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I IZRAELI
Suvažiavimo metu išrinktoji■ 

uauja Amerikos Lietuvių Tary
bos valdyba savo posėdyje 1977. 
m. lakričio 1 d. pasiskirstė. pa
reigomis :
Pirminjnkas

vicepirmininkai:. .T ė o.doras . kongreso komitetui apie planus

Burns pareiškimas 
pakėlė dolerį

WASHINGTON, D. C. Fede
ralinio Rėzerso Banko pirminin- 

’ : ko Arthur Burns pareiškimas
- r - ; kongreso komitetui apie planus

Blinstrųbas, Povilas Dargis, dr. j tvarkyti bankio reikalus tuojau 
Leonas Kriaučeliūhas, dr. VIa-1 pakėlė dolerio vertę Prancūzijo 
das šunaitis, dr. Kazys šiliaus- jeir Anglijoje. Užteko britų ban 
kas, dr. Jonas Valaitis; jkininkams patirti apie ameri-

sekretorius —kun. Adolfas;’kięciiį planus dolerio vertei pa- 
Stašys; ijdininkas Juozas Sko-^ ^dinti, jo vertė pradėjo kilti, 
rubskas, finansų sekretorius Eu Tuojau po jo pareiškimo, dolerio 
genijus Smilgys, protokolų sek
retorius Grožvydas Lazauskas;

valdybos nariai: Stanley Bal
zekas, jr., Ofelija Rarskętytė 
Petras Bučas, Julius Pakaika, 
Jonas Talandis, Emilija Vilimai 
te; : '■ . . į.-. _

ALT- atstovas Washingtone — Jmonėsįgyvendinant.
dr. Jonąs Genys^ ;'
; reikalų vedėja —- Irena Blins 
trubienė, informacijai, —. kųn.

vertė padidėjo. Prancūzai ir bri 
taiJpdžįšta" amerikiečius ir jais 
pasitiki. Tuo tarpu Šveicarijos ir 
Vakarų Vokietijos rinkoje dole
ris pasiliko toks pats, koks buvo 
užvakar., šveicarai nesitenkina 
pareiškimu, ibet nori "pamatyti 
prezidento Burns paskelbtas prie

Traukia teisman už 
permoketusYpinigus

sūsiteTU su .Mėlchiorii i. 
. . _ - ? . Javieru. ir jo žmona Vincenta,

rūpestingai ^teaukė juos teisman už negrą 
v - .. ^-1ninima' $999,'G(X)’.OO. Bankas

sĮų jr^ry^^d^ns^įįoa^ jie^/permušti - ti&stantį 
nūs Vilniu|ė Amerikos: Rietuvių ęjoierįą, bet- tarnautojas ipadarė 
Taryba Telegramas klaidą ir persiuntė visą milijoną

JAV y pr^^tui ;Carferiųi..paaiškėjo, kad pi- 
^f^cijos B^gra^-xpir-. cgjgaj į'ąu išleisti. Bankas išaiš-

ir Goldbergui E;
•'&yšiumW^r 
vedama aiži j a įdėl i žmogaus tei

'.4 . k . -‘.a ' 'v , l**į*<*d lolClO’VA.

įhinįųk.ui Arthur GoldbęrguŲ-dė įstotymaš liepia sveti-
kodama už žmogaus £y- ^^ngusrWusi^n 
nimaįr; pi^y<fctoą, ;kad /gĮntųf ■ ' -
ne .'vien’ Afrikos žinomų-teises,: 
bet J ir kolonija paverstos. Lietu
vos gyventojų teises, o taip pat,7

* rr-. y j " -• -J K r, AV7 tTA-4 KJ W1AA.4KZ A4A - »

kad žitiių ’tautų- teisęlaisvę vyigy. nusinešė advokatai.

žmogui 
-Jįąžihti juos • savininkui. Filipi- 
. mečiai.. kurie. šio įstatymo ne- 
dtinojo, pątįaa^ klientam tuos pi-, 
nigus išleisti. Stambią sumą pi

bei pasisakytų už daugumos, 
valdžią ne vien Pietų Amerikoje 
bet ir ? užgrobtose Europos .vals 
tybėSė,' kaip Lietuva.

Altos vadovybė Kanados 
ž suvažiavimą - - .l.

Amerikos lietuvių ; Tarybos 
pirm. dr. Kazys Bobelis ir-sek- 
retorius kun. Adolfas StaŠys spa 
Ik) 28-29 dieną buvo išskrido j 
Torontą, kur dalyvavo Kanados 
Lietuvių Bendruomenės suvažia | naskėlbta. bet didelės Toledo, 
vime. perdavė Amerikos Lietų-1 Ohio, Lamb bendrovės pirminin 
vių ’tarybos sveikinimus, pa-|kas tai patyręs iš aukšto rusų 
brėždami, kad visi jungtinėmis pareigūno, 
jėgomis turime dirbti siekdami  
Lietuvai laisvės.
Dr. K. Bobelis .

Rusai pirks daugiau 
' Amerikoje javų

NEW YORK, N.- Y. — Iš Mas 
kvos šrįžęs biznierius Edmard 
Lamb pareiškė, kad sovietų val
džia yra nutarusi pirkti didoką 
kiekį Amerikos javų nes jų 
derlius nebuvo toks, kokio jie ti 
kėjosi. ši žinia oficialiai dar ne-

Kape apskr. 
gydytojų prezidentės

Katie Apskrities gydytojų są 
junga' spalio 12 d. savo prezi
dentu išrinko dr. Kazį Bobelį.' 
Kane apskritis yra viena iš dvie 
jų’- plačių didžiausių apskričių: 
Illinois valstijoje. Tos apskrities 
medikų organizacijai priklauso 
349 gydytojai. Pihnas atsistiki- 
mas, kad lietuvis būtų išrinktas 
šios organizacijos prezidentu.

ALTos Infprinacijos

šalta*, vėjuotas
Saulė teka 6:34, iždiUšl 4:34

PREZIDENTAS CARTERIS NORI IŠVENGTI 
NAUJŲ KARO VEIKSMŲ LIBANE

Pataria greičiau šaukti Ženevos konferenciją, 
aptarti Artimųjų Rytų taikos problemas

WASHINGTON, D. C. — Toks smarkus Izraelio aviacijos ir 
artilerijos smūgis Libane esantiems palestiniečių centrams iš
gąsdino Artimųjų Rytų valdovus ir karo vadus. Niekas nemanė, 
kad Izraelio vyriausybė kirs tokius smarkius smūgius Libane 
sutrauktum k?ro jėgom. Izraelio aviacija naudojo galingas bom
bas, iškeliančias į padanges kiekvieną pasirinktą namą. Sprogu
sios bombos paliko 10 metrų duobes. Palestiniečių centrai labai 
nukentėjo, o'buvo sužeistas didokas žmonių skaičius. Apskaičiuo
jama, kad užmuštų skaičius gali būti dar didesnis, negu iki šio 
meto paskelbta.

Olandai pašovė du 
vokiečių teroristus

AMSTERDAMAS, Olandija.— 
Olandijos policija pašovė du vo
kiečius teroristus, neseniai at-

Stanley Balzekas, Jr. (kairėj) sveikinasi su senatorium Richard Daley, Mrs. Michael Bilandx, ir Mayor Bi-ąndic bpo-i>^iii« ir bA«i«1an<stn?inc Alan 
atidaryme -naujo Chicago Public Library kultūrinio centro. St. Balzekas yra Chicago Public Library Board of- x

Mayor Bilandic ir Įoibnona lanko visus kjusti policijai ir atsišaudė, ir** iltį i x ar
Jiems pavyko sužeisti tris Ams 
terdamo policininkus, bet žaiz
dos buvo paviršutinės. Sužeistie 
ji buyo nugabenti į ligininę, su 
teikta ^irmpji pagalba,_ o vėliau

/pirkti keturias
v . . . kięčiais? Jie' sunkiau' sužeisti,

anksčiau prieš pradedant -afr juos : gandai
. , _ . . . . -naiijiM88 derybas tarp Jungti.neskelbia suimtų vokiečių vardų-,

. MASKVA, Rusija. — Sovietų kariuomenės generolas Piotr ! niŲ. Valstybių Prezidento Car- i išaiškinti jaunų vo-
Grigoręnka, atleistas iš kariuomenės, laikytas kalėjimuose, psir f ler,f.*^r Ira"^ Mohani’Į kiečių draugus ir kitus ryšius.

:chiatririėse ligoninėse, ir pagaliau paleistas, kelis metus prašė, 
sovietų valdžią leisti jam išvažiuoti į užsienį. Praeitą ketvirta
dienį pasų skyrius 70 metų amžiaus buvusiam sovietų karo Vadui 
pranešė, kad jis gali gauti reikalingus ddkumentus išvažiuoti, 
į-Ameriką. Užsienin galės išvažiuoti ne tik pats generolas, bet ir 
jo žmona Zinaida. Grigorenka nori atvykti į Ameriką ir pama
tyti savo posūnį Arifrej Andrejų, kuris jau nuo 1975 metų gy
vena Long Island mieste.

Gavo leidimą tik
dešimčiai dienų

Directors nerys ir komiteto pirmininkas. Taip pat, jis priklausė komitetui, kuris rūpinosi restauruoti tą 90 dlJOje. Teroristai nenorėjo pa
metu pastatą ir suteikti jam dabartinę gražią teuttūros centro išvaizdą, f*—— •- - » -
kultūrinius renginius Čikagoje, ir labai rūpinasi Ipaska.inti etnines grupes rūpintis savo kultūros studijomis ir 

t? ’ progra nonas. -

VAKARU VOKIETIJA 
PATENKINA IRANĄ

9.
Jis nori paaiškinti amerikiečiams, ko disidentai ?nes j^aines’ 5 dienas

siekia pačioje Sovietu Sąjungoje ,

Grigorenka, atleistas iš kariuomenės, laikytas kalėjimuose, psi-Ų. •\ , med Rėza Panlevi.

SOVIETŲ gen. — Grigoren- LONDONAS, 
kos šeima gavo leidimą pabūti dento, 
Amerikoje tiktai dešimt dienų.) 
Praėjus tam laikui, jie vėl turės 
išvažiuoti. Grigorenka nori pa
aiškinti amerikiečiams, kas yra 
sovietų disidentai. Jis pats sa
ve skaito disidentu, bet jis pri
pažįsta pagrindines Sovietų Są 
jungos teises Rusijos disidentai 
nėra joki maištininkai. Jie pri
pažino ankstyvesnes konstituci
jas, pripažįsta ir dabartinę Brež 
nevo konstituciją. Jie tik nori, 
kad sovietų valdžios taikytų so
vietu konstitucijose nurodytus 
dėsnius. Gen. Grigorenka tama 
vo sovietų kariuomenėje, buvo 
vokiečių ir japonų frontuose, dės 
tė Frunzės karo mokykloje, o vė 

jliau buvo pasiųstas į Kinijos pa 
1_KOj sienį. Ten jis pirmą kartą susi-

ARGENTINOJE DINGO 
65 ŠPĄŪDOS ATSTOVAI

BUENOS AIRES. — penkta
dienio ansktų rytą paleistas į 
laisvę Associated Press biuro 
Buenos .Aires miesto žinių die-j su pasienį saugojančiais 
rtinis redaktorius OsCat Ser- Į gaug.umiečiais, o vėliau buvo pa- 
rat, 45, buvo Argentinos P<d’-J šalintas iš kariuomenės, kai pa
či jos areštuotas ir per 18 va-1 ^*1*^ kad Krymo totoriai 

surištomis grąžinti į savo žemss.landų išlaikytas : 
rankomis ir užrištotnis aki
mis. Serrat Assoęated Press tar 
nauja nuo 1963 metų.

Pereitais 4 metais ten be ži
nios dingo 65 žurnalistai.

TRAUKINIO NELAIMĖJ 
1 ŽUVO, 32 SUŽEISTI 
PENSACOLA, Fla. - 

1,000 žmonių, pabėgusių nuo

tari
I nuodingo dujų debesio, kilu 
šio iš vagono-tanko,traukiniui 
išėjus iš bėgių, leista grįžti į sa
vo namus Pensakoloje. Nelai
mėje vienas asmuo žuvo. 32 
buvo sužeisti. Tai buvo 30-sis 
traukinio išbėgimas iš geležin
kelio bėgių Louisville ir ’'Ne

Apiejshville R.R. ruože 34 mėnesių 
laikotarpyje.

Tūkstančiai disidentų 
rusų beprotnamiuose

- Sovietų disi-
kuris pirmas pranešė

Savo pas
kutiniuoju : $9 bilijonų pirki
niu Vakarų Vokietija pasida
ro pirmoji Irano atominės tech 
nologijos- aprūpintoja.

Daktaras nemokėjo 
' rašyti receptu

. SPRINGFIELD, UI. — Regis 
tracijos kamisijonierius John 
Anderson uždraudė Dr. Gerai E. 
McCabe, dirbančiam 300 N. As
hland ofise, verstis medicinos

I apie lietuvių jaunimo Vilniui praktika. Nustatyta, kad į vais 
riaušes prieš sovietų okupaci-|fus jis įdėdavo nepaprastai dide 
jąją, šaukdami “Rusai, lauk iš ]es narkotikų kiekius. Praeitą 
Lietuvos!’ Aleksandras Podra-jsavaitę paaiškėjo, kad vienas 
binek, pasireiškęs kovotojas^[ “gydytojas” New Yorko prie- 
už žmonių teises Sovietijoje,-miestyje darė operacijas, visai 
savo į Vakarus slaptai persių
stoj knygoj pavadintoje “Bau
džiamoji Medicina”, praneša, 
kad mažiausiai tūkstantis po- 
litiniii kalinių Sovietų Sąjun
goje yra kankinami dvylikoje 
specialiai įrengtuose bėprotna 
miuose ir dar didesni skaičiai 
psichiatrinėse ligoninėse.

“Baudžiamoji medicina” va' Amerikos 
dinama, kuomet vienas svei-' jūroje, 
kas politinis kalinys uždaro-j 
mas su dešimtimi tikrų bepro-. 1 _ „
čių vienoje kameroje. 1 išrinktas John Koch.

