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INTIS NUO■NAUJAS “LKB KRONIKOS” NUMERIS (38)
Vakarus pasiekė 38-asis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni

kos numeris, 88 psl. ilgio, išleistas gegužės 1 dieną. Drauge su 
Kronika gautas ,ir 26 psl. priedas-: du kunigo Prano Masilicnio 
pareiškimai LSSR Vidaus Reikalų Ministrui (Sidabravas, 1978 m. 
gruodžio 18 dr ir 1979 rh. kovo 1 d.)< Kun. Masilionis jau dešimt} 
metu prašosi išleidžiamas aplankyti savo brolių ir seserų JAV-ėse.

Beveik-pusę naujosios Kroni
kos užima Lietuvos kunigų pa
reiškimai SSRS valdžius orga
nams. Solidarizuodamiesi su Ti
kinčiųjų Teisėms Ginti Katalikų 

’Komitetu,. protestuoja prieš•, 
LSSR Aukščiaūsfbk'taTybOš pre-, 
zidiumo išleistus “Religinių Su-
si vieni j imu nuostatus” ir prašo 
juos atšaukti. '“Šie pareiškimai- 
yra svarbūš 'dokumentai1’, ko
mentuoja Kronika', “rodantys, 
jog didžioji Lietuvos kunigų 
dauguma', nėra dvasia palaužti 
ir | y pilni ryžto kovoti prieš

- valstybinio . ateizmo * užmačias 
dusinti Lietuvos Kataliku Baž
nyčią”. v '

TTGK-Komitetas pasiun
tė SSRS Aukščiausios tarybos 
prezidiumui dokumentą No. 5, 
reikalaudamas atšaukti fhinėtuš 
nuostatus,1 Religij om reikalų • ta
rybos įgaliotinis P. Aniliohis 
kalbėjo, kad “tik. kokie 5 ar 10

■ ■ kunigų • Lietuvoje yra priešingi 
nuostatams”. “Ką jis pasakys 
dabar”, klausia Kronika, “kai 75

.. -procentai; Lietuvos- kunigų pa- 
. reiškė,..jog'ATP nuostatai yra 

a n t.ihumaniški, antikonstituci- 
-niai. ireniėkas jų negali ’laiky- 
tis?.”- Po 1979 m. Velykųįgali o- 

■ tiniš 'Petras Anilionis. ' “visose 
vyskupijose> - agitavo dekanus, 
sukviestus. Į miestų* vykdomuo
sius komitetu, laikytis.. .■ nuo- 
tatų”. : • •

_ 'V- ’ *
64 Vilniaus arkivyskupijos ku

nigai ' pasirašė. pareiškimą Brež
nevui (1979.II.2), kuriame jie 
prašo grąžinti vyskupą Julijoną 
Steponavičiu i Vilniaus arkivys
kupijos Apaštališkojo Administ
ratoriaus pareigas. Į UNESCO 
organizaciją prie Jungtinių Tau
tų kreipiasi Ttikinčiųjų Teisėms 
Ginti Katalikų Komitetas — 
tarptautinės konferencijos “už 
visų vaikų taiką ir laimingą atei
tį” proga (dok. Nr. 12, 1979 m. 
balandžio 18 d.). Dokumente iš
vardinami “vaiko teisių pažeidi
mai Lietuvoje”. Klaipėdos ir vi
sos Lietuvos 10.241 tikintysis 
pasirašė pareiškimą Brežnevui 
(1979.3.6), prašydami padėti 
jiems, kad būtų grąžinta bažny
čia, pastatyta 1961 m. Klaipė
doje “visos Lietuvos katalikų 
lėšomis ir. rūpesčiu”. (Netrukus 
ši bažnyčia iš tikinčiųjų buvo at
imta ir paversta filharmonijos 
sale.) Viešvėnų parapijos tikin
tieji protestuoja prieš valdžios 
draudimą kun. Jonui Kauneckui 

‘ aptarnauti Viešvėnų parapiją.

R ALEN DORELIS

Spalio 4: Aura, Pranciškus 
Asyž., .Eivyde, Naugė, Mąs-
timtas.i'- ‘ š-

Saulė teka 6:49, leidžiasi 6:29.
Oras vėsus, vakare gali lyti.

Be to, Kronikoje aprašomos 
Helsinkio grupės nario kun. Ka
rolio • Garucko, SJ, laidotuvės. 
Aprašymą lydi dvi nuotraukos. 
Ruošiamas specialus leidinys 
apie kun. Garucko “gyvenimą, 
veiklą ir paskutiniąsias dienas -v — - • - _ *zemeje .

Skyriuje “Nauji pogrindžio 
leidiniai” paminima Alma Ma
ter, Nr. 1; Aušra, Nr. 15 (55), 
1979 m. vasaris; Dievas ir Tėvy
nė, Nr. Tl; Tiesos Kelias, Nr. 
12; Rūpintojėlis^ Nr. 8 ir 9, 1979 
m. balandis, su “Lietuvoje po
puliaraus ‘Eucharistijos Bičiu
lių! judėjimo” aprašymu. Pra
nešama, kad “Lietuvos istorijos 
Zondas” išleido T (IV) Lietuvių 
Archyvo tomą, kuriame paskelb
ti . Alfonso Andriukaičio me
muarai “Bausmė be nusikalti
mo”, aprašą ^' Andriukaičių ir 
“tūkstančių doriausių lietuvim 
Golgotos kelią”. Pasirodė ir 
Perspektyvų 7, 8 ir 9 numeriai,, 
duodą “vertingų straipsnių”, i ■

, J * Į • ■ : ' • . • i j

Perspektyvų aptarime prabė
gomis paliečiami ir Lietuvos po
grindžio vidiniai -debatai. Kro
nika praneša, kad Perspektyvų 
“reportaže ‘Spaudos konferenci
ja Vilniuje’ kaltinama LKB 
Kronika ir jos platinto j ai Vaka
ruose, kad jie pilnai neatsklei
džia Tautos ir Bažnyčios prob
lemų”. . Atsakydama.^ tą kalti
nimą, Kronika “tikintiems .ir ne
tikintiems broliams Tėvynėje 
linki savo veikla papildyti tai, 
ko ji pati nepajėgė padaryti”.

