų ar jų 
įgaliotinių pasitarimas. Dalyva
vo 20 žmonių. Daugiausia laiko 
buvo skirta svarstymams apie 
bendradarbiavimą su Lietuvių 
Bendruomene.

ALT Informacija

sukalbėti benedikciją.

jos vadus ir įsakė aiškiai nusta
tyti, kada tas vokiškas automo
bilis pervažiavo sieną, kuriuo pe 
rėjimo punktu naudojosi, kurie 
tarnautojai praleido, kas minė
tą mašiną vairavo. Prancūzų vy
riausybė’ yra pasiruošusi glau
džiai bendradarbiauti su vokie
čiais, kad būtų išaiškinti tikrie
ji Schleyerio žudikai. Prancūzi
jos pasienio sargai registruoja 
ir užsienio važiuojančias maši
nas, pasižymi įvažiavimo laiką. 
Tarnautojams įsakyta įsidėmėti, 
kas užsienio mašinas vairuoja.

ELZBIETA KANADOJE
OTAWAj Kanada.—Karalie-I Kas užsienio masinai vairuoja, 

nė Elzbieta apsilankiusi Kana) Jeigu kyla koks įtarimas, tai 
doje, savo kalboje parlamen-ltarnautojai privalo paprašyti vai 
te Ottawoje pagyrusi Kanados ravimo leidimo 
laimėjimus iki šiol ir pasakė ________._____________
su pasitikėjimu laukianti nau 
jų atsiekimų ateityje, daryda
ma alinei ją dėl vienybės prob
lemų, bet dėl Kvebeco provin
cijos separatistinių tendenci
jų, neprasitarė nė vienu žo
džiu, j Saulė teka 7t07, leidžiasi 6:04

šiltesnis

stipri šviesa. Užpakalyje buvęs;'teroristas šaudė, nors mematė/ 
kur jis šaudo. Jis buvo likviduotas įžengusio vokiečių kario. Tuo
jau vokiškai buvo Įsakyta visiems viduje buvusems gulti ant grin-'į 
du ir-nejudėti. įy ..

Susirėmimas lėktuvo priešakyje-nisterija pareiškė vilties sugau- 
t, , .... . . iti pramonininko Hans M. Schle-Pats pavojingiausias susirė— r» v - x • - j-, .v,. .. yeno žudikus. Policija tun zudi-mimas buvo pnesakmeje Iektu-Jv„ 

vo dalyje, bet ir čia teroristai 
ilgai nepajėgė priešintis. Užpuo 
Urnas buvo netikėtas Vienas, du 
kartu sužeistas, pajėgė paleisti 
granatą. Ji nusirito po suolu ir 
sužeidė kelių keleivių kojas. Lik 
vidavus visus tris, pradėjo šau
dyti užpakaly likusi moteris už
sidariusi į išvietę. Nespėjo ji 
pradaryti duris šūviui, tuojau

buvo sužestas viena lėktuvo pa
tarnautoja. Penkių minučių lai 
kotarpyje buvo eliminuoti ir nu
ginkluoti visi teroristai, o už 12 
minučių karių vadovas pranešė, 
kad operacija baigta, priešas nu. 
ginkluotas, pavojaus nebėra. 
Grobikai norėjo lėktuvą išsprog 
dinti, bet neturėjo laiko: puoli
mas buvo netikėtas.

Aerodroman atvyko 
Somalijos prezidentas

Pranešus, kad grobikai
ginkluoti ir įkaitai išlaisvinti,. į 
aerodromą tuojau atvyko So
malijos prezidentas Barre ir pas 
veikino vokiečių pasienio sar
gus, labai sklandžiai nuginklavo 
sius lėktuvo grobikus. Jis džiau 
gėsi visa operacija pravesta be 
aukų. Visi pripažįsta, kad lėk
tuvo kapitono nužudymas buvo 
bereikalingas ir beprasmis.

nu-

” kų naudotą automobili, turi daug 
pirštų nuospaudų ir žino 9 mote 
rų, tarpininkavusių tarp žudikų 

'ir vyriausybės atstovų pasitari
mų metu- Policija jau yra nus
tačiusi, kad- ta teroristų grupė 
nužudė Vokietijos prokurorą ir 
kitus nekaltus žmones. Teroristų 
vadai žino, kad jų organizacijai 
bus padarytas galas, todėl jie 
nutarę nusižudyti. Daugelis ma
nė, kad A. Baader vadovavo te
roristų grupei, ruošė planus ir 
organizavo puolimus, bet polici
ja, turi žinių, kad vyriausioji 
organizatorė buvo 37 metų am
žiaus Gudrunė Ensslis. Jos įsa
kymų klausydavo kiekvienas te. 
roristas. Ji davė patvarkymus 
lėktuvą pagrobusiems teroris
tams. Policijai buvo įsakyta pa
sitarimų metu nesekti veiklesnių 
grupės narių, bet policija niekad 
jų nepaleido iš akių. Dabar, ka
da pasitarimai baigti ir Schle- 
yeris nužudytas, joki susitari
mai negalioja.

Panamos studentai 
kelia triukšmą

PANAMa, sostinė. — Praeitą 
trečiadienį apie šimtas Panamos 

■ studentų maršavo miesto gatvė
mis ir reikalavo pakeisti dabar- 

Tikisi sukuti Scheyerio žudiko, Panarnu, ir
• , JAV. Jie tvirtina, kad dabarti- 

Vokiečių vidaus * reikalų.- mi- ni» susitarimas su JAV yra ža-

$eniį įtakingesnį . palestinietį 
.'Egipto teritorijoje, bet dabarj 
jis, pradeda. keisti savo pažiū-. 
rasį Prez. Šadatas principe sų) 
tib^a pramti sekretoriaus Van- 
cė 'projektą' Ženevos konferen
cijai, bet dabar .jis. jau nori iš
kovoti palestiniečiams platesnių 
teisių. Atrodo, kad Izraelis nė
ra pasiruošęs daryti daugiau 
nuolaidų arabams. Palestinie
čiai galės dalyvauti Ženevos 
konferencijoje, -bet jie neturės 
teisės garsiai kelti balso.

Rusai kaitalioja

Mogadiskas, Somalija. — So 
vietų valdžia pranešė, kad ji 
daugiau nepardavinės ginklų So 
malijai Iki šio meto sovietų vai 
džia darė didelės įtakos į Soma
lijos kariuomenės organizavimą. 
Vienu momentu krašte buvo iki 
6,000 sovietų patarėjų, bet da
bar visi turės būti atšaukti, nes 
Maskva pakeitė savo politiką. Ji 
dabar nutarė remti Adis Aba- 
bos vyriausybę ir teiks jai gink 
lūs. Gadeno frontuose Somalijos 
kariai parodė daugiau drąsos ir 
sumanumo, negu Mengistu vado 
vaujamos kariuomenės kariai. 
Iki šio meto Mengistu kariuome
nė dar nelaimėjo nei vieno svar 
besnio mūšio.

sus lĘtęroristųj laikomų Vokie
tijos-kalėjimuose. ir du jtęroris- 
tus,-laikomus Turkijos kalėji
muose; Vietoj pinigų ir teroris-' 
■tų, į Somalija nuskrido,vokiečių 
komandos kareiviai, nušovė tris 
.teroristus, ketvirtąją- sunkiai 
sužeidė ir paleido visus ‘įkaitus- 
Tai- įvyko .pirmomis antradienio 
valandomis. .

Vokietijos teroristai, keršyda 
mi už pagrobto lėktuvo įkaitų 
•-išlaisvinimą, antradienį nužudė 
pagrobtą pramonininką Hanns 
M; Schleyerį, sįdėjo į automobi
lio bagažinę ir išvežė į Prancūzi
ją, Mulhouse miestelį. Ten pa
liko 'automobili, pasislėpė, gal 
net į kitą valstybę išvyko, ir te
lefonu pranešė Mulhouse polici
jai, kad miesto gatvėje stovi toks 
automobilis, kurio bagažinėje 
yra vokiečių pramonininko lavo
nas. Mulhouse policija nurodyto 
j e vietoje rado automobilį, bet 
nenorėjo jo atidarinėti ir tik
rinta Vietoj to, ji pranešė Vo
kietijos policijai apie paliktą 
automobili ir pranešimą telefo
nu.

Trečiadienio popietę iš Vokie
tijos helikopteriu atskrido vo
kiečių policijos specialistų gru
pė, apžiūrėjo paliktą automobi-: volverį kalėjimo vienutėje. Ki
lį jį atidarė ir rado Schleyerio • ta Baaderio drauge peilio gelež- 
lavoną. Jis buvo nušautas kulka suraižė sau pilvą. Ji sako, 
į galvą. : kad pnt-'stuoja prieš teroristų

Vokiečių vyriausybė apgailės Somalijoje.
tauja, kad teroristai, pasijutę: 
pralaimėję, lie pagrindo nužudė 
pramonininką Schleyerį. Vokie
čių policija turi kelis siūlo ga
lus. Vokiečių policija žino, kad 
paskutiniu metu Schleyerio by
los reikalus vedė devynios vokie 
čių moterys Policija žino jų var 
dus ir gyvenamas vietas. Dabar 
kurį laiką jos slapstysis, bet po
licija yra tikra, kad netrukus jos 
bus suimtos. Ne tik joms, bet ir čių policija yra pasiryžusi su- 

[ kitiems, surištiems su prameni- stabdyti visą teroristinę veiklą

ga

Izraelis pamėgdžioja 
rusų metodus

MASKVA.— Sovietų Sąjun- 
trečiadienį apkaltino Izra- 
“darant genocido politiką 

ir truk- 
Valstvbiu ir 

atnaujinti 
konferenci-

prieš Palestiniečius 
,dant Jungtinių 
Sovietų pastangas 
Gene vo j e taikos

Sovietų žurnalas 
mes” skelbia, kad Izraelio val
džia nelegaliai kolonizuoja 
okupuotas arabų teritorijas, 
steigia kariškas bazes ir gena 
palestiniečius lauk iš jų .že
mės. Žurnalas toliau rašo, kad 
Izraelio lyderiai kalba apie 
taiką, “bet jų konkreti politi
ka rodo priešingą, kadangi 
taikos negali būti, kai bando
ma statyti ant neteisybės pa?. 
grindo.”

Ti-

— Vokiečių policija aiškina, 
l kad A. Baader galėjo gauti r£

čekų komunistų teismas 
nubaudė ilgomis kalėjimo baus
mėmis keturis 77 čekų manifestą 
pasirašiusius čekus.lingas Panamai, dabartinis pre

zidentas Torrijos padarė labai 
dideles nuolaidas Amerikai. Kai 
susitarimas bus patvirtintas, tai 
JAV Panamoje visvien turės di
delę galią. Studentai nori gauti 
visišką nepriklausomybę, kad 
JAV neturėtų jokios teisė kištis 
į Panamos reikalus. Policija lei 
do studentams demonstruoti, bet j ninko Schleyerio nužudymu gre'jr nubausti dabartinius šios or- 
jeigu jie imsis kitų priemonių,‘šia didelės bausmės. Jos pajus ganizacijos narius. Policija žino 
tai tada ir policija kitaip pa- J visą įstatymų svorį, paręiškė vi dalyvių ir jų pagalbininkų var- 
sielgs daus reikalų mįnisterįs. yokie-/dus.

— Amerikos karo vadovybė 
galėtų lengvai apginti Panamos 
kanalą, jeigu kas bandytų j j už 

laidyti.



l^Tl m ipWio.ft IK d.
^AVJIENOS” 17>9 Str. Chicago, DL 6O6U&
Diliai <i^rbįpni.v Ąędąktoriau,
“Praūži” jtsi'įa^ius spausdint!, būkite malonus neatsisaky

ti patalpinti sj patikslinimą artimiausiajne Jūsų .dįenrąščio nu-

.ęriįgiti pįūąų jagaęfcos pareiškimus.
: LKVS-'-Kąinovės” 19,7-7 m. skyrių atstovų suvažiavimų pre

zidiumas.
'K. Oželis, pirmininkas A. Repšys, sekretorius

1016 Linden Ave. Bellwood, IL. 60104KARIU IR VETERANU SUVAŽIAVIMAS
>4 y i - --

(Tęsiny*)

apšaukti savo skyrių “ligoniu” 
ir vien ,tik todėl, kad keliuose 
susirinkimuose Chieagos ramo- j 
Yėnai karščiau pasiginčijo. Pats 
slapukas elgiasi tarsi sirgtų ne
apykantos liga.