Kankinimo priemonės daž- 
, niausiai vartojamos sekan
čios:

Kalinys tampriai įvynioja- 
mas į lininės drobt-s vystyklus. 
Išdžiūdami tie bandažai susi
traukia, ir kankinamasis nebe
ištverdamas spaudimo kančių, 
pradeda rėkti - šaukti. Kai ku-^ 
ric kaliniai tuo būdu kankina-, 
mi kiekvieną dieną po 2 valan. ir negali vaikščioti”, sako Po- 
das per du mėnesius. j drabinėk. Skausmą nebetver-

Prievartos "gydymui" varto damas kankinys prisipažįsta

neturėdamas reikalingo leidimo 
Paaiškėjo, kad jis net medicinos 
mokyklos nebuvo baigęs ir ver
tėsi visai kitu amatu, bet suge
bėjo atlikti kelias operacijas. 
Apie ligonių operavimą jis bu
vo daug skaitęs.

Olandai nenori leisti vokiečiams 
teroristams įsigalėti Olandijos 
miestuose.

Izraelio premjerui 
sumažino algą

JERUZALĖ, Televivaš. — An 
glijos darbo vyriausybė, pagerė 
jus' krašto ekonominėm sąlygom-, 
pakėlė karalienei Elzbietai algą 
iki $527,000 į metus, tuo tarpu 
Izraelio taupytojai sumažino 
premjero Menachem Begino al
gą iki 277- dolerių į į mėnesį. 
Darbiečių premjeras Rabin gau 
davo žymiai daugiau. Begino par 
tijos žmonės, patyrę, kad Rabin 
apgaudinėja Izraelio iždininką, 
iškėlė viešumon premjero laiko
mus pinigus New Yorke, išmetė 
premjerą iš valdžios ir pavarė 
darbiečius iš vyriausybės. O da
bartinis premjeras privalės strei 
kuojantiems darbininkams įro
dyti, *kad jis gali gyventi už ma
žesnę algą.

— Saigone komunistai laiko S 
piliečius, sulaikytus 

I

— NewYorko gubernatorium
Af-

Prezidentas Jimmy Carter ap
gailestavo, kad Artimuose Ry
tuose ir vėl pradėti prievartos 
veiksmai, nepaded:in+;,:>i.j iš
spręsti pačių pagrindinių taikos 
problemų. Prezidentas Carter 
pareiškė, kad reikia galimai grei 
čiau šaukt Ženevos konferenci
ją ir aptarti pačius pagrindinius 
taikos ^klausimus. Jeigu nepa
vyks susitarti dėl taikos, tai ga
li pasireikšti dar smarkesni prie 
vartos veiksmai. Prezidentas ra
gina visų .valstybių atsakingus 
atstovus ruošti-ženevo konfęren 
bijai ir ją netrukus pradėti.

Kąįras^Ėgiptas. Esu pasiruo
šęs ■vykti BetAut kad ir į į Jūsų 
-namus'—' knesetą,-pareiškė 
' prezidentas Sadatas, patyręs 
apie Izraelio aviacijos ir artile
rijos bombardavimą’-Libane. Pre 
zidentas Sadatas yra karys. Jam 
aišku, kad toks Libano pozicijų 
bombardavimas kaip jį bombar
davo išraelitai tai reiškia karą. 
Prezidentas Sadatas karo neno
ri. Jis yra įsitikinęs, kad taikos 
priemonėmis galima daugiau 
padaryti.

Buvo pasklidę gandai, kad ara 
bu valstybių vadai nevyksią į 
Ženevą ir svarbiausius klausi
mus bus pavesta nepatyrusiems 
žmonėms. Sadatas išsklaiė šią 
nuomonę. Jis nežinąs, ką kiti 
arabų vadai darysią, bet jis pats 
smerkia prievartą. Jis sutinka 
Izraelio parlamentui išdėstyti. 
Prezidentas Sadatas nori siekti 
taikos, kad jis pats asmeniškai 
yra pasiruošęs skristi į Ženevą, 
tartis su ginkluotais maištinin
kais, duoti reikiamus susitari
mus, kad būtų galima išvengti 
naujo karo. Sadatas mato, kad 
Izraelis turi galingą aviaciją, tu 
rj pakankamai ginklų, o arabams 
sunku pasipriešinimą organizuo 
ti.

Jeruzalė. Izraelis. — Izraelio 
premjeras .Menahem l^egin, pa
tyręs ' ir Sadato norą vykti bet 
kur, kad ir į Izraelio parlamen
tą ir pradėti pasitarimus taikai, 
tuojau pakvietė Egipto prezi
dentą tvykti į Izraelį ir tartis 
apie abiejų valstybių taikos pa
grindinius klausimus. Izraelio 
premjeras apgailestavo, kad Li
bano palestiniečių bazių bom
bardavimo metu nukentėjo nie
ko dėti civiliniai gyventojai. 
Bet jis pabrėžė, kad Izraelis ne
galės pakęsti provokacinių vei
ksmų.

Pietų Afrikoj suimti 
616 juodžių vadai

JOHANNESBURG, Pietų 
rika. — Pietų Afrikos vyriausy
bė, uždariusi juodžių redaguotą 
spaudą praeitą savaitę suėmė 
626 juodžių įtakingesnius vadus 
ir vadukus. Vyriausybė nenori 
leisti juodžiams ruošti krašte 
perversmo ir ardyti nustatytą 
tvarką. Pietų Afrikos juodžiai 
turi galimybę siekti mokslo ir 
lankyti universitetus. Mokslus 
baigusieji gauna įvairias atsakin 
gas valstybės tarnybas gali ei
ti į biznį ir dirbti pramonėje. 
Vietomis juodžiai boikotuoja 
mokslo įstaigas ir kalba apie re- 

jamas nervy vaisias “Haloperi turėjęs proto ligą ir prisižada voliuciją. Jie mano kad maištais 
dol”, nūn-1 kurie kankinamasis savo “Rusiktltmų” nahspakar galės daugiau pasiekti negu šviė to Johnsone žentas, laimėje rin 
Jgtnhą pMtliiuejaėtj drebulį tėti.... timu. <kimus.

X.

— dreba galva ir rankos.
Insulino smūgis. Didelėmis 

dozėmis įšvirkštas šis vaistas 
nuo cukrinės — Insulinas su
keliąs kūno temperatūrą iki 
40 laipsnių, o kankinamasis ken 
čia žiaurius skausmus.

“Negali sėdėti, negali gulėti

— Charles &- Robb, preziden-
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Pensininkų uždarbiai
WASHINGTON. — Prezi

dentas Carter nori pakelti 
uždarbio apribojimą Social* 
Security gaunantiems pensi 
uiuKams, Let nenori visS- 
kai nuimti, pasak Baltųjų 
Kuinu sekretorių Jody Po- 
\.en, nors r rezidentas neve 
tuv», jei Kongresas priims 
biaų, kurs pensininkams už 
daroio ribą visiškai paša
lins.

JŪS KLAUSIATE,
- MES ATSAKOME

KL. Pasakykite kada prasi
deda bazės periodas ir pašai
pu metai paga Illinois nedar
bo istatviua? R- Z.

ATS.J ūsų pašalpos suga yra 
nustatoma pagal jūsų uždar
bius kuriuos gavote bazės pe
riode.

Bazės. periodas susideda iš

federalinės agentūros; 10) be
darbiui būvu išmokėta arba 
bus išmokėta už atostogas; 
H) bedarbis gavęs Workmen’s 
kompensacijų už laikiną ne
darbingumą, liga arba didesnę 
negu bedarbio savai!, pašal
pos suma; 12) bedarbiui buvo 
pripažinta pašalpa už sav. 
už tą laikotarpi, kuriame jis 
dirbęs ,mažiau negu tris sa
vaites.

KJL. Pasakykite, ką bedar
bis turi atsinešti į Nedarbo įs
taigą su asvim, norėdamas 
gauti nedarbo pašalpą? Wj I.

ATS. Kai kreipsitės bedar
bio pašalpai gauti įstaigon, jūs 
turite su savim atsinešti: 1) 
indentifikacijos kortele, kurią 
jūs gavote iš Nedarbo įstaigos 
pirmojo apsilankymu metu; 2) 
bet kurias kitas formas, gau
tas pirmo vižlo metu.

KL. Pasakykite kaip apsau
goti bedarbio teises, kad ne
prarasčiau nedarbo pašal
pos? S. G. Gustuve Dore, 18 šimt. pranzūzy dail. GIMIMAS

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Tatars
(Tęsinys)

4. Kompartijos narių paleidimas iš kalėjimų.
Brželio 17 d. Paleckio ir Krėvės aktas dėl politinių 

kalinių paleidimo. ; ' , •
Spaudos parnešimai apie paleistųjų skaičių. Ber

želio 19 d. politkalinių pagerbimo susirinkimas: Venc
lovos, Pakarklio, Gedvilo kalbos: sukursime naują švie
sią Lietuvos liaudies respubliką.

5. ‘‘Liaudies vyriausybė” prieš sauvaliavimą.
Vilniaus miesto ir apskrities komendanto įsaky

mas. Spaudos pasisakymas. /

II. PRASIDEDA KOMPARTIJOS PERIODAS

1- Pirmąkart “Tegyvuoja Sovietų Socialistinė Lie
tuva”.

Kompartijos organizuota manifestacija birželio 24 
d. Kompartijos atsišaukimas, šumausko kalba: už savo 
laisvę viduje ir už savo laisvę prieš tuos, kurie kėsin
tųsi. į Lietuvos nepriklausomybę. LKP CK nario Latvio 
kalba: -Tegyvuoja Sovietų Socialistinė Lietuva. Geavno 
kalba: tegyvuoja nauja, graži Lietuva. Dekanozovas: 
išgirdome demonstruojant tautos valią; SSSR seka, 
kaip liaudis eina imti savo likimo Į savo rankas; tegy
vuoja SSSR — Lietuvos draugystė., šalin laisvosios L.e-

kalendorinių ketvirčių, į ku
riuos įeina nemažiau keturi ir 
nedaugiau 7-ni mėnesiai prieš 
jūsų pirmą teisėtą pareiškimo 
(claim) datą. Jūsų pašalpos 
metai prasideda su jūsų pir
ma teisėta pareiškimo data. 
Pažyrnėtna, kad pareiškimas'

Al'S. Kad apsaugotumėte sa 
vo teises į nedarbo pašalpą, 
jūs turite atvykti į bedarbių, įs
taigą reguliariai nustatytą die 
na ir valandą per visą laiką, 
kol esate bedarbis. 1) Jeigu 
jūs praleistumėte raporto die 

j na, atvykite artmiausią dieną 
Į neafė- 

. jote įstaigos nustatytu laiku, 
j 2) Jeigu jūs persikėlėle gyven-

DARBAS PRIEŠ

* 7 x i llctj cl l \ XkJL lt d 1 LLJL11 d Llol

laikomas teisėtu, jei jūs uždirj paaiškinkjte .kodėl 
bote reikalaujamą uždarbių ; 
sumą bazės periodo laikotar-J' 
pyje. dirbant apdraustame^ įj kitur, praneškite įstaigai sa- 
darbe. č

KL. Pasakykite koks bus 
mano bedarbio pašalpos dy
dis? T. S-

i ATS. Jūsų sav. pašalpos dy- 
<§s priklauso nuo ‘jūsų uždar
bių tame kalendoriaus ketvir- 
tjjerjūsų bazės periode, . ku
riameuždarbiai Jiuvo didžiau- 3 .......

Esu. krikščionis. Kataliku gi-, 
miau ir mirsiu. Per 80 amžiaus 
metų mačiau ir pergyvenau ir 
balto ir juodo. Statėme Ameri
koj bažnyčias, padėjome ir fau
kojome kuriančioms venuoli- 
joms. Pergyvenau šliupo gady
nės suaudrintus sūkurius. Gal 
tai.-buvo nemodernūs ir tamsūs 

įtaikai, o mes buvome atsilikę,

Atrodo gyvename ramų lai
kotarpį. Karas jau senai pasi- 
baigė.Bet mūsų tautiečių reika 
lingu pagalbos nemažėja.Ypač

jai ir rekomendavę ją skaityti. 
Ne tie herojai, kurie savo auto
ritetu ar įsigyvenusiu “kritiko” 
poaukščiu, tą knygą rekomenda-J __ _ _ 
vo skaityti visuomehei ir jauni- ’ dar daug jų yra anoj pusėj ge
niui. Benrai visus, o paskirai lezinės uždangos. Ten nėra kas 
kiekvieno prikištus prie tos kny rūpinasi skurstančiais. Ir dir- 
gos pirštus pasmerks ne tik iš-jbanteji ten nepalyginamai blo 
niekinta išeivija-plačiame pašau I gi a u aprūpinami, negu čia he
lyje, bet laisvę atgavusi tauta darbiai, p ką kalbėti apie 
ir jo< istorija. Ąteities tautos j tuos, kurie nustoja “šlovingo-, 
kartos pasakys {tek tos knygos sius“ partijos malonės. Ypatin-

vo naują adresą. 3) Jeigu jus 
esate atvykęs iš kitos valstijos, dirbome savo .gimtojo
jūs turite registruotis artimiau krašto nelaisvės jungo numeti-,

mui ir kiekviens, pagal savo iš-i ir jos kūrėjų bei pasidarbavu- gai didelį vargą vargsta ir ne-
_ 4 v jį t* • 4 i i • "i v • *v • f « • • i *

šioj darbo įstaigoj (Public Em 
ployment Office), pristatant 
turimus dokumentus, arba pra 
šykit informacijų apie jūsų pa
šalpos teises. . _ • J' ~-
Jeigujūs susirgaie ir^tąm. tik- 

'rą-laką • negalėsite registruotis 
^nustatyta’, .diena' skubiai ^Laišį * *■ T. : ■ ■ ■> *
,kū praneškite prėtėnzij'U įstai-^ 
gai ;.(claįm ųffięe), ' • v Ū

■ Jeigu -jūs grižtaff j. darbą prieš 
registr.ąvjmui pretenzijų įstai
goj nustatytų laiką, praneškite 
prieš arba po atidirbtų darbo 
vaalndų reguliariai nustatytą 
dieną arba šeštadienį rytą.

Dėl testamento patvirtinimo

galę ir sugebėjimą, dėjome ply-|šių ją išleisti savo žodį. Jis ne- dateklių kenčia išmėtyti Sibi- 
bus paginantis, bet pasmerkiau ro plotuose. Kurie turi laimės 
tis ir amžiams bus įspaustos f iŠ Sibiro grįžti į tėvynę, laiko- 
anspaudos tiems,'kurie bus kalimi trečios eilės piliečiais. Ne 
ti ir kuriuos5 pasmerks tautos! jiems padėti, bet jų sunkią da 

lią apkartinti atėjūnai stengia
si. Apie jų sunkią padėtį mes 
įvairiais keliais jau daug su
žinome. Daug žinių parveža ir 
okupuotoje tėvynėje ’ apsilan
kę tautiečiai.