' (Elta) S

Alyvos sandėliavimas kai- 
: nuos vartotojams $4.4 bil.

Dauguma ekspertų tvirtina, 
kad šią žiemą alyvos šilimai bus 
pakankamai, tik ji bus branges
nė; Kainą padidins net $4.4 bili
jono jos sandėliavimas suda
rant atsargas. Kai kurie žinovai 
dėl to kritikuoja Energijos de
partamentą bei administraciją 
ir nori patirti, ar tas kainos pa
kilimas yra pateisinamas.

Iki 1976 metų alyvos kainą 
kontroliavo valdžia. Tada aly
vos galonas kainavo 40 centų. 
Šią žiemą numanoma kaina pa
kils iki 85 centų galonui ir vidu
tinė šeima turės už alyvą mo
kėti apie $275 daugiau.

Maskva nepatenkinta 
prez. Carteriu

MASKVA, Rusija. — Prezi
dentas Carteris vartoja karo 
laivo diplomatiją, — sako sovie
tų žinių agentūra Tass. Prezi
dentas Carteris reikalavo, kad 
sovietų valdžia atšauktų iš Ku
bos ten esančius sovietų karių 
instruktorius, o kai, rusai atsi
sakė, tai tada prezidentas su
stiprina Amerikos krašto apsau
gas visoje Karibų zonoje.• 

~ šitas prezidento nutarimai 
Maskvai labai-nepatinką.

Viceprezidentas Walter Mondale pareiškė, kad jis 
ateinančių metų rinkimuose kandidatuos kartu su pre
zidentu Carteriu demokratų partijos sąraše. Mondale 
kandidatuos viceprezidentų pareigoms. .Gjįetaistovi jo 

žmona, sutinkanti su vyro planais.POPIEŽIUS JONAS PAULIUS IIŠIANDIEN ATVYKSTA Į CHICAGO
PENKTADIENIO RYTĄ BUS PRIE -DIEVO APVAIZ

DOS BAŽNYČIOS IR

.NEW: YORK.,N.Y..^-:Popie
žius Jonas Paulius II antradienį 
pasakė svarbią kalbą, patarian- 
čįą . žmonėms - gyventi- .taikiais 
Popiežius nurodė, kad karai ne-, 
išsprendžia svarbiausių žmoni
jos problemų, bet jas tiktai ap
sunkina. Popiežiaus kalba pali
ko gilų įspūdį Jungtinių Tautų 
atstovams, siekiantiems taikos.

TŪKSTANČIAI GATVĖSE 
SVEIKINO POPIEŽIŲ

Popiežius svarbiausiomis New 
Yorko gatvėmis pravažiavo at
daru automobiliu. Visos miesto 
gatvės buvo i žmonių apgultos. 
Popiežių sveikino Romos katali
kai ir kitatikiai. New Yorko po
licija prižiūrėjo gatves, kad ne
atsirastų pakvaišusių žmonių ir 
nebandvtu prieš popiežius gyvy
bę pasikėsinti.

Popiežius labai šiltai buvo su
tiktas Bostone. Massachusetts 
valstijon its atskrido iš Airi jos, 
kur rarin.o ?b^_ kariaujančias 
pures .nutraukti kpvas ir ban
dyti nesusipratimus spręsti tai
kiu būdu. derybomis. Kaip Bos
tone, taip ir New -Yorke,' popie
žiaus saugumu rūpinosi ne tik 
FBI agentai, bet ir vietinė poli
cija. '• ' ■ -Ū ’a 1
, ’ POPIEŽIUS DIENĄ '

PRADEDA ANKSTI

Bostone ir.New Yorke popie
žius dieną pradėjo anksti. Spe
cialiai New Yorke buvo paste*- 
beta, kaip popiež'us greitai pri-' 
sitaiko prie didmiesčio judėji
mo tempo ir nei kiek nuo jo 
neatsilieka. Popiežius Amerikoj 
jau susipažino su visa eile-įta
kingesnių dvasiškių ir katalikų 
veikėjų. s’cš’n* !i

MARQUETTE PARKE

- Popiežius rado laiko užsukti 
i šv. Patriko katedrą ir pasima- 

• tyti su garsiu pamokslininku 
-vysk. Fulton J. Sheen, pagarsė
jusiu savo radijo ir. televizijos 
programomis. Vyskupas Sheen 
jau pasenęs ir ne toks judrus, 
bet jis buvo labai patenkintas, 
kad popiežius ji aplankė.

• SAKE KALBAS PHILA- 
DELPHIJOJE

Trečiadienį popiežius atskrido 
į Philadelphia, kur jis buvo di
džiausių minių sutiktas. Jis pa
simatė su atsakingais bažnyčios 

-dignitoriais ir sveikino jį pasi
tikti susirinkusias minias. Po
piežius aplankė didesnes ir se
nesnes Philadelphijos bažnyčias.