Ta’iau Jk rašydamas apie prie 
Jąstis, dėl kurių c. v-ba buvo per 
kelta iš Ccięagos į Clevelandą, 
be kitkp. teigia: “...Tam buvo 
rinitų priežasčių, kaip vįenąs ra 
movėnas pareiškė, kad Chieagos
skyrius “serga”. Chieagos sky-'Toliau Jk išidrąsinęs pradeda 
riąi)8 Jęąpdidatai centro vąįdy- užgaulioti rašydamas: “Gal nau 
bon nębuvo legalūs, be to, beveik joji Centro v-ba sugebės atsta- 
viši šiuo kartu yra skyriaus vaistyti Į tinkamas vėžes sąjungos 
dyboje. Taigi kas kam duos nū- veiklą ir jos garbę, o tie, kurie 
rėdymus?’’ ' ‘ ‘ nemato toliau, o tik save kelti j

pirmaujančias vietas, visai ne- 
priimitini s-gos veiklai ir net že 
mina jos vardą. Tai paves nus-

- v-bą prasti s-gos garbės teismui ” Su

rodymus?’’
Visų pirmą, ne “beveik visi”, 

o tik 3 kandidatai į c. y-bą buvo 
skyriaus valdyboje. Be to, ir iš 
Cleveland o kandidatų Į c.- 
ftys būvo skyriaus valdyboje- y 
Bet ątvėjų- niekam neparū
po kas’Įaniį duos fiurodymus.

15 inetų, kaip "kandida-
ttis -j, centrinius valdomuosius Tai kokiu titulu ir tikslu sla- 
organųs paręnia nominacijų koĮP1^ Jk tai dar0? sun‘ 
misija, kutią sudarydavo c; vai----P a^k^ay^ minties, jog vi-

e'A , J r* X- 1 ZS Lx O

dybą,- Taip. ir,'šį -kartą buvo pa-f.-- _
darytą. Ir asmuo; kuris .kėjė 
triukšmą -del kandidatų “nelega 
Tumo”, buvo tokių pat nomina
cijų-komisijų Įtrauktas Į kandi- 
.datų sąrašus ir buvo išrinktas 
į.-centrinius valdomuosius orgą- 
/sūš.'-Įr tada .tenkintasi kad vis-.-

važiavime tokių nepamatuotų, 
niekingai išgalvotų užmetimų 

riebuvo iškelta, spręsta ar svars

Tai kokiu titulu ir tikslu sla-

Lietuvio ūkis gražiai klestėjo ir daug prisidėjo prie ekonominio klestėjįmo

menės, be pasigailėjimo. To pil
nai užsitarnautų ir slapukas. Jk! 
Bet, pagaliau, ir garbės teismas 
yra tik tiems asmenims, kurie 
yra sąjungos nariai, kurie gar
bės pajautimo nėra nustoję...

Tolimesnis suvažiavimo apra
šymas, liečiąs gegužės, 29 die
nos iškilmes, yra gana tikslus ir 
objektyvus. Bet pradėjęs rašyti 

į apie darbo posėdžių tąsą raši
nio autorius vėl klaidina. Ne ant 
ras tomas “Kovos dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės” daktaro A- 
Rukšos yra parašytas, o tik pir 
moji jo dalis... Tas klausimas 
buvo gana išsamiai referuotas

atsakymo ir nėt pasiaiškinti.-.”, ninku besidarbuojant buvo tik- 
Centro valdybos pirmininkui [ ras, kad tas. pats ir jį nudėjo, 

nebuvo jokio reikalo kam nors*bet kontraktas reikalavo ne to, 
pasiaiškinti. Jiš galėjo tik pa-lo kito. Su gengstferiais nejuo- 
aiškinti. Centro/v-bos pirminiu- kaujama. Hill susekė tikrąjį 
kas, gana išsamiai atsakinėjo į Į Fieldš ir kad nepadarius antrą 
visus atstovų patiektus klausi-J tokią klaidą, atsiklausė pa var
mus. Bet kai vienas suvažiavimo dės ir būdamas tikras suvarė įdės ir būdamas tikras suvarė į
dalyvis pradėjo isteriškai šū- Fields 7 kulkas, 
kauti ir vartoti užgauliojančius 
išsireiškimus;-cėntro v-bos pir
mininkas j tokius ginčus visai

. nesileido. O suvažiavimo prezi
diumas, siekdamas tvarkos ir 
orumo, rado tikslinga pagreitin
ti posėdžio baigmę.

i LKVS “Ramovės” atstovų

LIETUVOS PAVERGTO DOKUMENTAI
Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalaa

(Tęsinys)

15. Butų nuomos sumažinimas ir neturtingųjų nuo
mininkų teisių aptikrinimas.

16. Kova su spekuliacija.
LAISVOSIOS LIETUVOS PILIEČIAI IR PILIE

TĖS! - A -
Mes kviečiame jus balsuoti už “Darbo Lietuvos Są

jungos” platformos reikalavimus, nes tik šiuos reikalavi
mus įvykdžius, Lietuvos liaudis atgaus savo laimę ir sa
vo teises.. . .

- * ’ >
Nė vięno balso žmonėms, kurie negali arba nenori 

nuosekliai ir su revoliuciniu ryžtingumu kovoti dėl “Lie
tuvos Darbo Sąjungos” platformos. /

Lietuvos liaudies priešai ir jų pakalikai, senojo rėži
mo šalininkai, skleidžia visokius provokacinius gandus 
apie smurtą prieš tikinčiuosius, priverstinį bažnyčių už
darymą, apie tariamai numatomą priverstinį- kolchozų 
organizavimą kaimuose ir tt. Šie gandai yra nepagrįsti ir 
pramanyti. Jie skleidžiami su tikslu, suskaldyti Lietuvos 
darbininkų 'ir valstiečių vienybę, pasėti liaudyje nepasiti 
kėjimą nauju gyvenimu ir grąžinti nekenčiamą senąją 
tvarką. Netikėkite šiais gandais ir be pasigailėjimo nup
ieškite kaukę šmeižikams ir provokotoriams. Stiprinkite 
Lietuvos liaudies vienybę ir tvirtumą, kovoje už. naują 
gyvenimą, už visišką ir ryžtingą vykdymą liaudies reika
lavimų, išdėstytų “Darbo Lietuvos Sąjungos” platfor
moje.

Visi, kaip vienas, į naujojo Seimo rinkimus!
Balsuokite už “Lietuvos Darbo Sąjungos” kandida- 

tUS’ _ ' ■ > ’ - j .t'.
Tegyvuoja tvirta ir n^ugrįaimąmą piiįsų šąlįes ;dar 

bininkų, valstiečių ir darbo inteligentijos sąjungą! ~
Tegyvuoja Laisvoji Lietuva! : ! v5 ;
__ ■ ■ -i- - 4 » ‘
Tegyvuoja broliška draugystė ir tvirta, sąjunga, šil 

didžiąja ir nenugalima Šovįėt^ _ Socialistine Respublika!
Už taiką, už laisvą tautų vystymąsi^ už atiūšif:®B.vy^! 

nes ekonomine pažangą?
. .7 ■ • Vfš+ST? iikrsn .pili;k. hr-'

“Silvos”fabriko - darbiniricų/ ./darbininkių -ir- tarhauH 
tojų visi 1 ot-i nk> si rinkimo by

Hill’o teisinas įvyko praėjusio 
rugpjūčio £ d., kur jury reko
mendavo 'nusikaltėli sodinti 
elektros kėdėn ir teisėjas dabar 
paskyrė, ateinančio sausio 9 
dieną. Iki to laiko turi būti at
likta dar formalumų ir gauti 
Illinois Aukščiausio Teismo pa
tvirtinimą. Tai yra po 15 metų 

1 pirmus nuteisimas, Ame
rikos Aukščiausias Teismas bu
vo uždraudęs mirties bausmę. 
Per tą laiką priviso tiek žrnogžu 
džių, kad net vaikai, TV prisi
žiūrėję šaudo.

Elektros kėdėje iki šiol yra nii 
rę 67 riuteis)ięjl, didžiausia da- 

' limi žmogžudžiai. .William Hill 
/po 15 įlietų, pertraukos bus 68. 
Pirmieji du “kėdėje” numarin
ti Anthony Greccp, (19 melų 
amžiaus ir Charles Walz, 19 m., 
už policijos kapitono nužudy
mą 1929 m. vasario 20 d. Pas
kutinis James Duke taip pat už 
policijos karininko nužudymą 
buvo elektra perleistas 1962 m. 
rugpiūčio 24 dieną.

' Paklaustas teisėjo, ar turi ką 
pasakyti. Hill atsakė balsu: 
“Žinau, kad jūsų pareiga yra 
tai padaryti. Eikite ir darykite”.

sas tas ardomas darbas atlieka-! 
mas tarsi pagal instrukciją iš 
anapus, “geležinės uždangos”.

Ar gali dar kas nors daugiau 
pažeminti s-gos vardą ir būti ne 
priimtinesnis jos veiklai, kaip 
rašeiva Jk, papylęs tokį piktos,suvažiavime ir visi tuo reikalu!suvažiavimo prezidiumas pareiš- 

■ neapykantos, keršto ir pagiežos
Ramovės”, 

jos steigėjų ir jos senų darbuo-

kalbėję suvažiavimo atstovai, 
pasisakė už to veikalo skubų iš- 

___. _ .. leidimą. Tai ir yra suvažiavimo 
tai pasidarė nelegalūs? Argi tik.tojų?! 'Mes netikime, jog slapu-, nuomonė, Įpareigojanti naująją 
<įėl to,- kad tame sąraše jų ne- »ko inicialais prisidengęs asmuo [centro valdybą, 

rv i "X -r___________ z z » r A _ Y _ 1 _ . _ _ w •

•kas buvo' legalu. Tad kyla kląu sriautą ant LKVS 
■simas, kodėlgi šiuokart kandida-

i-yra LKVS “Ramovės” narys.
Lietuvos kariuomenėje ąs-.-

— nesuprantamas, męnys, kurie, šmeiždavo savo

buvo?
ę^Teigimas, kad Chieagos sky- 
rius “serga'

Aprašydama, ąuvažįavimo pa
baigą, Jk taipgi.neišvengė netiks 
i urnų. Jis teigia-; “...įskilus opiam

- 4 »* • 4 J*. t iJL? v *• —«- • r 4 i >* r < 5* * ' ■ - - ■» *• • ’ * • * * • < < * \ j > *

Neįtikėtina, kad Chieagos šky-'kolegas karoininkųs, buvo-šąli- klausimui, Į kurį centro valdy- 
nūs būtų įgaliojęs suvažiavimą1 narni rgarbės teismų iš kariuo-' bos pirminipkas negąlėjp dubti

- 1 . ' . “j . ‘--1 ’ ”•*- '* *■ - * a; •■fį -■ ,;i,* . . ' ’* ~ ■

Great

kia, kad šis su tiesa prasilen-1 
kiąs, klaidinąs,^įžūlus ir šmei- 
žiąs rašinys skaudžiai pažeidė 
LKVS “Ramovės” ir jos atsto
vų garbę. Prezidiumas apgailės 
tauja, kad slapuko inicialais Jk 
paženklintas rašinys rado vietos 
populiariame ir jįačiai skaitoma 
me lietuvių išeivių dienraštyje 
'“Draugas”, tuo _• pačių nesutei-. 
' 7> ’ s-'TT*i .i. ' 'j T'.'-/-<?-<’•• 1 •’« , į * ; * 

"kiant garbės jį talpinusiam dien 
raščiui.

• - LKVS “Ramovės” ' 1977 m. 
skyrių atstovu suvažiavimo pre
zidiumas.

K. Oželis, - pięmininkas 
A. Repšys, sekretorius

Dream 
Machine.

Žmogžudys nusmerktas 
mirti elektros kedėje

Pirma ekzekucija pagal 
naująjį. įstatymą -

Chieagos Kriminal teismo 
teisėjas John J-. gengste-
rįų .sauidoniain Jhjidąįįpi 
liąip Hįll, -už .c^ej}l /žrppnių 
pųąyęlymą .Įirimyjal.- Teismo 
jųi^’ radus kaltų .pž.^istininko 
nu^oyirpą gavęs -§^,000.- Nušo
kęs net ,4u vąistįgtįpk^ gaus’lined race-runner. 1941 m. Pie- 
/sestįs ęlęklros ;kėčen;ąĮeinapčid tų Karolinoj išvystė 18 mylių 
sąusįo 9 dieną., - ■ per valandą greiti. (Ne veltui

Haymarket vaistinės 738 Ma-ftas roplys gavo toki vardą. 
, Ji^n-sąvininkai .iwuį5fo Alien Zi-j ' ' ——------ -
peęsįein, 61, ir-Rol>ėrtJFieids, 47? — Krašte sumažėjo paskoloms 
Hill buvo samdytas-“likviduoti duodami pinigai. Alorgičius sun- 
Fieldą, vaistinėje aptikęs vaisti- ku gauti.

f Ropliai vandenyje daug 
.greitesni, negu žemės paviršiu
je. Esant pavojui Ramiojo van
denyno vėžlys gali plaukti net 

^22 mylias per valandą, žinoma, 
tik trumpas distancijas. Greit- 

• kojis bėgikas, vadinamas six-

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best w»y to Mvvegularty!