Dauguma laisvojo pasaulio 
| gyventojų, lygiai ir mūs tau-.

Tennessee Johnson City. Ų.S.A. ’ ‘Nukelta [ 5 psi.j

--- ‘

• KL^, Pasakykite, dėl .- kokių 
jj^iežaščių-..nemokama .nedą.r-. 
bp pašalpS?^1.^ r.' f A J. :G.

t ATS. ? Nedarbo pašalpa . ne 
įšokama^ jeigu: 1). bedar
bis be pagrįstos priežasties at
sisako iš ,darbo; 2) bedarbis 
yra atleistas dėl prasikaltimo,
susijusio su darbu, 3) bedar-^ 
bis yra aUeislas dėl nusikalti-} RL Pasakvkite) ar visada rei. 
mo, arba vagystės, susijusios kiaeiį. į 4rohate-, teisma,kad 
su darbu; Dbedai-bisnetureda-^^^^ vvkdvmui patvir. 
mas -pakankamai pagrindo ne, tinhj, 1q; jeį po

riaus mirties nesurandamas 
testamentas, kas dalytina? J.P.

. A.US. Illinois valstijoje rie
ti bet kurp reikia testamento

■sire^istravo ,kaip yra numa-. 
tvta Nedarbo ištaigoj — State* - - - _ ic:
Employment Service; a) be
darbis be pakankamo pagria-p 
do atsisakęs priimti bet kurį? reikia testamento patvirtinti?. 
panaši? pasiūlytą darbą; 6-j “Probale" teism’e, jei testato- 
bedarbis esąs dėl darbo gin- riaus paliko turto vertė yra 
čo su darbdaviu; 7)- bedarbis,, ^500(1, ar mažiau. Bendrai te
galinąs pensiją, dalinai būva- stmentą reikia septynių mėne?- 
sju darbdavio mokamą, ku
rios pusė yra lygi arba dides
nė negu bedarbio savait. pa
šalpos suma; 8) bedarbis, gau 
nąs pensiją, kuri pilnai buvu
sio darbdavio mokama, yra ly 
(įt arba didesnė negu bedar
bio savait. pašalpos suma; 9); 
Bedarbis, gaunąs nedarbo pa

tą prie plytos Lietuvos .laisvės 
mūrui sucementavimui. Ameri
koje neatsirado nei vieno ,rašy-; 
tojo, kuris parašytu knyga, savo. 
tautai suniekinti, Suriš ’turėtų 
drąsūs1 sdv'o tautai ’įrfim'eštf mo
ralinį - ir ‘dvašifcf'‘sūfcnnikftūtą^ir 
iiupuolimą. Neatsirado’"riši vie-; 
no leidėjo, kuris tokią biaurią 
ir šlykščią knygą išleistų ir iš 
savos tautos suniekinimo ir pas 
merkimo, siektų pelno. Nebuvo 
tais laikais nei vieno- žmogaus,, 
kuris skirtu tūkstantį • dolerių 
už tautą suniekinančią knygą,. 
kurioje lietuvis būtų, taip žiau-.' 
ria išjuokiamas, pastatomas- i J. 
orovės gyvenimo mėgšlyną. Tad! 
keliu balsą, smerkiu ir protes-Į 
tuoju K. Almeno parašytos kny 
gos “Sauja skatikų, nes joję

.yra. pasmerk ta lietuvių tautą, jos 
išeivija,, šiais laikais pasakyti 
tiesos žodį yra nemodernu irsun 
ku..Dar sunkiau yra prisipažinti 
padarius klaidą ir ją stengtis 
atitaisyti. Tad kreipiuosi į lei- 

.dėjus ir macenatą, prašydamas; 
tos knygos platinimą sulaikyti, 
'To romano ar šlykštynės parin
kimo ar atrinkimo komisija sa
ve taip apsijuokė, nusiverti
no, kada pakėlė ranką už “Sau
ja skatikų” premijavimą, kad 
pasmerkimo yra per maža. To-

šių laike prašyti teismu patvir
tinti. Jei nesurandama testa- 
menlG originalo ( tai vadovaa- 
Jamasi veikiančio įstatymo 
nuostatais. Plačiau žinių rasi
te lietuvi ųkalba knygoj ‘-Kaip 
sudaromi testamentai” su pa-

► vvzdžiais ir afidavitais; gauna
rim Naujienų administracijoj. Padėkos tegali laukti iš Uu 

Šalpą iš kitos valstijos arba iš 8Į5 tos ir visi tos knygos Tertinto-

ANTANAS PETRIKON1S Kelias (Tapyba)

ištorijia: e ' •* : £ • ’

j Savo balsą, k<iip.Senosios kar
tos. išeivijos pilkasis atstovas, 
tariu drąsiai ir palieku jį vertin 
ti ateičiai. - -s’ . :

. Antanas Joncha
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tuvos priešai! Sveikinimas Stalinui. Manifestacijos re
portažai spaudoje. Rezoliucija: nieko prieš Lietuvos ne
priklausomybę. J J

(Kaip demonstracijose atsirado minios darbininkų 
— turi nušviesti liudytojai)- '

2. Kompartijos legalizavimas birželio 25 d.
LKP uždaviniai: ūkiniai, socialiniai, atskirti baž

nyčią, suimti liaudies priešus, panaikinti fašistines sa
vivaldybes ir seimą, pakeisti konstituciją.

3. Už nepriklausomą Lietuvą.-
Vilnaus darbininkų birželio 26 d. mitingas. Tegj7- 

vuoja laisva darbo žmonių Lietuva. Kairio, Žukausko, 
Ulduko kalbos. Kauno tarnautojų susirinkimas; 6;25.taip 
pat ne be sovietinių šūkiui “XX A.” vedamasis- už tau
tinių vertybių išlaikymą. Birželio 26 d. “Liaudies . 
prie Nežin. Kareivio kapot .Korsako .kalba gyventojams 
nuraminti: gandų paneigimas. :

4- “Liaudies priešus” lauk iš valgtybės ^aparato-. i^:
kariuomenės... Šalia Lietuvos valstybingumo- jėgų, Mas-i 
kvos plano vykdytojai. Kariuomenės viršininkų atleidi-' 
mai ir keitimai. Tarnybos statuto pakeitimas. Kariuo
menei pertvarkyti įstatymas. Liaudies'karruomenėi Po- 
litrukai. Vitkausko birželio 30 d. kalba per radiją: Lie
tuvos kariuomenė pasilieka. Atleidimai V. R. M.,, poli
cijoje, burmistrų, teismuose,, švietimo Įstaigose. Gedvi- 
los Įsakymas policijai- Polic. dep-to nurodymai polici
jai. Milicijos Įsteigimas. Vilniaus mil. vado pareiškimas: 
milicijos uždavinys kovoti su liaudies- priešais: Teismų 
santvarkos Įst. pakeitimas,, panaikinant mokslo ir stažo 
cenzą, nuo bfrž. 30 d. Švfetimo min. aplinkraštis mokyk, 
direktoriams. - • - . ;

5- Draugijų ir laikraščių likvidavimas.
V. Ęl M; Įsakymas sustabdąs visų draugjų, Įregist

ruotų iki biri. 20 d., veikimą. Uždaryta Liet Mok. Są
junga. Bh’ž. 27 d. V.R.M. Įsakymu atšaukti leidimai pe
riodikai, jei išduoti prieš birž. 20 d- Legalizuota komjau
nimo sąjunga, darbininkų'ir tarnautojų profesinė sąjun
ga, leista leisti “Krasnoje Znamia^’rnuo birželio 28. d. šau
lių Sąjungos likvidavimo Įstatymas^ Skautų Sąjungos 
likvidavimo Įstatymas. Seimo paleidimas nuo liepos I d.

6. Tolimesni kompartijos reikalavimai.
Birželio 29 d- simultaniški mitingai Kaune ir Vil

niuje politkaliniams pagerbti. Teisingumo, švietimo, že
mės ūkio, sveikatos ministerių kalbos: tegyvuoja laisva 
Lietuva. Kompartijos 10 reikalavimų: tarp jų panaikin
ti falsifikuotą konstituciją, bet nieko apie Lietuvos — S- 
SSR santykius. Vilniaus mitinge^ Lai gyvuoja Lietuvos 
Liaudies Respublika, 2: Tegyvuoja socialistinė Sovietų 
Lietuvos Respublika. '

7. Ūkinis teroras.

■»>/« % ACCOUNTS
Tjiupmenoi p^detov i r«?ulUri4S taupymo s# skaitai iki mėnesio 

lOtoi dienos duoda pelno dividend# ui vis# mėnesĮ.
DJVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI
VALANDOS;- Pirmad. ir ketvirta 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šešta* 
dieniais ^0G ryto — 12:00 dienus. Trečiadieniais oi- 
daryta: < , — - • - ♦

Fin. Min. birželio 17 d. Įsakymas dėl indėlių. Fin. 
Min. Įsakymas birželio 28 d., kad vsi dirbtų, kad apsirū
pintų žaliavomis, žemės ūky nenaikintų inventotorių, 
keltų darbo našumą. Fin. Min. pareiškimas spaudai,, kad 
vyriausybė turi priemonių patikrinti ramų kūrybini 
darbą. T- • .

(Bus daugiau) a ' •

GARSINKIT Es N A U JIE N 0 S E
VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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Vakaras su evangelikų kunigu Skėriu

Kun. F. Skėrys

bei Kanadą, jps paaiškindams

tą, jau 25-rius metus sėkmingai 
būva valdęs Vitebską ir Kriavę 
Užėinęs valdovo pareigas Vilnie 
je, per 32-jus metus drauge su 
Kęstučiu valdę ' Lietuvą/neps

I. SERAPINAS .

NUO MINDAUGO IKI ALGIRDO
Illinois Lietuvių Organizacijų^ojrar 1977 m. spalio 2£ 

d. Cicero Šv. Antano parapijos 6C0 metų nu<
1). L. K. Algirdo ir 50 metų nu^'^^^^Kasanavičiaus mir
ties suKaktuvinius minėjimus. — li^^imo metu labai tau
pant Miką, autorini teko .labai trumpinti -ir šios paskaitos tu
rinį. Čia duodamas pilnas Algirdo minėjimui skirtosios pas
kaitos tekstas. V. Red

’(Tęanys)

Kad per pusantro šimtmečio mums retą istorijoje užtinkanti 
didžiomis aukomis pasiekti di-! bro’iško sugyvenimo pavyzdį. 
džiųjų Lietuvos valdovų — Min ■ girdas, prieš užimdamas Vilniuj 
daugo, Traidenio, Vytenio, Ge- Į didžiojo Lietuvos kunigąišeio sc 
dimino —laimėjimai bejungiant 
ir bestiprinant visas lietuvių 
tautos jėgas nežūtų visuotinio 
priešų apsupimo poveikyje — 
reikėjo skubiai padėtį gelbėti.
— To žygio ėmėsi du sumaniau ' likę jokio nesutarimo šešėlio 
si ir autoritetingiausi Gedimino ".Algirdas gyveno Vilniuje ir of 
sūnūs — Algirdas ir Kęstutis.
Juodu susitarė pašalinti iš Vil
niaus Jaunutį ir paimti visą Lie
tuvos valdžią į savo rankas. — 
Algirdui iš Vitebsko sutartu lai
ku nespėjus į Vilnių atvykti, Jau 

. nučio pašalinimą 1345 m. vė
lyvą rudenį su savo kariais at- 

' liko vienas Kęstutis
Algirdui atvykus į Vilnių, Kęs 

tutis nuolankiai, kaip vyresniam 
savo broliui, pasiūlė perinti di
džiojo Lietuvos kunigaikščio gar 
be ir valdžią. Juodu labai nuo
širdžiai susitarė drauge Lietu
vą valdyti tokiomis sąlygomis: 
1. Visi broliai ir kiti sričių kuni
gaikščiai turi klausyti A. ir Kęs 
tūčio; 2. kiekviena užtikrinama 

-jo sritis; 3. Kęstučio ir A. už 
. kariausimos žemė® bus dalija- 
:mos pusiau; 4; abu broliai pasi- 
. žada abipusį draugiškumą, mei
lę ir ištikimybę__ Jaunučiui bu

. vo paskirta valdyti Iziaslavlis.
šis, tuo paskyrimu nepasitenki-j 
nęs, bandė ieškoti pagalbos Mas 
kvoje ir pas brolį Narimantą, 
(siuntęs jį pas totorius, kurio 
žmona buvusi totorių chano dūk

- tė) . Niekur • nieko - nelaimėjęs, 
.Jaunutis- turėjo sufeitaikyti su

. likimu ir grįžti į Iziaslavlį. Kiti 
broliai su. Algirdo ir Kęstučio 
valdžios patvarkymu be ginčų 

.sutiko.

cialiai turėjo didžiojo kunigaikš 
č;o titulą. • Kęstutis, nors to ti
tulo neturėjo, savo teisėmis iš
siskyrė iš kitų brolių tarpo (jis 
galėjo savo valdžią perleisti sū
nui, žemes dalyti savo vaikams 
be didžiojo kunigaikščio pritari
mo). Kaimynų buvo laikomas 
taip pat galingu, kaip ir Algir
das ir nekartą tituluojamas ka
raliumi. Jis gyveno Trakuose, j vau. gurino Tai
todėl abiem broliams patogu bu Į 
vo svarbiais reikalais nuolat pa ; Visą gyvenimą turėjęs
sitarti ir vienas kitam reikale i reikak> su rytiečiais, jis mokėjo 
padėti, J jų kalbas ir pasisavino jų veiki-

Algirdas tiesioginėje savo ži-jmo metodus: savo sumanymus 
laikė griežtoje paslaptyje ir tuo 
klaidindavo priešus, kurie nie
kad nežinojo, kurlink jis ruošia 
žįgį. Jo nepaprasta drąsa, gele
žinė ištvermė darbe ir karo žy-- 
giuose, veiklus gyvenimas, švel-. 
numas artimiesiems — sukelda-1 
vo jam visuotinę pagarbą, o jo 
griežtumas kėlė baimę priešų

nioje turėjo rytų Lietuvą su jai 
priklausančiomis rusų žemėmis. 
Kęstutis valdė vakarinę Lietuvą 
su Žemaičiais, Palenkė. Jam te
ko būti'budrioje sargyboje prieš 
didžiausią anų laikų priešą — 
kryžiuočius.