KETVIRTADIENĮ AT
VYKS Į CHICAGO

Ketvirtadienį popiežius Jonas 
Paulius II atskris i Chicago. Čia 
jis bus sutiktas iškilmingai, kaip 
ar kituose Amerikos miestuose. 
Popiežius apsistos ir nakvos 
pas kardinolą John Cody. Jiedu 
buvo seni pažįstami, vienas kitą 
gerai supranta.
BUS PRIE DIEVO APVAIZ

DOS BAŽNYČIOS

Popiežius Jonas Paulius II 
Chicagą lankys penktadienio 

■jytą^,- Jis dieną pradės anksti.. 
Pravažiuodamas pasveikins Chi
cagos gatvėse laukiančius žmo
nes. Po 7 vai. ryto popiežius ti- 

' kiši būti prie Dievo Apvaizdos 
bažnyčios. Ten popiežių sutiks 
daugelis lietuvių, nes jų tėvai 
šią' bažnyčią statė ir išmokėjo. 
Tikintieji katalikai sudarė baž 
riyčįai statyti komitetą, nupirko 

paaitaikiusius sklypus, juos

Pažeidė Tailando 
neutralumą

Paskutiniu metu per Tailando 
teritoriją praskrenda vis dau
giau sovietų transport'nių lėktu- 

u. Įtariama, kad jie veža gink- 
’us V’etnamo kariuomenei, da
bar esanč ai ir kariaujančiai su 
Kambodija.

Tok’e lėktuvų skridimai pažei
džia Tailando neutralumą. Tai
lando kar uorrerės vadovybės 
pedalus komitetas suvaržė tuos 

sovietų lėktuvų praskridimus ir 
apie tai pranešė sovietų amba
sadai. Ambasadorius paneigė 
padažnėjusi lėktuvu praskridi- 
mą ir pare’škė. kad tie lėktu
vai jok ų ginklų bei amunicijos 
neveža.

Stato būsimo miesto 
modelius

Privati bendrovė pradėjo sta
tyti didžiuli paviljoną, kuriame 
tilps būsimo miesto modelis. Jis 
bus Disney World rajone, Lake 
Buena Višta, Fla. Statyba kai
nuos apie $800 milijonų ir, nu- 

, mat<- 4ia, bųsf baigtą 1982 metais
T rojekte dalyvauja didesnės 

Amerikos korporadj-; ‘ir-12 už
sienio vaistyk- įg.: Pavjljonas va
dinsis1 EPū .‘I. centru, kas rei
kia Experimental Pr totype 
Community of To’.' ,.>rrow. Nu
matoma. kad kasmet jį aplan
kys bent 10 milijonų asmenų.

— Saulius šimoliūnas buvo 
atskridęs į Chicago. Skrenda į 
Kaliforniją mokslininkams skai
tyti paskaitos. A. ■

paruošė didelei bažnyčiai ir pra
dėjo statybos darbą. Bažnyčios 
mūre iškalė “Dievo Apvaizdos 
L’etuv’ų R.K. Bažnyčia. 1914”, 
kad kiekvienas žinotų, jog tai 
buvo tikinčių lietuvių katalikų 
darbas. Jų komitetas samdė sta
tytojus, mokėjo algas, o kai dar
bas buvo baigtas, tai prašė ku
nigo lietuvio. Vyskupas jiems 
buvo paskyręs du kunigus, ku
rie norėjo perimti bažnyčią, bet 
tikintieji nesutiko.

Šioje apylinkėje dabar gau
siai apsigyveno meksikiečiai ir 
kitos etninės mažumos. Tikriau-Į 
šiai jie prie Dievo Apvaizdos) 
bažnyčios iškilmingai sutiks po | 
piežių, kuris, pagal darbotvarkę, 
neišlipant iš automobilio trum
pai pasveikins susirinkusius.- /

POPIEŽIUS VAŽIUOS
Į MARQUETTE PARKĄ

Iš 18-tos kolonijos popiežius 
važiuos j lenkų bažnyčią ant 
Richmond gatvės. Po po pasuks 
į Marquette Parką, kur palai
mins tikinčiuosius. Lietuvių su
darytas komitetas popiežiui su
tikti prašo moteris ir paneles 
dėvėti tautinius drabužius. Po
piežius važiuos California gatve. 
J. Bagdžius, R LB pirm., prašo 
tautiečius organizuotai popiežių 
sutikti. Tikimasi, kad popiežius 
čia kiek staptelės ir lietuvius 
palaimins.

Iš Marquette Parko važiuoš 
į Quigley seminariją, kuri yra 
Western ir 79-tos gatvių san
kryžoje. ž-'- ■

PREZIDENTAS SIŲS KARO JĖGAS, JEI VYRIAUSYBĖS PRAŠYS
SENATORIAI j' JAVITS IR C. PERCY PRITARIA 
PREZIDENTO CARTERIO ŽENGTAM ŽINGSNIUI

WASHINGTON, D.C. — Pir
mas prezidento Carterio kalbos 
įspūdis buvo labai sunkus. Ne 
vienas politikas manė, kad pre
zidentas tokia kalba tikrai pra
laimėjo prezidento rinkimus. 
Tuo tarpu antradienį nuotaikos 
Washingtone pradėjo keistis. 
Pirmadienio vakaro kalba buvo 
neaiški, nes pats prezidentas pa
sitarimų metu nustatytų faktų 
nepaminėjo. Jis kartojo sovietų 
propagandos mašinerijos tvirti
nimus, bet nieko nepasakė, kas 
paaiškėjo įvairių pasikalbėjimų 
metu štr sovietų valdžios aukš
tais pareigūnais?