R
'l 

į 
j 
i

. ■ 'r'A 4 ’>T-- :-Af •*r-E-LžtK5 
Priimta bendramemokšlinhikuj' 'kTritūrh^ darMbt^ 

jų bei menininkų sūsmn^im’e.?’T.ąfwi:LTr5C'^lBitziš-. 
ka, Šalčius, doc.-;GirdžiauskaĘ, ĖAA^OJAl^Čžurlidriie-' 
nė, Venclova, A. P. Cvirka, L. Gira, K. Korsakas, L. Do
vydėnas, S. Nėris, K. Binkis,. K. Boruta, B. juodelis, L-. 
Butėnas, Rūkas, Lastas? ŠKULlPTORIAI': Mikėnas, Strot 
lis. MENININKAI: Ušinisk'aš,' -S. 'Žukas, Kalpokas, -Gu-^ 
daįtįs, Visgirdą, B.ųĮąką, Mackęričius’’Kuzmfriskas^^re-' 
čiękaitė, ARTISTAI: $įąčfnskąs, JMLažęiS^, .Grybautas, 
Kubertavičius, Juchnevičius, '■Kię^ntaite-.- ,(^^ar^ųs- 
kienė, Lukošius. AGRGNOMĄI: -Žabenko, Šklėris, -žu-*, 
kauskas. INŽINIERIAI: Kolbdnes', AlperaviČiūs, ’Lam-i 
danskis. PEDAGOGAI: Žiugžda, Ruzgas,' Busiląs, Zima-. 
nas. ^URNĮLĮSTAI: Šimkuji^Meąkauskienė, .Mejeravi- 
čius, Buhalteris 'Romanauskas^ Juristas i£pvalskįs.įr-kiti 

(98 parašai). "' " ' -•■ -----

Yįenbąląiąi pųiįĮ^ta Kunigiškių ' kaimo (Rokiškio 
apskr.) valstiečių susįrinkirndį / kuriame" dalyvavo' 10CT 
asmenų. Parašai: ■'’j? t

Lietuvos Komunistinės . Jaunimo- Sąjungos Centro- 
Komitetas. ’

■' .t St ’C . .T įį S' £ • # ^--X
KojmiUz_fabrjkQ3i‘^ian2t.vįg

CoapouaM

America 1b the place that is made 
tart of dreams. And, ITS. Savings 
Bonds hare been helping to make

• ‘ OUR SAVINGS 
CERTIFICATES

EARN UP TO ?3/<%

see us for 
financing . 

AT OUR LOW RATES

INSURED

Tekstilės fabriko “Šilkas” darbininkų susirinkimo 
įgalioti: Berškytė, Iterspolis, Saltpnięnė. \

Alaus bravaro a.b. 2 “Volfas-Engelmanas7’ darbinin-. 
kų pavesti fabriko komiteto nariai: Belinskas, Varni-1 
kas, Polinavičius, Šlenkiutis, JBųtkevičiūę^ yai;ūšąit^rtė.

six yean.'Hiftt means your dreams 
, can codutrnėiaster. than ever before, 
j You can buy .shares in your parti- 
cular dream by joining' the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Baod-r-Month plan where you bank.

.Before youkmowit, your Amencan
<’įe|tn *įĮĮ>jfcajity.. _

Take stock iii America.
Now'Bon4s-ihatorė4h'4ės8-than six years.

NqwJE Bood» payi’t/fc »hen b*ld to 
Bmtunty «f 5 years, 10 rnr**tb« (4Z the fint J 
year). Bond* are if kwt. atalro, 0 '/3
deetroywL When needed tftey can be eaahed * 
at your bank. Intervet j> not aubjact to atoto '<

Mutual Federal
Savinas and Loan

2212 WEST CEBMAK ROAD - CHICAGO, ILLINOIS (0606 
Fxth Iwutcm, Prttitoii Phone t VIrglala 7*7747 ■

Mt>nlTu«.Fr£.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SEBVMG CHICAGO AND SDBUBBS SINCE 1905

Tekst. fabriko “Cotton” darbininkų ir darbininkių’ 
susirinkimo įgaliotas: L Simonas. z

Lietuvos profsąjungų centro biuro įgalėti: M. Šu-j 
mauskas, V. Lukaševicius, S. Lukaševičius, A. Butkūs.

Butų nuomininkų draugijos: . Žukauskas, .<įr? Gar
mus, Žukas raš. Juozėnas-Bąltusis, buhalteris F^ktąrąu- 
skas, siu v. čiužas, darb. Narvydaitė. . . ,

Stiklo fabriko “Aleksotas” darbininkų bei tarnau
tojų susirinkimo įgalioti: Sgįrskaitė,~t-Paškevičius, Bag
donavičius. <’ , . z ;/ r >

(Bus daugiau) > ' /

vlSTTletuvuS
GARSINK ii'ĖS NAUJIENOSE
a — naujienos, CHICAGO a, ILL. - t riday, October 11, 1977



JONAS RIMŠA

$ioe
G«llm« teip pat ufxlukytl paltu, atsiuntus č»lcĮ arba money wda-t prie 

nurodyto* kalno* prHadant 50c, parsiuntimo Illaldom*.
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•£. STR&VA- - Vi. BARONAS nes ar materialinės paramos ar 
j pritarimo. Gi tokių visada buvo 
ir bus.

UI -
įC Draugo redaktorius b. k spa-i Draugo,-kuriame b. kv. šiandien 
jlio mėnesio 5 dienos laidoje pa-f sau pelnosi duoną.
rašė Vedamąjį apie Jaunimo Ne pasUptis, kad J. Centro 
Centrą Chicagoję. Jį pavadinęs rūmų statylbai didžiausią aukų 

, “Garbingi lietuvybės rūmai”, i dalį sukrovė senosios kartos lie- 
tai rašė, bet tai. ka jis lietuviškųjų paradų pa- 

parašė, skaitant sukelia tik uu-i ra™C<li“. ^urjantis s.am Cent- 
sistebėjinią tokiu besaikiu iš-!rU1’ »WWJtetu™ <lar nebu- 

4iaupsiniTnu: Atrodo, kad jei to- v0 *<*“»«”“ aukonus
ktų rūmų Chicagoję nebūt buvę, Paeenr r rūmų s a y ą 
. ’ . va v, • ėa- -Xi šią trumpą pastabelę turėčiau;tąi visa lietuvybė ir lietuviškai. v9._t. . “T- i*- • t A' i - • , u-a !|f baigti, jei ne b. kv. savo ra-kultūnnė veikla jau šernai butų x. . fe.,’J . , ,• «šnų nebūt baigęs kartodamas
1 -T?, > , , I seniai skleidžiamą melą. Bet tai

Kad Jaunimo Centras pasitar-' rodo geros valios stoką. Jis ge- 
navo per dvidešimts metų lietu- rai žino, kad įvykusi prie Jauni- 
viškai Chiėagos kultūrinei veik- mo Centro demonstracija buvo 
l^ii tai negalima neigti. Bet tai ne Centro užpuolimas, bet prie- 
ne viskas'Rašant apie Jaunimo šingai jo gynimas. Rašydamas 
Centrą ir nieko nepaminėti apie t tokią netiesą jis ne tik klaidina 
kitus- jau seniai lietuvių įkurtus-Draugo skaitytojus, bet netie- 
čentrus: parapijas, • mokyklas, siogiai kupsto visuomenę prieš 
sales,.'tai jau grynas nesusipra- čikagiškius lietuvius patriotus, 
timas ir labai' siaurės neobjęk- 
.tyvumaš.; i .< ■ J;;

i Kiekvienas besaikis kraątuti-

Jis rašo, kad Jaunimo Centro 
per 20 metų niekas nepuolė. Bet

■ buvo vieną karią užpul'į is ir 
numas : neišreiškia objektyvios j tai užpuolė keliasdešimts lietu

vių, -piktos rankos suvedžioti ir 
tam savo užpuolimui sustiprinti 
pasitelkė vietinius nacius ir pa
kėlė ranką prieš šią lietuvišką . 
.šventovę. Tai jau plikiausia de-^*

tiesos;. Jųkidar .ir šiandien Chi- 
čagpję -tebėra, gyvi didieji lie
tuvybėspuoselėjimo-dvasinės kul 
tūros .ugdymo centrai ir. be Jau- 
įimo. .Centro,. rūhąų- Tiesa. kad 

. jąų nevienas šjų centrų išnyko; magogija, kurią skelbia šis Drau! 
. I- .J . ■ » - * . - - - Ir-4" n O T)
? Jšny ko - .tik dėl to, kai. patys 
lietuviai:; ėmė; sklaidytis po pla
čią? Atnerikioą .■: šalį. ? Ne kitokio 
likimo:, susilauks ir; Jaunimo, 
Centras;. ;jėi. naujieji’ lietuviai 
ateiviai’nebrangins parapijų cen 
trų, jiė pąljks: ir Jaunimo Centro 
•rūmus,; Pasipešimas kraustytis, 
kuo toliausiai nuo lietuviškų cen 
iru kažin)ąr šie.JC.rūmai švęs’, 
auksinį- j ubilieją.'

' Be to, .drąsiai galma tegt, kad aukavę savo prakaitu uždirbtus 
j.ėi 'bębūt buvę Chicago ję lietu- centus šio Centro .įsikūrimui. Ir 
yiškų'parapijų; nebūribuvę. mo-. kas galėtų patikėti tokia jo ra- 
įyklų, rieiyaliųęnėbūt galėję at- įšoma netiesa, kad Chieagos lie- 
Spasti/ir jŲ rūmai,- nebūt nei'tuvįąi puolė Jaunimo Centrą?

go diemyščio redaktorius. Dėl^ Niekas jo neužpuolė, bet tik 
to reikia tik stebėtis, kad Drau- į demonstravo ir tai ne prieš Jau- 
go redaktorius galėjo rašyti to-. ~ ...........
kią netiesą-

Juk tai netiesa, kad Chieagos 
lietuviai demonstravo, jo žo
džiais, užpuolė Jaunimo Centrą 
ir kad tai buvo tik keliasdešimts 
“užpuolėjų”. Buvo ’masinė su 
plakatais lietuviško elito patrio
tinė demonstracija. Jų tarpe bu

. vo ir ne vienas tų, kurie buvo

- E&ir formula JIB -fa FsžėateMSsfiHaiteed fn -Switzfetland and' fa 
Registered. Jn, CSA, €SMtedA EurWBn lt eareB, Dandruff, Falling 
Hair, Itching- Bealpi ^Ht^g aBds,’-ittengt!ieiiing- HAIR, Root 
growth, .and restoring afAlTCRAL HAIR COLOR. Using JIB you 
win nearer be BAUJ/or GREY. 109% Guaranteed. Listed in’ 
Druggist ’Bed-Blue .'Book; . -'Drug's-Cheajist . Order STRAIGHT

t gauti knygų rinkoje

IVIŲ POLITIKA
__ t::apie Amerikos lietuvių.pastan- 

I Jtrsflito politiką. 102 psL Kaina 81.50.

jS f 1.50 čekis arba Money Orderis
* bus pasiųstas tokiu adresu:

i N A U J I E N O Š»
17iN So. Halsted St, Odeago, HL 80808

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
’■ Kiekvienai lietuvi*, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbtlvii, privalo susipažinti su žemiau H nardintomis knygomis. 
Ch suminėtas knygas galim* užsisakyti Naujienose.
J' J»em' kapažlmkatr SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 

dHaot Uetuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- 
1M« Vokfettjoųe. 273 psL, kietais drobės vffiėliais kaina 4 doL

Jueaas Kapačlrtjka*, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
. na natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
nrlabSo ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai Ūiu-

i aKAGirrts įspūdžiai komunistų pavergto, hetuvo^. 
ė atneš buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
tattai girdėjo ir kcąjai žmonės pasakė. 95 paL $1.50. Yra taip pat 
“ - M. X*W«dra“sATYRINĖS NOVĖLĖK Genialaus rusu rašytojo 
80 satyriniu novelių, 199 pusk, kaina $2.

D. Kur»W«, KILIONt | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus paMabumt neapgauna Intmrfsto Ir agitpropo propaganda bei

>ra£ F. Fitarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS

Motinystė’’ (Aliejus)

V1RC*S I^maltta. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PA RAŠTUI.

».«■ Ir Utį fatdlnlal yra prsnani
NAUJItMOSK, 175* HALSTiD ST,, CHICAGO, ILL. 4MM 

įsakant |f prftfc/ja!
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nimo Centrą, o išėjo jį gelbėti, 
kai ėmė jam grėsti pavojus pa
sidaryti Lietuvos okupanto pro
pagandos centru. Jo agentėliai 
pasišovė jame rodyti okupanto 
susuktus filmus, kuriuose rodo
ma pavergtųjų lietuviu “džiau
gsmas”, kad komunistinė Mas
kva juos ijungė i savo “imperi
ją”.

