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Over One Million Lithuanian 
In The United States

BULGARIJOS KOMUNISTAI
DISIDENTUS NUODIJA

DOKUMENTĄ PASIRAŠĖ SAD ATAS' IR BEGINĄS, PATVIRTINO CARTERIS

— žmonės bėga iš Laoso so
stinės, nes ten tenka badauti ir 
policija persekioja

Lenkai reikalauja panaikinti spaudos ir radijo 
cenzūrą visame krašte

—Siūlo sūdanti galingą Jung 
tiniu Tautų karo jėgą išvengti 
visos eilės karų tarp tautų.

— Iš Libano pasienio praneša 
sostinėn, kad Izraelis vėl atvil
ko į pasenį pačias didžiausias ka 
nuolęs, kuriomis anksčiau grio- 
vž palestiniečių ginklų sandė-

— Amerikos akcijos larptau 
tinėje rinkoje mažėja.

PARYŽIUS. Dar du kiti Bul
garijos disidentai, pasirinkę lai 
svę ir pasiekę vakarus, panašiai 
buvo Bulgarijos valdžios agen
tų bandyti nužudyti įsmeigiant 
į nugarą ar sprandą užnuodytą 
lietsargio smaigalį, kaip kad šio 
mis dienomis Londone buvo nu 
nuodytas Bulgarų dramaturgas 
Georgij Markov. Tiedu kiti •— 
Markovo draugas Sofijos mies
to televizijos specialistas ir an
tikomunistinių filmų Laisvos Eu 
ropos radijo stočiai autorius, 
ir Stefan Bankow, bulgariškų 
religinių programų transliuoto
jas Los Angeles mieste, buvo lai 
mingesni už Markovą, kadangi 
greit buvo nugabenti į ligoni-

Tuesday, September 19, 1978 Chicago.

— Tajaus įstatymai leidėia 
jauniems vaikams dirbti 
smarkiai išnaudojami.

dominti pramonę. Patenkintas 
ir prezidentas Cartens, kad

IRANE ŽEMĖS DREBĖJIMO METU ŽUVO 15,000 GYVENTOJU

NIK ARAGUOS KARIAI UŽĖMĖ VISĄ LEONO MIESTĄ

Prezidentas Garteris ne tik vadovauja Izraelio ir Egipto deryboms, 
bet jis susitinka su užsienio dipfoniatais ir valstybės pareigūnais, kad ga
lerų pasikeisti nuomonėmis svarbesniais klausimais.

Sirija turės vesti derybas 
sKrrium

Šiandien "Sirijos prezidentui 
aišku, kad Izraelio vyriausybė 
neatiduos pagrobtų Sirijos že
mių. Sirijos prezidentas turės 
vesti pasitarimus su Izraeliu 
skyrium, kaip tuos pasitarimus 
vedė Egiptas. Izrae’io karo jė
gos laiko Golan aukštumų plo
tą. Izraelis jau atidavė Sirijai 
dalį užimtų žemių, bet jis ne
sirengia atiduoti Golan aukš 
tumų, kurios gali palengvinti 
sirijiečiams įsiveržti į Izraelį. 
Sirija laiko daug karių Liba
ne. Jie brangiai krašiui kai 
nuoja, o arabai neskuba Sirijai 
mokėtL pasižadėtų sumų.

LENKAI IŠSIPRAŠĖ 
IŠ ŽYDŲ HOLOCAUST

LONDONAS (DP). Visos sce
nos, kuriose teršiami Lenkijos 
kareiviai, pašalintos iš ‘Holo- 
caus4 TV serijos, kuri per 4 va
karus iš eilės buvo transliuoja
ma iš BBC stoties. Nebebuvo 
scenų, kur lenkai šaudė žydus, 
nebuvo lenkiškų mundurų (uni 
formų ir lenkišką erelių.

Ramus ir taktiškas SPK laiš
kas vyriausiam BBC direktoriui 
neabejotinai turėjo atitinkamas 
pasekmes. Gerai liudija apie 
BBC tai, kad atsipalaidavo nuo 
filmais platinamų prieš lenkus 
šmeižtų,, praneša lenkų DP.

cipų, kuriuos abi pusės priėmė. 
Kada, kaip ir kokiu būdu bus at
šaukti Izraelio kariai iš Sina
jaus, dar teks išaiškinti, kai su
sirinks abiejų valstybių specia
listai. Prezidentas Sadatas jau 
praeitais metais pareiškė, kad 

.jis neri taikos su Izraeliu, bet 
premjeras Beginąs buvo priver
stas pasirašyti, kad Izraelis taip 
patsieks taikių priemonių siekti 
gerbūvio. Sadatas nori tuojau 
užmegzti diplomatinius santy-

Vyriausybė tvirtina,’kad .prieš 
ją sukilo komunistai, kuriems 
vadovauja-Castro atsiųsti ’speci
alistai, bet-ikilšio meto gvardi
ja nepasigyrė, kad būtų nelai
svėn paėmusi bent vieną. Pir
madienį ificialus vyriausybės 
komunikatas tvirtina, kad Vene- 
zuelos vyriausybė davusi ginklų 
maištininkams. Kuriais sume
timais Venezuelos vyriausybė 
duotų ginklus komunistams? 
Vyrauja įsitikinimas, kad kra
što gyventojai nepatenkinti dik
tatorių Somoza, kurio . šeima 
savarnkiškai valdanti kraštą 
jau 31 metus. Gyventojams į- 
griso Somozų prezidentavimas, 
todėl ir reikalauja pakaitų. So- 
mozos vyriausybės pravestais 
rinkimais krašto gyventojai ne
pasitiki. *

Taikos pasirašymas daugelį 
pradžiugino

Washington, D. C. Iš Euro
pos, Afrikos ir Azijos ateinan
čios žinias sako, kad gyventojų 
dauguma patenkinta Izraelio t 
Egipto atstovų pasirašytais tai
kos dokumentais. Prezidentą 
Carterio prestyžas taip pat pa
kilo, kai jam pavyko įtikinti abi 
valstybes pasirašyti taikos su
tartį. Kiekvienam aišku, kad

Nukentėjo apylinkėje esan 
tieji kaimai

Drebėjimas buvo tok$ smar
kus. kad su žeme buvo sulygin
ti veik visi namai. Kur buvo 
miestas, šiandien kyšo tiktai 
geležies galai ir buvusieji bal
konai. šiaip veik visi namai 
sulindę į žemę ir užversti lau
žu bei krintančia žeme. Nukert 
tėjo vjsa apylinkė, bet dalis 
kamiečių suskubo išbėgti į 
laukus. Tabas miestelis sukri
to į platų žemės plyšį. Dai> 
geMs liko be pastogės ir be 
maisto, šachas įsakė premje
rui tuojau pasiųsti į nelaimės 
vietą helikopteriais 2,d00 pala 
pinių, kad galėtų apsisaugoti 
nuo šaltų naktų. Karo sandė
liuose buvo 7.000 Manketų, ša- 
chaas įsakė viską nugabenti į, 
nelaimės vietą.

Blogiausia buvo apsuptiesiems
Gvardijos kariai žiauriausiai 

elgėsi su tais, kurie'metė ginklus 
ir išsislaptė po gyvenamus na
mus. Kariai, užėmę-miesto blo
ką, krėsdavo kiekvieną namą, ir 
imdavo visus rąstus vyrus. .Juos 
išvesdavo Tį. ^twsmo. 
sušaudydavo. GvdMijošP? Įtariai

NEW YORKO MERAS 
KONSULŲ SUSIRINKIME

New Yorko Konsularinis Kor
pusas rugsėjo 11 d. į savo susi
rinkimą ir užkandžius Jungtiniu 
Tautu patalpose garbės svečiu 
buvę pasikvietęs New Yorko 
Miesto Majorą Koch. Jis į susi
rinkimą atvyko lydimas kelių 
aukštu pareigūnų, kurių tarpe 
New Yorko Miesto Komisijonie- 
rė Jungtinėms Tautoms ir Kon- 
sulariniam Korpusui Gillian M. 
Sorensen, Miesto Direktorė 
Konsulariniam Korpusui Pame
la Karrs ir visa eilė kitų.

Majoras Koch ilgesniame žo
dyje supažindino konsulus su 
New Yorko Miesto problemomis 
ir atsakinėjo į klausimus.

Kaip susirinkimui pirminin
kavęs Konsuląrinio Korpuso De
kanas Ivar Gudmundsson išsi*

Rugsėjo 19: Zuzana. Januari- 
jus, Praurimė, Girvinas. Saulė 
teka 6:33, leidžias 6:55

LIS

i' — * šiandien Da rrtasko 
radijas dar riėaiština. Jis ma
nė, kad Šarfatas isšiderės geras 
taikos sąlygas ir Sirijai, bet su 
sitarime Sirijos vardas nepa
minėtas. Pasakyta, kad atiduos 
arabains jų žemės, bet susida
ro įspūdis, kad susitarimas- 
lietė tiktai Jordanijos žemes

erary
'Nodical DiXon
’’h'ngton, D _

* c. 20540

Washington©. vyriausybė susi- 
\ rūpinusi Petkum
[ Prezidento Carterio vardu Vai 
jstybės departamento pasekre- 
įretorius Hodding Carter III at
siuntė Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkui dr. Kaziui Bo

mbelių! raštą, kuriame praneša 
i apie gilų susirūpinimą Viktoro 
?Petkaus ir kitų nuteisimu. Pa- 

„ , Įžymi, kad tuo Sovietu Sąjungos 
,v J veikla prieš Helsinkio susitari- iš Si-4 . v . . v.. ;mą ir pries tarptautinius zmo- 

tei įtonją gaus |ejsjy dėsnius. JAV vyrinu 
taip pat diplomatiniu keeliu ir ki- 

laikotarp\je.|ai-s būdais tą savo pažiūrą pa- 
Izraelio įsteig-. reiškė įvairioms Sovietų Sąjun- 

jei Izraelio par- gOS įnstitucijoms. X
riausybei leis tai “Mes aiškiai davėme suprasti

Prezidentas Sadatas džiau- 
giasi, kad vis dėlto pavyko 
susitarti dėl pačių pagrindinių! jam vis dėlto pavyko 13 dienų 
dalykų. Jis tikisi užinegsti dip-į laikotarpyje įtikinti abi puses 
lomatiniuš santykius su Izrae-Į siekti taikos. Jeigu Izraelio ir 
Iii! ir pradėti prekybą. Prezi-' Egipto diplomatai nebūtų at- 
dentas Sadatas tikisi gauti di- skirti nuo pasaulio ir neturė-

paranią iš Amerikos į ję progos laisvai išsikalbėti, tai 
atstatyti karo metu vargu taikos sutartis būtų pa- 

išgriautą Egipto ūkį ir sumo- si rašyta.

GINA< ALIASKOS GAMTĄ
Washington.- Vidaus reikalų 

sekretorius Cecil D. Andrus pa
reiškė. kad kalbos jog admini
stracijos planas apsaugoti mili
jonus akrų Aliaskos laukinės 
gamtos trukdys Aliaskos “išvy
stymui” (civilizavimui) yra “tu
šti plepalai.”

Savo kalboje Gamtos Apsau
gos organizacijai Andrus per
spėjo, kad jei Kongresas nepa
siskubins greitai veikti Aliaskos 
Žemės įstatymo reikale, tai Pre-

— Vokietijoj inirė Willy Mes 
serschmidt. gaminęs Htleriui 
pačius geriausius karo lėktu- 

Jiejvus. Inžinierius buvo 80 metų 
amžiaus.

Pakeitimai Valstybės 
departamente

Valstybės departamento Bal
tijos kraštų skyriaus pareigūnas 
T. Gerlh jluo rugš. 1 d. pašitrau 
kė iš pareigų. Jo vietą T.l 
Longo. Pask utiniu Ritėtu jis dir į 
bo JAV ambasadoje Budapešte,f r’’ •Vengrijoje. *

Jungtinis Pabaltiečių* Ameri
kiečių komitetas Wakhingtobe 
pasistengė užmėgzti ryšius ' su 
juo.

Valstybės departamento Bal- - 
tijos kraštų skyriuje šią vasarą 
vyksta didesnių pasikeitimui 
Kaip jau anksčiau pranešėme, 
pasitraukė M. Henderson ir į jo 
vietą pakviestas Sean Burn, pa
skutiniu metu tarnavęs 
ambasadoje Maskvoje.

— Pašto tara a u tojų unija, tu
rinti 28.000 narių, halsuos, ar 
priimti arbitratorių konflik 
tams spręsti- Mažesnės unijos 
sutiko priimti arbitratorių.