Labiausiai respublikonus nu
stebino dviejų įtakingų respub
likonų partijos vadų — senato
rių Charles Percy ir J. Javits — 
pareiškimas, kad prezidentas 
Carteris žengė žingsnį teisinga 
kryptimi. Jeigu prezidentas bū
tų pareikalavęs' sovietų karius 
tuojau atšaukti iš Havanos prie
miesčio, tai abi valstybes būtų 
perėjusios į ^šaltojo karo fazę7’, 
sako politikai, o šaltojo karo da
bartiniu metu niekas nenori. ;

Prezidentas Carteris pareiškė, 
kad jis pasiųs JAV karo jėgas, 
jeigu bet kuri Pietų Amerikos 
vyriausybė, jų .paprašys,; gintis 
nuo sovietų ar Kubos: karo jėgų 
bet kurioje šio žemyno vietoje. 
Prezidentas pabrėžė^ kad JAV 
karo jėgos yra paruošties stovy
je ir gali-rbūti permestos į pa
vojaus- vietą bet kuriuo mo
mentu. i: . ’ 4 „

Šitas prezidento Carterio pa
reiškimas labai svarbus. Jis pa
rodo, kad JAV vyriausybė ne 
tik nori, bet ir gali ginti bet 
kurią šio žemyno ieriiorvą nuo 
komunistinių jėgų intervencijos.

Paaiškėjo, kad pasitarimų me
tu buvo Dobryninui ir Gromy- 
kai aiškiai pasakyta, kad Kubon 
iškeltos sovietų karo jėgos ne
gali būti permestos į bet kurią 
šiaurės, centrinės ar pietų Ame
rikos valstybę ar salą. Kuboje 
dabar esančios rusų karo jėgos 
negali būti permestos į Nika
ragvą, Salvadorą. Kosta Riką, 
Santo Dominųo. Haiti ar bet ku
rią, kad ir mažiausią P. Ame
rikos salą.

Rusai tvirtino, kad Kuboje 
laikomos sovietų karo jėgos yra 
tiktai apmokymo sumetimais. 
Jos neturi sovietų atominių 
ginklų, o sovietų valdžia nesi
rengia jatomo- ginklų siųsti į Ku
bą ar kurią,kitą Pietų Amerikos 
valstybę.

Jeigu rusai bandytų siųsti ap
mokytus Kubos kareivius į bet 
kurių Pietų Amerikos valstybę 
arba teritoriją, tai JAV karo jė
gos tuojau būtų pasiųstos prieš 
Kubos kareivius, įsibrovusius į 
minėtos valstybės žemes.

Dabar aiškėja, kad paskutinę 
dieną, pasitarimų metu, sekreto
rius Vance rušams aiškiai pa
sakė. ' kad sovietų karo jėgos 
privalo krauštytis iš Kubos, nes 
jos sudaro'■pavojų ne ūk JAV,

Žmonijos prieauglis 
ir atomines bombos

Žmonijos prieauglis yra pana
šus į nustatytą laiką sprogti pa
ruoštą atominę bombą, kurios 
pavojų visi jauęia ir bijo, tik 
niekas nežino kada mus visus 
tas sprogimas’'šukrės. pasakė 
Pasaulinio Banko prezidentas 
Robert S. McNamara savo kal
boje Belgrade susirinkusių pa
saulio valsfvb'iu .’finansų minis- W . fe
teriu mitinge, fe o

McNamara pareiškė, kad to
kiai raidai-toliau besitęsiant ir 
prieauglio radikaliai nesumaži
nus. 2090 metais žmonių bus 
10 bilijonų (dabar jau yra 4.3 
bilijono), ir kad devyni iš kiek
vienos dešimties žmonių besi
vystančiose šalyse gyvens kęs
dami skurdą, bada, ankštuma ir 
beviltį. 

—■' ————---—----’ • i v
— J aponijos vyriausybė; ren

giasi įvesti ' visiems-krašto gy
ventojams sveikatos .apdrauda.

■bet ir kitoms Amerikos terito
rijoms. .

Sovietų valdžia, užtikrino: kad 
Kuboje esančios sovietų karo 
jėgos nesudarė ir nesudaro jokio 
pavojaus JAV. teritorijai ir ne
bus. naudojamos prieš JAV in
teresus.’Sovietų valdžia užtikri
no. kad sovietų karo jėgos, da
bartinių metu laikomos Kuboje, 
nebus siunčiamos į kitas Pietų 
Amerikos valstybes. Sovietų 
valdžia taip pat' užtikrino, kad 
nesiūs daugiau karo jėgų i Ku- 
bą. nestatys karo laivyno bazės 
Kuboje, nesiūs atomo gicklų 
į Kubą.

Prezidentas Carteris. gavės 'Iš 
sovietų valdžios šiuos užtikrini
mus, nutarė sustiprinti JAV 
krašto apsaugas ir daboti, kad 
rusai pildytų savo pažadus.

Sen. Charles Percy pataria 
Carterio politikai Kuboje 

ųiėjjr* Karibų -



ALGIS TRUCHANAS

VAŽIUOJAM Į PIETUS
Man parūpo panelė Patricia į 

G ' ž’n ’au. kad ji buvo din-! 
-iic: bft jeiw.i te sybė, kad jai; 

r>at ko Truchanas, tai ji tą lie
tuvi turėjo pažinti. Ji galėjo ką 
nors gero jame įžiūrėti, žmonės 
susidomi žmonėmis, kai juose 
pamato ką nors kitokio, ir tas 
k toniškumas būna Įdomus ir 
vertas dėmesio.-

— O kas ta Patricia Giles bu
vo? — dar paklausiau Murphio.