Kodėl b. kv. nesiteikė parašy
ti tikros priežasties dėl ko či- 
kagiškiai lietuviai demonstravo? 
Juk kas, kas, bet b. kv. tikrai 
žinojo demonstracijos tikslą, 
kodėl jis nuslėpė nuo skaitytojų 
sunku pasakyti. Tai paslaptis, 
kurią jis vienas težino

Taip pat Įromu patirti, kas 
buvo toji piktoji ranka, kurią 
b. kv. mini savo rašinyje, su
vedžiojo lietuvius buvusius Lie
tuvos karius, šaulius Jaunimu, 
Centro “užpuolimui” prieš jo va
dinamą lietuvybės šventovę?

Jis rašo dar ir daugiau netie
sos, kad demonstrantai pasitel
kė ir vietinius nacius. Deja, tai 
yra gryna netiesa. Jie nacių nek 
vietė. Tai b. kv. išgalvotas Įtai-

gojimas. Čikagiškiai žino, kurie 
seka spaudą, kad būrelis apsik^a. 
binėjusių naciniais ženklais at
sirado prie Jaunimo Centro pa
siskaitę Draugo skelbimus, ku
riuose buvo i visuomenė kviečia
ma atvykti į Jaunimo Centrą 
panjatyti Vilniuje pagamintų f ii 
mu. žinoma b. kv. skelbdamas 1 c
šią netiesą bando suniekinti de
monstrantus.

Jis vengia paminėti, ir kas iš 
tikrųjų išprovokavo šią demons 
traciją- Ją išprovokavo ne kas 
kitas, o tik Jaunimo Centro va
dovas. Demonstraciją Įvyko tik 
tada, kai jis nepaklausė telefo 
niniais šaukimais prašymų, kai 
jis nekreipė dėmesio pas jį apsi
lankiusios dedėgacijos prašymus 
neleisti J. Centre rodyti to
kių filmų. O kas 
kad ši delegacija 
•net apkaltinta ir 
apšmeižta.

Apkaltinta būk
prie altoriaus kun.-A. Kezį. Bet 
Draugo redaktorius b. kv. ir vėl 
kartoja melą, kad buvo, užpul
tos Jaunimo Centra-lietuvybės. 
šventovė. Tokie b kv. demagogis 
ki rašiniai nedaro grabės nei

dar neskaitė, 
Drauge buvo 
dar daugiau

ji užpuolė

r> - «... -iv • , /;» e,,.-;,.’ ! Girdėjau kitokiu “pletkų”, kuPo-zygmiai įspūdžiai mos p<.reiga (ir pinigai) suh»a- •
73 ' ’ j ti ir skelbti pasaulinės spaudos rl>’(,s rd:ma butl? rti. kad

š m. rugsėjo 24 d. Washing- ;wVin ,t. sk e;d/..a “kenkėjai ’. Taipgi
tone, D. C., Įvykęs pabaltiečių 
prote ito, prieš žmogaus teisių \ 
lau'ymą Lietuvoje, Latvijoje irjj0 94 ,į 
Estijoje, žygis - demonstracija . pat<5 skaitsn kur k?s dau. 
jau praeityje. Kaik VLIKo pir- gfau amerikinės ir Europos spau 
mininkas dr. K. Valiūnas paste-Įdos n,.gU ejjjniam piliečiui rei- 
bėjo-tai istorinis Įvykis. Su tuo;kėtų bet jkj šiol nedaug ka net 
reikia sutikti. Jis; dr. Valiūnas, Į ]abaį mažak radau pastabu ,,pie 
man, ka;p Los Angeles lietuviš
kos radijo valandėlės bendradar 
biui rekorduojant pašnekesį, pas 
tebėjo (labai teisingai), kad to 
renginio — žygio — pasisekimą 
nereikia spręsti iš to, ar daly
vaus tūksetantis ar trys tūks
tančiai publikos, bet iš rezulta- f 
tų, kurie paaiškėsią vėliau — 
diplomatinėje plotmėje.

Betgi, kai dabar žiūriu — mū 
soji spauda beveik be išimties 
“sieksninėmis” antraštėmis skel 

' bia, kad žygis pavyko, ir tokią 
išvadą, nedarant jokių užuomi
nų i bet kokias kitas prielaidas, 
išveda iš tos, labai paprastos 
aplinkybės, kad žygyje dalyva
vo daug publkos (3500,4000,4500 
ir net 5000). Aš pats, entuzianz- 
mo Washingtone pagautas, sa
kiau (per radiją Los Angelas) ir 
rašiau (“Naujienose”)^kari'-įia- 
vyko, bet turėdamas, galvoje ir
gi tik tą kriterijų — kiek tai lie
tė publiką- Nes tuo metu, nie
kas negalėjo spręsti ar žygis pa
vyko, ta prasme — kam jis buvo 
skiriamas: viešosios pasaulio 
opinijos dėmesio atkreipimas Į 
žmogaus teisių paniekinimą Bal
tijos kraštuose — Lietuvoje, Lat 
vijoje .ir Estijoje. Ar tai pavy
ko? Ar “pasaulis” pavergtų Bal 
tijos kraštų šauksmą, žygio pras 
me, išgirdo? Jeigu — taip, tai 
būtų įdomu patirti to pasiseki
mo bent atgarsius (ne rezulta
tus) spaudoje, televizijoje, ra
dijo. Kieno tai būtų pareiga — 
negalėčiau nurodyti, bet spėju 
— tai galėtų padaryt “Elta”, ku

rii ir skelbti pasaulinės spaudos r‘;’"s;/7‘:n,.a| J Ūt; . 
pastabas lietuvišku Įvykiu at- ‘'“lz a ke..kėj?.i 
veju - kurių vienas didžiausių ‘ ka,ba~’ “ k'J™™™;* V/achin 
buvo Washingtone, D. C. rugse- gt ;n in ‘ s-ink.s muįiau.sia

i ■ 1 j ne demcnstruoti/bet pabaliavotij jo Z4 d. ’ H
ir r; si<ukti. Tiesa, po žygio — 
buvo šokiai jaunimui, kur daly
vavo daug pabaltiečių jaunimo, 
net., senimo. Reikia, rengėjus, 
tik >veikinti, kad tos žygio da
lies (susipažinimo ir pasišoki
mo) jaunimui neužmiršo (ir ne 

j praleido progos) Įtraukti Į ben 
<• iu programą, apie tai skelbiant*
iš anksto. Juk tai buvo puiki” 

I proga susipažinti ir pabendrau- ' 
ti pabaltiečių jaunimui (net iš- • 

Žinoma, būtu tautinė nuode- kad ir čerkutę jei“
mė nuvertinti jaunimo sureng-|kas m^0>. nes s.aip jau senį-- 
tą Washingtono žygį, net jo pasi jmas” (paliečių) vargiai kur- 
sekimą apsprendžiant vien tik' *aiP gūsiai susirenka ir kėn
is publikos gausumo. ! dr.iuja...

į
Bet taip darančių žmonių, lie'; 

tuvių tarpe, yra Girdėjau, be- j 
veik iš pirmų šaltinių, plepant,'

U kad žygyje tedalyvavę, vos apie j 
'vienas tūkstantis žmonių. Jei 
pats nebūčiau tą žygi, beveik vi

są dieną, stebėjęs Washingtone,, pietryčių Azijoje ... ..............
gal tokius gandus imčiau dėme tralijoje, Naujoje Gvinėjoje. I i- 
sin palvginimui su kitais teigi-' lipinu salyne ir Solomonų salo- 
mais. Bet dabar toki, tik tūkslse. Jų patinai būna 12-14 pėdų 
tantinės minios dalyvavimo tei ilgi°, sveria apie 1,100 svarų, 
girną — taikau neku daugiau Yra žinoma, kad 1823 m. Luzan 
kaip plepalu ir... rodykle, kad,salos Filipinų salyne buvo nu- 
mūsų tarpe yra žmonių, lietuvių,! šautas įpratęs pulti ir ėsti žino- 
norėjusių, kad tas žygis neturė-' nes 27 pėdų ilgio krokodilas. Ap 
tų pasisekimo: savų nei sve- i 
timų atžvilgiu. Būkite tikri, to- 4,100 svarų, 
kių žmonių yra ir bus, kol bus 
demonstruojama be jų morali-

• Washingtono žygį. Tos pasta
bos, daugumoje, jau buvo pami
nėtos mūsoje spaudoje. Bet, tu
riu vilties, kad tai ne viskas. 
Kas ir kada galės surinkti vis
ką?

(Bus daugiau)

Sūriųjų vandenų krokodi
lai yra didžiausi ir sunkiausi >š 
visų roplių giminės. Jie veisiasi 

•, šiaurės Aus-.

e

skaičiuota, kad jis galėjo sverti 
. Jo kaukuolė yra 

Harvardo universiteto muzie
juje.

Jaunimo Centro rūmams, nei 
Draugo redakcijai nei pagaliau 
pasitarnaus lietuvių vienybei sus 
tiprinti. Nejaugi b. kv. mano, 
kad kartodamas ne tiesą ji gali 
virsti tiesa ir tuo bus pagerbti j 
Jaunimo Centro rūmai?

jau turu iBiias atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje f

CHIGAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ j
Alekso ■ Abrose tnyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chieagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 66e psl. .Sams | 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. ' : f

Knygoje aprašyta pirmas Chtcagon atvažiavęs lietuvis^ pirmos j 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos? draugijos,-, statytes- baz- | 
nyčios. įsteigti laikraščiai, kurių viso ,buvo 121, 41 teatro draugija, « j 
pasaulietini chorai, 9 bažnytįaįai ir 314 veiklesnių žmonių biograS- ? 
jos. Duoti dokumentai■ kataJ^šku, --socailistiaiiį,- Jaięvamąinsstt^ir..į 
kitu organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos;__b^ | 
tai ir kt ’ > J

Norinu<-ji ši? knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money | 
Orderi

AMERIKOS LIETUY4Ų ISTOKtlOS/DRAllGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1733 So. Halsted SL, Chicago, BL 80608

Į Taupykite dabar
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŽAUSKO

LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ
336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį senus Je 
gyvento lūs Ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

1739 So. Halsted St_ Chicago, BL 6OTCS

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS,
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liėSanaus'1905 

metų {vykina, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir scsL 
________rūpinlmą. . .. _ - - tt.00
> . ~   ■- ------ -r y*?—:-------- >-• 1 "-ša
Or. a. J. Gui$<n — DANTYS, jų priežiūra, sveikata.  Jr groži*.

Kietais viršeliai*, vietoje $4.00 dabar tik_________ _
Minkštais viršeliais tik ___________________________

Dr. A. J. Gwin — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS.
Kelionės po Europa Įspūdžiai. Dabar tik __________

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

stot
$100

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. J. Augustaičio ANTANAS SMETONA ir jo veiki®. 156 psL

minkšti viršeliai______________________________ .—$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

17SS So. Habted Street Chloro. Ulinoii <0608

pas mus

T 800 So. Halsted St

Pis mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa- 

f deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
1 užsimojimus. Antra, jie padeda su-, 

kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

sąskaitos

Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070
įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Vis dar prievartauja turistus
Okupantas pravėrė duris Į pavergtą Lietuvą, bet jo 

primestam prievartavimui nėra galo. Į kitus komunistų 
pavergtus kraštus leidžia važiuoti dešimčiai dienų, o kar
tais ir ilgau, bet Į pavergtą Lietuvą rusai leidžia Įvažiuo
ti tiktai penkiom dienom. Jeigu kuris turistas kelyje pa
simeta, arba nespėja laiku imti lėktuvo, tai jam dienos 
dar labiau sutrumpėja. Jeigu kuris atsiranda Vilniuje 
dieną arba dviem vėliau, negu jam okupantas buvo pa
skyręs, tai jis tų dviejų negali ilgiau Lietuvoje pabūti. 
Jis privalo išvažiuoti tą dieną, kuri jam buvo paskirta.