Sirija nepatenkinta Izraelk 
susitarimu 

K -1* •-

DAMASKAS/ Sirija. — Siri
jos laikraščiai ir valstybės ra
dijas tvirtiną^ kad nieko gero 
nebus iš David vasarvietėje ap 
farto ir Baltuose Rūmuose pa
sirašyto Izraelio ir Egipto susi 
tarimo .Sir^5s-ypren>jeras .Gir
tina, lead . susitarimas gali su-

.- Sirijos i>olitikai tvirtina, kad Wshingtone pasira
syta sutartis taikos neatneš. ,

TEHERANAS, Iranas. — Fra t ■ ■, ■' r i
.ęitą šeštadieni vakare bu va ne 
paprastai didelis zeničs drebp- 
jimas Tąbąą apylinkėje, esan
čioje apie 4^ mylių nuo sos
tinės. Drebėjimas, buvo toks 
stiprus, kad jis "buvo jaučia
mas ne tik . greta esančioje so
vietų teritorijoje, bet ir Afga
nistano pasienyje. Tabas apy
linkė vra drasku dvkumos sri
tyje ir labai derlinga vynuogė
mis ir javais. Miestelyje gyve
no 13.000 žmonių. Drebėjime 
metu veik visi žuvo. Liko gy
vi tik 2000 nelaimei papasako- zidentas ir jis pradės veikli. An

drus tokį, perspėjimą padarė įsi
tikinęs, kad Kongresas atrodo 
nelinkęs išleisti įstatymą, ku
riuo einant būtų steigiami ir gi
nami nacionaliniai parkai, lau
kines gyvūnijos rezervatai, ori
ginates upės ir valstybinės gi
rios.
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;antrąs . sukilimas.; Kariai vieną
-,t, :nųmalšinp, oruį kelių dienu iųie-

3telis Įr vėl nukilo pries Sopia• Į sukelti 
zos vyriausybę.^

• ' Reikalauja pašalinti
. t?:;. < • diktatorių'

SMITH NUTRAUKĖ 
SANTYKIUS SU

“MONSTERIU” NKOMO
Salisbury, Rodezija. Ministe- 

ris pirmininkas Jan Smith nu
traukė visus kontaktus su juo-] 
dujų nacionalistų partizanų ly
deriu Jošua Nkomo ir pasakė, 
kad Rodezijis vienintelė viltis 
taikingai susitarti yra JAV ir 
Britų vyriausybės.

Kalbėdamas spaudos konfe
rencijoje Smith pavadino Nko
mo “monsteriu" (pabaisa) ir 
pranešė, kad dabartinė dvirasė 
laikinoji valdžia uždraudžia Ro- 
dezijoje “Patriotinio Fronto” 
partizanus, kuriems vadovauja 
užsienyje sėdintieji jų lyderiai 
Nkomo ir Mugabe.

“MĖLYNOJI ŠVIESA“
FORT BRAGG, N. C. Pirmą 

kartą kariuomenės įstaigos pat
virtino, kad egzistuoja specia
lus vienetas paruoštas kovai su 
teroristais. Tas vienetas, pava
dintas kriptonimu "Blue Light4, 
atlieka apmokslinimą Bragg 
forte. Pulk. Daniel B. Ženk,’ 
Pentagono įgaliotas, pranešė, 
kad į tą antiterorstinį vienetą 
įeina į tą antiteroristinį vienetą 
bių ginkluotu jėgų įvairių for
macijų.

To vieneto veikla ribosis 
tik užsieniais užangažuotų kra
štu vyriausybėms sutinkant, ka 
dangi savame krašte būtų berei^ desnę 
kalingas FBI veiklos dublikavi- galėt 
mas.

MANAGUA, Nikaragua — Ni-i taikos sutarties dar nėra. Pavy 
karaguos nacionalinės gvardijos I ko susitarti tiktai dėl kelių prin 
kariai tris dienas buvo apsupę ‘ 
Leonui miestą ir tiktai sekmadie
nio vakare jiems pavyko nugin
kluoti maištinikus. Gvardijos 
kariai atsivežė kanuoles ir kelis 
tankus, kurįų paprastais* šautu
vais negalėjo sustabdyti. Į Leo
ną įsiverpusieji nacionalinės 
gvardijos kariai labai žiauriai 
elgėsi su maištininkais. Kas bu
vo suimtas su ginklu rankose, 
tai tą vietoje jie šaudydavo. 
Daugelis maištininkų bandė' pa
bėgti į kalnus, bet ne visieme.pa- į ki.us su Izraeliu ir pradėti preky 
sisekė. ? * ? i ’ : j bą.

IZRAELIS ATŠAUKIA KARO JĖGAS Iš SINAJAUS 
VES DERYBAS DĖL PALESTINIEČIŲ

WASHINGTON, D. C. - 
Praeito sekmadienio vakare 
Egipto prezidentas Sadatas ii 
Izraelio premjeras Beginąs pa
sirašė laikos sutartis, o JAV 
prezidentas patvirtino jų dvie
jų parašus. Visos šutai ties pa
sirašymo ceremonijos buvo per 
duotos per didžiausias JAV 
televizijos stotis. Ta proga pre 
zidentas CarLeris, Egipto pre- 
dident:is Sadatas ir Izraelio 
premjeras Beginąs pasakė kal
bas, kurių metu visi trys džian-, 
ges i. kad trylikos dienų pasita
rimai padėjo pagrindus ne tik 
Izraelio ir Egipto taikai ,bet 
ir kitoms Artimųjų Rytų vals
tybėms.

Baltuose..Rūmuose ir Misos 
Amerikos televizijos žiūrėtoją 
akivaizdoje buvo pasirašytos 
dvi sutartys. Viena liečia Si na 
jaus pusiasalį, kurį izraelita 
karo metu atėmė iš Egipto. Jei-^ reiškė, šis buvo vienas iš labiau- 
gu ne JAY-bių diplomatų dide- sjaj nusisekusių susirinkimų da- 
’is spaudimas Į Izraelio vyriau Jyrių skaičiumi, nes dalyvavo 
sybę, tai Izraelio karo jėgos bu yįgj gen. konsulai su būriu pa
jų paenūikios Kairą ir nugink-"geibi n Inkų/
lavusias Egipto karo j eg Aš? Su’sirinkinie ir1 'užkandžiuose 

. Aipįėnkięčiai pristabdė izraelr] dalyvavo i? Lietuvos, gėrn^alinis 
lu's ir neleido paimti nelaisvėn, konsulas 'Anicetas ŠinrA’tiš. . 
apsuptos Egipto kariuomenė 
ir Kairo okupacijos. Moišė I)a- 
janas pareiškė, kad šios inter
vencijos jis niekad nedovano 
siąs amerikiečiams.

Izraelio ir Egipto vyriausy
bės pasirašytame dokumente 
pasižada 50 dienų laikotarpyje 
susitarti dėl Izraelio karo jėgų 
atšaukimo iš Sinajaus ir vis-’ 
sos teritorijos perdavimo. Iz; 
raelis pasižadėjo nuo 6 mėne
sių ir vien erių metų 
ti visas savo karo jėg; 
najaus ir perduoti I 
egiptiečiams. Izrachs 
pasižadėjo šiame 
atšaukti visas 
tas kolonijas, 
lamentas vyriausybei leis 
padaryti. Premjeras buvo prie- Sovietų pareigūnams, kad didė- 
singas Izraelio kolonijų atšau-,jan(is žmonių varginimas, areš 
kiniui, bet jis pasižadėjo tai pa* Įa^ teismai neišvengiamai pa
daryti Jei parlamentas leis. įveiks mūsų santykių klimatą”,ra

Antroji sutartis ’iečia Gazos šonia tame Valstybės departa- 
sritį ir dešinįjį Jordano upos.rnento rašte. Pažymima, kad 
krantą, kuriame dabartiniu me!dėl to atšauktos kai kurių ame- 
411 įsitvirtinusios Izraelio ka-. Hkiečių pareigūnų kelionės į So 
ro jėgos. Izraelis pasižada ne-jvietų Sąjungą. Laiške užtikri- 
slatyti naujų kolonijų Jordanij narna, kad JAV vyriausybė ir 
jos žemėse ir penkenų metų'toliau kels reikalą gerbti žrrro- 
laikotarpyje tas žemes perleis,gaus teises Sovietų Sąjungoje ir 
ti bendrai komisijai. Tą ko jkitur. 
misiją sudarys izraelitai, jor- 
daniečiai ir palestiniečiai. Da
bartiniu metu minėtoje srity 
je gyvena vienas milijonas ir 
100.000 palestiniečių. Trijų ’au 
lybių komisija bandys rasti bū 
dą palestiniečių va’stybei su- 
darvti.
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ALTOS INFORMACIJA

Petkum

lai-1
Gustu ve Dore, 18 simf. pranzuiy dai1.

liniuote
banket;
gerbti.

ys pranešė
uj važia vi-

i;

“Draugo
i Reikia tik stebėti*, paskaičius dytus bernus. Juk tai ne

tarybos. Chicago;*, 
avuj Lu*- ravijo* pra 
Ptnnirrin- Suvažia*:n

Vai-ly bė- departamentai 
hUHirupin^s

Bendra, Pai/alt
kierių k i n J j-t as

ir p
Kun, A<1 /ifas 

apie artėj;Hic-O 
ir*o 
vo niištatvia su

t ^30 t, U ryto.
> dža 9 vaL ry- 

metu bus benr 
>□ važiavimo, 8 

pačiuose Tau 
j - o .-e, ruošiu ma : 
i lazį Bobel; pa-

Hi*w.

5>

Banketu; n.: • užsakomi iš 
į anksto kreipiant** j Alios cen
trą. W »>3:d St., Chicag o 
Iii. Kaina £12.50 asnitr

niui. Pra^/H>2i kuo greičiau už- 
.^išakyti buietu nes gali salėje 
pritrūkti vii to».

Be suminei uju posėdyje taip 
pat dalyvavo T. Blinstrubas, dr.| 
L. KriaučeHūna% dr. Kazvs šid‘

- - ’ ilau:-ka:t dr, V. Simaitis, dr. J.| 
Valaitis. J- Skorubskas, Gr. La-« 
zauskas. S, B^lzekaą* Jr., P. Bu; 
čas, J. Pakalba J. Tatendis, E.

Kedzk- Avenue, Vilimiiė ir 1. BĮ nstruirienė.

vių Taryfxrs sleistos Juozo 
Prun^k’o knygutės ‘‘Lithuania” 

/( ■ eri- įvairius krači us jau pasklido 
. - in/Tl daugiau kaip 53/»0.Dabar spau \\ osmngtone .. , ..., 4 . . sdinarna tree a papildyta; Prezidento pavaduotoju 1 J

-augumo reikalams dr.į, 
įskį, prašyiianias, kad, 

dedant pastangų išla'svinti A. 
(iinzburgą ir A. Scharanskį, bū
tų taip pat rūpinamasi ir V", 
Petkaus išlak’.viir'mu iš Sovietų

JAV lenkai domisi 
Lietuva

Didžioj' Amerikos Lenkų

kurio centras yra Chicagoje, 55 Senatorius Bob. Dole (resp.
East Jackson Blvd., Chicagoje, Kansas) atsiųstame Amerikos 

or- leidžia savo inf rmacijų biule- Lietuvių Tarybos pirmininkui

dr. A. Razinos laišką, atspaus
dintą Drauge (19^8. IN. 11), 
skirtą "šiaudiniams” Draugo rė
mėjams. Nevertas būtų dėmesio 

.ir t ks laiškas, jei jį būtų para
šiusi eilinė moterėlė, marijonų 

! rėmėja. Bet kai toki laišką, pa- 
• rašiusi eilinė moterėlė, marijo- 
’ nų rėmėja. Bet ka' tokį laišką, 
' parašo daktaras tai tikrai, rei- 
‘ kia nustebti. Manau, kad tokio 
turinio laiškas ir dar daktaro ra
šytas mūsų lietuviškoje spaudo
je, bene bus pirmasis.

j Dr. Razma, užu j t maloniai 
pakvietęs č'kagiškius dalyvauti 

Į Draugo pobūvy je, jis užsipuola 
{jo rėmėjus, juos išvadina “šiau- 
J diniais” rėmėjais, užsipuola kai-

■ kurias organizacijas, net kaiku- 
i riuos asmenis, nes jie jam sukė
lė ironiją. Ptašo, kad jam bus Į-

. domu juos pasekti, kai jie krei-
■ psis Į Draugo puslapius. Duoda 
; jiems tokį įspėjimą: patarčiau
nevaidinti “gudrių”.

Daktaras Draugą kelia į pa- 
: dangės. Bet yra sakoma, kaip 
Į iškeliamos dory bės, tai iškyla ir 

GIMIMAS nedorybės. Argi iš tikrųjų, Dra- 
~ Į ugas iššeivijoje yra vienistelis 

! laikraštis, per kurį lietuvybė pa- 
j s ekia geros valios lietuvį, Ne- 
jaugi, tik Draugo privilegija,

tiesa,.kad Draugas vienija lietu
vius. Jau nepaisant to faktu, kad 
Draugas vienuolių marijonų 
leidžiamas, jis net ir katalikų 
neriebi ja.

Niekas negali stebėtis, kid 
barbdūkinės LB-nės darbu tojai 
ir valdybos remia Draugą. Ka
dangi jis yra naudojamas jų tu
ščiai propaga ndai - Bet kodėl 
Drauge negali pasisakyti R. LB 
veikėjai, net ir tada, kai jų pa
reikštos mintys yra iškreipia
mos, kai jie yra apžnieižb? Tai 
reiškia, kad Draugas ne visų lie
tuvių laikraštis. Bet kas ypač 
keista, kai daktaras grasina, kad 
tie, kurie nedalyvaus parengi
me — bus sekami. Bet ar tok:n 
grasinimu tikrai liugązdins tuo? 
jo vadinamus "šiaudinius ’ r 
mėjus.