— Ji buvo graži moteris. — 
jis man tuojau atsakė. — Ji dir
bo cinko bendrovės raštinėje, 
kurioje kurį laiką dirbo ir Tru
chanas. Jai patiko Truchanas 
todėl, kad padarė gražų jos pa
veikslą. “Išėjau gražesnė, negu 
iš tikrųjų buvau“, sakydavo ji 
savo draugams. Matyt, kad ji 
patiko ir Trulhanui. Jeigu ji bū
tų nepatikusi, tai jis taip ilgai 
jos būtų nevedžiojęs iš vieno 
kampo į kitą, kol surado jos vei
dui tinkąmą šviesą. Kai jam at
rodė, kąd viskas tiko, tai į vieną

Ęąšo VLADĄS RASČIAUSKAS
(Tęsinys)

sekundę padarė paveikslą ir nu
ėjo sau. O kai padarė paveikslą, 
tai atėjo prie cinko bendrovės 
raštines ir palaukė, kol išėjo 
Patricia, ir atidavė jai nutrauk
tą paveikslą.

— Aš jo nemačiau, — pasakė 
Murphy. — bet vėliau ji pati pa
sakojo Casine, kad niekas kito 
tokio paveikslo nenutraukė. Su 
tuo paveikslu ji tuojau įbėgo į 
raštinę ir parodė savo drau
gėms, o vėliau nunešė ir rasti4

' nės viršininkui. Tas ją taip iš
gyrė, kad mergaitė stiepėsi, kaip 
ant mielių.

— Tu graži, bet aš nemaniau, 
kad tu tokia graži, — tarė jai 
viršininkas.

— Mail smagu, kad ji? tau 
patinka, — atsakė Patricia.

— O ar tu jam padėkojai? — 
vėl paklausė raštinės vedėjas..

— Ne, aš nepadėkojau, — jį
atsakė. J) .jau nebūsi, -

— Tai eik, susirask Truchaną ninkas.
ir jam grašiai padėkok, — tarė lės, būna gražios tik trumpą lai- 
viršininkas. — Žinok, kad kito ką, o vėliau pradeda vysti. Tru-

. . . ■ -

I

Keliautojas Vladas Rasčiauskas Pacifiko salose lanko’ modernius pastatus.

tokio paveikslo tu jau neturėsi.
— Kodėl? — paklausė.
— Todėl, kad tu tokia graži 

jai atsakė virši-
Motėrys, kaip ir gė-

:

chanas pagavo tave pačiame ka apie grožį. Tą dalyką supra- 
grožyje. to ir rinko raštinės viršininkas.

Boikotuokime komunistinius filmus
Po ilgesnio Amerikoje lanky

mosi ir viešėjimo pas bendra
darbiautųjų “veikėjus” okupan
to tarno Kazakevičiaus, jau pra
deda rodytis “kultūrinio” apsi- 
mainymo išdavos, tai numatytas 
bolševikinio filmo, susukto 
okup. Lietuvoje, “Pabaltijo tra
gedija” rodymas.

Apie minėto filmo kultūrinę 
vertę netenka kalbėti nei nag
rinėti, nes iš anksto žinoma, kad 
jis skirtas bolševikinei propa
gandai, su kuria norima išeiviją 
užmigdyti užmiršties miegu ir 
džiaugtis Stalino “išvadavimu” 
Pabaltijo iš jų pačių sukurtos

paraginta, išbėgo laukan ir pra
dėjo dairytis Truchano, bet jis 
buvo jau toli nuėjęs. Ji sušuko 
ir nubėgo prie Truchano. Priėjo 
prie jo ir jam labai gražiai pa
dėkojo už tokią gražią nuotrau
ką. Ji pamatė, kad Truchanas 
buvo labai gražiai atrodantis

Murphy, ko 'gero, nesuprato,- Jis žinojo, kad grožis yra labai į vyrąs. Jai patiko, kad. jis buvo
trumpas. Aš iki to meto maniau, vienintelis, kuris ją padarė gra- 

kartojo, ką visas Hobarto Casi-^ kad.grožis.yra amžinas, bet pa-
ką jis man pasakojo. Jis tik pa-

nas pasakojo, bet Murphio paša- j 
ko j imas man buvo didelė pamo-,

sirodo, kad taip nėra.
— Mergaitė, raštinės vedėjo

žesne, negu ji iš tikrųjų buvo.
Ji padėkojo Truchanui, o tas 

tyli. Ji pažiūrėjo Į akis, o jis 
galvą pasuko. Ji žengė žingsnį, 
pakibo jam ant kaklo ir pabu
čiavo į ausį, o vėliau; jau ir į 
veidą.

— I really appreciate it very, 
much, — tarė ji. (Aš labai tams
tos darbą vertinu.)