Pavergton Lietuvon nuvažiavusieji turi prisilaikyti 
sovietų valdžius nustatyto maršruto. Jie privalo gyven
ti rusų nurodytame viešbutyje. Jie privalo valgyti iš 
anksto rusų paskirtoje viešbučio valgykloje; jie privalo 
kartu su giminėmis kalbėti rusų agento nurodytame 
kambaryje. Kad tie kambariai yra apkaišioti sovietų 
valdžios agentų prikaišiotais mikrofonais, protestuoti 
negali, jam kito kelio nėra. Vėliau vienai dienai nuveža 
i Trakus, kitai į Kauną. Jeigu pasitaiko blogesnis oras 
Trakuose, tai parodo Druskininkus. Į gimtini kaimą nu
važiavusiems turistams neleidžia išvykti. Jeigu kas vis 
dėlto gimtini kaimą pamato, tai turi daryti paslapčio
mis, su vietos komunistų partijos žmonių žinia. Jeigu 
kuri nori pagauti, tai tuo pačiu keliu pasiunčia policinin- 
riai labiau reikalingi, negu bet koks brangus metalas, 
krečia kelis kartus nuo galvos iki kojų ir grąžina Į Vil
nių. Vietoje viešbučio, suimtąjį veža Į kalėjimą. Gerai, 
jeigu sutinka aukštą Inturisto pareigūną, tai išvengia 
teismo, bet jeigu nesutinka, tai polieninkas tuojau veda 
žmogų į teismą, naujai klausinėja ir privalo aiškintis 
teisėjui, kodėl jis norėjo išvažiuoti Į kaimą. Pasakoja, 
kad jis gimęs, augęs ir ilgus metus gyvenęs, kad jis ten 
turi seną savo tėvą arba motiną ir kad norėjęs juos pa
matyti, bet teisėjas jam pasako, kad Į gimtinį kaimą jis 
neturi teisės nuvažiuoti. Jis turi džiaugtis, kad jam lei
do į Vilnių atvažiuoti, o apie kitus važinėjimus Lietu
voje jis turi užmiršti. Teisėjas jį dar apibara, bando pa
daryti jį kriminalistu ir nulupa stambią dolerių sumą. 
Pavergtos Lietuvos teisman patekęs amerikietis turi 
mokėti doleriais, ne rubliais. Jis gali turėti pilną kišenę 
rublių, bet teismui jis moka doleriais, nes Maskvai dole
riai labiau reikalingi, negu bet koks brangus metlas.

Penkios dienos greitai prabėga.* Vieną dieną pasi
kalba su giminėms, kitą dieną pasižiūri į Galvės ežero 
vandenis, trečią dieną pietus pavalgo Kaune restorane 
ir tuojau ateina laikas išvažiuoti. Šiais metais nuvažia
vusius turistus okupantas dažniausiai veždavo į Rygą, 
kur jis nieko nepažįsta, su nieku susitikti nenori ir lat
viškai kalbėti nemoka. 0 jeigu Rygon nuvažiuoja latviš
kai mokantis, tai jis nusterpba, nes Rygoj šiandien jis 
sutinka daugiau rusų, negu latvių. . į

Pati didžiausioji prievarta prasideda kelionės pa
baigoje. Okupantas pasiunčia gerokai apmokytus agen
tus,, kad apklausinėtų, kaio penkiom dienom atvažiavu
siam turistui patikusi “tarybinė” Lietuva, kaip jam at
rodo paskutiniais metais padaryta pažanga ir kitais pa
našiais dalykais. Turistas ir čia prievartaujamas. Jis ži
no, kad toks “korespondentas” laukia. Jis nenori atsaki
nėti, nes žino, kad kiekvienas atsakymas jam atsirūgs. 
Protingesnieji tokį “reporterį” veja laukan, į jo klausi
mus visai neatsakinėja, nes žino, kad agentai 
teisės panašiai prievartauti.

X- - ' ----
Bet daugelis labai nenori būti nemandagūs, 

no, kad ir tas agentas verčiamas tuos klausimus 
žiavusiems statyti. Vietoje aiškios ir tiesios minties, at
važiavęs išsisukinėja, vaikščioja aplinkui, kalba niekus, 
kad tiktai galėtų korespondentui šį tą pasakyti ir tuo 
pačiu metu nieko nepasakyti. Gražiausias pavyzdys yra 
Stasys Baltulis, nuvažiavęs į Lietuvą ilgesniam laikui, 
šitaip kalbėjo į naujai pasireiškiančio “žurnalisto”-Pra
no Karlono klausimą. “Kas pas mus Junis labiausiai pa-į 
tiko?’ Tokio klausimo jis laukė, bet jam buvo sunku il-ida’ dėl h®taus stokos ir del ank- 
gai niekus pasakoti. Jis pradėjo šitaip: ? . krUo xisu penktadaIiu> 0 pasau_

— Tai sunkus klausimas, — pradėjo pasakoti jinė produkcija net iki 56 mi- 
Baltulis, — ...—Va, palyginimui priminsiu Mokslei- lijonų tonų. Bet Kremliaus val- 
vių dainų ir šokių šventę. Iš centrinės tribūnos “Žal- .dovai ir tada tylėjo, nežiūrint

stadione išsvkio šokau filmuoti miela vaizdą. Brežnevo duotų pažadų neder-

- - . . „ - ; - / Tada prezidentas Fordas pa-
puikus ir geriau būti nebegali. Tik paskui, kai pri-; siuntė derliaus inspekciją — gru 
trukau filmų supratau, kad pačių įdomiausių šokių pę žmonių, nieko 
harmonijos, jų spalvų, kurios vis tirštėjo, platesnį; kas buvo anksčiau - 
verpetą, nebenufilmavau. Palikau tuščiomis ranko-į ■
mis Gaila, labai gaila. 0 kas iš šios šventės labiau
siai patiko, kas paliko geriausią įspūdį, — nežiau.
Ką pasakyti: Taip man sunku pasakyti kas ir iš ke
lionių po Lietuvą giliausiai įstrigo širdin. Galva pri
gužėjo man Įvairiausių svarbių minčių...” (Gimta
sis kraštas, 1977 m. rugp. 2 d. 4 psl.)
Vargšas Baltulis, matyt, jau yra privilegijuotas, 

gal jis pasirašęs kokį pasižadėjimą, kaip pasirašo ir tie, 
kurie važiuoja per Darbininkų Susiveinijimo Amerikoje 
organizatorius, gen. Prano Petronio lobojamus turistus. 
0 jis vis dėlto, paklaustas, nežino, kas jam labiausiai pa
tiko. Atsakyti į klausimą, kas jam labiausiai patiko, ro
dos, turėtų būti pats lengviausias. Bet šis lengviausias 
klausimas Baltuliui tapo pačiu sunkiausiu. Jis žino, kas 
jam nepatiko, Galimas daiktas, kad yra daugau dalykų,, 
kure nepatiko, negu patikusieji. Bet korespondentas 
klausia, kas jam patiko, bet, negalėdamas gero ir blogo 
pasakyti- geras klausimas pasidaro toks sunkūs, kad ge
riausius norus turėdamas žmogus negali atsakytu

Karlono primesta prievarta dar nesibaigia. Ne vie- 
organizatorius, gen. Prano Petronio globojamus.turistus, 
pasakytus žodžius, bet dažnai mėgsta ir »* savų pridėti.
•Kartais tuos žodžius prideda ir pats redaktorius. Daž-1 rjkuĮtūros ministerija paskelbė 
nūi tie žodžiai nebuvo pasakyti, jie iškreipti, melagingi, “patenkinančią drėgmę”' visose 
Gili daryti, ką tiktai nori, komunistino laikraščio re-1

't'%.. -‘CD- --.k.. • ... 'JL - i ■ - -

Jie ž- 
atva-

girio”
Ką mačiau, prasidėjus šventei man regėjosi, yra

neturi;

Lietuvos nepriklausomybės laikais Ukmergės amaty mokyklą, pastatyta 1940 merais

A. ČECHOVAS

VEŽIME i
(Tęsinys)

Privažiavo upę. Vasarą tatai buvo seklus upe
liūkštis. kurį lengvai perbrisdavo ir kuris įprastai 
iki rugpjūčio išdžiūdavo, dabar gi. po potvynio, tatai 
buvo upė sieksnių šešeto platumo, smarki, drumsta, 
šalia; krante ir prie pat vandens buvo matyti švie
žios vėžės. reiškia, čia pravažiavo.

__ I’irmvn! — suriko Semionas piktai ir su ne-| 
rimu smarkiai tampydamas vadeles ir mojuodamas 
alkūnėmis, tarsi paukštis sparnais. Pirmyn!

Arklvs įbrido į vandenį iki pilvo ir sustojo, bet 
tuojau pat vėl jo. įtempdamas jėgas, ir Marja Vasiljev-Į 
na pajuto kojose aštrų šaltį.

Pirmyn! — suriko ji, pakildama. — Pirmyn!
Išvažavo ant kranto.
— Ir kas tatai, šitaipos pat. Viešpatie.—murmė

jo Semionas, taisydamas pakinktų. — Tikroji baus
mė su šita žemietija . . .

Kaliošai ir pusbaėai buvo pilni vandens, suk
nios apačia ir kailiniukų ir viena rankovė buvo 
šlapi, ir nuo jų tekėjo; cukrus ir miltai buvo pašla- 
pc _ ir tatai buvo apmaudžau visa ko. ir iš nusimi-
iiimi. '*',rja Vasiljevna tiktai suplojo rankomis ir 
kalbėjo:

Ach S< . :onai, Semionai! Koks gi tu iš tik
rųjų! ...

Ant gclcžink lio pervažos buvo nuleistas šliag-

[portuoti net iki 28 milijonų to
nų, padėtis nepasikeistų.’5 Dėl 
to, dėl pašaro Stokos teko' iš 
skersti penktadalis kiaulių ir 
naminių paukščiui Ir per visą 
pavasarį — 1975' metais -— nie
kur visos ■ Rusijos;miestuose 
nebuvo’ galinto gauti .■ mėsos;

— 1975. metų derlius galėje

Kremliui nauda — savam kraštui skriauda
grūdų ūkio srityse, — sąmonin
gų melą tam, kad sulaikyti Ame 
rikos ir Kanados kainų pakili
mą, kai tik tuo metu, kada ne
paprastai šiltos žiemos ir šilto 
pavasario orams sunaikinant
veik visą žiemkenčių kviečių būti Rusijos rdidėšnė/neKimė, 
derlių, galėjusią patenkinti bent:negu 1941'mėtų vdk^ių iriva- 
du penktdalius Rusijos grūdų ‘ 
pareikalavimų. • x ę. • * f v-* «i * > į

Sovietų "geroji” laimė *

(Tęsinys)

Nežiūrint ir tų pastangų, ir ta-

liaus informacijomis apsikeisti.

nežinančią 
sutarta, į 

Delegacijos pobūvis 
Maskvoje nebuvo sėkmingas, 
delegacijai nebuvo leista jo
kių žinių rinkti ir turėjo ji grįž-> 
ti į Vašingtoną nei vieno ūkio 
neapžiūrėjus, — tuščiomis ran
komis. Kas ypatingai buvo nuo

stabu, kad tada ir Valstybės 
sekretorius Kisingeris bematė 
reikalo Maskvai protesto pasiųs
ti. Ir tik kada Sovietų agentai 
gavo kontraktą ir nupirko 3.2 
milijonų metrinių tonų kviečių 
ir kornų, sujudo ir visas Ka
pitelio Kalnelis, o prezidentas 
Fordas infliacijos galimybių 
paskatintas, nutarė sutartį pa
naikinti ir pasiųsti iždo sekre
torių William Simona i Mask
vą nusiderėti pirkinį iki 2.2 mi
lijonų tonų.

Sąmoningas melas

1975 metais, pavasarį, politi- 
. niai ir ekonominiai technokra

tai sumanė patirti derliaus pa
gerėjimą Amerikoj ir Rusijoj 

lir, tuo pačiu laiku Maskvos a’g-

-žila, pasakė •Kalifornijos socia- 
logas Gregory ’ 'Grosšinanrtas. 
Bet Vakanį' valstybių ir^AV 'no-

5 . ras jiems ateiti į pagalbą; nferei-
Tada agrikultūros departa- kalaujant iŠ Sovietų koinpėn- 

mentas paskelbė, kad lietūs pa-ršačijb§f galima skaif^tirisoviėtų 
gerinęs grūdų derlių ir bĮčą ga^l^^^MarrJk^'e- 
.Įima Sovietams parduoti paža
dėtą dalį. Ir kaip tik ftiio toiku 
paaiškėjo ir visą ta- “teisyi>^\ 
Sujudo ir Vašiūgtonb pąlįtįkaų -ry« T ' ■ V -- -'ė—vL * . fc’. V"* .*”>

nimo sričių atstovai — kreipėsi 
Į prezidentą* parėSksįfeihi, kad 
grūdų embargbTp^ehks' tradi-

Atstumtos galimybfe L
Epr^ą-;j administracijos, ma-

serf iHfe
mingus klausimus: • • -
’ s;■'’•’V- ’V'*-' - - jt—*---I. Ar yra .kokia nauda Ame
rikai.' is /^ėkybos su Maskva?