Draugo ir Naujienų 
skaitytojas

I ganizacija Polish American Con tenį: “Interreligious Task For- dr. K. Bobeliui laiške užtikrina,
gross. Incorporated, kreipėsi į ce on Soviet Jewry”.
Amerik<>; Lietuvių Tarybą, praj Biuletenio redakcija kreipėsi 
šydama duoti straipsnių apie!į Altos Informaciją, prašydama 
padėtį okupuotoje Lietuvoje jų t žinių apie lietuvius disidentus, 
jcidžiamam laikraščiui “News Į Savo biuleteny 
Letter” Alfo Informacija jiems 
straipsnį parūpino.
Amerikos lenkų Kongreso.pir 

rn ninkas A. Mazewski ne kartą 
kad bendrujsc posėdžiuose Washing 
nori I tone yra užtaręs Lietuvos reika 

užmegzti artimesnius ryšius su t Jus. 
Bendru Pabaltiečių komitetu.

Trečia “Lithuania” laida

atsiliepė Valstybės sekretoriaus 
SovMų Sąjungos skyriaus di- 
rcktoriuH Shcrr d Medali, ku
ris užtikrino, kad Valstybė: de- 
parlamentai nepamirš Viktoro 
Petkaus.

Rašte taip pat pažymį 
Valstybės departamentas

Interreligious 
Task Fctrce”, pirmame pusla
py, išspausdino išsamesnį pra
nešimą apie Nijolę Sadūnaitę ?r 
įdėjo eilę žinių apie padėtį Lie
tuvoje, pažymėdami, kad inf or 
macijos imtos iš kun. J: Pruns- 

:kio straipsnių “Chicago Catho- 
. T • x laikrašty.Žydai skelbia apie Lietuvos Į

Lietuvos disidentus Sęn Rofeert DoIe
Amerikos Žvdų komitetas Viktorą Petkų

kad jis kiek tik galėdamas sten 
gsis priminti JAV žmonėms ir 
vyriausybei nuteistojo Viktoro 
Petkaus išlaisvinimo reikalą.

DUe pasistengė, kad ir Sena
to rezoliucijon, šalia ššaranskio 
ir Ginzburgo vardų, butų įrašy 
tas protestas dėl V. Petkaus nu
teisimo.

Pres priespaudą Lietuvoj

, Hot Spmgs lietuvių radijo pro 
gramoje kalbėjo kongresmanas 
John Paul Hammersehmidt (res

Okupantų kaltinamųjų 
kartoteka

Amerikos Lietuvių Tarybos Jun£b į bendrą darbą lietuvių 
Informacija užvedė okupantų ‘išlaisvinimui? Man rodos, prie- 
kalinamų Lietuvos žmonių kar-- šingai, reikia pareikšti gilią u- 
toteką. Ta kartoteka pasinaudo: žuojautą tiems, kurie teskaito 
jant duotos informacijos plu-j Draugą.-Tai parodo, koks jų 
erai paskelbtos lietuvių spaudoj. Į menkas nusivokimas apie tai, 
Pasiųstos informacijos ir ainerL kas vyksta išeivijos gy\enime, 
keičiu spaudai, Sužinojusieji pr koks menkas jų nus'vokinias 
apie naujus kalinimus ar apie daugelio mūsiškių pasime- 
paleistus iš kalėjimo, prašomi^m0- -
tuojau pranešti Altos centrui,!
2606 W. 63rd SL, 
60629.

. Dėl lietuviu teigiu Seinų
w

katedroje

t

Apie Lietuvą Amerikos Lietu

M

Because winter at Valley Forge meant snow, ice, 
•nJ freezing temperature*. All senous enemies to a 
makeshift army without proper clothing.

Jr was bad enough we had to fight the British 
far our freedom. But on top of that, we had to fight

Nowadays, people are still helping America nqr 
wrong and self-sufficient. And they're helping thaw

I

PaMaai 
Coapovfided

rts nrw Americans
TbM i how people cook stock

■munition.
k was an army long on courage, 

kx livxx on mcxtcy
And rnrn the monev came.

thecrU.

New ERrrvk

in America
d

sprandą okupuotoje Lietuvoje 
ir gindamas lietuvių teises. Jo 
kalbos tekstą lietuvių radijo va 
landėlės vedėja S. - šmaižienė 
persiuntė Altos centrui.

Sankcijos prieš Sovietų 
Sąjungą,

Reikšdamas savo pasipiktini 
mą Sovietų Sąjungos teismais 
ir V. Petkaus nuteisiną vadinda 
mas tragišku, . kongresmanas 
Marty Russo (dęm., Ilk), savo 
laiške Alios pirui', dr. K. Bobe
liui kelia mint, jog reikėtiį pa
svarstyti apie ekohcflnihių ir 
mokslinių (technologinių) sank 
cijiį panaudojimą prieš Sovietų 
Sąjurtgą, siekiantį kad ji imtų 
gerbti žinogaus teises.

Studija apie bolševikų 
darbus •

Grafas Nikolai Tblstoy D. Bri 
Unijoje ruošia slh'diją apie bol 
ševikų žiaurumus įvairiuose 
kraštuose.

Paprašyta Amerikos Lietuvių 
Tarybos Inf Of nacija pasiuntė 
jahi medžiagos ipie okupantų 
darbus Lietuvoje.... . ..

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best w>y to egdarlyt

Nauji leidiniai
Lietuviu Dienose muzikas Al

gis Šimkus rašo apie Pasaulio 
lietuvių dienas ir apie Penktą
ją dainų šventę. Primenama 
XXV-toji europinė lietuviškų
jų studijų savaitė; sėkmingai 
vykusi Vak. Vokietijoje. Poetas 
Alfonsas Tyrūčiis pateikė savo 
naujausius eilėraščius. Rašyto
jas J. Slavėnas, gyvenąs Aust
ralijoje, pateikė nauj%,savo no
velę. Ig. Medžiukas recenzuoja 
JL Vencio vos-/knygą -“Lietuviai' 
žiloje senovėje’! Duodama huo 
traukas lietuviško, kryėiaus,-.

Antai, pavyzdys Šiomis dieno? :sodyboje^< esančioje^ V i > 4
Chicago, Ill. mis Daugas atspausdiro Na-? 

ALT Informacija’ ig Omahus laišką,“kięia- 
me jis gina LB-nę, kad jį.nęgrįr

- aunanti Altos. Tai aiškiai mato
si, kaip jjs nęnąsivąkiajkas kafe"

Vysk. M. Sasinowskiui I^>rii-I j3’1 dėJ. jn.trinties-^JiS
žoje, Lenkijoje, . kuria žinioje’ 
yra Scirfų tikinčiųjų religiniai redaklori^n^§^; pai unnienan
reikalai, Amerikos Lietuvių Ta’ Pk atgyvena.) ■vos^Ignpęig.J^vįOi^

ki0
loja' tik-tai? ką'‘kaiktariė»Drfctf*ČF

rybos vardu kun. J. PrunskisĮ 1 
parašė rasta, išrakindamas rei. §!rti 
kala, kad Seinų katedroje hutų ra turėtų, būti, benf dalinai tek 

.singa, o ypač> kai tokią.- pagyrą^ 
skelbia daktaras. Kas, kas bet 

I daktaras Plazma turėtų žinoti, 
kad išeivijos spauda yra labai 
plati, kad ji turi tokių laikra
ščių kurie besąlyginiai veda ko
vą prieš okupantą, prieš jo sanr

reikiamai pagerbtos lietuvių 
kinčiųjų .teisės.

ti-

Kobaltas palieka randą, 
bet nepavojingą

SWIFTWATER, Pa. — Visi 
kobaltu šildomi ligoniai žino 
kad kobaltas palieka randą 
bet jis nepavojingas, tvirtina* 
specialistai, Šiuos reikalus shr- 
dijuoj an tieji. Valstybę polici | 
i<i rado kelyje pamestus kelis] 
indus, kuriuose galėjo būti ko-l 
baftaš. Kaip policija, taip ;ri. 
keleiviai bijojo, kad tuose in
duose buvo kobaltas, kuris ga
lėjo pakenkti sveikatai. Spe-J 
cialistai paaiškino policijai it j 
sdsp rūpjn ušiems keleiviams 
kad kobalto paliktas randas ne 

pavojingas.

see us for 
^0^ ’financing 

' AT OUR low WB

Buy United States Savings BoodK

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

OUR SAVINGS 

CERTIFICATES
EARN UP TO 7^%

**tW_ BflhA aft be oAerf at year baric tewat te žiu West osrmak road
Pm* KilANJSKJĄ n*tUaat

CHICAGQ nXINOIS «a
Phonet Vlrghria 7*7747

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

- £>:
bfė Pavęril 
, if fc'pa dUodi

amas 'ministro Jį 
iniouos pasitrauk f

stmug1 jamižūBtJtJi v'

kia skiltis, kuria kaltina S' viep
tų Sąjungą padarytais didžiu^, 
liais Nuostoliais lietusiųtail

šios skiltys yra gausiai- 
tnioti rnuotraūk&tti^

BXNK1NG —
1S E/ERYBODY’S
BUSINESS - a

Baik Inst Services—Cialtf Oil Ym? T
' By WZwI^.AfeawttieF

Ereeutfoe VicePirndent 
American BankenAssodatiofi.

Determined to make 1978

nances under control? Maybe 
what yon need b some expert 
help.

Last year thousands of 
Americans fonnd that it was 
to their advantage to make 
use of the asset management 
and financial planning capa
bilities provided by some 
4,000 full service banks offer
ing trust services.

For years these services 
have been popularly thought 
of as the exclusive domain of 
the well-to-do, but with the 
complexity of today’s econ
omy, and the relative level 
of affluence many Americans 
enjoy, more and more people 
are finding professional assist
ance valuable in providing for 
their own personal financial 
security and asset protectkxt.

If your property value 
(mduding your home, other 
real estate, savings, bustocss 
interests, stocks, bonds, seco- 
rities, stamps, coins, antiques 
and life insurance)totak more 
than $100,006, it m«ht be 
worth your while to invaati

* Cortodfai
for certain assets —for exam- 1 
pie bon ds with stock :
certificate^ gold eci* ori j 
other TtluaWea.

Bemces in which the ffė* j 
•nciri mttitotfoa «xtefeiM J 
signaled discretion fa the * i1 
aagement of anets.

and Jerri of aerrfce reątriredL

Yolwd.

trust seeovzrL
WhDe 8100.000 fa m*

> - ""'■««* IU, K«ay. į5“jiS -



IT^AMAZING?

Mohamed

Milijonieriaus ITowar

1732 South Hoisted Street, Chlea^e, HL WS3S

2500 W. 94th St

DAINOS

UNIV

Pis Šaiposi xt-
li*H. dideliu dirbu. Pirai, jie pa- 
dWx Jom* puletti asmeniikuz Jūrę 
uiMimojimui. Antra, jie padeda Ma
tanti geresnę apylinkė* bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Buy e Mr no larger or 
nore powerful then yew

er 'njRbith^ wer back 
BE1N6 5POKEK-no....

ENERGY 
WISE f"

— Didieji bankai pakėlė nuo 
šimtį už paskolas iki 9.5%.

ai' jo pradėtą 
knygos parašymą žydų

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prie! 10 mėne- 
alp dien4, neia nuošimčiui nuo mė
nesio pirmoj dienoa.

Išduodami Certifikatai, kurie ne- 
iW .

ghes filmai bus parduodami iš 
aukcijono. Savo laiku minėti fil 
mai buvo labai mėgiami.

Kalina dėl įsitikinimų
Kongresmanas Frank Annun 

zio (dem., III., specialiu laišku 
kreipėsi į JAV Valstybės depar
tamentą, prašydamas panaudo
ti visus priemones siekiant lais
vinti V. Petkų ir kitus lietuvius, 
kalinamus dėl įsitikinimų. Raš
to nuorašą atsiuntė Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirm. dr. K.' 
Bobeliui.

■ 5 valandą po pietų
Vakarienė su šampanu asmeniui 15.00 dol

Juozas Audėnas
1978. IX. 12.

šią 
o prof, 

žurnale. 
Tai die- 
1941 m 
1943 m. 

kuomet lenkai bu

Martinique Restorane

SAUSAGF
EVE?? MADE V/EKSHED

. X? 88S t-BS. AND W)S
MOKE TiAAW Mite* r
LONG? 2

%? \ XT WAS SPECIALLY
‘ FO3 A
COPENHAGEN, 
FARM FESTWAL\ (%oi)

kalas? Tik, dėl Devo malonės,, 
lai vekale lietuviai nesiteisina! j 
Lietuviai gelbėjo žydus ir tai; 
turėtų būti aiškiai pažymėta. Ne 
klūpčiokite.