— I appreciate it, too, — at
sakė- jai - Truchanas ir prispaudė 
prie krūtinės,,- — baigė pasakoti- 
Murphy.-

— O iš kur ji. buvo.kilusi?.—^

tragedijos, uždedant dar dides
nius tas tragedijos vergovės 
pančius. ‘

Tenka džiaugtis,. kad Le pa
samdytų agentų monai jau ne
beturį pasisekamo lietuvių uu- 
pe, nes tos apgaulės vis ex..s pa; 
aiškėjo. Būdingą, kan ne nk 
Jaunimo centras, be<, ir pado
resnė vietovė nebeleidžia vua..u 

“kultūrinių”, filmų rouyti, ,o«n- 
sirado bendradarb.autojų atgal-' . 
vos suvargusią karč.amą su už
kaltomis lentomis langais, ->ux 
ne bet kas drįstų užeiti. Taip pat 
geru žodžių tenka paminėti, aad 
daugumas lietuvių prekybinin
kų nepriima iškabinti leklami- 
nius skelbimus apie tokių filmų 
rodymą. Tokius prekybininkus 
turime remti, o iškabinusius 
skelbimus — visomis priemonė
mis boikotuoti. . .

Ta proga1-įdomu žinoti, kokią • 
kovos akciją šiuo atveju numa
to Šilojus, kuris spaudoje rasė 
apie neveiklumą' Delegacijds; 
kuri dėl panašių Llmų rodyido 
lankėsi pas tėvą Kezį?‘ Gai pa- ‘ 
tars šauliams ar ramovėhams'šį' 
kartą imtis iniciatyvos kovai :- 
prieš filmų' rodymą: išeivijos 
gražiausiame' kieme Mai?que<,tė 
Parke: ’

Kad filmas yra kenksmingas , 
ir nenaudingas lietuyįąms.j.poup.-.. 
ir. tas,- kad t^fikno skelbime pa- 
sirašo_ tąs pats buv,ęs Vietnamo . 
dezertyras Praną? Bernotas, kų-. į 
ris ir; anksčiauj Chicagoje rodė, , 
Lietuvos. pkųpą.nioį ^pągąriiinĮųs--. - 
filmus. Tad Joūkįmej ^atsargūs,_ 
akyli'ir patodyMme'.šavo’ sąrirtF'^ 
ningą ira’ši^riešinif^ :|^u,pąųto Į j-
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-dar nėnūtarusi kaip geriau pa
daryti. > .
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į paklausiau."
— Ji 'Buvo -kilusi iš Gyverono,

— man atsakė. ; ‘-x.-*' ’

spręstas; idauši^aš^'iEur jdęSĘ^- 
:diėaktys^zly’a^denį,-#čaio - išsek-' |

kalnų viršūnėse kilo didėti -Ws-L- 
kų gaisrai. Jie slenka. Ąernyn.:.
— ■ ■. . ii ■ < 'i............. ...
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At

HOME OFFICE:
4192 Archer Avenue. Phone 847-1140
Garfield Ridge:
6141 Archer Avenue, Phone 767-5200
47th and Rockwell:
2555 West 47th*Street, Phone 523 1083
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Does It All For Us!
The important things in our life are being attended to 
by Standard Federal’s Transmatic service. The 
monthly mortgage payments on our home are made 
on time, automatically. An automatic monthly 
transfer of funds to our savings program will 
eventually pay for a new family power boat, our 
daughter’s wedding and a college education for bur 
son. Transmatic is a convenient new service that 
provides^ regular automatic transfer of funds from 
\ our bank checking account to your Standard 
I ederal loan or .savings account. Or. from your 
Standard Federal savings account to your Standard

Federal loaif account. AU that is required is a 
one-time authorization and avoided check. Standard 
Federal does the rest. You’U save a lot of check 
writing, extra trips to your nearest Standard Federal 
office and extra postage expense^ You will have the 
secure feeling that your loan payments are being 
made on time and that your savings plants being 
attended to on a regular basis..To.sign up for 
Transmatic. just stop an at any one of 
Standard Federal’s nine

/conveniently located 
offices...it’s that simple

STANDARD FSDER^. SAVINGS f ASSETS OVER $495.000.000 ™ * ■ASSETS OVER $495,000,000 —
Hickory Hills: Lombard:
9357 South Roberts Road. Phone: 598-5050 23North Mein Street.Phone: 627-1140
Hickory Hills: Aurora:
Hill Creek Shopping Center, Phone 599-1977 301 West Galena Boulevard. Phone. 892-114Q
Downers Grove: - -..-1
5100 Forest Avenue, Phone 963-1140

f I

Bouldw Hill: . .
21 Bolder HiA Pass. Phpfįe: I97-.1166 1 

f

^1

FSI.IC

j paklausiau.■ | ‘ ;
Į — Gyveronas, jei gražus oras.
> yra pasiekiamas, mašina per po-, 
' ra valandų.' - ' . • - - -

— Tai nuvažiuojam,’— sakau:
— Gal dar-rasime žmonių, kurie 
ją pažįsta; Į/..' ■ ’ :

Mudu sutarėm sekančios die
nos rytą pasiimti automobilį ir 
nuvažiuoti Į -Gyveroną. . ;

(Bus daugiau) .: '■ ,

rytas^r. ;tefe(larpm^s . j|ięt4.y>i ;
skriaudas. /Jonas

- ;J ' - - < .Jr i: \ '.y*
J- . > ... V ' -

Kur dėti vandenis "iš... . ..... ....-T

U?

ENERGY 
WISE

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
•nd etectrictty.