. S.-Ar^gąlima.daugįau iššidėrė.
':WS,

£ Kokią galią turi JĄV mais- 
tai;' v ■?

rusai pasižadėjo pirkti šeŠK ikr 
aštūęni^.' milijonuirnėtTnįitįfo- 
hų-kyiėčiųįir komų kaši^jpeų 
penkerius metūs1. Bet nieke ne
buvo pasakyta ’ apie rusų ? 1*973. 
metų sutarties sulaužymą. .Nie
ko nebuvo pasakyta ir apie ’“pa
dėties išsigelbėjimo laišką”, ku
rioje buvo žymimos pirkifdo- 
pardavimo Rusijos degalų sąly- 
g0S- . • ;

Iki gruodžio mėnesio tylėjo 
ir rusai. Tik tada jie buvo pri
versti . paskelbti, kad derliaus 
buvo gauta tik 137 milijonai to
nų — 78 milijonais mažiau, ne
gu buvo tikėtasi.' Padėtis pasi^ 
darė labai rimta. Pasirodo, kad na, kad buvęs premjeras Bhutto 

_ t , įt jam yra įsakęs iižmušti politinį
daktoriai tų žodžių nepataisys, atitaisymo neįdės. Gaila, taviški laipraščiai panašiai pasielgia, padarytų netiks- priešą- Bhu4to sako, kad jis to

1 * ’ . . , . , . v .--v. . t i " policmihKo ifekaš' n&utlkęs irkad dabar kai kurie ir laisvame pasaulyje leidžiami lie- lumų neatitaiso.

baumas; iš stoties ėjo greitasis traukinys. Marja Va
siljevna stovėjo prie pervažos ir laukė, iki jis pra
eis ir visu kūnu drebėjo dėl šalčio ... Jau buvo ma
tyti Viaznovje — ir mokykla su skardos stogu, ir 
cenrvė, kurios degė kryžiai su atsispindinčia vaka
ro saule; ir stoties langai taip pat degė, ir iš garve
žio ėjo rožiniai dūmai, ir jąi rodėsi, kad viskas dre
ba dėl šalčio. s

Va jis — traukinys; langai skleidė ryškią šviesą, 
kaip cerkvės kryžiai, Skaudu buvo žiūrėti. Vieno 
pirmos klasės vagonu vištelėje stovėjo dama, ir 
Marja Vasiljevna žvilgtelėjo į ją akimirksniu: moti
na! Koks panašumas! & motinos buvo tokie pat put
lūs plaukai, lygiai tokia pat kakta, galvos palinki
mas. Ir ji ©vai, su nuostabiu aiškumu, pirmą kartą 
per šiūos trisdešimtį metų. įsivaizdavo motiną, tėvą, 
brolį, butą Maskvoje, akvariumą SU žuvelėmis ir vis-' 
ką iki paskutinės smulkmenos, staiga išgirdo rojalio, 
grojimą, tėvo balsą, pasijuto, kaip tuomet, jauna,] 

' graži, puošni, Šviesiani, šiitam kambary, giminių ra
te; džiaugsnio ir laimės jausmas staiga ją apėmė, su
sižavėjusi, ji delnais suspaudė smilkinius ir švelniai 
su maldavimu pašaukė:

— Mama!
Ir pasviro, nežinia dėl ko. Ir lygiai šiuo metu 

į pro šalį vaįiąyo Chanovas ketvirtu. Ir jinai, jį maty- 
I dama, įsivaizdavo laimę, kurios niekados nebuvo, ir 
nusišypsojo, linkčiodama jam galvą, kaip lygi ir ar
tima, ir jai rodės, kad ir danguje ir visur languose 

j ir medžiuose švinta jos laimė, jos pergalė. Taip, nie
kados nemirė josos tėvas ir motina, niekados ji ne-

GIMTAME KAMPE
$

naudinga dėlto; kad mažai pri
sideda ’ prie eksporto gerinimo

jąf pagėrej’uš;' progos dumpiio- 
ti savo. produktus ■g Jiyių Euro
pos rinkas' irištėrrgsfe pakeikti 
Ąmerikos,- prekybo j j

. e■-L jLąasKairys ’ . v rį•VS**“:ta*
(Bus dąu^auį_^ ,|i

— Vienas policininkas tvirti.

— Viskas, kaip buvo, ~ pasakė Viera, atsigrįž
dama. Paskutinį kArtą -aš tĮįia buvau dar niergai- 

, važiavo tuomet 
ie parvezn sems bomsas. Ką, ar jis dar gyvas?* 
Vežikasnieko nVafe^ei .^Stiklai piktai čhocMiš- 

kai pažvelgęs į ją, sudėjo daiktus, pataisė pakinkius 
’ ” . .... ’ '■ J

--------------------- , ienigai balino- metų 'de^d^• L LA V/JUM 
jauti tyrė, tyli, su sienomis, degančiomis nuo kaitros, mane parvežti Senft',BoriAė^; ar jis dar gyvas?^

Dono kelias. Nelinksma stotis V

be vieno šešėlio ir, panašu, be žmonių. Traukinys 
jau nuėjo, jus čia pametęs, ir vos girdimas jo ūžesys 
pagaliau miršta . . . Aplinkui tuštuma ir be jūsųj ir lipo ant ožio, 
nėra kitų arklių. Jūs sėdate į bričkutę, — taip įpras j 
ta po vagono, — ir ritatės tyro keliu 
atsiveria paveikslai, kurių nėra prie ______ ,
džiuliai, begaliniai, žavingi savo vienodurmi. Tyras, 
tyras ir daugiau nieko; tolumoje senas pilkapis 
arba vėjo malūnas; vežimas veža kietas anglis . 
Paukščiai pavienui skraido pažeme ant lygauinos, 
lėti jų sparnų judesiai sukelia snaudulį. Karšta. Pra
ėjo valanda — kita, o vis dar tyras, tyras, ir vis pil
kapis tolumoj. Jūsų vežikas kažką pasakoja, dažnai, būdavo birželjje Toks turtinga#;!' tdkK “puikūs; ž^di 
rodydamas botagu į šalį, kažką ilca ir bereikalinga,^ždlėš ‘ *2 **"* ’"
ir sielą apgali ramybe, nėra noro galvoti apie pra- 'š įkaitusios žemes sklinda 
eitį . .

buvo mokytoja, tatai buvd ilgas, sunkus, keistas sap
nas, o dabar ji pabudo.

— Vasiljevna, sėskite!
Ir staiga viškas išnyko, šlagbaumas lėtai

Marja Vasiljevna, drabėdama, stingdama nuo

. , ... . , ^uo stoties reikėjo važiuoti verstu trisdešimt, ir 
U’ \fPrIiCSa’S JrS Viera taip pal iei-dosi tyro žavesio veikiama užmL- 

i a$ vos, m-( prael-fj ir galvdjo'tiktai apietai, ^kŠflp^'tfš e^u, 
kaip lAisva; jai, švėlkalį įtrotirigtii, *griažiiiįf jauno
ji buvo tiktai dvidešinif trijų mė'tų, — l&trfiko Bei 

•.J šiol gyvenime, būtent, tiktai šios erdvės .ir.laisvės.
Tyras,. tyrąs . . Ąri^liąi bėga, saulė vis Aukš

čiau, ir, rodosi, kad anūoin’ett tyraš ihe-

— J&ftdnoš, ž^Vids/itoito^iF^ Jų^ir 
: ainma'tos; ’irf kažkurie

Įe- 
'mai buvo atprątusi’’melstis, bėt dabar, nugalėka'iia 
snaudulį, švagžda: . . ■ *

(Bus daugiau) . f'yi
• dMl J

Ii rusų kalbos verte Jonas Valaitis "".7, y”
‘ V • U * " ęį'ifitri* U- 1 . .4 *; ** .kilo.

šal-Tf,
r r y —■ 1 .1 pi. JI •'T- • w •*-» ’..A w

CIO. įlipo į vežimą. Ketvertas važiavo pervaža, už jo SKAITYKITE IR ^LATTXKlTF
Semionas. Sargas pervažoje nusiėmė kepurę: j Few A FFvUtFlr«7

— O štai ir Viazovje.' Atvažiavom. { DIE.YRAATI “NAUJIENAI
(Pabaiga)

J A .
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Dii. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Wesicnester, ,IL.
VaLiAXllJS: 3—t) darbo dienomis įr 

Kas antrą šeštacLenj 8—3 vai. 
lei.; boz-x/x7 arba 562-2728

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA ' -U 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Xenter 
660 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. R. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLpGIHt CHIRURQUA 
6449 So. Puluki gd. (Crowtoed 

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

Jei nea.s.uep.a, skambinti 374-8004

Restauruota Traku pjis

j Muli-Muliolis, Lietuvių Piliečių 
i Klubo ir lietuvių Namų pirm.

Rex.: GI 8-0873

Valstybes Depuxiamenlo ir tautybių 
atstovai posėdžiaus fleyelande

kviečiami, yp?.Č tą seminarą, ku 
ris duos jiems įdomius ir svar
bius klausimus.

4. JJasvytis pareiškė, jog ran 
gos komitetas bus praplėstas ir 
tų tautybių atstovais, kurių pie 
tuose nebuvo, i. e ukrainiečiais, 
slovinaĮs, slovakais, etc Apskri 
tai nusistatyta, jog lapkričio

9 d. j?asitarimas su Valstybės 
Departamento atstovais ribosis 
tik "Vidurio ir Rytų Europos bei 
Rovlętų geografine teritorija ir 
š jos kylančiomis problemomis, 
bet ne ies nei Vidurinių Rytų, 
nei Izraelio, nei Airijos nei kitų 
panašių klausimų, nors iš tų 
kraštų bei rajonų kilę amerikie
čiai taip pat gražiai dalyvauja 
tautybių sąjūdyje.

Ainb. Swank, kuris, atrodo,
adv. Algis širvaitis, inž. Paulius ’’irmą kartą iš arčiau pažino kai

WAVAViY/A'A’TAWA'J/JA’JJyVA'AV.W/AWAWAV,

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jei kas mane mylį Uikysts mano žodžio ir mano Tėvas jį mylės, nes pas 
jį ateisime ir apsigyvensime". — Jono 14:23.

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: "Štai aš stoviu prie durų ir 
beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir va
karieniausiu su juo”. (Apr. 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo šir
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak-. 
tį, bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai. "Todėl kaip dieną 
elgkimės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais”. (Rom. 13:12) Ar esi ap
dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?

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
moka mat Rašykite:

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

AKUŠERIJĄ IR MOTĘRŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Keazie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 

y liepia, skambinti Ml 3-0001,1

TEL.— BE 3-5823

G Y 3YTOJĄS Ig ČHi.RURGĄS 1 

SPECIALISE AKIŲ LIGOS 
3^)7 West -1 C3r

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
'' OPTOMETRISTAS 

kalba lietu viekai
2618 w; 71 St/Tel. 737-5149

Tikrina' akis Pritaiko akinius ir 
‘‘contact lenses”’

Vai. agal susitarimą.. Uždaryta tree

UR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

•PROSTATOS CHIRURGIJA
26S6 WEST 63rd STREET

• Alšėnas, vengrų atstovas Wm.
Murar, senatoriaus Metzenbaum,

Š. m. lapkričio 9 d- vakare naru, estų kilmės Valstybės De- specialus asistentas tautybių 
(tikslus laikas bus praneštas partamento vienas iš < 
vėliau) Lietuvių Namų salėje viešųjų reikalų biure ilgesniame! 
posėdžiaus Clevelando tautybių laiško jam, pateikė ir kai kurių 
atstovai su JAV Valstybės De- smulkmenų, patvirtindamas De
partamento atstovais.

fniciatyya kilo pačiame Vals-j tautybių atstovais.
tybės Departamente, kurio ats-' Ryšium su tuo J. Nasvytis 
tovąj .paprašė Joną Nasvytį, spalio 11 d. Lietuvių Namų Gin- 
Arnerikoš Lietuvių Demokratų taro valgykloje buvo sušaukęs

kurįuos lietuvius, buvo išskir
tinai patenkintas pietiniu pasė
džiu ir pažadėjo būsimam susi-

Mažeika Evans
direktorių j reikalams lenkių kilimo Ladd J. rinkimui visokeriopą paramą.

partamento norą susitikti su

Anthony, latvių atstovas ir kt. 
Savo pranešimuose Jonas Nas-

Posėdyje buvo taip pat pra
nešta, jog pirm. Nasvyčiui su

vytis (kuris’tarp kitko vadovau žmona išvažiavus porai savaičių 
ja savo nekilnojąmo turto ir sta- Eur0FOn, komiteto reikalus ko-
tybos kompanijai Nasvytis En
terprises) ir ambasadorius Swa
nk iškėlė kelis, reikalus:

1. Su tautybių atstovais kal

f ordinuos inž. Paulius Aiženas.
a. e. Korespondentas

Lygos Vykdomąjį Wicepreziden- buri iniciatorių pietums ir past- bėsis du sekrėtori2us pavaduo
tą ir Cleveland© Apskrities Lie- tarimui. Dalyvavo Cleveland Co
tuvių Demokratų. Klubo pirmi
ninką, jam buvojant Vašhing- 
tone, Baltijos, demonstracijų die 
nomis, toki susitikimą-pasikal- 
bėjimą - mintimis’ pasikeitimą 
tarp Departamento ir-tautybių ,---- a
vadovų bei jų spaudos (radijoj-Į (Diraitis), statybininkas Stasys 
televizijos žmonių -’Suorganizuo
ti. ’ ‘' .