Su tikra pagarba
/—/Algirdas Gustaitis” 

Į tą laišką dar negavau atsa- 
i kymo.

dr. Jasaičiui, kuris ren-;
gė veikalą ta temą. Koks tų at-' Bet man vienas bičiulis- iš Či-| 
siminimu ir bendrai veikalo apie kagos pranešė, kad dr. D. Jasai,

.N 192.9, A VIRGIN Ift /M 

Ą rAMILV HElRtCOM FOR ZT YEARS' 
WAS INSURED fcR $10, OOO/

> TRE ham is kept in A ‘—i
Fireproof safe »__ J

JIMMY CARTERIS'PATARĖ PRIEŠAMS 
IEŠKOTI KELIO TAIKAI

Mindszenty fundacija 
pakvietė lietuvius

Radijo kalbėtoja ir rašytoja 
Mindszenty 

fundacijos egžekutyvihė direkto 
rė, pakvetė Simą Kudirką ir 
kun. Juozą Prunskį į savo su
darytą paskaitininkų grupę.

knygos anglų kalba
J. Jasmin**, A KISS IN THE DARK. Piiaūtišku Ir intvraiu 

aprašymai paimti iš gyvenimo. Lengva* rfhus. gyva kalba, gražiai išleut-. 
150 psL Kaina $2.50.

'Dr. Juoki S. Končių*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos WortJofi 
antanka nuo .pat .temųų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 

>sL, kainuota $2.00.
Dr Juoki 3. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy

tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu irtoriK- 
211 psL Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis £
kitas knygas galima įsigyt? atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
oirūįnę perlaida-

1978. III. 18 d rašytame laške 
VLIKui, be ktko, užklausiau: Į

“Prieš eilę metų man lietuviai 
iš Vokietijos atsiuntė surašytus j 
pagrindinius p. Gotauto nuopel-1 
nūs gelbstint žydus nacių laikui 
IZ'etuvoje. Susitarus, juos pa-

I siunčiau

itsiėmė pasaulio b 
Jono titulą. Ali buv 
druašes, visa ’aika

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įrieda 1923 metilą, T< 421-3070

ĮrUbrot pfetooae žiemiui autornoMlLams paatatytl.

dus likimas? Kada ir kokiu bū-Je (nurodė vietovę). Ji bus be
du, forma numatomas išlesti vei tuvių kalba.Bet mecenatas vil- 
\«kbia A. Barono knygos spausdi-

_ - - __ Į nimą apie žydus anglų k., kuri
turėtų būti išleista JAV-se. >

Lauksime minėtų knygų pasi-| 
rodymų. Įdomu, ką ir kiek iš pa 
siųstų duomenų panaudojo dr. 
D. Jasaitis, ar po jo mirties vei
kalą galutinai užbaigę.

Ir lauksime kitų spaudos žmo 
nių knygų ir atsiminimų apie 
žydus, j e ne atskirų knygų pa
vidalu, tai bent straipsniais ar 
skyrelas leidiniuose. Neleiski
me žydams užglušint lietuvius.

MtL ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
IftOSČ GALjA\a GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS CYDVTO. 
c4H>UQMTNtS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSlMInlMUS
4* AMrtTYS IR DARBAI, 259 liečiančius 1905
Jggtij tratini, Jablomkic Ir Totoraičio jaunas dienas ir susi-

- £_____________ ___________________________ $3.00

palūkanų, priklausomai nuo Įdėto* 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės ^skaitos 
^eša

nSv
RSTftSSiUM ON TP 
of a cigarette, yco 
cah ugkt rrvaTrt 
OftDiKARY XC£!

<mu numatęs žydų elgesus, ne 
rbūčrau atmetęs pasiūlymo vei- 
{žalą Tėdaguoii, bet jį po truputį

■ ’ Dabar nenoromis, esame itrau 
įi'kaufįnėa šu žydais. Jų me

-provokacijas, ingprancijas, plū
įšiipųs nęgalima praleisi negir- Įetuvių pastangas belbstint žy čio knyga spausdinama Europo

Vist žinome žydų galybę,
/ypatingai JĄY-ęse Bet vistiek

SVEIKINIMAI 

VAKARIENĖ 

IR ŠOKIAI

GUSTAITIS

v KAIP LIETUVIAI GELBĖJO ŽYDUS

reikia melus atremti tiesa. Kiek 
vienas pajėgesnis rašytojas, žur 
nalistas profesorius visuomeni
ninkas turėtų parašyti bent po 
vieną straipsnį, atremiantį žy
diškas neteisybes. Ir nesikuklin- 
tt išleisti deramų leidinių,’ kny
gų, šiukslynan nustumiančių žy 
diskas pliauškalynes. Susilaikyti 
nuo žydiškų knygų premijavi
mų, nuo jų garbnimo, nuo jų raš 
tų ir straipsnių spaudinimo. Lai 
pirma jie paskelbia šimtus palan 
kių straipsnių Izraelio spaudoje, 
iftkdliant Rietuvių karžygjiškvi- 
mus gelbstn žyd' II

1978U.18 d. St. Motuzas laiš 
keliu užklausė:

“Būtų įdomu sužinoti, kai dr. 
D. Jasaitis mirė
darbą
re’kalu, tęsia kitas asmuo? Jei 

įv Paskutniaisiais metais žydai, j darbas tęsiamas, kas bus tas po 
sturinit Sukurstyti akokų rudonųf nas r’jo antrašas?” 
;įsiBp.ų,?pradėjo triukšmauti ir ne

~ Vietas prašome rezervuoti iš anksto
1739 Sa HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100

> Apie Gužą ir Kalnėną
šių metų rugsėjo 8 d. Nau- Jicijos pareigūnas, form, stud 

jienose įdėtas Jono Viliušioi Podleckis, Nausėda, Juozas 
laiškas, kuriuo jis pasigenda j Puskunigis. Juozas Mieg^avi- 
žinių apie sovietų valdžioi 
1941 m. ištremtu Lietuvos 
riuomenės — kūrėjų — sava 
norių pulk. Petro Gužo ir Jo 
no Kalnėno Likimą. Apie Gu 
žą neturiu jokių žinių, 
Kalnėną šis tas yra.

Buvęs Sibiro kalinys 
niaus universiteto profesorius 
Stanislavas KoscialkowskJs pa
rašė savo atsiminimus. Juos iš
leido Londone. 1973 m 
knygą įsigijo VLIKAS. 
S/ Sužiedėlis AIDŲ 
plačiai ją recenzavo, 
noraštis, pradedant 
birželio 20 d., baigiasi 
sausio men, 
vo iš koncentracijos stovyklos 
paleisti.

Iš Naujosios Vilnios vienu 
traukiniu buvp vežama" lietu
vių, lenkų,gudų?di> žydų iš Lie' 
tuvos. Buvę apie 650 asmenų. 
Jie buvo nugabenti į Svierd- 
lovską, Sibire, šiame transpcr 
te buvo ir Jonas Kalnėnas. 
Lenkams išvykus, jis ir dauge 
lis lietuvių paliko. Teko patir
ti, kad iš visų lietuvių tik vie
nas Balys žygelis, buvęs Span 
dos fondo direktorius, sugrį
žo į Lietuvą gyvas.

Toje stovykloje (buvo daug 
ir visiems gerai žinomu asme*

I nų, kuriuos čia ir pateikiu. Bū 
tent iš eilės: Sakavičius, Kar
velis, pulk. Pulkauninkas 
AdoLfas Jakštas, buvęs minist. 
V. čiarneckis. prof. Pranas Do 
vydaitis, dr. Stonkus, Vytautas 
Bičiūnas, Mikalajūnas, Alekna, 
vid. reikal. ministerijos valdi
ninkas. gen. Sutkus, buv. f i 
nansų miniseris, dr. Jokantas 
buv. švietimo ministeris, pulk. 
Papečkys, buv. krašto apsau 
gos minist, pulk. Bačkus, buv. 
pirmojo rait. pulko vadas, Pra 
nas Bielašauskas, Pranaitis, buv 
mokesčių inspektorius, inž. 
Pliuskevičttus. Matulevičius, 
Petras Zanuskis, Vilniaus po-

* l’tlfMldynipi ir potikslinimai prie St. Motuzo rašinėlio

. (Tęsinys)

y Ąr buvp paskelbta Izraelio 
. spaudoje letuvų krepimasis 

žydus parašyti atsiminimus, 
pergyvenimus ar kitokius faktus

?1S gyvenimo nacių bei komunistų 
^okupuotoje Lietuvoje, taip pat 
*ir Nepriklausomoje Lietuvoje — 
^nežinau* ir apie tai nieko negirdė
jau. Kaip ir apie panašius atsi- 
'šaukimus JAV“ių ar kitų valsty 
ytfių spaudoje. Tai turėjo ar ga
lėjo padaryti rengiamos knygos 

^redaktorius ar kokia pagrindinė 
Rietuvių organizacija, jei nepa
daryta, tai reikia ko greičiausiai 

‘'tatai padaryti. Atsargiai sureda- 
ygavus,-akcentą dedant ant lie- 
^tiįvių pastangų gelbstint žydus.

. įlydai, pradėjo triukšmauti. 
r & ką daro lietuviai?

Mm a Fu£ IM LPi^CASWSF 
EUGLAbMX THEKE <S A SKUNH

WITH 
UKF A Cowl!’ O

vo priešui jis kiršias laba 
smarkius smūgius. Bei visus 
žiūrovus nustebino jauna mo~ 
leris. kuri kelioms minulėms 
prieš rugtvnes užlipo ant sce
nos ir pradėjo šokti pagal mu
ziką. Salėje buvo apie 70.1MH 
žmonių. Jauna Ed Williams 
gerokai pasisukinėjusi, pradė
jo barstyti savo drabužius 
Juo daugiau ji numeta, tuo 
salėje labiau ploja ir švi’patr 
ja. Buvo labai daug telefonu 
pašaukimų, reikalaujančių te
levizijos stotį iškirpti šokan
čią nuogalę. Policija nieko ne-

Pakvietė vicepredidcntij Mondale. kad Įtikintų Izra 
elio vadus daryti nuolaidas.

Tilt IIMOND, M<1; — Kaip 
piez.d.-n‘as Sadatas, ta*p ir Iz 
raelio premjeras Begin buv< 
pasiruoš išvažiuoti is Da\i< 
vasarvietės .nes abu yra įsili 
kine, kad nieko iš tu pasitari
mų nebus. Jeigu Izraelio vadai 
nenori atiduoti karo metu pa
grobtu žemių, tai Sadaias n *- 
litai ir klausyti apie bei kokias 
taikos dcrvbas. Prezidentas Gar 
toris vis <K’lo įtikino rbu dar 
kartą pasvarstyti keliamus klau 
simus ir siekti taikos. Prezi 
(lentas Smlatas suliko Įmsili’ li 
šeštadieni ir sekmadienį, bei 
pirmadanį jis jau norėtų r'- 
važiuoti.

Pagalbon pasikvietė Waltei 
Alondale

Prezidentas Carteris sava i t 
ga 1 i u i pasikvietė vice p rez i d e n Į 
tą Walter Mondale į David va-’ 
sarvietę. kad jis maišyiųsi ta-p[ 
abieju delegacijų ir Landytų* 
juos įtikinti apie reikalą siek
ti taikos. Jeigu nepavyks susitar 
Ii, tai vieni ir antri gali nu
kentėti. Prezidentas yra geriam 
informuotas ,negu Izraelio »r 
Egipto vadai apie sovietų ’ai- 
vvno ir aviacijos pasiruošimus Eleonor Schlafly 
Persijos įlankoje. Sovietų karo 

k vadovybė nesirengia trauktis iš
Etiopijos. Sovietų kariai bet 
kurią diena gali įsiveržti i So- 
rnaliją ir užvaldyti minėtą vals 
tvbe.

Nausėda 
Juozas

čius ,Mykolas Matulaitis, Pair 
a-’| .auskas, Rasimas, Tamcšiūnas

Žemaitis, Eidrigonis, Makūnas, 
dr. Milvydas, Leonas Dzikas 
Endziulautis, buvęs vidx rei 

apie’ kai. ministeris, Stankūnas, Ba
lys žygelis, pulk. Ignatavn 
čius, Noreika, buv. pirmasis 
sekretorius Lietuvos atstovy 
bes Varšuvoje, Andriuškevi
čius, adv. Kazys Burba, Tomas 
Parcevičius, karin. Stanaitis, li
teratas Daukša.

Visos pavardės rašomos len
kiškai, tad gal kaikurios ir iš
kraipytos. i
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NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 
S vai ryto ifa 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

galėppVaidylį Rusijos. Sovietinis saugumas šiandien yra 
galingesnis ,negu Dzeržinskio laikais. Kaip caras varto' 
jo prievartą kraštui valdyti, tas pačias priemones šian
dien vartoja ir komunistai.