Abu šiuodu valdovai pasižymė 
jo nepaprastai dideliais gabu-
mais. Tai buvo valdovai, savo ta •. tarpe. Buvo didelis blaivininkas.: 
lentų prilygsta didžiausiems to Į jjs niekad negėrė vyno ar svai- 
laiko Europos galiūnams — vo-l gjnančio midaus, vengė puotų, 
kiečių imperatoriui Karoliui IV-} Kai kiti leido laiką malonumuo- 
jam ir vengrų karaliui Liudvi-Įse) jjs tarėsi Su įžymiais krašto 

'žmonėmis arba mankštinosi ka
ro mene.Algrdas iškyla prieš mūsų akis 

kaip didžios'išminties politikas, 
diplomatas, toli numatąs įvykių 
raidą, aštraus proto jr greitos 
orientacijos žmogus. Jį pažymi j gėsi įgyvendinti. Ją šitaip trum

Algirdas su Kęstučiu paliko didelė savigarba ir karvedžio ta]pai galima suglausti: sujungti

Algirdas turėjo aiškią volitinę 
programą, kurią sistemingai sten

Mūsų spaudoje i
Liudijant Lietuvą, paiiiidljd 

pornografiją

“Tėviškės Žiburių” 40 rifr/ 
vedamajame yra neobjektyviai 

l įvertintas ateitininkų kongresas 
ir nevertai išgirta visa jų kon
gregacija.' Užtat A. Daugimas 
Dirvos 42 nr. grąžino redakto
rius ir skaitytojus realybėn.. 
Straipsnis naudingas ateitinin
kams ir jų vadams taip pat vi
suomenei.

Rašinyje išryškėjo ne tik atei
tininkų pasimetimai, bet ir žiaū 
ri tikrovė, kad ateitininkų išleis' 
tas “Striptizas”xlygiagrečiai ver-' 
tinamas su marijonų išleista' 
“Sauja skatikų”. A. Da 
duoda tik užuominas:

“Ateitininkija Lietuvoj 
žinoma, kaip katalikiškos 
legentijos elitas, kuriam

buvo- 
inffe

S

ŠEŠTADIENĮ, Š. M. LAPKRIČIO 19 D.

PERSONALITY LODGE
I

Chicago, Illinois6649 S. Archer Avė
e DAINUOS SOL. PRUDENCIJA BIČKIENĖ 

SVEIKINIMAI
VAKARIENĖ

6:30 valandą vakaro
Vakariene ir gėrimai 15.00 dol

BANKETĄ RUOŠIA

Vietas prašome rezervuoti iš anksto
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100
VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

didžiojo kunigąįkščib.rankose 
sas lietuvių gyvenamas 
(visų aisčių !); perkelti 
čiųs iš jų pagrobtų' žemių į 
peš kovoti su netikėliais 
riais; prijungti prie 
visas rusų žemes ir tuo . 
laikui panaikinti pavojų iš 
(omnis Russia ad Letvinos dė- 
beret simpliciter .pertinere).

Kunigaikštis Algirdas, kuris 
du kartu buvo vedęs ruses (Vi
tebsko kunigaikštytę Mariją ir 
Tverė® — Julijoną), ėjo savo 
tėvo pėdomis. Jis leido savo šei 

•mos nariams bei valdiniams ti- 
Ikėti kas kuo nori, — petš gi li
ko pagonis, ištikimas savo tė
viškės papročiams ir savo su

snas vadino lietuviškais vardais.

Kęstutis buvo visai kitokio 
būdo: tiesus, atviras, į žygį vyk 
davo tiktai karą paskelbęs. Prie 
šams griežtas, bet belaisviams 
ir nuolankiesiems — gailestin
gas, duotąjį žodį ištikimai lai
kęs. Jis narsus, talentingas ka
ro vadas, vertęs prieš save dre
bėti priešą, bet drauge ir gerb
ti. Nuolat su juo susidūrusieji 
kryžiuočiai patys pripažino ir 
kėlė jo dvasios kilniąsias savy
bes. Santykiaudamas su Vakarų 
Europos riteriais, jis laikėsi jų 
papročių. Nors būdamas nekrikš 
čionis, bet jis buvo krikščioniš
kesnes už daugelį krikščioniu ri
terių ir valdovų, priartėjęs prie 
viduramžių riterio idealo — rita 
ris be baimės ir dėmės.

Kęstučio šeima buvo grynai 
lietuviška Pirmosios jo žmonos 

‘vardas mums liko nežinomas. 
Antrosios — Birutės — vardą 
teišlaikė žodinė tradicija. Poe
zijoje apdainuota — įgijo lietu 
vių tautoje idealios moters au
reolę.

(Bus daugiau)

.is toto- 
Ldetuvos

Evangelikų kunigas Skėrys, 
sitaręs su Saaro Ki-aŠto apy- 
ijės Lietuvių valdyba, spalio 
dieną sukvietė apylinkės lie- 

vius-evangelikus, bei jų gi- 
ines ir draugus bendram vaka 
i su pamaldomis. Susirinki- • 
ui pasirinkta kiek galint vi-1 
>ms patogi vieta Wiebelskirche Į 
> miestas. Pažymėtina, kad 
m. Skėrys tik prieš du metus 
mezgė kontaktus su Saaro 
ašto lietuviais-evangelikais ir 
adęjo organizuoti reguliarius 
sirinkimus pamaldoms ir po- 
Ibiams. Įsitikinta, kad susirin 
i atskirai vien pamaldoms ir 
1 kitą kart pokalbiams-paben- 
avimui — dar daugiau išblaš- 
mūsų jau ir taip negausias, 

utiniu ir religiniu lietuvišku

I gės. Iš kitų smulkmenų kun. Skė 
|rys papasakojo ir apie savo as
meninį susitikimą su senj. Tra 
kiu Vokietijoje, kontaktus su 
Vysk, Kalvanu ir apie vokiečių 
evangeakų dvasiškio, dr. Eber
hard, kuns rūpinasi tikinčių — 
emiggrantų reikalais, kelionę 

■ Lietuvon, jo susitikimą su pa- 
I baltiežiais tikinčiaisiais ir dva- 
| siškiais, k ai apie kitokius, arti- 
i moję ateityje nematomus pra
vedi reikalus evengelikų-lietuvių 
religiniame gyvenime.

Po pranešimo, susirinkusiems . 
bėkramsnojant džiūvėsius bei py 
ragą, o kai kam visai rimtai nars 

į tan tviščiuką, užsigeriant limona 
I du ar alum, kun. Skėrys parodė

gyvenimu besidominčias šeimas. I skaidriu iš sav0 kelionės po JAV 
Taip ir šį kart. Susirinko bū- Kanadą, jps paaiškindams 

rys lietuvių visų pirma bažny- komentuodamas. Dalyviai lin— 
čion. 18 vai. kun. Skėrys atlai- ksrnai (lavė saVo pastabas, o bu- 

• vo ir tokių, kurie rodomus vaiz 
dus ir patys buvo matę.

Pabaigai kun. Skėrys padėko
jo apylinkės valdybai už bendra 
darbiavimą, palinkėjo visiems 
sėkmės ir pats įsitraukė į vieną 
ar kitą diskutuojančių grupę.

, ir valstybės, ir tautos, ir vi- 
onienės^ auklėjimo, švietimo, 
iltūros'ir pan. reikalai. Deja, 
sintyje ir ji, kaip-ir mes visi 
ti, yra pasimetusi; šiandien 
ei tini nkųs nevisuomet galima 
ižinti iš jų darbų, o tik iš var- 
i. Tai yra didelis kaltinimas, 
čiau jį negalima mesti visai 

-.eitininkai, o reikėtų adresuo
ti jos vadams. Juk ir tas privi
legijuotas jos vadų (net ir buv. 
Federacijos vado) lankymasis 
Lietuvoj nieko gero nežada, šios 
rūšies ryšių su kraštu pasėkoje 
čia atsirado ir Striptizas ir Sau
ja Skatikų ir- vaikų ir studentų 
siuntimai^ okup. Lietuvą “pasi
mokyti” lietuvių kalbos ir pan. 
Kaip. LB taip ir ateitininkuose 
yra “valdžią paėmę” fron’tinin- 
kai. . Frontininkams' reikia pri- 
pažinti kreditą, kad jie “sugeba 
valdžias., paimti”.. Bėda ta,.kad 
jie nemoka‘‘vąldyti”, kitaip ta
riant, ne visi jų “doktrinai” tiki. 
Kas atsitiko su bendruomene 
matome: turime dvi. Gaila bū
tų, jeiyir- ateitinihkija pasuktų 
panašių keliui. ■-'/ . .
f ' Nesigilinant1 į negerų dalykų 
visurtu^..o j kreipiant., dėmesį. įJ 

negerove —moralės 
žlugdysią, turiu pasakyti, kad 
senųjų-laikų prostitutė pasipik
tintų; škafty dama ateitininkų iš-’ 

-/‘Stnptizaš*’- kai* 
/-vietas.

„taij-Iįeęįarrreli-.

leistos*

kė pamaldas su Šv. Vakariene.! 
Savo pamoksle, skirtame Padė
kos ir Pjūties dienai, kun. Skė
rys nukeldin.0 pamaldų dalyvius 
į tėviškę, pjūties ir derliaus nuė 
mimo metu. Davė palyginimus 
vaizdams iš Lietuvos žemdirbio, 
nuimančio derliu, juo besidžiau-?
giančio ir dėkojančio su besi-1 Beveik iki pusiaunakčio tęsėsi 
džiaugiančiais dvasinėse plotmė- privatus pokalbiai, buvo linksma 
se nuveiktais darbais. Pamaldų nuotaika, o išsiskirstė visi yie-^ 
metu šeši dalyviai dalyvavo Šv. nas kitam palinkėdami geriau- 
Vakarienėje. Giedojo lieuviškas sios kloties ir žadėdami vėl ne- 
giesmes.

- Po pamaldų susirinkta parapi 
jos salėje bendram pobūviui. Vi

užilgo pasimatyti.

g Kamerūne ir kituose vaka-
J vo '*v**‘*‘ J* • • • !•

su pirma kum Skėrys smulkiai rų Afrikos kraštuose veisiasi ai-
V w K/ A • 1 • f"* T Z rf

papasakojo apie pavasarį Darre- 
salem vykusį Ev. Liuteronų Są 
jungos pasaulinį Kongresą. Iš 
lietuvių ev. liuteronų šiame kong 
reise dalyvavo du lietuviai—dva 
siškiai: senj. Ansas Trakis iš 
Chikagos, Tėviškės parapijos ir 
Vysk. Jonas Kalvanas iš Taura-

džiausios varlės — Goliath frog. 
1960 m. Mbia upėje pagauta tos 
rūšies varlių patelė buvo net virš 
32 colių ilgio ir svėrė 7.45 sva-' 
rų. Taip pat didelių varlių yra' 
Naujojoj Gvinėjoj ir Sumatros 
saloje. Jos būna iki 15 colių 
ilgio ir sveria virš 6 svarų.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEpAPRASTĄI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^ 
D?. A. J. Guss*n — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, lipančius 1905 • 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
rūpinimą. ------------------------------------------ -

Or. Guis«n - _____
Kietais viršeliais, Tietojė $4-00 dabar tik -------- --—

Minkštais viršeliais tik —  ---------------- ——  
Dr. Až J. GuiMin — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik —----------- 52.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus č«k[ arba mon^y ordaH, prie -J 

nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntimo Išlfįdotns.

DANTYS/jų priežiūra,' sveikata. Ir grožs.
$3.00
$2J0-

.Syaj^^jaX'i^/.t^lįečįa:;reli-.
ginilis^^enisl;K.-Petrokaitis

1739 So. HALSTED STn CHICAGO, ILL. 80608

Taupykite dabar 
®it!ęs/-muėv' ;

IVERSA

Piz mm taupomi jUsų pinigai at- 
j lieka didelius darbus. Pirma, jie pa- 
Ideda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
ri užsimojimus. Antra, jie padeda su- 
| kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
. ir parūpina fondus namams įsigyti.
r .

’ Taupykite dabar.
Santaupos, padėtas 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 sąskaita* 
neša - «i

VERSAL
1800 So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Ištart* 192S metais. TeL 421-3070

Istaigo* pietuose kiemai automobiliam* pastatyti.

I — nauji INOS, CHICAGO a, ili---- Saturday, November 12, 1977
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trinu mėnesiams 
vienam mėnesiui

$7.00
$X50

priskirtos prie Lietuvos. Tokio dalyko jie nedrįso pada
ryti, bet jie negalėjo, nieko nedaryti Pats Antanas Snieč
kus, tuometinis Lietuvos komunistų partijos sekretorius, 
vis dėlto rado reikalo nuvyktįi j Punską ir pastudijuoti, 
kas ten iš tikrųjų darosi ir kodėl Amerikos lietuviai tei
kia tokią didelę pagalbą Punsko lietuviams. Ką Snieč
kus Punske rądo, jis niekur nepaskelbė. Galimas daiktas, 
kad jis informavo partijos centro komitot^, bet galėjo 
ir jiems nieko nepasakyti. Atrado, kad jb nutarė kreip
tis į Maskvą ir prašyti, kad lenkai nepersekiotų lietu
vių už lietuvių kalbos vartojimą. Atrodo, kad Maskva 
padarė spaudimą į komunistinės Lenkijos vyriausybę,

Dienraščio kainos:
>hicagnje ir priemiesčiuose:

metams ______________
pusei metu ___________
trims men esi r m,s  
vienam mėnesiui _ _

autose JAV vielose:
metams______ _______
pusei metu ___________

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išakyrui sekmadieniui, nat 
9 vaL ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

$30.00
$16.00

$8.00
$3.00

$30.00
$16.00
$3.00

pusei metu ___
neriam mėnesiui

Užsieniuose^
pusei metu ______ ______ 118.00
vienam mėnesiui ___ ____  $4-00
metanu ___________ ____  $31.00

kad nepersekiotų lietuvių ir leistų jų vaikams mokytis 
lietuvių kalbą. n

Naujienos eiiu kasdien. TŽaklritni 
sekmadienius. Leidžia Naojieou Ben
drove, 1729 So. HaJated Su Chicago 

jUL 60608. Telet HAymarket 1-61UU 
Pinigui reikia ilųati paste Mošai 

$14.00 Orderiu kartu tu užsakymu.