? -Vėliau, pirm. Nasvyčiui jau 
grižus i Clevelanda Umar Hei-

, 't: > 'keivirtd. -5—T yaL ivakž į 
utis© teief.r 776^2880 •

Reziaenctjas .telef.: ,»4c-5545i
Ą (U... ~ - ■ ; . ■ - Y--. - -, - ~

t, L>ii. V1 T. TALKAS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Į ; J \ jį • t L~>< -’1 - z .
’' f? n ^raxt i ką, spec. MOTERŲ

xį$2\iaCcST 59rh STKtižT
; ej. pR 3-1223 :

OFISO V AL.: pirm., antrad., trečiad. 
:ir penKt. z-4 ir 6-8*vaL vąk.šeštadie
niais vaL: popiet ir kitu laiku’ 

pagal susitarimą. į ,

i'. ŠILEIKIS, 0. P.
OKTHUPEDAS-PKOTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. ban-. 
Cjb oazai. Speciali pagalba kojoms. 
CV . (Arch Supports, ir t t.
vaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—j 
2850 West 63rd SU Chicago, III. 6062$ 

Telef. X PRou 4 6-5064 
7—11 ■■ ,
.1 » Gėlės vise 'ogoms v •

BEVERLY HULt> GĖLINYČIA 
2443 WEST Ourd STREET 

Telfonai: PR -5-0043 ir;P£ 8-0834' 
i\aujoji B a Hm ros *i r Gene Drishiy 

? ^krautuvė.7 - 
THE DAISY STORE 

>^9J8 Southwest Hwy ' Oak t Lawn 
' Tel. 499-1318

BERKRAUSTYMAI

MOVING :
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
•Tel. WA 5*8063

i — * — ■ -» — «—4—■ -tt~» . i ■ jp- - --— -

MOVING
Apdraustas perk raus tymas 

iš įvairi p atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 37 « 99 6

.......  1 "s

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

-W £ *•

Visos programos iŠ WOPA, 
1490 kil. Ą. M. ’

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12-30 
— 1:00 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 830 iki 6:30 

vaL ryto.
Vedėja Aldona Daukus

Telef.: H Em lock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

% _____________ ._______________ ___ /

Laidotuvių Direktoriai

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

žągariečiu Klubas
t - j 2. z ' ’ į ' ri » - r; i * 7» • $

Po ilgų atostogų Lietuvių Ža
garės klubo narių susirinkimas 
įvyko rugsėjo 25 d. Anelės sa
lėje, esančioje 4500 So. Talman

. tojo rangą turi asmenys: Pot- 
uncil on World Affairs Prezi-, rjcja Derian, Assistant Se- 
dent Ambasador Enorjr Swank, cretary of state for Human Ri- 
teisėjas Ed. Katalinas, A. Kasu an(j jjumanįtarjan Affairs 
laitis, buvęs Ohio legislatūros George S. Assistant Se 
.narys ir ilgametis lietuvių ban- cre|ary of state for European 

ko vadovas John DeRighter fajrs.'paj-p-kitko Patricia Da
riau - yra JĄV ^vyriausybės de
legacijos Belgrade narė.

“’j "2. Paaiškėjo, jog lapkričio 10 
- S" d. atvykus dar dviems aukšto 

Donaldas rangį departam. valdininkams, 
i departamentas’kartu su Council 
ion World Affairs ruošia visos 

pirm. jr-’dienos vadinamą “užsienio politi 
Zu aus 'ie- kos asamį)lėją”, kurios metu vie 

’ nos seminarų' bus skirtas so- 
I vietiniams reikalams su akcen
tu ant žmogaus teisių, etc.

Alšėnas/ Clevelando Valstybinio 
universiteto prof. Campbell, bu
vęs. kandidatas į miesto burmis- ’ 
trus (merus),

MIRĖ L. SCHULTZ jLiet. Piliečių

tiįyžfejvlįįį

S

ag

adv

klubo 
Stella^Žukauskas ir

nė, klubo fin. raštininkė, prį-
. mindami, kad Leonas buvo 20
'.metų kasininku klube, sutarti
nai su visais darl^ayosi. Taip jiąt i Valstybės departamento at 
kalbėjo klubo vicepirm. Povi
las Petraitis, VI. šimoįiūnas -įš 
L:et. Bendruomenės, ir Juozas 

rad:jo valandėlės vardu.
■ Apie Leoną visi kalbėjo kaip

I? * draugišką, ramaus būdo, vi-.
sados su linksma šypsena, žmo-M

;Leonas atvažiavo iš Lietuvos
Į Chicagą būdamas apie 17 rrie-

Rugsėjo 28 .dieną sulaukęs Į tų, rūpinosi savo ateičia, pra- 
86 metų mirė :Lebhas Schultz’ąs, dėjo lankyti vakarines mokyfc- 
dideliam' liūdesyje 'palikdamas Tas, priklausė draugijoms Įir 
tmoną Elzbieta,' dukrą yEleano- ■ chorams.
gą AlęCąmbell ir vaikaičius — Buvo batsiuvys kelis metus, 
ihristv -ir Jimmv o gavęs praktikos, nusipirko

.Gięnę^ ,l&90 hiatais Lietuvoj, 
Pagąrdžių k.-> Sedos vaisė., .Ma- 
JęĮkių apskr. 1 •

M*- . f “

Spąlip.3 diępą už-velionį buvo 
[aikytos gedulingos ųiišios §v.' 
Carimierp 'bažnyčioj, kurias at-1 
iaša\o prelatas J. (Kučingis.

Pamaldų nrretu giedojo sol. R; 
Jabšys ir .sol. Birutė Dabšienė. 
Palaidotas Holy Cross kapinėse, 
paskutines laidojimo maldas prie 
iupbės sukalbėjo kun. Ališaus
kas, dalyvaujant gaųąiam bū-1 
ciui giminių ir draugų. '

Atsisveikinimo žodį tarė Am.)Amerikos žemėje!

■ T\ r

- -Leonas Schultz '

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ji namu 
pankoly reikalus visos mu 
<u apylinkės Dėkojame 

! Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą Mes nore- 
tume būti Jums naudingi 
ir htenyje
SnKjiioi apdraustos iki 

$40,000
t 2657 W. 69 STREET 

Chicago, IL 6u6x9 
Tel. 925-7400

8929 SO. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455

T*i 598-9400 f

AH accounts com
pounded daily — 
Passbook Savinas, 

paid Quarterly.

4

stovai specialiai nori diskutuoti 
su tautybių atstovais tiek JAV-" 
Sovietų santykius, tiek žmogaus 
teisių '.klausimus^ tiek Bieigrado 
.reikalus. ■ Ambasadorius Swank 
(ilgą laiką buvęs’ JAV diploma
tinėje .'.tarnyboje ir išėjęs pensi
jon ambasadoriaus laipsniu) pa 
tikino, jog ir t lapkričio 10 d. 
asamblėją tautybių atstovai bus

Pirm. Paul Masilionis pradėjo 
susirinkimų, sveikino narius, 
gausiai susirinkusius ir prane
šė, kad yra mirus klubo narė 
Eva Ramošauskas. Gėlės buvo 
parūpinta klubo. Ji buvo pagerb 
ta atsistojimu, vienos minutės 
tyla, o šeimai išreikšta gili užuo 
jauta.

Raštininkės protokolas skai- 7 
tylas ir valdybos narių raportai 
vienbalsiai priimti.

Komisijos raporto nebuvo. ! 
Vaišes apsiėmė paruošti J. Po- 
vilaitienė ir K. Stukienė. Sekan^ 
tis klubo priešmetinis susirin-: 
kimas įvyks lapkričio 27 dieną 
aukščiau minėtoje salėje. Vė- f 
liau buvo vaišės ir mielas pokal
bis,, buvo pasveikintas pirmi
ninkas su jo gimtadienio proga 
ir sugiedota Happv Birthdav.

i " r . "'
Rožė Didrgalvis, koresp.

Quick *N’ Easy Caramel Apples į

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
• ‘ » g v*- - - i * -- * — * * *

DAIMID
4605-07 So- HERMITAGE AVENUE

Ten: YArdi 7-1741 -1742

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

I

batų krautuve, kuria turėjo 
daug metų ir sėkmingai veįr- 
4ėsi5

Jis labai mėgo “Naujienas”, 
tkurias užs;prenumeravo nūo 
pat pirmos laidos, rodos, 1914 
,m.

Leonas ir Elzbieta laimingai 
šventė jų 60 mėtų vedybų su
kaktį š. m. liepos mėnesį. '

Po laidotuvių visi dalyviai bu 
vo pakviesti į Tautinius namus 

‘pietų.
I Mielas Leo,

M
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO. ILLINOIS 60632 
PHONE 254.4470

1 Yca> vines 
Certificate

(Minimum $5,000).

inimai
Iz. įj.

-

i

&
i

34 FW & Ms?

Falling leaves, football and apple picking time are signs to 
remind us that autumn is here. And while the advent of the 
apple season triggers thoughts of homemade pies, cobblers, 
applesauce and cider, for many it’s the crisp, juicy eating apple 
tucked inside some chewy caramel that calls to mind the 
fondest memories. -

And now there’s a quick <n* easy way to make caramel 
apples. . • with Wrappies caramel sheets from Kraft. This new 
method calls for stretching a round sheet of caramel over an 
apple, overlapping snugly to cover, inserting the stick and 
baking for five minutes. No mess, no fuss. And easy enough 
for even young children to help.

Every thing needed (except the apples) to make six caramel 
apples comes right in the package. Wrappies sheets can also be 
Used one at a time, storing unused discs in an airtight container. 
During autumn, they'll be in the produce section of your 
favorite store as well as on the candy shelves. And don’t forget 
to check the package for other ways to use these great apple 
put-ons. *

Easy Caramel Apples ’
Grapples caramel sheets Chopped nuts \
Medium-size apples, _ w \ ______

washed, dried -. - * “7
Use caramel sheets to prepare caramel apples according to 

package directions. After removing from oven, immediately 
remove paper and roll in nuts, pressing lightly. If caramel 
apples cool too quickly and lose stickiness, return to oven 
1 to 2 minutes to soften. Serve or store on paper liners in a 
cool, dry place. No need to refrigerate. - « s į'

liinU; Medium-size apples are about 3 per pound. Raisins, 
granola-type cereal, marshmallows or chocolate

’ . ‘ > chips may be substituted for nuts*

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NĄKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE,

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

TKVAS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

1410 So. 50th Ayev Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBIUAMS PASTATYTI

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
OireKtorią 
Ąssociacijos

BUTKUS - VAS ATTIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, £11. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArda 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpnblic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VL vinia 7-6673
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, 974-4416

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALsTED STREET Phone: Y Aidi 7-1M1
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i piknike, ji Įteikė penkinę jų pa-
TRUMPAI I raniai Dėkui-i n u m r m i. _ Standard Fed Taupymo ir

Skolinimo b-ves centre, 4192 
* Archer Avė., ir Garfield R:djgc

I ietuvos Gen. konsule Juzė skyriuje, 6111 Archer Avė., Vė
linių bei Halloween šventės pro
ga, spalio 29 d. nuo 9 vai. ryto 
iki vidudienio apylinkės vaikus 
sutiks pasakų šokėjai ir įteiks 
dovanėles, kad jie gražiai elg
tųsi ir nedarytų kaimynams ne 
malonumų.

— Anglijos Britanijos Lietu
vių Klubas suruošė tradicinį 
rudens balių su kultūrine pro

grama, kurioje dalyvavo rašyt.
Aloyzas Baronas bei klubo na
riai savo kalbomis ir svečiams 
suteiktais įvairumais. Klubo 
valdyba sudaro: Vladas Paliu- 
lionis — pirm., Anatolijus La
kas — vicepirm. ir kultūrinių 
reikalų vadovas, K. jRožans- 
kas ir Stf. Kaulėnienė — sekr., 

[Jonas Jakubka — ižd., Just. Ši- 
,______ ; — ryšiams, A. Kurie-
I nė, S. Šidlauskienė ir P. Rumšą 

parengimams.

Dai’'vardienė ir Kinijos konsu
las pasakys kalbas Pavergtų tau 
tų kongreso bankete šeštadienį, 
spal o 22 d., 7 vai. vak. Sheraton 
viešbutyje, 505 No. Michigan

— J. Bitneris, LaSalle, Que., 
Canada, iš anksto be raginimo 
pratęsė prenumeratą, o savo ge
rus linkėjimus atlydėjo $10 au
ka Naujienų paramai. Montrea-i 
lio tautietis užsisakė Naujienas 
vieneriems metams ir atsiuntė 
penkine jų paramai, bet pavar
dės prašė neskelbti. Po $4 at
siuntė: Augustas Orentas iš Oak 
Lawn, Ill., ir ponia Veronika. 
Novickį iš Niles, Mich. Dėkui! 
visiems. !