Šiandien rusai stengiasi pamėgdžioti viską, kas yra 
naujo kapitalistiniuose kraštuose. Ilgus metus rusai pa
mėgdžiojo vokiečius, o dabar karui pasibaigus, pamėg
džioja amerikiečius. Jiems patinka Amerikos mašinos, 
amerikiečių tvarkomos dirbtuvės, Amerikos ginklai, spau 
da, muzika ir net meigaičių dėvimos kelnaitės. Sovietų 
valdžia steigia specialias dirbtuves, kad galėtų pagamin' 
ti amerikietiškus “jeans”. Amerikiečiai Ogus metus leido 
žurnalą Life. Sovietų valdžia, pamėgdžiodama amerikie 
čius, pradėjo leisti “Soviet Life”. Toks pat popierius, to
kia pati technika ir panašios fotografijos. Abiejų žur
nalų išvaizda buvo labai panaši, bet jų turinys skyrėsi 
nuo pirmo numerio. Amerikos Life davė tikslias ir tei
singas mokslo, meno ir kultūrinio gyvenimo žinias o So* 
viet Life visą laiką melavo ir tebemeluoja. Jis stengiasi 
įtikinti skaitytojus apie dabartinį gerbūvį pavergtoje Lie
tuvoje, apie veikiančią “lietuvių valdžią” ir deda pasikal
bėjimus su keliais dabartiniais valdovais. Kartais įdeda 
kelias fotografijas iš “tautinių šokių šventės”, o kartais 
parodo arklių lenktynes prie Sartų ežero... ŠĮ kartą pas
kyrė net 6 puslapius pasikalbėjimams su dabartiniais kras 
to valdytojais. Sovietiniam žurnalui pasikalbėjimą su vai 
dovais pravedę Vytautas Mikuličius ir Oleg šibko.

Dviejų laikraštininkų reportažo pradžioje pasakyta, 
kad kraštą valdo 1975 metais rinktos tarybos ir tos “ta
rybos paskirtas premjeras ir jo pavaduotojas. Vadovybę 
sudaro 27 ministerial ir 11 įvairių valstybinių komitetų 
pirmininkų. Iš viso yra 40 žmonių. Ten pat pasakyta, kad 
krašto valdytojus sudaro lietuviai, du • ukrainiečiai, vie' 
nas rusas ir vienas gudas. Pažymėta, kad didelė ministė- 
rių ir komitetų pirmininku dauguma jauni vyrai, nesu
laukę 30 metų. Ten pasakyta, kad kabineto narių tarpe 
yra vienas, gudas (bielorusas), bet nepasakyta, kuris iš 
jų yra tas gudas. Tas gudas yra Juozas Maniušis, pirmą 
kartą Lietuvon koją įkėlęs kartu su raudonąją armiją. 
Jis gimė 1910 metais Gudijoje, Mstislavskio rajone, Mal- 
kovkoje. Jis vadinosi Josif Maniuš. Jis mokėsi Leningra- 

[ de, Maskvoje ir Kuibyševe. Kurį laiką jam teko dirbti ko 
munistų partijos darbą -Ukrainoje, o vėliau Leningrade.. 
[Ilgiausiai jis užtruko Lietuvoje. Pirmais Lietuvos oku' 
pacijos metais jam teko rūpintis javų kanfiskavimu ir, 
.išvežimu iš Lietuvos. Kad reikalas neatrodytų toks liūd
nas, jis įsakė pasodinti muzikantą ant javus vežančių gur
guolių vežimo. Vėliau jis patiems rusams tvirtino, kąd 
lietuviai noriai davė javus okupantui. Su muziką Manių- 

’’[sis pramoko lietuviškai, nors visą laiką jaučiamas jo ru- 
siškas akcentas. ' ’ fi ‘ v

Gudas Maniušis, aklas, rusų komunistų partijos na' 
rys ir tarnas, pasirenka žmones “tarybinės” Lietuvos ka
binetan, Jis gali labai lengvai atleisti bet kurį kabineto 
narį ir pasirinkti kitą. Ministerio pirmininko pareigas 
jis eina nuo 1967 metų. Ankstyvesniame kabinete jis buvo 
ūkio reikalų ministeris. Jis visą laiką dabojo kad iš Lie
tuvos būtų išvežta bulvių, javų, mėsos ir nebalti tinka
mas kiekis. Jis spausdavo kitus ministerius, kad sovietų 
valdžios paskirti kiekiai būtų suvežti į stotis ir išvežti.

: Komunistai labai neišradingi
r 
t Kai Leninas, Antonovo Ovsejenkos padedamas, vo_ 
kiečių generalinio štabo pinigais padarė perversmą Ru

sijoje ir nuvertė demokratinę rusų vyriausybę, tai ko- 
<muništinė rusų spauda gyrėsi, kad suklestės, mokslas, 
■praregės menininkai, prabils rašytojai ir užgiedos poe- 
*tai tokias giesmes ,kokių žmonija dar niekad nebuvo gir- 
’dėjusi. Vladimiras Majakovskis pasiskelbė didžiausiu, 
■bolševiku ir pradėjo eilėraščius rašyti plakatais.

Tas. perversmas baigėsi visišku žemės ūkio, finansų, 
^pramonės ir kultūrinio gyvenimo išgriovimu. Nusavino 
bankus, perėmė pramonę, išvaikė steigiamąjį seimą ir 
atėmė viską iš. užsienio bendrovių, turėjusių savo skyrius 

;didesniuose Rusijos, pramonės centruose. Iš milijoninės 
harvester Co.; pirmiausia atėmė visus banke laikytus pi' 
-nigus, išvežiojo padarytas ir sudėstytas žemės ūkio ma- 
•šinas, o vėliau išvežė iš Harvester dirbtuvių visas atsar
gines dalis ir žaliavas^ Majakovskis, porą metų skelbęs 
.proletarinę revoliuciją, savaitę patylėjo, apsigalvojo ir 
i kulką'į galvą paleido. Jis Įsitikino, kad jo garsinami bol- 
'ševikai. perėmė- tas-pačias, privilegijas, .kurias-turėjo.-caro 
'šeima -ir -artimiausieji- carizmo bendradarbiai.- žuvus- Ma- 
rjakovskiui, nepasirodė nei vienas plakatims jo eilėraštis, 
^dingO^K.eiliUotijplakdta£fSovieiu spatfdą'nustojo kalbė- 
?ti a^'nauj^s revolimjinės idėjas ir .lab^ didėli'žingsnį 
įmokš^inen^ir literatūroj. >'"7' |-
; Leninas nepanaikino jo taip žodžiais nemėgiamos 
‘caro policijos. Ją paliko ir toliau eiti pareigas, o kad dar 
jis būtų saugesnis valdžioje, tai sumanė Įsteigti specia
lią policiją sovietinei valdžiai apsaugoti Ta policija tu- 
-rėjo teisę suimti bet kurį gyventoją, o jeigu ji buvo įsiti- 
■ kinusi, kad jis yra bolševikinės valdžios priešas, tai gali 
-be teismo jį sušaudyti, šiai specialiai policijai vadova- 
;vo Vilniuje gimęs plikbajorio sūnus Feliksas Dzeržins-j 
-kis. Leninas pareiškė, kad Črėžvičainaja “komisija”, veiks, Maskva daugiau pasitikėjo gudu Maniusiu, kaip bet ku-

SOFIJA PALAUSKIENĖ Šventadienis

[zraelio vyriausybe jau aults 
čįau buvo pareiškusi, Jungti
nių Tautų kariams, kad ji at
vyksianti antrų kartų palesti
niečių suvaldyti , bet tada jj 
žygiuosianti iki Beiruto ąr ir 
Mau. Izraelis yra pasiryžęs i? 
naikinti palestiniečių liddus 
naikinti palestiniečių 'lizdus, 
kurie dabar veikia kehose Li
bano vietose. \

Izraelis žino, kad didžiau
sias jų priešas: yra Arafato, va
dovaujama palestiniečių tero
ristų organizacija. Yra viena 
kita mažesnė palestiniečių gra 

pė, bet jos nedidelės ir nėra to
kios pavojingos, kokie yrą Arą 
fato teroristai.

Savo laiku Izraelis pranešė 
Sirijos karo vadovybei .kad nę- 
peržegtų Litanijos upės ir ne- 
artėtų prie Izraelio sienos. Si
rijos kariai laikėsi šio patvar
kymo. Jie patys nėjo į pietus, 
bet jie leido Libane esantiems 
palestiniečiams įsibrauti į Iz 
radio pasienį ir apšaudyti Li- 
blano krikščionių seniai apgy
ventus kaimus. Jeigu Sirijos 
kariai bandytų pastotį izraeli
tams kelią į Libaną, tai kiltų 
konfliktas tarp abiejų valsty
bių. Sirijos kariai prižadėjo su 
valdyti pelestiniečius, bet jie

.savo pažado nevykdo. Vietomis 
Sirijos kariai puola Libano 
krikščionis, juos apsupa ir 
šaudo jų gyvenvietes net

. tilerijos ugnimi.
Izraelio karo vadai žino

testiniečių tikslus ir jų užsi- 
:mbjiiHuą< Izraeliui taip pat aiš
ku, kad palestiniečiai beri per
skelti Izraelį. Jiems reikalui 
gas kelias tarp Gazos ir Sama- 
rijos ,bei Izraelis tokio kelio 
jipmš nenori ■.duoboj J |

MINISTERIAI AMERIKOJE, BET KARO 
VADAI TVARKO VISUS DALINIUS

ap- 
ar-

pe
.Tiksliai nustatyta, kad Jungtinių tautų kariai, ne

pajėgia suvaldyti palestiniecų.
kalnus, naktimis, jiems vie 
niems žinomais kalnų keliais 
ir apsigyvena Izraelio pasieny
je. Jie turi maišto, ginklų ii 
reikalingus drabužius./

Izraelio vyriausybė žino, kąd 
Sirij os preziden tas ir Jdsir

’ Jy U-.-
ne vykstančius pasitarimus. Jiė

THURMOND, Md. — Izra
elio premjeras, karo ir užsienio 
re ikalų, minis teriai - tebeposė 
džiauja David vasarvietėje/ o 
Izraelio karo jėgos traukiamos 
į Libano pasienį kad galėtų 
suvaldyti į pasienį besivėržian 
čius palestiniečius. Jungtinių 
Tautų kariai privalėjo daboti,

MERAS BIL-ANDIC'ATLEIS

kad į pietinį Libano, pasieaj padėfįp. dvi bojitoa.s/Telavivo 
nesiveržtų- 'išbėgę palieštinier 

čiai, bet jie nieko padaryti ne
gali. Palestiniečiai eina pei įsiveržti? įl

rinkdįeį JdrUahi(ę'p^^Į^pa'es 
tiniečius L-pafijenL-kad .galėta

i

itininkams pasakęs, kad ūkininkai patys,patikb^^a^b vien 
kiemius ir nuėjo į ^didėlius kaimus’*, kur turi daugiau 
patogumų — gesas, elektra, mokyklos krautuvės. Bet 

: ministeris nieko nepasakė apie nepatogumus — svetimi 
: namai, policija ir nuolat ant sprando lipantieji koinunis' 
'tai. Grigaliūnas nepaminėjo, kad tūkstančiai geriausių 
.Lietuvos ūkininkų buvo išvežti į Sibirą ir paleisti į tuš- 
’ čias stepes.. Jis nekalba apie tą didelį lietuvių ūkininkų pa

3 tik laikinai, kol bus išnaikinti bolševikinės sistemos prie-jriuo lietuviu, komunistų, turinčiu didelį stažą lietuvių :sipriešinimą. Soviet Life žurnale, pasikalbėjęs su lietu- 
-šai. Komunistai jau atšventė 60 valdymo metų, bet be komunistų partijoje. Josif Maniušis jiems patikimesnis, 
; Dzeržinskio įsteigtos slaptos policijos jie ir šiandien ne-į negu žemiausiai rusams nusilenkiantis lietuvis.

įViais, kartoja tuos pačius melus apie pavergtą Lietuvą, 
’ kuriuos kartoja pirmomis' okupacijos (fienęitK,

ne kažkokių uni 
kurie neneša jokios-ąteakomy- 

■ bčs.v
Praei tą šeštadienį. meras pa

reiškė, kad bus - atleistas kiek- 
vinas ugniagesys, kuris strei
kuos ir neis gaisro gesmtrUgnia 
gesiai tedirba 8 valandas, gali
ma su jais tarts, bet jokiu bū
du jis netoleruos ugniagesių 
streiko. Streikuojantieji ugnia- 
gesiai^lHte atleWgį darbo.

* r
— Carson Bendrovė nupirko 

Blate ir Medison kampinį namą 
Cbicagoje. * >

L. VENCKUS

Artimoji Anglija
(Tęsinys)

Vilnonis paltas su pilnu pamušalu — 18 kuponų, 
vyriškas kostiumas (pagal pamušalą) — 26 iki 29 
kuponų, 
vyriški pusbačiai — 1 ir pusė kuponų, 
moteriški batukai — 3 rr pusė kuponų.

Atsimenu, kai su Pranu nutarėme pasisiūtlinti 
eilutę iš geros vilnonės angliškos medžiagos- Mums 
parekomendavo selios imigracijos lietuvį Joną Mir 
rašką, kuria Manchesteryje turėjo net tris dideles siu
vyklas. Išsirinkome medžiagą, mus išmieravo, sutarė
me kainą ir kada ateiti primierai. Dar liko neap
tartas tik kuponų reikalas, apie kuriuos mudu nė ne
pagalvojome. Tad apie tai Muraška mums turėjo pri
malti. Nors jų turėjome, bet ne gana. Muraška mums 
patarė pasiteirauti klube, gal koks tautietis mums pas
kolintų trūkstamus kuponas, gal parduotų. Tači-iu 
tokių, neradome. Atrodo, kad tuomet visi dypukai la
bai vertino savo rūbų korteles ir kuponus. Jau gal
vojome, kad be trūkstamų kuponų ir užsakytų kostiu
mų negausime. Bet Muraška, patyręs biznierius, matyt 
surado išeitį ir trūkstamų kuponų iš mūsų nepareika
lavo ir apie juos nebeprisiminė.