Punsko lietuviams primėtė Sniečkų
Amerikos lietuviams Punskas yra iš senų laikų ži-

nomas. Amerikoje buvo keli Punsko apylinkės lietuviai. jo^bendradarbį.
Punskas buvo pagarsėjęs susirėmimais su lenkais. Ame-

Sniečkus, vykdamas į Punską, norėjo surasti būdus, 
kaip sumažinti Amerikos lietuvių susidomėjimą Punsko 
lietuvių bėdom ir rūpesčiais, bet tuo jis pastatė sau vie
nintelį paminklą. Jis labai ištikimai tarnavo okupantui, 
bet okupantas, jo darbais nebuvo patenkintas. Ko] ru
sams reikėjo malšinti nepatenkintus lietuvius, tai Snieč
kus buvo nepamainomas. Jie važinėjo .tame pačiame tan
ke, kuriame į Lietuvą įšliaužė įr Michailas Suslovas, vy
riausias sovietų armijos patarėjas'. Sniečkus pataikyda
vo suimtus lietuvius ir pasakydavo Suslovui, šaudyti 
juos ar siųsti ilgiems metams prievartos darbams- Pats 
Suslovas ne vieną kartą šiltai atsiliepė apie Sniečką, ge-

DVOtTMlS»n*lU Kaunas, čia matome senoji medinį Aleksoto tilt< per Nemunu. Tai yra labai reta

V. KAROSAS

Bet už šiuos ii- kitus patarnavimus sovietų valdžia
nrikiečiams buvo pažįstamas punskietis Juozas Pajaujis, Sniečkui medalių nedavė. Jie leido Sniečkui valdyti 

Punsko lietuvių i Lietuvą, bet tuo pačiu metu jie ir kontroliavo kiekvieną 
už savo krašto {J° žingsnį. Pine jo buvo pastatytas Antasis partijos sek-

• pretorius, kuris įsakydavo Sniečkui, ką jis privalo atlikti, 
Punskas minimas senoje lietuvių tautos istorijoj. Jį b* ko neprivalo. Praeitą vasarą lenkai pastatė trijų auk- 

mini ir vokiečiai, kelis kartus bandė Punską pavergti ir Mų pradinę mokyklą, kurioje Įeido vietos gyventojams

(Komentarai)
(Tęsinys)

Pereinant iš šaltojo karo į šal Reikalavimas žūt būt Įšlais

kuris mokėjome tik vykusiai kovoti už i 
teises, bet jis įsitraukė ir į lietuvių kovą už savo 
laisvę-

jo apylinkėse įsistiprinti. Garsus yra ir Punios ežeras, 
gulįs visai prie paties Punsko. Vokiečių ir lenkų kroni-

: savo vaikus mokyti. Lenkai leido Punsko lietuvių vai
kams mokytis lietuviškai, bet tuo pačiu metu jie ryžosi

kos jau mini Punską keturioliktame ir penkioliktame tiems lietuviams labiausiai pakenkti. Jie nutarė Punsko
Jis žino, 

kad Punsko lietuviai nekenčia komunistų, kaip kiekvie-
šimtmetyje. Punske nuo senų senovės gyveno ir ten gy- mokyklą pavadinti Antano Sniečkaus vardu.
vena lietuviai. Jie vykusiai senovėje kovojo prieš įsiver
žusius vokiečius, vedė griežtas kovas prieš caro žanda-./nas protingesnis lenkas. Jie būtų galėję pasirinkti bet 
rus. o dar atkakliau kovoio nrieš lenkus, kurie stens'ėsi i ^m’io lietuvo vardą, bet lenkų valdžia pasirinko didžiau

sio čomunisto internacionalisto vardą. Jie norėjo, kad
rus, o dar atkakliau kovojo prieš lenkus, kurie stengėsi 
ne tik apylinkes, bet ir patį Punską sulenkinti.

Amerikos lietuviai apie Punską daugiau patyrė, kad kiekvienas lietuviukas, einantis į -minėtą mokyklą, žino- 
tuojau po karo amerikiečius užvertė laiškais Punsko lie- tų, kad Sniečkui rūpėjo ne Lietuvos, bet sovietų imperi- 
tuviai. Lietuviškas Punskas pateko į komunistinės Len- j°s reikalai. Lenkai norėjo kiekvienam jaunam Puns- 
kijos valdas. Punsko lietuviai prašė pagalbos. Jiems rei- ko lietuviui įdiegti mintį, kad savo žemės ir žmonių rei
kėjo siųsti ne tik maisto, drabužių, bet ir pinigų. Vilnie- kalais besirūpinančių tautiečių jie neturėjo. Lietuviškos 
čiai lietuviai buvo ganą gerai informuoti^ apie pokarinĮi.m°kyklos patronas buvo sovietų imperialistinės siste- 
gyvenimą Punske ir jiė'stengėsi suteikti tikslių'žinių lai- mos ryžtingas agentas, 
svoje Amerikos spaudoje. Naujienų redaktorius Dr. P.
Grigaitis yra gavęs iš Punsko lietuvių visą eilę'laiškų. kaus vardą, suruošė dideles iškilmes; Į Punską iš Var- 
Dalis jų buvo atspausdinti Naujienose, o kitų įdėtos tik-lšuvos atvyko švietimo viceministras B. Dykiakas, ko
tai ištraukos. Amerikos lietuviai padėjo Punsko lietu-įmunistų partijos komiteto sekrėtariato veikėjus M. Kur- 
viams vesti kovą dėl savo laisvės, dėl lietuvių kalbos, dėll ūycki, Suvalkų vaivadijos pirmasis sekretorius. Z. Bia- 
teisės lietuviškai vaikus mokyti- Punsko gyventojai bu-Jleckis, Suvalkų vicevaivada J. Šumila, mokytojai, moki- 
vo lietuviai, lietuviais jie norėjo ir pasilikti, todėl jie niai ir dar keli Punsko, Seinų ir Suvalkų pareigūnai.. Iš 
stengėsi lietuviais pasilikti.

Lenkai norėjo kiekvienam jaunam Puns-

Lenkai, duodami Punsko mokyklai Antano Snieč-

Okupacinė sovietų valdžia, kreipusi ypatingą dėme-|minstras
• • i i • > • •II j 1 • * 11 A .1 _ _ ' 4- Ir- z~v"rv^ i

Tolygiai, jš principo diktatūriniai 
sąjūdžiai ar partijos negali ats
tovauti savo tautoms ar visuo
menei, nes neišplaukią iš j g. va
lios.

ALTas įgavo savo moralinę 
teisę astovauti. Amerikos lietu
vių išeivijai, nes reiškiajos idęa

tosios taikos periodą, bus .ple- vinti Lietuva ir atstatyti neori- lūs ir siekius. Užvaldžius ALTą 
čiama detente ir tuo pačiu pra- klausomybę verstų Amerikos 1 diktarūrininkam įrj antidemo- 
siplės laisvesnis susisiekimas ir vyriausybę vėl sugrįžti prie šal kratiniams elementam^sgi ■ tuo 
mainai su Sovietija ir jos pa-1 to jo karo, konfrontacijų ir eilės Į momentu _ĄL(Cas' 
vergtais. Tokia padėtis įgalins ■ pavojingų įtempimų visame pa- atstovauti Amerikos lietuvių įš- 
Maskvą išplėsti savo agentų ir šaulyje, kas Vakarams yra ab- eivijai, nes tik t^žsį. jhg mĮaHs 
propagandą Vakarų pasaulyje, soliučiai nepriimtina. Tekiais at lyra priešiškai nusistačiusi Ame, 
bet drauge sudarys geresnes są vėjais Kongresas, norėdamas at' rikai ir jos idealams 
lygas- disidentiniams ir dezno-įkyrių “Iaisvintojų”,| sį mranenta reikia pabrėžti, 
kratiniams sąjūdžiams pasireiks Įnesukelįmt etninėse grupėseje iALTo suvąžia

. . .. ■’ rimuose nesijauta tvirto demo-
, ... ;. , - . skambančią re^huerii 1 fe.tmo nusistatymo ir gali

makrątuu strategyos paslaptts,. Congresionai Kecord m tufflni^gvai ^ .Menyb^ sriobos jį, 
teigtas, visas reikės ■ Mta'-.parduoti liet'uviį iSeim.

Reikm tikėtis ta*.ALTas, pra jos karias .sukrautą
artoje apsvaigintas saw laime-, ir Sis P^

opunaią, dar sykj pergalvos ^tvojus yra, rimtas visai -iiemrių 
[dvasiniai ginklai įgaus pirmumą.pagrindu savo politiką ir ras|tautos ląisvfaino veiklai, už ku- 

propagandinęį realesnį sprendimą. ' meėa atsakomybą Tiioa Aim

Antruoju kritiniu pašisaky- rikos lietuvių demokratines- or- 
mu tenka apibūdinti AI/To de- r ganizacijos m sąjūdžiai. £ •
mokratiškumą ir jo moralinę 'toi l iš šio^pi^ž’HJOf'kįd
sę. atstovauti Amerikos’ lietuvių j ALTąs privalo išlaikyti savo M 
išeivijai.^ ■ ; ' f ipokrątiT^. vęidą, šis principąs

■ Frontininkai ir -jų valdomieji(.^į- ir .sąnty-
bendruomeninkai visuomet pa-jkiuose su 'kitu tautų organizaci- 

Vakaru demokratijų politikų, j brėžia savo organizacijos denio-! jftĮnis• ^ >Ęajūdfcis. Sųędčjjį au 
ALTui telieka-toliau energingai į kratiškumą, nes jos organai yratAmoftoję’*' ^ikiančiomis orgą- 
tęsti Helsinkio nutarimų įgy. ’ renkami, o ALTo partijų Įr or- nizacijomis kaip AKu-khix iją- 
vendinimą, kad sudarius galimai ;ganizacijų skiriami. Sovietijoje••nas,' 'BircK^Society'amėrikoniš- 
geresnes sąlygas lietuvių tautai Į įvedus diktatūrinį režimą Lie-lkais’ ,naciais kitais 
ištverti Sovietų priespaudoje irftuvoje, buvo pravedami rinki- tais būtų dar labiau pražiitinges- 
sustiprinti tėvynėje laisvėjimo mai, bet per tai santvarkos ne-’^g ^LTui, negu su savais d ik- 
procesą. Tokia kryptimi išvysty- tapo demokratinėmis. -Įš princi- torūri-rttnlodą.' • >4’
ta ALTo veikla beabejonės ras- po jokia diktatūrinė' santvarka 
tų nuoširdų pritarimą Amerikos'ar sąjūdis netampa demokrąti- 
viršūnėse, nes sutaptų su Vaka- ‘ niu, 
rų demokratijų strategija.

lygas disidentiniams ir demo- sikratyti įkyrių “laisvintojų”,

ti totalitarizmo ir despotijos [pasitenkinimo.

kuri buvo pradėta Helsinkyje ir 
dabar tęsiama Belgrade.

■Išjungus karo krėsmę ir mi- 
litąrini spaudimą, idėjiniai ir

•prieš politinę ir j 
kovą, šioje kovoje lems ne pra
našesni ginklai, bet pranašesnės 
žmogaus dvasinės, moralinės ir 
intelektualinės jėgos, sugebian- 
čios geriau išspręsti atominio 
amžiaus problemas.

Supratus esamo laikotarpio ;

baigiasi visas reikalas.

ŠĮ momentą reikia pabrėžti, 
nes paskutiniuose ALTo suvožia

vojus yra ■ rimtas visai ’lietuvių

pavergtos Lietuvos j Punską buvo nuvažiavęs švietimo 
į A Rimkus ir ■ Lietuvos, komunistų partijos cen

tro komiteto atstovas prižiūrėtojas G. Manzurovas. Ten 
nuvyko pasivažinėti Lazdijų rajono partijos pareigūnas 
J. štancelis, buvusio partijos sekretoriaus našlė Mira 
Bordonaitė Sniečkuvienė, jų .sūnus Vladas ir sesuo G, 
Gužienė. ' "'

Visi jie buvo liudininkais, kaip pačiame Punske, sti-

__ _______  _ Toje prasmėje iįe&š kritiškai 
4, nes jose rinkimai vartoja- aptarti ALTo įsijungimą į Tarp 

mi atrankai “gerausių ir g&cyį9’. tautinį AntiboĮąęvikiniiį Tautą 
į "____ L ČA ; Blokąi- Dr. Bobelio pranešime

T** 1? v? 'v- nebį&o paminėtas įstojimo fak
są vo gyvenimą pašventęs svetimiesiems, lietuvių'tautos, tas-j TATB, bet ’ kvietė stoti 
priešams. '.gri^žton kovon prieš pasaulinį

Punsko lietuvių — tėvų ir motių vaikams įdieg- komunį?iną'ir dalyvauti šios or
tas noras būti lietuviais, kaip jų tėvai ir protėviai buvo, —Q^^^u^°ngrese 
yra priešingas sovietinių imperialistų skelbiamiems 1 3°S nUS ’ .?

ir kitos lietuvių nuo šimtmečių apgyventos,žemės būtų lietuvis, turėjęs progos ginti lietuvių tautus laisvę, visą idealams. ,< (Bus daugiau) •

sį į Amerikos lietuvių veiklą, pastebėjo, kad Amerikos 
lietuviai susidomėję Punsko ir kitų apylinkių lietuviais, 
patekusiais komunistinės Lenkijos valstybės teritorijom 
jie sekė Amerikos lietuvių spaudą, matė amerikiečių teit 
kiamą pagalbą ir nutarė imtis žingsnių šiam klausimui 
.spręsti. Punsko priskirti prie “tarybinės” Lietuvos jie
negalėjo. Jie turėjo drąsos “įjungti” Lietuvą į Sovietų priausioję lietuviškoje širdyje, buvo įkištas svetimiems 
Sąjungą, bet pas juos nebuvo reikalingos drąsos Mask-tarnavusio A- Sniečkaus yąrdąs, .kad Punsko mokyklos 
voje paprašyti, kad iš komunistinės Lenkijos Punskas mokiniai, net ir suaugę, vis dar -negalės išspręsti, kaip

AMOS SMOLL

BALTASIS BANGINIS
Nuo mažumės mane žavėjo banginių medžiok

lės. Gimiau Heihede, Marias Vinjardo saloje, dvyli
ka mylų nuo stambaus Njubedfordo banginių gaudy
mo uosto. Tėvas daug metų plaukiojo banginių gau-^ 
dymo laivais. Vyresnysis brolis Frenkas dirbo valties 

„vairininku, vadinas, ir harpūnininku. Ir mąno buvo 
•tokia svajonė. Mūsiškiai berniūkščiai žaisdavo har- 
pūnininkus, vos tik išmokę žengti pirmą žingsnį. Nu
droždavo ilgą pagalį, mesdavo žemėn seną kepurę 

ir plyšodavo: “Ei, kas pirmas kliudys!*’
Brolis, plaukiojęs Artikoje, pasakojo kad slaiH- 

būs Grenlandijos banginiai visada stengiasi dingti 
persekiojamas iš akių, panirdamas po ledu. Tikrieji 
banginiai nesislepia: įie savo galinga uodega šluoja! 
viską, ka$ stoja jiems skersai kelio. Visų klastingiau-! 
*ias — baltasis kąšalotas. Jis ginasi ir kovoja kaip 
įmanydamas: gaiva, uodega, žiotimis. O žiotys jo su
lig stogu, sukąs žandikaulius — iš valties tik šipuliai 
telieka. Mostelės savo plokščia ir plačia uodega, žmo-i 
gus net mirktelėti nesuspės, kai išlėks iš valties. Vie
na tik kepurė parodys, kad prieš valandėlę čia stovė
jo harpūnininkas. Kepurę grąžindavo šeimai.