Pasauline Bažnyčią Tary 
ba šelpia partizanus

■ t ' I*

Keli Pasaulio Bažnyčių Tary 
bos (WCC) nariai pagrasino iš- 
stoti iš tarybos už tai, kad ji su- 1' 
teikė ZirnhabvėsšRpdezijos Pat- 
riotinio fronto part.'zanams 35 
tūkst. dolerių pašalpą, beit tary
ba aiškiną, kąd ta pašalpa buvo 
specifinio fondo auka’ padengti 
išlaidoms už 'taikos k^rŠerėhįi- 
ja Londone, aiškina WOČ. "J-r

_____ J' i
— Iš Tanzanijos h.yemaTi.6iQs

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausi# lietuviu fraternalinė ar* f 

ganizaeija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLuA —atlieka kultūnmus darbus, gelbsti ir kitiems, 
darbus dirba.

«L 4.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS 
apdraudų savo nariams. ..

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu

Kiekviena* lietuvis ir lietOvHj draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

I i 1
SLA — apdraudžia ir Taupomąja ąpdrauda — Endowment 

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai. .

SLA—vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: už 
Sl.UUO a pd ra ūdos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į s«vo apylinkės SLA kitopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti. > 

# 11 * ; "

Galite kreiptis ir tieiiai i SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMS RICA 
N.w York. N. Y. 10001 

M7 W. 501b St.
T«l I712» Ui illO

doleriu

pelno.



Detroito naujienos
Dariaus ir Girėno Klubo ir pas nuomą. Prasidėjo tarp L. j 

Lietuvių Namų Draugijos vi-(Kainų ir D. ir G. Klubo nesuta- 
suotini nepaprasti susirinkimai į rimai., 
įvyko rugsėjo mėn. 23 d. 12 vai. Praeitais melais renkant ben- 
15 riiin. Kokiu būdu dvi organi- ęhą valdybų, dėl nesutarimų ji 
žacijos galėjo vienu ir tuo pa- nebuvo išrinkta. Abidvi organi-j 
čiu laiku šaukti susiriūkimus?i žacijos išsirinko atskiras valdy-

D.'ir G. Klubas ir L. Namųįbaš. Padėtis nepagerėjo, bet pa- 
Draiigija labai tampriai viena Į blogėjo. Kadangi D. G. Klubas' 
su kila surištos. Perkant Liet.! sumažino už patalpą nuomą, L. 
Namus D. ir G. Klubas labai! Namai nebeisiverčia.

Dariaus ir Girėno Klubo Re
vizijos Komisija ir Lietuvių 
Namų Draugija sušaukė nepa
prastus visuotinius narių susi
rinkimus apsvarstyti susidariu
sią keblią padėtį- D. ir G. Klu
bo valdyba paskelbė per radijo, 
kad susirinkimas nešaukiamas 
ir į susirinkimą pirm. Plečkai
tis neatėjo.

Nepaprastame susirinkime 
Revizijos Komisija skundžiasi,

aktyviai jungėsi ir rinko aukas' 
tiems namams pirkti. Nupirkus 
namus, kartą buvo bandyta 
vienai organizacijai pavesti ad
ministruoti Lietuvių Namus, 
bet nepavyko. Vieną kartą bu
vo' išrinkta viena valdyba 
abiems organizacijoms. Neku- 
rį laiką viskas buvo tvarkoje. 
Buvo, vėl renkamos aukos, su
pirkinėjami aplink Lietuvių 
Namus seųi naniai ir jie nu
griaunami, įžodžiu, praplečiama kad D. ir G. Klubo pirm, nelei- 
parkinimo , vieta, • bet aplink 
spalvuotiems pasipriešinus, rei
kalas atsidūrė teisme ir namų 
pirkimas buvo sustabdytas-

Atsirado L. Namams ir kita 
bėda. Pastačius Dievo Apvaiz
dos naują bažnyčią ir didžiulę 
šalę, daug lietuvių iš šios apy
linkės įsikėlė, Li Namuose pa
rengimai sumažėjo, taip pat 
sumažėjo ir" Dariaus Girėno 
Klube. Sumažėjo ir -pajamos. 
Tada D. ir G( Klubas pradėjo 
mažinti L. Natriams už patal-

Detroito Lietuvių Namai

ir padarė: išdavė prancūzų kai- nie baltą kunigą. Pasirodė be- renadą. Po to pabeldė į duris — 
ba pažymėjimą su antspaudu ir sąs lenkas, kuris ten klebonavo.. reiškia, reikia duoti kokį dole- 
parašu. Tada nuvykau į Briuse-' Apsidžiaugė, kad galėjome kal-įrį, nieko nepadarysi,
1Į pas Kolumbijos konsulą, ku- bšti lenkiškai, šiaip vietiniai mada- Rytojaus rytą po' pusiy- 
riani visi mano paduoti popie- gyventojai kalba p. aneūziškai. č.ų 

pasikrovęs kuro ir
prekių, išplaukė toli-į Bonaventūrą

Po keturių!lankėsi, tad galėjo mums ką pa 
Pietų Anieri- pasakoti. rirmiausL 

Venecuelos pli- sys paiuto kažkokį 
. Laivas prade-1 pūvančia zi 

pakraščio, ii* taip priežastį ji:
Panamos ka-

tokiu jau

su in Gabriūnti
.Laivas,

zą. Nuėjęs į kelionių biurą nu- paėmęs 
sipirkau laivokartę į Amerigo mesnėn kelionėn- 
Vespuci laivą. Pusę kainos dar dienų pamatėme 
apmokėjo IRO. Taigi už poros kos žemyną 
savaičių išvykome iš tos nesve- kus uotų kalnu 
tingos Belgijos 
ziią. Šveicariją 
kiniu Genuos 
Laivas baltas 
stovėjo prie kranto, ir mes užj plaukti per kanalą, 
poros dienų, perėję visokias išėjome į miestą, 
kontroles, pasikrovėme. Mūsų pirkti dar Lietuvoje žinomos' 
laive keliavo apie 1(160 asmenų. Panamos skribė’ės. • 
Išjudėjome iš uosto temstant. .Panamos skribėlės, tačiau nepa- 
Pro Gibraltaro apšviestą mies-(ko jos rasti.