— Našlių, Našliukių ir Pa- dlauskas 
vienių klubas paskyrė Naujienų Į 
paramai $25 ir juos įteikė per’ 
Rožę Didžgalvienę. Klubas j 
švenčia 25 metų veiklos sukak
tį ir ta proga šį sekmadieni, spa
lio 23 d., 4 vai. popiet ruošia

Nauji leidiniai
Brunonas Bušackis, Badvila-

Tipiškas Naujosios Zelandijos vaizdelis

-0- Jaunosios šaulės sesulės 
Verutė, Našlutė ir Teresė Bilita- 
vičiūtės š. m. spalio, mėn. 23 d. 
dainuos šaulių namuose, raino- 
vėnų, birutininkių ir šaulių ręn- 

! giamoje žurnalui Karys parem
ti kavutėje.

REAL ESTATE

banketą Polonia salėje. Svei- Į Juodasis, Biografija. Deveniu kad Lietuva gal paskutinį kar- su kuriuo artimai teko
kindami sukakties P[o.ga, dėko-ĮKultūrinio Fondo leidinys No l? savo istorijoj yra pašaukta
jam už auką valdybai ir visiems 
to klubo nariams.

— Ponia Mary Leppa iš Gage 
Parko apylinkės savo socialu
mu ir elgsena yra mielai lau
kiama privačiuose pobūviuose 
bei organizacijų sueigose. Ne
galėdama dalyvauti Naujienų

1. Viršelis daH. V. Igno (me- epochinės reikšmės europiš 
džio raižinys). Spaudė M, Mor.kam uždaviniui

sky-

Marquette Parko Lietuvių Namu 
savininku draugijos narių- susirinki
mas bus spalio 21 d., penktadieni, 
7:0 vai. vak. parapijos salėje, 6820 
So. Washtenaw Ave. Yra svarbiu rei
kalų aptarti. Yra pakviestas paskai
tininkas. Todėl laukiame. gausaus 
dalyvavimo. Stasys Patlaba

kūno spaustuvė, Chicagoje 1977 
m. Leidinys iliustruotas. De
dikuotas — išvežtiems, dingu
sioms, pasigendamiems, pra
žudytiems. 263 psl.

Veikalas suskirstytas
riais: I Mikalojaus Radvilos 
Juodojo jaunystė. II Mikalo
jus Juodasis — kunigaikštis. 
III. Radvila Juodasis — kanc
leris. IV. Juodasis riteris Bal
tijos avangarde. V. Despera- 
tiškasai Europos pylimo staty
tojas. Baigiamasis žodis. Rad-

Šio savo tau
tinio ir europinio uždavinic 
supratimo šviesoje Radvila 
Juodasis iškyla visoj savo di
dybėj. Tikras Lietuvos patrio
tas, lenkų atžvilgiu separatis
tas ir protestantiško ekume
nizmo bei federalizmo šalinin
kas pastangose bendradarbiau 
ti su šiaurės kaimynais buvo 
didelės politinės nuojautos to
li numatantis politinis geni
jus” (psl, 177).

L

Išleista knygą tenka skaityti 
vienu žymiausiu istoriniu vei-

susi
durti Radvilui Juodajam.

Knyga gaunama sekančiu 
adresu, prisiuntus 5 dol.: Jo
nas Palšis, 5718 So. Richmond 
St. Chicagor ILL 60629.

* - V AVZ4-LVA iv A A A JL A U V A

vilų geneologija. Bibliografija ka]U) parašytu pokariniame
Veikalo minti nusako7 auto- laikotarpyje, kuriame autorius

riauš žodžiai: “Didysis Lietu- 
vos kancleris Radvila jautė

Brangenybiu pardavėjas 
užkastas Portorike

San Juan, ’ Portoriko. New 
Yorko brangenybių pardavėjas 
Abraham šafįzade išėjo iš namų 
savo brangenybių pardavinėti, 
bet namo nebegrįžo. Jis dažnai 
išvažiuodavo ilgesnėm ir užtruk 
davo. Bet šį kartų dingo ne tik 
Šafizadė, bet ir jo vežiojamos 
brangenybės. Praeitą pirmadie
ni . Portorike- atkasti keturi ka
pai,. o. viename jų rastas Šafizar 
dės luvonas. ■ • . J.

Nustatyta, kad jis mirė nuo 
(smūgio į galvą; Dabar policija

visai kitoje -> šviesoje svarsto: 
lietuvių tautos dramatinį lūžį, 
vykusį viduramžių ir naujųjų 
amžių sąvartoje. Autorius pri
silaiko griežtai'mokslinio me
todo ir Radvilo Juodojo vei-)norį nustatyti;-kur galėtų būti 
klą nagrinėja ne vien D. L. K.' 
ir Lenkijos tuolaikinės istori
jos rėmuose, bet tolygiai duo
da Vak. Europos istorinį foną, f kad policija jau-turi siūlo galą

jo brangenybės, o vėliau galės 
išaiškinti, kas galėjo jį užmušti 
ir slaptai palaidoti. Tvirtinama^

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

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

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinn; laivų kelio-' 

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apšilankymui Amerikoje ir teikiam? infor- 
macijas visais kelionių reikalais.

• 10 dienų ekskursija į šv. Žemę ir Graikiją lapkričio 11—21 d. Kaina 
$1,174. Vadovaus Algirdas Brazis.

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

2608 Wert 6Mk St, Chicago, HL 6062S • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas aeros rOfiet įvairių prekių, .

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ.

NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį gerbiant pirmojo 
Amenzoc neturtu <nenri*čio steigėjus bei lietuviško* ipaudo* ptanu- 
aus Ir atliekant būtinu pareiga* aužtnam lietuvybė* ifilHimti skel
biamu Nanjienu platinimo vaju*.

<AUJHNOS tvirtai stori Ir kovoja Lietuva* t lletrrfi iairr*.
seidaum* ir necdėdaMo* į tandAriua tu okupantalf ar ji IfaHo- 
tiniala. ,

NAUJIENOS palaiko ritu lietuviu destokratine* grupe*, ją bendra* InttttB- 
dju ir remia vizų lietuviu bendruochu darbu* bei tikilua.

NAUJIENOS atstovauja tyliąja lietuviu daugumą Kais pasimetimo, vsto- 
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie-

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2M1 W. 69th St., Chicigo, III. 30629. — T*I. WA 5-273/
3333 S«. Halstri W, Chlciųe, HL 40603. — T*L 254432* __

LIETUVOS AIDAI

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajatu komisija Jubiliejinių metų proga 
stelbdama platinimo rijų kreipiasi Į 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 lie
tuviškų reikalų renesaasa.
KMNUOJA: Chicago]* Ir Kanadoj, matam* — S30.06, povai matų — FILM, 

trim* mėn. — M-50, vienam min, 33.00. Kito** JAV vl*to** m«fam* 
— 326.00, pu**( m*ty — 314.00, stonam mėn. — 32-50. Užal*nlu»> 
*» — 331.00 matam*. 3v*lp*žlnlmv| *FvnžIam* aavNty aamakamaL

Prašoma naudoti žemiau eaanfl# atkarpą.

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 
Chicago, HL 60608

□ SlUDČiM SoL Naujieną prenvmeratdf luhflkJfcJo

Q Vajaus proga praiau siųsti N*ujiena« dvi savaite* susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimą.

PAVARO* IR VARDAS ___________________ ____________ .

ADRESAS

IW1 Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Sešt. 3:00 - 10:00 v. v.. 4 106.3 FM 
Veda K. BRAZDZlONYTj|{

2646 W. 71 $t Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

BALZEKAS MOTOR’S 1 ’
4030 Archer Ave., TeL VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvis

Volare Premier Coupe

į Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir

! Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau.
(Vartotos mašinos — urmo kainomis)

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

4 Aa. Jono Bertašiaus 2 me
tų mirties sukakčiai paminėti 
už velionio sielą bus atnašauja
mos šv. Mišios Tėvų Jėzuitų ko
plyčioje spalio 23 d., sekmadie
ni, 12 vai. Po mišių bus šventi
namas paminklas Lietuvių Tau
tinių kapinių 26-ine bloke. Pra
šome gimines, draugus ir arti
muosius prisiminti jį maldose 
ir dalyvauti paminklo šventini
me. Liūdinti šeima,

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ŪR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOK ĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

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

>> Spalio mėn. 23 dieną, sek
madienį, 4 vai. p. p. Tautinių 
Namų patalpose 6422 So. Kedzie 
Avė. įvyks Šv. Kazimiero Kapi
nių Sklypų Savininkų Draugi
jos rengiamas 1b metų veiklos 
paminėjimas grąžinant tautines 
tradicijas Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse, Trumpa progra
ma, pietūs ir pasilinksminimas. 
Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti. Rezervacijoms kreip
tis i Balio Brazdžionio prekybą, 
2646 W. 71 st St., tel 778-5374.

. (Pr.)

LABAI ERDVUS 2 aukštu murinu 
(2 po 6). Geros pajamos, nauji kili
mai, 2' masinu 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 Tax 
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Tauragės klubo metinis 
banketas įvyks š. m. lapkričio 
5 d., šeštadienį, 7 vai. vak. šau
lių namuose, 2417 West 43 St. 
Bus programa, šalta ir šilta va
karienė. Gros Ramonio orkes
tras, Įėjimas 8 dol. _Rezervaci
joms telef. 476-8417 arba 523- 
4465. (Pr.)

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda. — INSURANCE 

BUTU NUOMAVIMAS — parenham 
' . nuomininkų*

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

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

MACHINIST
♦ Muz. A. Jurgutis duoda 

privačias piano pamokas. Skarn 
binti rytais. Tel. 471-0985. (PL)

♦ šakių klubo bilietus dėl 
spalio 22 d. banketo nori Įsigy
ti arba vietas"rezervuoti, prašep 
mi skambinti tiri; 376^9426., (.Pr,)_

HONING MACHINE 
SUNNEN SET UP & OPERATE

Grind Rite Grinding & Mfg.

— 679-0900 ...... ■ .
6420 North Hamlin. Chicago

Illinois Lietuvių Organiza
cijų Centras 1977 in, spalio 29 d, 
7 vai. vak. Šy, Antano parapi
jos salėje, lpd6 Š. 49 Court Ci
cero, rengia D. L. ,K. ALGIRDO 
600 metų ir dr. -JONO BASANA- 
čiaus 50 metų mirties sukaktu
vių minėjimą. Paskaitos: - ’ 

} I)> L' K. ALGIRDAS — L Se
rapinas.

DR. JONAS BASANAVIČIUS 
— dr. Pąlaitis.? ..

Programoje solistas Algirdas 
Brazis, šokiams gros Ramono 
orkestras, šalta — šilta vaka
rienė, i ' -5

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

■ ‘Experienced ’ ‘
MACHINIST WANTED 
Top pay for right man.

R. M. MANUFACTURING CO 
286-6066 z

WANTED FOLDEROPERATOR
SET UP AND FEEDER L ' 

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

suburb location.
‘ CALL MR.-CURREY, 449-2800 |

Between 9 AM and 4 PM

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

INTERSPACE 
CONSTRUCTION CO.

STRUCTURAL STEEL 
WORKING FOREMAN

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

ma

Tel. 238-5555.

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

(Pr.)

AR JAU PASIBARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

IMKITE BE BAIMĖS
10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 

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

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
dernus namas ir ekstra didelis 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 muro 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.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, I 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai 
'"‘KLAUDIJUS PUMPUTIS -

4358 So. Washtenaw Ava* 
Tai. 927-8559

. — -—
.■ 4 • •• ‘ .v

< b R m ■ 11 6' -n
tt—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai 398 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas ^^ponainlnkatm 
- - Kreiptis

4645 50. ASHLAND AVĖ. 
.• 52M775

LAIKRODŽIAI fr BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas * 
2646 WEST 69th STREET

T»!*f.: REpubllc 7-1941 
i ■ i .; —f

*
M. il MK US 

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7458 
Taip pat daromi vertimai, litrinių 
^kvietimai, pildomi pHlatybt* pra
šymai ir kitokį blankai

4

Siuntiniai į Lietuvą - 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 
Chicapo, IN. 60632. T*L YA 7-5980

BEST THINGS IN LIFE

[ jit Frank Zapolla

GA 4-8654

•Tirt Tit*

IMtUlAMCt

* Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo koD> 
iron ta ei jos, nors dabar daug 
kas non Įvesti madą, kad ben> 
dradarbiavimos su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ...

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos t oi era n tų ir palikti 
jvairių tipų bendradarhiautojus 
visižkoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
toju*. ■ I L-

Su legališkotnis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma *Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina 83.. Su legališko- 
mis formomis — 33.50. .

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

Only you 
can

PLEASE
BE

CAREFUL!

State farm Ute Insurance Company

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vierdaieH 
lMzrr| tatiUnlnkp į 

Ghim<o>

NORMANĄ
URŠTEINĄ

1&5 North W*h**h Avwme

(įstaiga*) ir
677-84A9

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI ’ 
NAUJIENAS

MAUJMMor, C0ICAM a, ILL— Friday, October 21, 197Į

f