1,. • visų pavojingiausias—banginis baltomis dė-1
j ų -uis. Kas . ’ per dėmės, niekas nežinojo. Kai kas 
sakvdavo, kad ’ai harpūnininko palikimas kili — 
kad jos atsiranda kartu su metais, o daugumas tvir
tino, kad tai “lik ojo galvažudžio ženklas”.

Banginių medžiotojai įspėdavo:
— Pamatysi štai tokį dėmėtąjį—saugokis!
Penkiolikmetis būdamas išsiprašiau tėvą 

mane į dvistiebę škuną “Periąs Nelsonas*’, 
si esąs visai suaugęs. Bet tik iki pirmos nakties deny
je. Visą naktį blaškiausi lovoje, verkiau, ilgėjausi na-

Bet kas šešių metrų spinduliu nuo jo būtų žuvęs. Tuo
kart aš supratau, kodėl hagpūnininfcua vadina vai
rininkais. :§mogti harpūnu — menkniekis, {lyginant 
su įgudimu valdyt valtį, kai prasideda grumtynės. .

Per visą reisą ,kai išvysdavau banginį, sėfaįpniSu j

tus. Dažnai prje banginio galima priplaukti visai ar
ti. Jis nepastebi, nes jo akys įstatytos labai toli nuo 

jog iš priekio 
Įnepastebėtas gali plaukti dešimties laipsnių kampu.
Plaukiant iš užpakalio reikia vairuoti 40 — 50 laips
nių kampu. Bet esant dviems banginiams, šie abu bū- valtį. Vieną kartą stovėjau valstyje, laikydamas par 
-dai netinkami, nes vos pasislinksi prie vieno, . kai rengtą barpjūia, .PriP J>Pt yąįtįes įšpįrp jjla- 

. Galėjai suskaičiuoti visus dau- 
vairuo-! giau kaip penkiasdešimt dantų, kiekvienas colio ilgio 

ir du svarus svorio, iškėliau harpūną... ir kliudžiau 
banginį. _ L-v t

Banginis kovojo įnirtingai. Išvyniojo visą lyti§. 
Banginio velkami, skrodėme bangas 20 — 25 maigų 
greičiu. Kur dingsi — turėjome paleisti, juk savo gy
vybė brangesnė.

metų .yasąrą, dreifavome piečiau Azorų sa- 
stą. Prie harpūno buvo pritaisytas užtaisas, ir po ke-’lų. Penktą valandą vakaro staiga pasigirdo šauksmas: 

flių sekundžių ^girdau prislopintą sprogimo garsą.
>Atseit, harpūnas įsmigo tiesiog į plaučius!

Tuo metu irkluotojai išvynjoįp lyną, kuris buvo 
sudėtas į dvi dideles buchlas — iš viso pusantro šim-

leisti nosies ir labai žemai, ir jos mažytės, 
Jaučiau

Po trejjį metų grįžau iš pirmojo plaukiojimo, tu- touj pat tave pastebės kitas. Kad man būtų: patogiau*čiai išžioti -žiąubtai.
rėdamas kišenėje keturiolika dolerių ir stiuardo .laip-^bocmanas plaukė banginiams iš užpakalio, 
snį. Trumpai- pagyvenęs namuose, užsirašiau į tri- darnas tarp jų, Aš turėjau pulti kairįjį, 
stiebę “Plątimt”, Vadovavo j#i kapitonas Tomas Ma-j 
kenzis. Aš jam ir; pasakiau:

— Man nepatinka būti stiuardu. NoriuJ valtį vai
rininku. • •

Kapitonas buvo Šviesiaplaukis, aukštas, stam
bus ir, nepaisant solidaus amžiaus^ stiprus vyras. Jis 
įdėmiai nužvelgė mane ir sugriaudėjo:

— Na,, vakine, nusmeik štai tą baųgiių arba aš 
tave čia pat sutrypsiu!

Nežinau, ko labiau bijojau — banginio ar kapi-,*'
tono batų. * , L*

Paprastai į medžioklę plaukiamą lrimis valtį-'.įj sieksnių. Banginis nuvyniojo dešimtį sieksnių ir 
mis. Viena medžioja, kita padeda persekiotojams,įaustojo. ;
trečia gelbsti įkritusius į vandenį njedžotojus. I i * . e

Kapitonas stovėjo prie stiebo ir ąignalizavo mums t ~ Kl,uvo! ~ sušukau, keisdamas^ vręfomis 
vėliava. Kai vėliava būdavo nuleistą, turėdavome' ^uurnu: as stojau pne vairo, ° jis su šautuvu nuėjo 
plaukti pavėjui. Vėliava pakelta — 
į paviršių. Aš sėdėjau valties priekyje ir irklavau spe
cialiu harpūnišku irklu. Bocmanas vairavo ir per 
garsiakalbį vadovavo.

Tą dieną iš karto pamatėme du didelius kaštalo-

kairįjįKai priplaukėme visai arti, atsistojau, 
kelią įrėmiau į sėdynę, iškėliau harpūną, laukdamasi 
įsakymo: ’‘Smeik jį!”

I ’Banginis plaukė už trijų metrų nuo'valties. Tin-< 
-karnas nuotolis! Išgirdau bocmano įsakymą ir stagiai 
pąlinkau į priekį. Aštri, lyg skustuvo ašmenys, gele-| 
žįs įsmigo į banginio kūną, kaip įkaitintas pei|is į syie-

Fonta-a-apąsl”. Tųo jųelu pątąvome.
Kapitonui Makenziui net kąsnis gerklėj
— Kur! — klausia. — Ar toli!?
— Mažd aug myli a.
Kapitonas įsikorė į stiebų.

(Bus tingiau) <

įstrigo:

1

su

►
Banginis vargino mus pusvalandį. Buvome pasi-j 

rengę atleisti lyną, kad jis panerdamas ir mūsų ne- j 
panardintų. Tačiau banginis iškilo į paviršių, pirmyn', 
ir atgal muistydamas galvą, išžiojęs baisius nasrus.

Al**
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- banginis išplaukė Priekin, kad, esant reikalui, pribaigtų banginį. ► SKAITYKITE IR PLATĮNfUTlf ‘į;
’ M o r» m m c mictmlnn/li i # r •
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DR. R. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski RdL (Crowford 

MeJical Budding), ToL UU 5-6444 
P .ima ligonius pag^i susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-80CH.

INKSTŲ IR iLAPUMG TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef, 485-0533 
Fox Valley Modlcal Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

ua. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—8 darbo dienom! 

Kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tel.; 562-2727 arba 562-2728

Ret: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave, WA 5-2870

Valandos pagal. susitarimą Jei neat- 
liepia, skambinti MT 3-0001.

TRAKŲ MIESTELIO CENTRAS

TEL. — BE 3-5893

gydytojas ir chirurgas 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3/07 West 103rd Street / 
Valandos pagal susitarimą.

0PT0METR1STAS

2618 w. 71 St. Tel. 737-5149
Tikrina akis Pritaiko Akinius Jr 

’ ^contact lenses’”
VaJ. agal susitarimą. Uždaryta tree

INKSTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET' : 
Vai. antrad. i—4 popiet, 
ketvirti 5—7 viL vak.
Ofiso tejef.i 776-2880 .. 

Reztaencijos telef.: *40-5545

į DARBAS PRIEŠ...
t Atkelta iš 2 psJA

, tiečių, nedateklių nejaučia. Jie 
pagal išgales ir vargan pa- 
puolusieins . stengiasi padėti, 
liet ir čia ne visiems likimas 
vienodai susiklostė. Apsidairę 
beveik kiekvienas pamatysi
me reikalingų paramos. Paga
liau reikalingiems padėti tu
rime BALFą. Jau daug metų 
praėjo, kaip Balfo veikla nu-

tautiečių vargui sumažinti. 
Tam kilniam darbui yra daug 

! pasišventusių darbininką. Jiė 
apsilankydami pas geraširdžius 

! tautiečius, kaip darbščios bi- 
tės neša paramą į bendrą Bal- 

, fo korį,-iš kur jį sklinda pagal 
; bos reikaiingieiHs. Ne vienam
ĮBelfu parama išblašo nusimi
nimo ūkanas ir suteikia vii- 

j lies.. Reikia pasidžiaugti, kad 
i šių metų Balfo aukų rinkėjus 
| žmonės pasitinka su maloniu 
i pasitenkinimu ir net dėkingi,

mas biuletenis, kuriame kiekvie kada juos aplanko.
nas aukotojas savo pavardę ga- . Balfo Cbieagos apskrities 

. lįs rasti. Bendrai praeitais me-' valdyba praneša, kad spalio
Š. m. lapkričio 3 d. Lietuvos į Europą, Lietų Ameriką, Suval- į-ajs biuletenio atspausdinimui, mėn. nesuspėta pilnai įvvkdv- 

patalpese įvyko Balfo darbuoto- jkų trikampį o ypač vargstančius įvairiems raštinės reikalams,: ti rinkliavos, todėl aukų rin- 
su spaudos atstovais pasitari • už Ge ežinė s-Uždangos. Vieną ki spaudai ir J idijo valandėlėms kimo vajus pratęsiamas ir lap 

tenka sušelpti ir Amerikoje išmokėta 575.42 dol. Ir šios išlai: knčio mėnesiui. Daugumą lie- 
Pasįtarimą atidarė Stasys; gyvenantį. Inflacija padidino; dos padengtos iš Balfo parengi j Aviškose kolonijose; ar arti 

Patlafia,. padėkojęs; spaudos ats- j Ralfo išlaidas. Ypač drątiški jų genančių tautiečių Balfo
• cnLii - vi n V A i ai ian

mas. ■

tovamš už atsilankymą, pasakė,1 muitai<už Geležinės Uždangos, 
kad šais metais nebuvo suspėta I Balfas Jbutų dėkingas, kad ir au

rnų.
Prašė, tų lietuvių, kurie gyve

na nuošalesnėse vietovėse ir au-

DK. Vi T. TAURAS
’ GfOYTOJAS IR CHIRURGAS 

B-nara praktika, spec. MOTERŲ ligos. 
^yęsasvitoSi WEST 59th STREET

azdrad., teečtadf 
i-Ijęiutt. 2r4 vat vak.-šeštadie.- 
niais ;vaL? popiet ir. kitu. laiku 

‘ . pagal susitarimą. .

--- ----- - v v ---------- -------,------ rinkėjai jų nepasiekia.. 
fo vajų pratęsti. ’' ■ | dolerio, atsižadėtų ir didesnę sa

lonas Jąsąitis pakartojo, kadimelę Balfui paskirtų. I Aukas siųsti Aldonos Daukus
Balfo vajų reikalinga pratęsti' Prašančių Balfo pašalpos skai radijo valandėlės vedėjai arba 
iki'lapkričio mėn. pabaigos. Chi-j čius nemažėja, priešingai, didė- Bronei Motušienei 1621 So. 61 
cagos apskrities Balfas apima,'ja. Dėkojo spaudai ir radijo va- Avė Cicero, IH. 60650.
netik Chicagą, bet ir priemies- landėlių vedėjams už Balfo veik Bronė Motušienė sakė, kad Bal 
čius ir net tolimas vietoves kaip 'los garsinimų. Be spaudos pagal f as buvusius Vokietijoj^ stovyk- 
tai: Kenosha,. Rockfordas, St. Į bos Balfo veikla nebūtų įmano- lose įvairiai rėmė. Nemažai skyrė 
Louis ir kitas. Visų aukotojų ne' ma. Dėkojo spaudos žmonėms, stipendijų jaunuoliams siekti au- 
suspėta aplankyti. .Balfo darbuo; rašantiems Balfo reikalais. Bal- į kštesnįo mokslo; Su apgailesta- 
^3ai nutarė pratęsti.Balfo vajų i fui skirtos aukos, naudojamos rimu konstatavo, kad dauguma 
iki lapkričio mėn. pabaigos. jtk vargstantiems ir Balfo pašai (tokių -apie.:Balfa; nieko nenori ži ;s - - '™ ggggo 
; Valerijonas Šimkus būdamas'pos reikalingiems asmenims su- npti ir už gautas stipendijas at c 1 » 

Chcagos ąpskr. Balfo pirminihr' šelpti. Spaudai ir radijo, vedė- šityginti. Jaunnnas Balfui be-į 
ku, •papasakojo, kad-šiais metais, jams, už Balfo veiklos aprašy- veilr nieko neaukoja. Mano, kad- 
kaip ir kitais r žmonės noriai mus skiriama tik simbolinis at-1 reikėtų jaunimo vhdovus prašy-1 
aukoja Aukos renkamos einant iru1““*“ na»iakwt.n.
’š namo į. namą. Savanoriškų au aukotojų aukų, bet Balfo paren
ką rinkėjų turima per 15(1 asme I girnų, gauto pelno. Balfo auko- 

' tojų pavardės laikraščiuose nes 
kelbiamos, nes- vieni laikraščiai 
jas spausdina neprašydami ■ jo
kio atlyginimo, bet kiti reikalau 
ja apmokėti- kaip už skelbimą.

tuvius. Balfo rar&a. pasiekia Kiekvienais metais atspausdina-

j Aukas siųsti Aldonos Daukus

stipendijų jaunuoliams siekti au-

aukų rinkėjai jau aplankė.Bei 
daug dar yra, kurių jie neap
lankė, nes neturėjo adresų, 
tų, kurie toliau gjvena. Turė
tų nelikti: nė vieno geros va
lios lietuvio savo auka nepri- 
sidėjusio prie šio kilnaus rei
kalo. Balfui praneškite adre 
sus, kurių rinkėjai dar neap
lankė. Savo aukų, ypač toliau 
gĄ’venantieji, gali pasiųsti .ir 
paštu Balfo apskrities iždinin
kei. Jos adresas:' Bronė Motu- 
šienėį 1621 So. 61-sl Avė., Cf-

Švento rasto pamokymai ir paaiškint
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

*Dirvo galybėm sarsimiems tikėjimu išganymui". — J Pet. 115-
Gyvendanai šiame paktamę pasaulyje mes dažnai patenkame į aplinky

bes, Kurios gali atitraukti mus nuo Dievo ir įvesti į nuodėmę. Kartais atrodo 
lyg kad girdime du balsu: vienas ragina mus būti nuolankiais ir klausyti 
Dievo, o kitas ragina elgtis savavališkai ir išdidžiai. Jei esame patyrusiais 
krikščionimis, kurie turėjome įvairių ištyrimų ir nugalėjome, vistiek dar 
turime būti atsargūs ir neužmiršti, kad turime kovą su savo kūno pageidi
mais, su pasaulio' vilionėmis ir pagundomis ir su labai apgaulingu priešu, 
šėtonu, nes dar nesame tobuli. Dėlto turime būti nuolankūs laikytis kuo 
arčiausiai prie Dievo ir prie mūsų Vado ir Gelbėtojo, Viešpaties Jėzaus 
Kristaus. Tik taip pasielgdami pasidarysime nugalėtojais.