KURAS UGNIAVIETEI
Gyvenant privačiame bute mums reikėjo ir pasi- 

šildyll. ypač žiemos metu. Mr. McGealcy savo prieki
niame \ambnryje nuolatos kūrendavo savo Amžiną
ją lad ir jam anglių visuomet pritrūkdavo,
nes norma bu o nedidelė. Pagal valdžios patvarkymą 
elektra, natūrali. As dujos ir malkos nebuvo normuo
tos. Galėjai naudoti Akie ktik nori. Bet neteko man

matyti, kad kas nors Anglijoje kūrentų ir šildytų savo 
namus malkomis. Juk ten medis brangesnis už plie
ną. Tad svarbiausias apšildymui kuras buvo akmens 
anglys.

Keturių asiūenų šeimai, turinčiai nedaugiau šešių 
kambarių butą, per metus buvo skiriama daugiausia 
34 centneriai anglių, gyvenantiems pietinėje Anglijo, 
je. šiaurinėje Anglijoje gyvenančiai tokio dkh»mo šei 
mai — iki 50 centnerių (hundreweights). Mr. McGea- 
ley, kaip našlys, pilnos normos negaudavo. Mums pas 
jį atsikėlus gyventi, pasidarė šilčiau jo namuose, nes 
išsirūpinome anglių normą kaip atskirą seimo. \ aka- 
rais užkardavome virtuvėje esančią nedidelę ugnia
vietę. Savaitgaliais kūrendavome ir savo miegamąjį. 
Jaukiau būdavo su vaikais praleisti vakarą prie lieps* 
nojančio ugniakuro> nekaip drėgname, nešildytame 
kambaryje.

Kuomet kaimynai iš senuko sužinojo, kad mes ir 
savo miegamą kambarį kūrename, jie pušiai: juokais, 
pusiau rimtai sakydavo:

— Kam be reikalo gadinti brangias anglis kūre
nant miegamąjį? Mes į nejaukias •d’rėgrtas lovas gu
lame n onus i rengę.

Nežinau, ar jie taip tikrai darydavo, bet beveik 
tikiu.

PERKAME NAMUS
Anglai turi priežodį: My Home U my Castle, šis 

posokis teisinai išreiškia naujo savininko jausmą. 
Kiekvienas žmogus savo namuose jaučiasi lyg pilyje. 
Saugus ir savarankiškas. Čia jam niekas negali įsaki
nėti kas ga^ma ir kas negaifma daryti Užakuauiai 
maistą gaminti — virk, kepk, čirškėk kada tik nori 
Niekas tau virtuvės neužims, pečių reapkraus savais 
puodais. Nori su vaikais pažaisti — tau visiška lais
vė. Niekas nesiskųs, jeigu mažiukai ir kiek patriukš

maus. Savo namuose pats šeimininkauji. Tų čia'ponas.
Ne tarp jau laisvai jaučiasi nuomininkas, žinoma, 

jeigu namų savininkas gyvena po tuo pačiu stogu, tuo
met ir čia būsi h’g gaspadorius. Tačiau dar blogiau* 
kai esi suonuninko^ nuomininkas (sub. —tenant). Ta
da visai ne kas. Gerai jeigu tavo šeimininkas toks ra
mus senuką^ kaip mūsų McGealey. Bet būdavo ir to
kių, kurie savo nuomininkams nuolat drausdavo ir 
įsakinėdavo. Toks vartymas labai nemalonus.

(nvendami Gtrtrudės gatvėje, iš ten savaitgaliais 
nuvykdavome į Lietuvai Klubą kitame Manchesterio 
miesto gale. Dažnai su nekantrumu laukdavome, kad 
tik greičiau savaitė prabėgtų. Ten klube, susitikęs su sa 
vo tautiečiais, pasikalbi visai kitaip nekaip su kai- 
niXBais anglais. Klube pasidalini mintimis su žmonė- 
mfs, kurie jaučia ir galvoja kaip ir tu; kuriems tavo 
rūpesčiai ir siekimai suprantami. Sužinai kur kas dir
ba, kiek uždirba. Lygini jų darbą bei uždarbį su sa
vuoju ir kartais nutari darbą pakeisti. Žmonės papa
sakoja apie savo butą, jo dydį ir nuomą. Kartais išd’K) 
da ir pusiau slaptą mintį ar svajonę apie nuosavo na
mo numatytą pirkimą.

Už kelių metų sunkaus darbo ir taupaus gyveni
me, jau atsirado viena kita lietuvių šerma, užpirkusi 
Ddosavas namus. Tai padaryti buvo lengviau be vai
kinas, kur vyras ir žmona dirbo. Sunkiau šcimouis 
sH vaikais. Vaikai lanko mokyklą. Nors už mokslą mo
kėti nereikia, bet (kasdieniniai drabužiai, mokyklos 
uniformos, kurių kiekviena parapinė mokykla turėjo 
skirtingas, sudarydavo nemažas išlaidas.

Kai įves, « įdubo sugrįžę savo kainynams ang;
arba airiar/s pąštd^ (fi^UMvew kad^r^l^fefome 

lietuvių šeimą pirkusią namus, jie fiįjokių budu a<ti- 
kčdavo: «

— JJon’t be sSHy. That is impossible. —Mes. vįsą 
savo amžių čia gVv<nę ir dirbę neįstengiame namo

Hmipirlcii, o svetimšaliai vos 4-5 melus padirbęs teks, 
'tilės fabrike jau ims ir sutaupys namui. Nekalbėk nie
kų. Tai nesąmonė, neįmanoma. Bet jeigu sakai, kad 
darbininkas jis, ir tikrai nusipirko namą, tai turbūt . 
mūsų valdžia jus svetimšalius remia, ^oody forei
gners.

Mes nests tebėjome tokiu britų netikėjimųįjuk tie, 
su kuriais mes kartu dirbome ir gyvenopie* namo nusL 
pirkti tikrai negalėjo. Kodėl ne? Ogi todėl, kad jie ne, 
moka taupyti. Jie g> vena tik ta diena, taip sakant “iš 
rankos Į burną”. Kiekvieną vakarą jis turi užsukti j 
karėiamą išgerti; pasilinksminti.

— Koks jūstį, svetimšalių, gyvenimas? — kar. 
tais jie mus paklausdavo. Ką jūs vakare, sugrįžę iš 
darbo, veikiate?' Sėdite sttsitrankę savo mizername 
kambarėlyje, nosį į laikraštį arba ksygą įkišę. Iš ry^ 
to atsikėlę skubate į fabriką. Grįžę visokius namų ruo
šos darbus surandate, skalbiate, plaunate ir visai nu-i 
sikamavę gulate. Taip kasdien vis tas pats: iš lovos j 
falsriką, iš fabriko į lovą. Toks gyvenimas ne mums. 
Mes esame laisvi žmonės, tad laisvai ir gyventi nori, 
me.

Nesiginčydavome. Juk iš jų taško žiūrint, jie bu 
voo teisūs. Taip, jie laisvi žmonės. Tik skirtumas toks, 
kad jie mūsųi nesuprato. Mes. laisvės jau buvome nus
toję, daug per® vewinfe jas setekf. Mes labiau už brb 
tus ir airius troškome biatėa j»ea aiškiai ir skausmin
gai pergyvenome jo« netekimu privedusią mus iki da. 
Kartinės vargifigne ejpristeneipK Jie savo laisvę kitaip 
suprato, nes jie patenkinti savo padėtimi. Todėl jio 
ir neskdengė savo būklės pagerinti, kaip mes. Mes žn 
nojrmie, ,k^(|. pastaugę be draugilktj
susivnržytrfj, pradžių, be afs>akynio nuo nerak 
lūdinftf nmkMMiuHb mes savo būklės niekados nepa- 
gęrnfsnnė,ir'laisvi nebūsime.

(Boa daugiau).
KALJmxOS, CHICAGO 8. Hl. Tuesday, Se^tembe^ 19, 197^



..•Ii

JOHN DULKINYS

EUDEIKISKryžiuočiu pilis DAIMIDGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

jdžios atstovėtus- pulti.

TeL 927-1741 — 1742

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS ;

UTENOS Draugijos klubo susirin
kimas ivyks šių metu rugsėjo 19 die
na, 6 vai. vakaro Šaulių Namuose, 
2417 West 43 St., Bus vaišės.

*A. Brokevičius

DR, PAUL V. DARGI? 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

WeirtchMHr CommwnWy klinHcw 
Medicinos dir.ktoriw,

S. Hahklim Rd., W.sRh.^t.r, IL
VALA’^YOS: (tarto dleirofisB V

tw uftn Seftadierd 8—3 val
T. l: 561-^27 arba 56» ?’28

DK K. G. RALtTKAS 
AKUiERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

E449 SA hrfMEt Rd. (Cr.wf*rd 
Madlcal BvUdiftv). T»l. LU S-C444 

Priima U<bo>»u pagal suaitaflma-
Jei MaUiUepX skambinti 374-8004.

IV. RASTO TYRINĖTOJAI
Mr. J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, State Isand, N. Y.

Ofise talaf.: 776-2880 _ 
Rezidencijoc *pl«f4 448-5545

>IL G K, BOBETJS 
*WWfru it ILArUMo takų 

CHIRURGIJA 
tekt 615-0533

.t inRstų, pūslės 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 
VaL intrau. 1—4 popiet

UW W*tt 63rd SU Čhieaic. V L 6062^

ninWPEIX^PROTWSTAr 
Aparatai - Protezai. SUa. ban- 

:dėžak SpecUi; pagalbi t^fomi

-. Et. BE r-5to 
DH. V B GLEVE/XA< 

GYHYTOJAŠ IR CHIRURGAS 
SPteiAL¥8t AKtU LIGOS 

■i9d7 W»«» 103rd štrH • 
Valandos (MRaT .uattarrma

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bartdri profctika, MOTER J Itge^
Ofisas 2652 WEST 5*th R^ET 

Teį PR 8-1223
OFISO VAL.: pirat. antiad.; trečiad- j 
ir peofct. 2-4 ir 6-8 vaL vak. SUUdie-1 
žtCg 2^4 vaL popiet ir~Jutu lafcI 

pagal aiMdtarimą-

Mažeika E? Evans

0R. FRANK PLECKAb 

opToMetristas 
KALBA LIETITVISKAI 

1418 W 7l Š4. T«l. 737-51^ 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenaes”’
Va) asai susitarimu, uždaryta treT j 

DĖ.LEGNAS SEIBrjTISj

PERKkAUSTTMAI

MOVING 
Laidimai « °ilna iponuda 

ŽEMA. KAINA .
R. ŠERI N AS 
TU. WA 5-B063

MOVING

ANYANASVTLTMAS 
; T»L' 376-1882 artu 37M996 
k ------ ------

' SOPHIE BARČUS 

ftAfcU© IHlMdi VALANDOS
-- Vteft II STOPA,

WL X. M.
LhteHv kalba: kasdleu ano pir- 

madienio iki penktadienio 3:00 
-“3*39 vaL noipiėL šeštadieniais 
fp mnaamm sso & 

vfl. Irto.
Vadija Aldona Daulrus

YrikLį Mtmtoek 8-MYJ
M5» 5o. JULAPLEWodr. AVI. 

čhyčagg, ill mm

Dldžtaufles kailių 
potirfnk ima>

NORMANĄ

JM fllMe MMalR, kttrk 
«ZuHMKyU KaujtaMs, pr»-

jiemu •tarime NtaijieaM dvi ®-
frtojį»j»Blirriftlrainai
f' 'T.*'

vas sutiko, bet priminė,kad jam 
reikalingas tik vienas laimėji- 
iu<s. tuo tarpu K rčnojui reikia 
dar keturių.

JERUZALĖJE TERORISTAI 
SUŽEIDĖ SEPTYNIS

JERUZAIX Izraelis. -- Pra
eitą šeštadienį palestiniečiai pa 
dėjo dvi laikrodines bombas.Pir 
moji bomba sužeidė praeinair 
< ą moteriškę, l>et kai sprogi 
antroj i, tai sunkiai buvo sužeisti 
H asmenys. Viduje ar toliau bu
vusieji žmonės išbėgo pažiūrėti, 
kas atsitiko ir kodėl sprogo an
troji b ‘-nba, kuri buvo žymiai 
gal.ngesnę.

j Palestiniečiai prisipažino, kad 
i jie padėjo abi bombas. Libane 
! esantieji palestiniečiai, Arafato 
į organizacijos nariai yra įspėti, 
kd šį karią izraelitai gali sinar 

i kiai kirsti didesniems arabų 
centram Libane. Izraelitai žino, 
kad įsakymai Izraelio palcsti- 
niečimn ; ate na i Libano.

ŽZMAIČZŲ Kultūros klubo poatos- 
toginis susirinkimas Įvyks trečiadie
nį rūgščio 20 d., 1:00 vai. popiet 
šaulių Namuose, 2417 W. 43 St. Na
riai prašomi atsilankyti, . nes* yra 
daug svarbiu reikalų aptarti. Bus ir 
vaišės

Rožė Didžgalvis, rast.