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

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

Mažeika fc' Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS DAIMID

nų. Per spalio mėn,—nesuspėta 
yisų aukotojų aplankyti. Vajus 
pratęsiamas iki lapkričio mėn. 
pabaigos. Balfas šelpia, visame 
pasaulyje į vargą patekusius Ke

Pasitarime dalyvavo keliolika 
lyginimas. Ir tai 'duodama ne iš’ti, kad ; jie-jaunimui paaiškintų, kavute

" apie Baltį ir. jftVeiMą. Išjudint, J Šliaukiusius pavaisino kavute
kad. ir jautas aktyviai prisi-; skania.s "j’gX
dėtų prie Balfo veiklos.

į Vienu metą mirties liūdnas prisiminimas

- OHTHOPEDAS-FROTEZISTAS 
/K aparatai - Protezai.'- Med. ban- 
yR Oazai. Speciali pagalba kojenų. 
CT* Uurcii Supports; ir t v
V u.: S— 4 įr 6—8. šeštadieniais 9—1 
žaio West 63rd St, Chicago. III. 60629

ToloĘt PRospect 6-5084

į ' Gėlės visoms progoms
i BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2*43 WEST turd S-TREET ‘
Teifonaii RR ,b-0s33 ir PR b-0834 
ixaujoji Barbaro* ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE. DAISY STORE -y 

7918 Southwest Hwy Oak Lawn 
T«r. 499-1318 r

<■

į JONAS SHLBIAKARIS
y . Gyveno Cicero, Illinois

F Mirė 1976 m. lapkričio 12 dieną,
i

PERKRAUSTYMAT

Leidimai — Pilnaaparauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063 ’ -

Apdraustas perkravstymas 
iš įvairi v atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996 s? 4s* ■

SOPHIE. BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš WOPA,.

1490 kiL A. M.
Lietuvių k^lba: kasdien nuo pir
madienio iki penkiadienio 12:30 
— 1:00 vai. popieL Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 3:30 iki 9:30 
vaL ryto. 4 j .* >

Vedėja .Aldona Daukus 
TehU HEmfock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO.ILL. 60622 /

sulaukęs 88 metų amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, Suvalkų rėdy

toje, Vilkaviškio mieste.
Amerikoje išgyveno 66 metus.
Paliko didžiai liūdinčią žmoną 

Petronėlę, po tėvais Rusevyčaitę. 
du sūnus — John Schumacher ir 
jo žmoną Velmą ir Algerd Schu
maker ir jo žmoną Juliją, penkis 
anūkus — Dawn, Gail,. Amy, Al
gerd ir Raimond. daug kitu gi-

rikoje, Brazilijoje ir Lietuvoje.
Lapkračio 15 dieną iš Petkaus 

laidtfuvių direktoriaus kopličios 
buvo nulydėtas ir garbingai palai
dotas amžinam poilsiui Lietuvių 
Tautinėse kapinėse.

Mano brangus Vyre Jonai ir Sūnų Tėveli!. Mes tavęs 
nepamiršime, tu pas mus jau niekuomet nesugrįši, bet mes anksčiau 
ar vėliau pas tave ateisime. Tebūnie lengva šios šalies Lietuvių 
Tautinių kapinių šventa žemelė.

i 
41 ___ _ _____ _ _
j r - ‘minią.' draugą ir pažįstamu Ame-
i

SENIAŪSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

P. Venclova

MODERNIŠKOS AIR-CON DITTONED KOPLYČIOS

4805-07 So. HERMITAGE AVENUE
T«1.: YAtSi 7-1741-1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENI’E
Telefonas: LAfayette 3-0440

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQL ETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street - 
Telef.: GRovehill 6-2:145-6 

1410 So. 50th Avė., Cicere 
Telef.: TOrohafl 3-2W8-t

TRYS M0MRN1SK0S KOPLYČIOS 
AIKŠTE TETOMOBILIAMS PASTATYTI

niekuomet TURIME-. 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Lietuvių 
Laidotuvių 
DireKtorių 
Associacijos

■_įK. <•:«>•

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

►__________ ___ ___ - __________ _______ _______—
• fc—.................   !■ » 1 ■ ■■■ —

K

NULIŪDUSI ŠEIMA

Bl
11 
?!

ANTANAS KATELA
Gyv. 3210 S. Halted Street

Mirė 1977 m. lapkričio' 8 d., sulaukęs senatvės-
Paliko nuliūdę: giminės — Walter ir Stanley Kalaine, Pauline 

Krapsis ir Patricia Lennon bei drąugak ir pažįstami. Lietuvoje liko 
. brolis Petras KateLa, 2 seseryse — Pauline Cecivienė ir Adelė Jod- 
; viršienė. ;

Priklausė Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijai^ kuopa 19.
Šeštadienį; 4:00 vai, p. p. kūnas bus pašarvotas P'. J". Ridiko kop- 

. lyčipįe, 3354 So. Halsted SL - .
Pirmadienį lapkričio 14^ dieną 10:30-vaL ryto bus lydimas- iš kop

lyčios į Lietuvių Tautines kapines. •
Visi a. a. Antano Katelė giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti' laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: giminės.

Laidotuvių direktorius Paul J. Ridikas. Tel. YA YA 7-1911.

>wx-.

PAID QUARTERLY AT

A

PER. ANNUM

passbook
ACCOUNTS

PER ANNUM 

$1000 or more 
I year 7nin.

PER ANNUM 

$5000 or more 
minimum

Utenos Draugiško klubo susirinki
mas i vyks Šių metu lapkričio 15 d. 
7 vah vak Šauliu namuose, 2417 W. 
43 St. po sasirinkimo bus ir vaišės

A. Brokevičius, sek r.

Suvalkiečiu Draugijos vakaras įvyks 
šeštadienį, lapkričio 12 d.. 1 vai. vak. 
Vyčiu salėj, 2455 W.-47 SL 'Veiks 
bufetas, užkandinė; laimei šulinys. 
Gros A. Ramonio orkestras. Kviečia
mi, visi dalyvauti, įžanga maža. (Pr.)

Žemaičiu Kultūros klubo priešme- 
tinis naritr susirinkimas ivyks- tre
čiadienį, lapkričio 16 <į, 1:00 vai. po 
pietų Saulių namuose. 24IT W. 43 
SL Nariai kviečiami. atsHankyti. nes 
yra daug svariftų reikalu aptarti ii 
valdybos rinkimus dėl 1OZ8 metų; 
Bus ff vaišės.

. Roša DidžųNvis, lašų

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 Sol LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

e

1

SUSIU* N K IMU HIGH RATES

BRIGHTON
P5R ANNUM 

certificates 
S5000 or more

t

. , ■ BUTKUS - VASAITIS
1445 So, 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
K4S So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAtayetU 3-3572

^WEST OF CALIFORNIA ĄVĘ.)

SAVINGS ANO LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHCT AVENGE 

CHICAW,: (I.TJNpIS 601532 ■

GEORGE F. RUDMINAS
3M3.SO. LITUANICA AVĖ. Tel: YArd, 7-113S-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-121S
2314 WEST 23rd PLACE Vlix’n^ 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Paloe Hills, 974-441#

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALdTED STREET Phone: YArdi 7-1111

f _ NAUJIENOJ CHICAGO t. ILU— Satur^‘^en^rl2/1977
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APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

© Rinkoje pasirodė mažosios e Artėjant Padėkos Dienai 
elektrinės krosnelės virti bei šeimininkėms svarbu žinoti apie 
kepti “Electric Mini - Fryers”, paruoštus rinkai kalakutus jr 
C.onsunier Reports žurnalas lap- jų etiketes, žinotina, kad jauni 
krivio numeryje aprašo tas mi- kalakutai yra daug minkštesnį 
matūrines krosneles: Sunbeam ir turi geresnį skonį. Agrikul- 
Pint Size, Presto Fry Baby, No- tūros departamentas nurodo, 
relco Fast Fry, Hamilton Beach ką reiškia prie kalakutuetike- 
Mac Fry ir West Bend Fryette. į tės. Young turkey yra 5-7 mėn.- 
Jie turi atitinkamos formos į kalakutas, Fryer-roaster yra že- 
alyvą įleidžiamą sietelį, dangtį 
ir rankenėles. Virimo arba ke
pimo galimybės yra labai ribo
tos, nes į juos telpa tik iki 2.5 
puoduko alyvos. Tik Sunbeam 
gamybos krosnelės temperatūrą 
galima kontroliuoti. Tų mažųjų 
krosnelių kainos įvairuoja, nors 
gamintojų nustatyta 26-28 dol.

® Vartojant alyvoje virti ar 
kepti priemones, atsiranda pro
blemų su alyva ir jos pakartoti
nu vartojimu. Joje atsiranda ne 
tik nepageidaujamų nuosėdų, 
bet ir palieka gaminamų daly
kų skonis bei kvapas. Visų pir 
ma, vartojamą alyvą tame pa
čiame ar kitame inde, reikia lai
kyti uždengtą, galimai šaldy
tuve. Laikas nuo laiko alyvą 
reikia perkošti naudojant sūr
maišio medžiagą, o {perkošus, 
galima įpilti šviežios alyvos iki 
reikiamo kiekio. 1

miau 16 savaičių amžiaus, Yearl
ing turkey — žemiau 15 mėne
sių, o Mature virš 15 mėn. Kar
tais yra nurodoma 'kalakuto ly
tis Hen ir Tom pavadinimais, 
bet juos paruošiant, jokio skir
tumo nebūna. <

• Nacionalinis standartų biu 
ras išleido brošiūrą apie apsau
gos nuo vagysčių signalų įren
gimus “Home Security Alarms”. 
Suinteresuotiems patartiua su 
ja susipažinti. Ji gaunama vel
tui. Rašyti: Consumer Informa
tion. Center, Dept. 676E, Pueblo, 
Colo. 81009.

• Kalifornijos universiteto 
kambarinių gyvių klinika nu
statė, kodėl žmonės mėgsta 
kambarinius lepuonėlius:

— Jie yra ..ištikimi draugai 
skriaudžiamiems vaikams ir ig
noruojamiems vyresnio am
žiaus asmenims.

_ Jie yra nedraugiški sveti- tilpo lapkričio 9 d. Chicago 
miems ir neretai išgelbėja šėi- Daily News apie niekingą ieš
mininką bei jo turtą nuo praša- kojimą nacių, o visai nekreipi- 
laičių kriminalinių veiksmų. mą dėmesio į komunistinius ko-

— žaizdami ar vaikščiodami laborantus, ištrėmusius į Sibi- 
su lepūnėliu nejučiomis įsitrau- rą ir nužudžius 300,000 lietuvių, 
kiama į pageidaujamą mankštą. Jo laiškas'apie jaunimo demon-

Naminiai gyviai turi -daugelį štracijas Vilniuje tilpo Sun-< 
pasigėrėtinu fiziniu ir elgsenos' Times dienraštyje. Kun. Dr. J.

mą dėmesio į komunistinius ko-

-r- Chicago Daily News spa- 
lio 29 d- laidoje išsamiai apra
šė Aloyxo JiiŲguėio šeimos tra
gedija ir jo odisėją siekiant lais-

I vės. Terry Shaffer ketvirčio 
puslapių straipsnis pavadintas 
“Soviet defector fears for lūs 

, (rappel family”. , ’
— Chicago Tribune Maskvos 

< korespondentas Phillip Caputo. 
. *, aprašė Amerikos lietuvio John 

’■ Juodvalkio ir jo sesers Loraine 
tremtį į Sibirą ir jų vargus oku
puotoje Lietuvoje. 1930 m. jie 
grįžo į nepriklausomą Lietuvą 
Ir nespėjo iki bolševikų .okupa
cijos išvažiuoti į Ameriką. Dar 
ir dabar rusai jų neišleidžia. 
Straipsnį multiplikavo ir išsiun
tinėjo suinteresuotiems asme
nims- stud. Ąlgis' juškėnas, dir
bęs kongresmano John G. Fary 
Chicagos įstaigoje.

— Illinois valstijos loterijos 
lapkričio TO d. Bonanza trauki
me laimėjo 03, 549 ir 8820, spal
va mėlyna.

REAL ESTATE.
Namai, Žarna — Pardavimui Namci, Ž*m* — Perdavimui
REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE ČOR SALE

^"paskolos PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOK ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACUV KREIPTIS Į.
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. 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 ’ir1 biznis Brighton 
Parke." Paskubėkite.

ŠIMAITIS REALTY

pasigėrėtinų fizinių ir elgsenos 
savybių.

— Jie žmoguje ugdo atsako
mybės jausmą ir gerą nuotaiką, 
kad gali ką nors pamokyti ir 
atsakomingai rūpintis. •

M. Miškinytė

Prunskis yra Altos informaci
jos direktorius. ? •

— Rašytojo ir dramaturgo 
Balio Sruogos 30 melų mirties 
sukaktis bus jpaminėta kultūri
nėje vakaronėje sekantį penk
tadienį,' lapkričio 18 d., Jauni
mo centre. ' f' ■

— Rašyt. Liudas Dovydėnas 
pakviestas kftlbėti Bostono lie
tuviams lapkričio 27. d. > 3 vai. 
Lietuvių vkįjlbo salėje - Kariuo
menės šventės ir partizanų mi
nėjimo proga. Ruošia ^LKVS 
Ramovė-. Programoj dalyvaus 
kompoz. Juliaus Gaidelio vado-

ržiaus ligoninės pati-, vaujamas - Vyru sekstetas ir 
ketinių tarybom Marijos aukšt. Onos' Ivaškienės tautinių šokių 
mokykloj dabar yra apie 1,400 grupė. Pamaldos už žuvusius 
mokinių, jas moko 85 mokyto- dėl Lietuvos. teisvos bus 10^ 
jai. Sės. M. Julija yra baigusi šv. Petro lietuvių parap. bažny- 
Maiwood kolegiją,-.o magistrėsfčioje. ,

CICERO
Notary’ Public 

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

— Sės. M. Julija (dr. Shai- 
nauskaitė), Marijos aukšt. mo
kyklos direktorė, kadaise dirbu
si Loretto ligoninėje, pakvies
ta šv

(R) Lietuvių Bendruomenė 
rengia šaunų tradicinį rudens 
balių, kuris įvyks š. m. lapkričio 
mėn. 19 d. 7 v. v., parapijos sa
lėje (15 St.-49 Ct. kampas).

Programa: koncertinė dalis, 
šilta-šalta vakarienė, laimės šu
linys. šokiams gros Markausko 
orkestras. Įėjimas auka, suau
gusiam $9, o moksleiviams $5 
asmeniui.

Visi kviečiami .į- laukiami 
šiame bankete dalyvauti, regis
truotis telef. 65G-2550.

Reiigėjai

M. L. S.
Gausus namu pasirinkimas 

pietvakariuose

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd Si., Chlcigs 

TeL 767-0600.

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

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

. RATRIA CO. -
4207^ S. Sacramento; (kampas Archer'ir Sacrahfento)L
J!™<247^5081 •-;

ir daktarės laipsnį gavo Loyo- 
los universitete. Ji vadovavo 
šv. Kazimiero seselių-vienetam 
Northbrook ir Stickney, Ill, taip 
pat Omahoje. . . J

’ — Algirdas Naruševičius; kny 
gos angių kalba - autorius apie 
'pogrindį okup. Lietuvoje, nęše'^ 
nai atvykęs 'iš Švedijos,.kalbės 
K. Braždžionytės ‘‘I-įetųvbs čAiį- 
;dų’’. radijo i-programcij-'sį.^ėštaj; 

Jdienį,. lapkričio :1. d^&ĮŲpval- 
iyak. iš TŲ6.3 \FM-stetfe’.

' — Kun. Drį J-Prunskioraštas

;— Danys- Mekišius, tautinių 
ir patriotinių organizacijų vei
kėjas bei rėmėjas, mirė spalio 3 
d. Long Beach, -Cai^ sulaukus 
78 m. amžiaus..-Liūdėti liko 
žmona Ona. į : > . .

- —;J.:Tumaąiiš.- Pasadenos- iš- 
vyko; į' Su u (hiyl,(Gal. J; Pikšilin- 
gis-iš/Staynei’/.Giit.l grįžo -į T^ 

■ rohtų. i^žR.-.-’^sĮnJFvięiiiĄr Ka-. 
nados'LB- pirrnipinkas ir radijai 
yafatidiaiferj ved^ąs, .ųšsikė^ė. :-į;

Drive.- Mississauga;' 
tdhB5l^riada;tfeA01K2.: iį C •

> Venecųelos Lietuvių Drau
gija rengia rudeninį linksma va
karį, kurio, pelnas bus skiria
mas .lietuviškoms institucij oms. 
Linksmavakąris įvyks lapkričio 
19 d., šeštadienį, šaulių namuo
se, 2417 W. 43 St Veiks laimės 
šulinys, pilna vakarienė, šokiam 
gros linksmas orkestras. Pra
džia 7:30 yaL vak., auka; -S8 as
meniui.- ihformacijoms tel. 776- 
3727 arba ^5-4980. / (Pr.)

BEVERLY SHORES, IND.
APAUGĘ MEDŽIAIS sklypai ne

toli ežero už $6,000 ir daugiau. Rezi
denciniai sklypai prie pat ežero kran
to tik $20,000.

3 MIEGAMŲ Bi-level stiliaus pui
kiausios konstrukcijos rezidencija 
ant US-12 kelio dabar parduodama 
tik už $65,000. Parduokite jį Nacio
naliniam Parkui su 20 nv sutartinu 
gyventi. Gera vieta, tik ’ % mylios 
nuo South Shore stoties x
: ^ŲNES.REAL ESTATE.

VIENOK MARQUETTE PARKAS 
GERIAUSIAS

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

LIUKSUS 17 metų mūro Ranch, 2 
auto garažas. Naujas pirkėjas gali 
tuojau keltis i gražųjį Marquette Par
ką. Norintieji prašomi perduoti savo 
telefoną — skubioms deryboms,

MŪRINIS 2 aukštų, 6 kamb., 2 auto 
mūro garažas. Gabios rankos gali pa
čios atnaujinti- Marquette Parke. 
Kaina—$25,000.

SVEIKAS, gražus, 2 butų mūras 
pietiniame Brighton Parke. Aliumi- 
nijaus langai, atskiras gesu šildymas, 
dvigubas garažas. Dabar galima gauti 
už $31,000<

2 BUTŲ gelsvų plytų 18 metų mo
dernus pamas ip ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam bęismante. 
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- 
ąuette Parke.

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

REAL ESTATE :

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

BUILDERS -AND CONTRACTORS ą 
Namų Statyba ir Ramentas A

HELP WANTED. — MALE
Darbininką Reikia 

rfi|h*mmyAi***P*^«*^^**

• T įELEČtm |RENGIMAŲi? 
PATĄISYMAI

Turiu-Chicago* m^tt«V.tHdlm<

c Ilgametis patyrimas — sąžniingas darbas
gį Jei ruošiatės kriautė-— kreipkitės ųLietuvių: Įstaigą: < T

American Travel Service Bureau
.'-i /Western,-AyeįChicago, .JĮfc-^60643<-

:. ■ ■ Telef. 312. 238-9787 ' . ■ A
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvu, traukinių, laivq. kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame-keliones į Lietuvą, ir kitus kraštas; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir tpikiarnę totorl 
macijas visais kelionių reikalais, . ' .
ė• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti-vietas 
is ^nksto^—prieš 45 -60 dienų. ; :prieš 45 - 60 dienų.

/■ - / -. -;X MARUANOREIHEN£ : -/'
2608 Wert Ajitk ChitagO/ilL 606Ž9 * TeL: WA i

h •' / •' CPtifeil*jMutfriįilta** į*rw/r<lwĮr:£«irip prricią. '.-:.' *' 'T j 
į - ..,- T/MAiCTAfįir euRoi^-ĮUi^uu,r>--^---

NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metaL Minint ta sukaktį gerbiant pirmojo 
Ameriko* U*tavtq dienraMto fteifėjus bei lietuviško* apaodoc plmn- 
353 Ir atliekant Mitina* par*U*a iražinim lietuvybė* igfthmrt akel- 
Mamaa NaujleoE platinimo ratu*.

<AŲJIZNOS tvirtai stovi ir kovoji Lietuva* tr UotKri* lalfv*
BaldasoK tr ne*idėd**o* i sandėrius su *kup*ūtal* ar Ja I**He 
HsIbŽmL ■ * .

AAUJIKN08 palaiko ritas Beturiu deaokrstine* trupe*, J* bendra* Inatit*- 
dja* Ir ramia ri*q lietuviu bendruodus darbu* bd tikdoa.

NAUJIENOS atstovauja tyliąja lietuviu daugumą Half pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajau* komisija JuMBejtniu metų proga 
delbdama platinimo vijų kreipiasi i visus Užtarius pasekti Betariflro* 
spaudos pirmūnų pavyzdtiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik lalkrašio, bet Ir viso* išeivijos, 
taip pat pavergto* Lietaro* ir jo* Žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų Trnea—>
KAINUOJA: Chicago]. |r K.nado]. mrima — 09.00, pml imtų — FILM, 

trim* mėn. — 54.50, ri.nrm mėeu 1100. KI*om JAV riete** metama 
— 426.00, puče! metų — fILOO, vienam mėn. — 4250. Uirienlve- 
•t — 431JX3 metama. Fgalpažlnlmul aivn&ama mv*M* ea metam ai.

Prašėm* naudoti žemiau es&nflą atkarpą.

: '.‘"C.-;.
SIUNTINIAI J LIETUVĄ 

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69tft St, Chicego, |||. 10629. — Tel WA S-273/ 
ZB! Se. H*lsferf Ft, Chlcage, HI. 60604. —

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Self. 8:00 - 10:00 v. v.. <1Q6.3 FM

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

Telef. - 778-5374

.— Kiekvienas lietuvis; gali ap
sidrausti: gyvybę nuo $100 iki 
$10,000' Susivienijimo Lietuvių 
"Amerikoje ‘ (SLA) •'oi'^anizaci- 
Jdj.- ’ Waikams Ųir/. .Ųatihubliamš 
pigi' TERM 'apdrauda:< $1,000' 
tik mėtaniĘį;<'Jįems-yrą
ir. TFaupomnjį'. — En do wmen t Į 
ąpdtįuda ? aukštajam ^ mokslui 
j&rKtįstndijomš? -į^ųskite apie 
'grumtanę • - Akcidentąfę apdraųdą 
prgkhjzacijų. hąriąnA'Į£- -€ik $2 
Už į$l ,000 .kįidrąU^; JDfėl . šių 
ir kriokiu -i^orm^rijį skanibin- 
kitė Kristinai Austin %/Naųjie- 
nos.;‘T?E 42^6100? (Pr.)
_____’■ '_____________L________________ :____________________

A ♦ Dailiniriko Arvydo Algmino 
paveikslų paroda atidaroma Čiur 
lionio galerijoje Jaunimo Cent
re . gruodžio 9 d.,; penktadienį, 
7 vai. vakaro iki 9-tos vai. šeš
tadienį, gruodžio 10 d., ir sek
madienį, gr. 11 d., lankymo va
landos nuo 10:30 vai. ryto iki 
9 vai. vakaro.

Tokiom pat valandom paroda 
bus atidaryta ir kitą savaitgalį 
gruodžio 16, 17 ir 18 d. Paro
da uždaroma gruodžio 18 d. sek
madienį- Įėjimas laisvas. (Pr.)

geration, air conditioning. .Must be 
experienced : in" all' phases. Respon
sible pqrson. Call 687-4717 for ap
pointment.

? TECEMKOS dantistas ieško darbo 
’savo specialybėje, ; 849 West 34 - St. 
r'.Telefonas FR 6-9257 ?

FUR CUTTER OPERATOR

Full ’time‘or.-part time. Mature 
man. English ./ nštnecessary. 
Goodstarting-rate Chicago Loop.;

? ■ & .332-0038

HELP WANTED — FEMALE 
Darblnlnkly Rrtkl*

FUR MACHINE OPERATOR

Full time or part time, also cap
able of hand sewing. Mature 
woman. English not necessary. 
Good starting rate. Chicago 
Loop-

332-0038

RENTING IN GENERAL 
N v • m o <

IŠNUOMOJAMAS Ciceroje naujas 
4 kamb., pirmame aukšte, su šildi- 
mu, butas, suaugusiems arba pensi
ninkams. Teirautis tel. 652-5121. .

Didžtaata* kailių

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St

1 Sftmdv doL NtYjicolf prcnmiwitai, Fubilkjtnlo 
vajau* proga paremdama* lietuvUkf »>*ud%.

□ Vajau* proga prašau riesti N’njiena* dvi taraite* ttudpajH- 
nimol nemokamai ir be jokių jripareigojima.

FĄVARDfi IR VARDAS _________________________________

PERRY PLAZA MOTEL

1007 Pirk Avt., Hot Springs, Ark.

Albertas ir Kastutė Rožėnai, Sav.

Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymosi 
baseinas, telefonas, vaikams žaidimo 
aikštelė. Galima rezervuoti telef. 

501—523-9614. -

PRANO ČEPĖNO
“NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJOS”
pirmai tomas — Liatuviv tautos atgimimas iki 1914 m. gaunamas 
knygv parduotuvės*. Baigiamam ’ruošti antrame tome — Mūšy tautos 
istorija iki 1920—1922 rru, trečiame—Lietuvos na priklausomybės matai. 
Istorijos pirmasis tomas — vartmpa knyga kiekvienam lietuviui ir 
graži dovana švenčig (bei kitomis progomis. Kietuose viršeliuose,

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina SL (Tewn ©f U*k»)
Date Mmw II hute Ir H rkteut. 

Darba* f» rantuota*.

Skambinti YA 7-9107
STASYS SAKINIS

560 p*L, tain* $15.00. Už»ii*kyti atimu:

J. VIRBELIS, 1649 NO. BROADWAY, MELRO51 FARK, lt 44160

p** rtetdBteU 
Ueto-J talUaiDkA 

ChlcMB>

NORMANĄ 
kBURŠTElNĄ

263-5828 
(i*taifo») ir 
677-8489

rantuotai- Ir s^fintogal— KLAUDIJUS I
4358 S6. Washtenaw*Avt.; j

■ ' ■■«]»■ i iii ii

52—m M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $9S pusmečiui avtomoblHa 

Liability apdraudimas •-< pensininkams 
' Kreipti*

4645 M ASHLAND AYR.

I A. T VDK
. LAIKRODŽIAI Jr BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisytųsi 
2646 WEST 69th STREET

TtleL: REpubllc 7-1941

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimini v 
GUcviethnal, pildomi pllletyb** pra
šymai ir kitokį blankai 

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ar* 
CNcape, I1L 60632. T*L YA 7-5W

BEST THINGS IN LIFE

i^il Frank Z* poli*

GA 4-4654

•tan him

tMuRANCf**
blate farm Lile Insurance Company

MISCELLANEOUS 
Įvairi)* Dalytai

NORIU pirktt nuo ,15 iki 30 akrų 
farmą su trobesiais.

Prašau siūlyti rašant: 
Box 217 % Naujienos 
1730 So. Halsted ŠL 

Chicago, IL 60608

SKAITYK PATS IR PARAGINT 
KITUS SKAITYTI

t - MAUJMMOĄ omcaso Ą «X— Saturday November 12/1977