PATVIRTINO NAUJĄ IRANO prisktatydino paralmentui ir’ti žymiai knivinesnis. žvejai 
pareiškė, kad nori apraminti jau negalės žvejoti, jeigu netu- 
kraštą. ^rės rėikalingds apsaugos.

Už naują vyriausybę balsavo f Kiekvieną savaitę kiniečiai 
176 atstovai, prieš balsavo 16^ o daros vis įžūlesni ir panaudoja 
du susilaikė, 
men to narių neatėjo į posėdį.

t Maištininkai, apsirengę kariu 
' uifermomis, puolė patruluo- 
jancius karius. • Susirėmime 6 žaidimą baigti lygiomis. Karpo-1 
kariai buvo nušauti. Karo polH 
cija yra suėmusi puolikus ir iš-į 7 '
aiškinusi vardus bei pavar
des.

Trečdali, pariaJ kiekviena progą Vietnamo vai- Į SS
Į ivyks penktadienį, rugsėjo 22 d., 7 v.

* c- u____  I v. Vyčių salėje. 2455 W. 47 St. Nariai
t7/1 . f prašomi atsilankyti, nes yra daug
Viktoras Koršnoj prašė 22 < svarbiu reikalu aptarti.

(Po- susirinkimo bus ir vaišės.
E. Strungys, rast.

KABINETĄ
TEHERANAS, Iranas. —Ira

no parlamentas patvirtino nau
ją Irano, kabinetą, bet šachui 
labai nepatiko, kad trečdalis 
paralmento narių neatvyko į 
posėdį.
Keliems. buvusio kabineto na

riams atsistatydinus, pasitraukė 
buvęs premjeras, o šachas tuo
jau paskyrė kitą žmogų prem
jero pareigoms..? :Tuoj buvo su
darytas naujas kabinetas, kuris

--------------------------------.TLr^= KINIEČIAI PUOLĖ H ANO- | 
į‘-------------------------------------- : į ‘ - JAUS ŽVEJUS

-1ANBESOU KILLS |ĘANGKOKĄS^.Tajųs, — Ku j ; ■i/iffTIimiltftll 1 kpsx’aidziais ir rankinėmis ..gra-• InuUTli fniN uN - na t mis ginkluoti kiniečiai su-j
POIĮTRPT sėd° i laivelius ir smarkiai ap-J
Llnilnul šau<iė Hanojaus žvejus,' Sine

Dentiffebain, toothache/^ gaudė žuvis ne savuose vande-' 
čdld sores,• teething pam, įnyse. j

relieved tor hours. , Hanojaus radijas kelia dideli
‘ t triukšmą, kad gerai ginkluoti

Aribesoi. tbręe anw^ics. kiniečiai puolė beginklius žve-
soofhės rf7tta!&5 nerve endmęs. [ . r °
deadens oam Help* ! j US. ,
fection. too Use as dfreded for i . v ,.. * Manoma, kad sitas konfbk-

_______________ -—— tas ves prie kito, kuris galės bū-

ANBESOCKILLS 
MOUTHffiftlM

CONTACT
Denture £»m, toothache, 
cold sores, teething pain, 

relieved tor hours.
Wbeo ftfindr moofh parn senses 

use Arftoesoi.. the pinh krCie* 
Anbescrf. wrfti three anės^eocs. 
soothes rr?rtare<5 nerve enOrnęs. 
deadens cam Help* in
fection. too Use as dfrectec for

In France they are les fraises, in Italy le Fragole, in Germany 
die erdbeeren. We tail them str aw bet lies and, at the peak of 
perfection, they are truly special eating. Nothing surpasses 
Fresh Strawberry Pie! In this version, Birds Eye Cool Whip 
Aon-dairy whipped topping provides a smooth base to hold 
the jellied ripe berries. Either gtaham cracker crumb crust or 
pastry crust may beused—the ^store-bought” kind or your own 
favorite recipe. In,either Case, the finished pie is scrumptious.

Fresh Strawberry7 Pie
Few drops red food 

coloring (optional) 
baked 9-inch graham 

cracker crumb crust 
or pie shell, cooled 

cups halved fresh 
strawberries

Fresh Strawberry
package (3 o*.) ftrrw- 

berry or strawberry- 
benana flavor gelatin.

cups boiling water
ta bherpoons sugar

ntainer (4-1/2 b».) 
xosen whipped 
topp(ntthlwedBissctve gelatm in boiling water; measure 1/2 cup and chill 

until slightly thickened. Fold thickened gelatin and sugar into 
the whipped topping; add fobd coloring. Chill again, if neces
sary, until rwhrihira «nn mdfcnd. Line bottom and sides of 
crumb erust with the whipped topping mixture, mounding 
high around Mge. CMU. Meanwhile, chill remaining gelatin 
tmtri thickened; Mir in ttYTMbmiet. Spoon into the whipped 
toppingdined crust without eo*ering the tifa around the Mige.

1-2/3
2

i

1-1/2

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Nes širdimi tikima, o bvrru išp«žį»Um«, ir taip
nymas". — Rom. 10:10.
Čia pasakyta, kad ne, kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia pa

sakyti kitiems dievižkosios tiesos, negalės pasidaryti tiųkamals įeiti l dan
gaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tai. ką matė
me ir girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris gavo tiesos šviesą ir paži
ne maloningąjį dieviškąjį planą, ir pamatė didyjį išganymą, apie kurį kal
bėjo mūsų Viešpats, nebegali tylėti ir laikyti savo šviesą po uždangos. 
Kurie taip daro, težino, kada laikui bėgant jų šviesa užges. Jei kas 
gėdysis Viešpaties ir jo žodžio, tas nebus tinkamas jo dangiškai ka
ralystei.

Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

Gyv. 4044 So. Richmond St., Chicago, llį

Mite 1978 iri. rugsėjo 16 d., 7:00 vai. ryto sulaukęs 81 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Skapiškio vis., Neviu km.

Amerikoje išgyveno 54 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Adella (Vilimaitė), 2 sūnūs — Donald, mar

ti Juanita, ir John, marti Lyn, 9 anūkai, brolienė Adella Dtllksniene, 
brolis Simonas’ir jų šeima gyv. Argentinoje, sesuo Adella Plenienė, 
gyvi Lietuvoje if Ona Matvikevičienė bei kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. - ■

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 SL
Trečiadienį rugsėjo 20 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios i Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. John Dulkinio giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

PETKUS
• • .'-** > J . , ‘ . A « 'J » .

: TĖVAS IR SŪNUS /
i MARQUETTE FUNERAL HOME ./

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 475-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATTH

Nuliūdę lieka:

Žmona, sūnūs, sesuo, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345

In today-! “do-lt-yourseir* world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, is turning increasingly to 
•’turnings"—or architectural spindles as they’re known in the 
trade—to provide Innovative and Imaginative touches in the
home.

Architectural spindles—yes, 
they’re the same products 
which Tised to be known as 
belustrodee in staircases—now 
are available In a variety of 
siaes and ttyles. But the sky’s 
the limB when it comes to 
the decorative uses to which 
they’re dcrf being put.

ArcUtecc^ interior designer* 
and "do-it-ynurselfers* ftod 
the spindfes a ’wrxattte, MyHsh 
and in expensive way to add 
character to a batne *<• 
Indoors or out. *'

Spindle* are being used u 
candle holders or kunp haem, 
as room dividers, ecreene and 
velancea «r a* legs for coffee

Sawn in half, they are betnc ’ 
mounted on walls and. doom ; 
as decorative elements, used 
as plant holders or m grfDe 
elements.

EL A. Nord Ccu Everett 
Wash., the world’s largest 
manufacturer of architectural 
spindles, produce* these dec
orator Items In nine different 
styles, three different thick
nesses and in height* from 716 
Inches to eight feet.

The spindles are med* M 
selected western woods, frned 
on hopper-fed lathe*, raded 
to a smooth finish tton shrink 
wrapped in clear, pcotfottve 
plastic. A brochure on rplw5> 
eharacterlfftieto and idw tar

N AR J Al:
Chie&^ot
Llėtuvių 
LaWoUviu 
DffeKtorig 

, AMociRcijos

ambulanci 
PATARNAVI
MAS DIENA 

’i TR MARTI.

'! TURIMI 
,• KOPLYČIA* 
'[ VISOSE MIESTO 

DALYSI.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

! m So. IJTUANICA AVENUE. Pkont: YArtl 74401

BUTKUS - VASAITIS
144Š So. 50th Ave^ Cicero, Ill Phone: OLympic Z-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phow^ LAfayeUt J4571

GEORGE F. RUDMINAS
SUS So. UTUANICA AVE. Tel: YArii l-II 8M1W

| | STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACK AWIC1) «į

2421 WEST 69th STREET RJtpibUe MXU
2314 WEST 23rd PL A Cl Vb.riflta 7-0
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Piloe HiH% It »74-Ul»

~ P J. RIDIKAS ~ '
UM 8». HALoTKD STREET Pi«H! TArd» 7-lHl . į 4 V

< — naujumo*, Chicago t, to, Tuesday’September 19, 1978-



“ 11 ’ kihiks amerikie^ai ir kana-
TRUMPAI I : d iečių i. šiame numeryje rašo

__________________ ‘Vilus Bražėnas, taip pat savo 
♦_____ ; skyrių ’ American Scene*’ turi

’Arėjas Vitkauskas, World-Wide 
News biuro vedėjas, ir nuolati
nė bendradarbė Kanados lietu
vaitė Patricia Young. Mėnraštis 
yra 32 psl.. gausiai Uiustnuo tas 
kainu; ja $7.50 metams, paski-

— A J______ - i

Anatolijaus Kairio 3 veiksmų 
dramą “Eldorado” sėkmingai 
vuidrno algai vintas scenos mė
gėjų būrel s “Ž lvitis” Sao Paulo 
mieste, Brazilijoje. Dramoje 
vaizduojama partizanų kovos 
po 2-jo Pasaulini karo komu
nistų okupuotoje Lietuvoje. Vei
kalą režisavo M. Vinkšna tienė.

— Dr. Audrius L. Gureckas iš 
Hamiltono, belges dantų gydy
mo ir hirurgijos mokyglą Lon
dono universitete, atidarė savj, 
kabinetą 71 Lindvvell Bd., St. 
Catherines, Ont.

— KLB Toronto skyrius su
darė komitetą suruošti Tautos 
šventės minėjimui. Jis bus rug
sėjo 24 d. 3 vai. popiet Lietuvių 
namuose. Prof. J. Slavėnas skai
tys paskaitą. Po paskaitos bus 
meninė pregrama.
' — Angelų Sargų Dieną minės 
‘“Krivūlės” klubas spalio 1 d. pa
maldomis Marquette Parko lie
tuvių parapijos bažnyčioje iri 
sueiga Šaulių namuose.

— Solistai Dana Stankaitytė, 
Stasys Baras ir Jonas Vazselis 
taip pat muz. Alvydas Vasaitis 
pakviesti koncertuoti rugsėjo 23 
d. Hartforde.

ras nr. 75 c. Adresas: “Speak 
Upr, P. O. Box 272, Station “B”, 
Toronto, Ont.. Canada, M5T 
2W2.

— G. Urbono leidžiamas an
glų kalba mėnraštis “Speak Up” 
praeitą savaitę pasiekė Ameri
kos skaitytojus. Jame rašo žino
mi kovotojai prieš komunistinį 
imperializmą, turi savo skyre
lius kai kurios prieškoinunisti- 
nės organizacijos bei sveiko pa-

— Pagerbiant mirusius ir žu
vusius šaulius bei Lietuvos ka
rius, ajM-igose prie Lietuvos Lai
svės Kovų paminklu š.m. rug
sėjo m. ’1 d.. Gen. T. Daukanto 
jurų šaulių kuopos 15-kos me
tų veiklos sukaktį minint, auku
rą uždegs Lietuvos-Kūrėjų Sa
vanorių Sąjungos ir Čikagos ra-i 
jono jūrų šaulių NEMUNO rink-! 
lines pirmininkas .pik. J. ŠVE-| 
D AS, ž (ii tars LŠST pirm. K.| 
MILKOVALflS, vainiką 
Gen. T. Daukanto ‘jūrų___
kuopos atstovai. Apeigas praves j 
kpt. A. JUŠKEVIČIUS.

— Astrologija ir kortų skai
tymas, Elinor Jakšto, kamba-i 
rys 1717 Stevens Bldg., 17 No 
State St., tel. 782-3777. Mes kal
bame lietuviškai. <Pr.)
— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per-į

pa dės j 
šauliu’

vadas K. Milkovaitis įteikė dip- ’ 
lomus, o šaudymo rungtynių 
laimėtojams Vytauto Didz. sau-, 
lių rinkt, skirtas vertngas do
vanas (('trophies). Pereinamą
ją dovaną, jau antrus metus iš 
eilės laimėjo Kęstutis Petraus
kas, pirmą vietą, individualinia 
me šaudyme, laimėjo šaudymo 
vadovas V. Brazas, antrą —Al. 
Milašius ir trecią —A. Vengryš. 
Moterų grupės šaudytojų pir
mą vietą’laimėjo Virg. Norvai
šaitė ir Jaunių šaulių —studen
tas Juodis.

Tautinių šokių ansamblis, ku 
riam vadovauja Jūratė Jasaity- 
tė ir šokių mokyt. Violeta Smie

čiai ir meniškai pašoko kelis 
{tautinius šokius.

Visą tą oficialiąją šventės 
programos dalį, foto aparatu 
(kamera) įamžino šaulys foto-

Toliau sekė kuklios vaišės. 
Dar vaišėms nesibaigus turė
jau išskubėt į ligoninę, kur po 
sunkios operacijos guli mano 
žmona, dėlto ir į ‘Naujienų’ pik
niką nebesuspėjau nuvykti ir 

m agm&y i maloniai su pažįstamais, mie-

TAUTINĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS ilias valandas/' nebebuvo pro-jlias valandas, nebebuvo pro-

Hemai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 'PERMINAMI 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dent&s

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

• NAMAS — SVAJONĖ: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptume, 3 automobi
lių garažas, du balkonai, patio. Mar
quette Parko centre.
MŪRINIS BUNGALOW, 3 miegami, 

gražiai užlaikytas, $34,000.
NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI

NĖS biznis. $80,000.
MŪRINIS NAMAS. Didelė taverna, 

apie 200 svečių salė, 2 butai po 6 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie 

Insurance, Income Tax
951 W. 63rd St TeL 436-787b

KAS- VERTINGA
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gezu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
inette Parke.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

rel. 737-7200 arba 737-8334

Toji Tautinė šventė yra prisi Rimšelis. Laike mišių pakaito- 
minimas ir paminėjimas Vytau 
to Didžiojo ryžto 1430 m. rug
sėjo 8 d. Lietuvos sostinėje Vil

nie uz. siūčiui nu jrei-.niuje vainikuotis Lietuvos ka-
kame pašto ženklus ir pinigų ] raliumi. Lenkai klastingai tą 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. vadndkavimą sutrukdė. Vytau- 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.) tas jau būdamas apie 80 metų 

---------— senukas, jodamas iš Vilniaus į 
‘lioldfather” buvo Trakus, nukrto nuo arklio, su- 

Pirmai-} sitrenkė ir tų pačių metų spa- 
jis davėju© 27 d. mirė. .Kai kas tvrtina,

8 Filmas 
labiausiai lankomas, 
siais 1972’75 mectais

tnotizmo krupės, gi skaitytojų1apie 100 milijonų ddleriij pa ja- }kad lenkai Vytautą nunuodi- 
daugumą sudaro pavergtų tau- mų. mm p.

Vytauto Didž. šaulių rinktinė 
š.m. rugsėjo 10. d., sekmadienį, 
Chicagoje surengė tos tautinės 
šventės iškilmingą. minėjimą. 
Brighton Parker lietuvių para
pijos ' bažnyčioje, buvo/ atlaiky-

daugumą sudaro pavergtu tau- mu.

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi Į visus skai* 

Rytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį 
ku juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti . nenutrūk-K - - - - -
štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos ’IšeivijosJ tos* iškilmngo&--pamaldos.Šv.Tni- 
taip. pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis4 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuvišku rei 
kalų renesanso.

vis PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prieJPlar 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytoj aro. *r ■

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio Ir Rezidencinio viešbučio, I 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė* 
triij. dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais irengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. « -

šias -atnašavo ' 3kunigai:" * fem. 
Kuzminskas,. >. kun. Rimšelis' ir 
kun. Kęreilis. Tąi dienai pritai
kyta pamokslą- . pasakė^,j kun.

Visas Ir visus kviečiame i didžiąją talką.

Prenumeratos pratesimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikalam* 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkariomis.

REPAIRS ON HOMES . & FLATS rt 
AND APT. BLDGS. | 

ROOFING • SIDING •’DOWN
SPOUTS • C EMENTv WORK 
OF ALL KINDS • PORCHES , • ’ 
KITCHENS • REC. ROOMS’-*/ 
DORMERS PAINTING • INTER
IOR & EXTERIOR WORK.

FREE ESTIMATES 
BY OWNER NO SALESMAN

’ CALL ANYTIME
l 878-5682 or 769-0514 Z ' .

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60603

* G anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas Talką tr 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede________dol

Pavardė ir vardas __________ - __________________________________

Adresas

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo .... 
yra naujas skaitytojas. Priede_______ doL

Pavardė ir vardas - ________ .

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė__

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus________dot

---------- -------— - » i.i r imi ,

Pavardė Ir vardas __________ __ __________ ______________

Adresas------------------------------------------- ------------ ------------------------------------------------
t — - • - - . - . ' —į——

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas

Adresas

Eivirdė Ir vardas

Adresas -----------

F«Tardė Ir vardas

/ trmr -------------

mis giedojo solistė Kučienė ir 
tos parapijos bažnytinis choras. 
Abeji savo partijas atliko pasi
gėrėtinai gražiai. Bažnyčia bu
vo prisirinkusi' pilna maldinin
kų.

Tų visų iškilmių minėjimo pa. 
maldų mecenatas buvo šaulys 
Ant. Vengrys.

Po pamaldų, minėjimas buvo 
tęsiamas šaulių namuose. Mi

nėjimą, į sceną įnešus vėliavas,: 
įvadiniu žodiu atidarė rinkti

: skaitė šaulių S-gos tremtyje va 
das KMilkovaitis, trumpai 'nu- 
švi ėsdamas vytautinę 1 Lietuvą, 
kaip galingiausią tuometinę' Ry 
tų Europos valstybę. Savo pas
kaitos pabaigoj paminėjo frprL 

’ mnė' pabrėždamas, kad lietuvių 
išeivių ■' susiskaldymas niekam 
daugiau nepatamauja kaip tik 
.Lietuvos okupantui. • ' -

’ Pasib&guš ' paskaitai, ■ "rinkt: 
vadas- Vl?Išganaitis’pavardėmis 
iššaukė prie scenoj visus tuos: 
šaulius,' kuriems’šiais metais su 
ėjo 30-metų, kaip priklauso Lie 
tuvos šaulių S-gai ir tuos spor
tinio 'šaudymo dalyvius, kurie 
š.ml: rugsėjo 9“dr šaudymo rung 
tynėse laimėjo pirmąsias viel 
tas. Visiems 50-mečiams, šaulų 
S-gos vadė St Cecevižienė ir

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKĄ S

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

MARIJA N0REIKIEN1
M88 Weft S>tk St, Chfcsro, m W62> • TeL WA S-X7K7 

DMoUo earirlr^fmei feret rQIJer Įvairiu protai* 
MAISTAS 11 EUROPOS iANDtLHJ.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAtOUITTl GIFT FAItCIU SKVICl
W«1 W. Wh Chlcwe. IIL — T^_ FA M7T7 

B33 fa. HaMwl R, Clik^., IIL — TM.
V. Y A L A M T I M A »

-------------  T - ..

. “LIETUVOS AIDAI”
ra, KAZE BRAZDZIONYTE,
įzl PROGRAMOS VEDtJA
Vy Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vai.

Penktadieniais 9:30—10 va], vak.
Visos laidos iš WOPA stoties, banga 1490 AM.

2646 W. 71 it Street, Chicago, Illinois 60629
Telof. - 778-5374

vak.

A. Pleškys

Sveikiname Lietuviškąją Ska- 
utiją, švenčiančią 60 metų vei
klos sukaktį. Savo eilėse turėda
mi daugelį šios garbingos orga
nizacijos narių, suoširdžiai lin
kime ir ateityje ištikimai tai“ 
nauti Dievui, savo broliui lietu
viui ir sunkią komunizmo prie
spaudą kenčiančiai Tėvynei Lie
tuvai.

Vis drauge su Jumis budime 
Vis drauge su Jumis 

budime kilnių
Skautijos idealų tarnyboje.

Registruotos. Lietuvių
„ Bendruomenės. Vadovybė

. ..Didelė statybos medžiagų, ir 
chemikalų b^ndrųvė MĄRTIN 
^ĮARĘETTA'Bethęsda,,.Md.^ vie
nam, sayo* skelbimui panaudojo 
iięiuvįškas yjestpyes Lp^ipįindą- 
mą.ąpie Uetuvbs^pkuęąciją Ir 
(Įąd* , ‘lietūvislęps} K yestuy.es yra 
kartu, ’ iy laisvės demppsfeacija, 
kaip tą pareiškęs jaunosios te

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kąm nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

TeL 767-0600.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicasot miasro leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose jrrit, h 
rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.- 

Tol. 927-3559

KELP WANTED — MALk 
Darbininku Reikia

AUTO BODY and FENDER 
COMBINATION MAN 

Exerienced. 
Call 776-5888.

MECHANICS & PINCHASER 
Experienced. Full-part time for 
Brunswick machine 32-lane.

Call 237-5500.
Ask for Lou.

2937 No’ ;Harlein.

* z ' MECHANIC
Experienced in related field such as

vas Henrikas Idzelis. Spalvotos piping & tubing, electrical, welding, 
vestavi, įtraukęs su paįki-j^^egg.
nmiais buvo įdėtos rugpiūcio I qeed apply Excellent benef’.ts.Hours 
mėn. THE NEW' YORKER ir! 3 AM-4:30 PM.
NEWSWEEK žurnaluose. Lie
tuvos generalinis konsulas Ani
cetas Simutis parašė bendrovei 
padėkos laišką, į kurį pastaroji 
atsiliepė, kad jai buvo malonu 
potirti, jog savo skelbimu Ji tai
kliai palietė jautrią stygą.

SAUERMAN BROS., .INC. 
CONTACT MR. GRANUM 

544-4892

88 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $9f pusmečiui automobilio 

liability apdraudimas ponslnlnkamt 
Kreipti*

4M5 M. ASHLAND AVĖ. 
52M775

LAIKRODŽIAI Jr MANGINTBtI
* e *. - *

Pardavimas Ir Taisymas * > -
Wt MOT 49Hi mun
4•' --- -.-i- 7 - -

į T»Mj MršfcH^ 7-1*1 *

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, III. 60632. Tel. YA- 7-5980

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jum* gali dau. 
>adėti teisininko Prano Šulo pa 
mošta, teisėjo Alphonse Well* 
peržiūrėta, ‘•Sūduvos” išleista 
knyga —

Su legališkomis formomli
Knyga su formomis gauna 

na *Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina S3.. Su legaliŽko 
mis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde 
ria siusti: “Naujienos”. 1739 S 
(aUted St, Chicago EU 60608

Engineers
• MECHANICAL
• STRUCTURAL

Minimun 6 yrs. exper. required with 
an architectural or engineering firm 
in design of structural work or heat
ing, ventilating, air conditionings 
for industrial, commercial and insti
tutional facilities. ,

DOLIO & METZ LTD
208 S. LaSalle St.
Chicago, IL. 60604

726-2590
equal opportunity employer

M. FIMKUS - 
Notary Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TęL 254-745C 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN LIFE

Call Frank ZapolU

GA 4-U54

STATI r AIM

IJHBtAWC

State Farm Lile Insurance Company

An
HELP WANTED — F EMALI 

Dirbinlnklų Ralkia

OFFSET PRESSMAN 
for 36’* Harris and/or 29’’ ATF. 

Must be experienced. 

Excellent benefits. 

Call Gus at:
PROOFERS PRINTING 

943-1435

COCKTAIL WAITRESS.6 PM to 
12 PM. 6 nights-week.
WAITRESS for RESTAURANT 
5 PM to 12 PM. 6 nights. Expe- 
rience.Call 237-5500, ask for Lov 

2957 No. Harlem.

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyk 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are

W A N T E D
Hammerman, assistant hammerman, 
heaters, trimmers & forge shop trai
nees. On the job training available. 
Excellent starting salary. Company 
paid benefits, hospitalization & life 
insurance. Apply in person:

CORNALL FORGE
Route 72 North 1 mile on Walker Rd. 

Hampshire, 111.

OFFICE GIRL FRIDAY

Must type. To work in Purchasing 
Department Varied duties.

CALL BERNICE
826-5800

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkly

RENTING m GENERAL 
N u e R* o a

APŽIŪROS INŽINIERIUS 
SU PATYRIMU IR 

MECHANIŠKAIS GABUMAIS
slaugymo namams šiaurinėje 

apylinkėje. Rašyti ir kalbėti an
gliškai.

Teirautis angliškai.
Tel. 478-8860

c SALES — Beeline Fashions 
needs 4 group leaders — to be 
their own boss, will train, free 
warderobe each seaeson , high 
comm., must be 21, car & pho
ne.

776-4451 or 994-9033.

PERSONAL 
Asmeny Ieško

IŠNUOMOJAMAS 4 kambariu bu
tas arti transportacijos, parko, bažny
čių. Tik suaugusiems. Teirautis po 6 
vat vak. TeL LU 5-9350.

BOBST MACHINE OPERATOR

For a die-cutting& mounting com
pany. Must be experienced. Days.

Call DICK VALES
826-5800

VIENA MOTERIS paieško kitos 
pavienės moters, norinčios pigiau 
pragyventi Marquette Parko koloni
joje. Galima naudotis viso namo pa
togumais. Reikalinga tik lengvos prie 
[namo pagelbos. Dėl daugiau infor
macijų skambinate RE 7-8105.

naujienos, CHICAGO < iu, Tuesday, September 19, 1971

yestuy.es