išėjome su inž 
miestelio apžiūrėti, .lis pa inojo 

dažnai

ir per erancū- jo laikytis 
pasiekėm Irau- priartėjome prie 
uostą Italijoje, nalo uosto.

kaip gulbė jau j kiek palaukti, kol atėjo eilėj tai
Trumpam j Kai kur vanduo visai išsenka

Aš ieškojau ten

Ten laivas turėjo įlankos vanduo 
pakyla, tai

i „su no- 
dvokimą 
smarvės 

taip paaiš
kinu. t ž tos iiunkos ;uvo sala, 

kas 12 valandų 
vėl nuslūgsta, 

ir

džia revizijai padaryti patikri
nimą. Atrodo, kad nesutarimai 
sunkiai išsprendžiami. D. ir G. 
Klubo visuotiniam susirinkimui 
pirmininkaujantis J. Gaižutis 
siūlo vėl šaukti po trijų savai
čių susirinkimą ir kviesti val
dybą, kad susidariusią padėlį 
paaiškintų.

Tuoj po Dariaus ir Girėno 
Klubo susirinkimo, 1:40 vai. 
prasidėjo Lietuvių Namų Drau
gijos nepaprastas visuotinis su
sirinkimas, kuris tęsėsi iki 3

Rašo VIKTORAS GALECKAS

MANO KELIONIŲ ODISĖJA
Kuomet keliautojas išvyksta ką, nenumatydamas jokios švie- 

į tolimas šalis nuotykių ieškoti, 
tai jis viskam yra pasiruošęs.
Tačiau mano atveju buvo ki-

sesnės ateities, nes belgai užsie
niečiams nieko gera nežadėjo,, 
vien tik vargingą darbą po že-

Everyone has chain fever and we've 
got the selection and prices to prove it.

All styles... all widths and
i.. . Iengths...all great value and all 

in 14k gold femtltoKj.
' 40% off

14k Gold Charms — 30% off

14k Gold Earings — 30% off
14k & 18k Religious Medals — 30% off

HAIL Beauty Supply, Inc.
3221W. 63rd St

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

t

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

— Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai .......................... $5.00

— Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai ........................ $5.00

— Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai ....................  $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS
17311 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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taip, Aš prieš savo' paties norą ine, o ten gyvendamas turėčiau 
turėjau pasidaryti nuotykių mokėti 
Ieškotoju.

Po Antrojo pasaulinio karo 
Vokietijoje pabėgėlių ateitis, 
buvo' neaški, o apie Ameriką 
žinios buvo' miglotos. Daug kas 
netekę kantrybės spruko bet 
kur, kad tik išvyktų iš Vokieti
jos toliau. Taip pat ir aš susigun
džiau vykti į Belgijos anglių 
kasyklas. A įvargęs sutarties lai

tą dar tą pačią naktį išplaut-ė- 
Įme į atvirą Atlanto vandenyną, 
t Ir taip per penkias dienas mė- 
Įtomi ir vėtomi, kai kurie ir 
1 ožius lupdami, tuo laivu pasie
kėme Corasuo uostą olandų val
domoje saloje. Visas uostas 

Į dvokė žibalu, nes kiek tik akvs 
i užmatė, daugybė bokštų pom- 
j pavo tą smirdantį skystį. Lai- 
j vas ten stovėjo G valandas, tai 
mums leido išlipti iš laivo. Ap
linkui krūmuose pilna nedide
lių būdelių, kuriose gyveno 
skurdūs negrai, o kartu su jais 
ir didžiuliai driežai. Teko ma
tyti, kaip negrė padavė savo’ 
vaikui dubenėlį baltos sriubos,

Pats persikėlimas per 
nalą otrodė komplikuotas 
įdomus. Laivas buvo keliamas 
šliužuose lt) metrų ir vėl nulei
džiamas. Taip kilnojant ir lei
džiant laivą, perplaukę tą gar
sųjį kanalą, žemyno pakraš
čiais įšliaužėme į Kolumbijos 
džiunkliu uosta — Bonaventū
rą. Ten pasijutome kaip žemai- 

pirly. Be to, dar lynojo 
karštu vandeniu. Islipo- 

laivo, klausome, kažkas 
lietuviškas pavardes. Pa- 
kad tai buvo iš Bogotos 

mūsų pasitikti inž.

likusios žuvys dumble š- 
a, dėlto atsiranda tokia žu- 

' vies šniūrinė.
T en pat vyksta ir turgai, bet 

' labai primityviai: prekės sude- 
ka-| damos ant žemėje paklcTų ba- 

irtnanų lapų ar maišų. Viskas kar-

vai. p. p. Po ilgų diskusijų, vie
ni siūlo nutraukti Dariaus ir 

j Girėno Klubui utility už nesilai- 
tkymą susitarimo, kiti siūlo pa
rinkti aukų byloms apmokėti. 
Susirinkusieji suūžė, vadinasi, 
nepritarė, o dar kiti siūlė na
mus parduoti- Rilsteitininkas 
Juozas Briedis paaiškino, ka’d 
šiuo metu ir šioje vietoje labai 
sunku namus parduoti. L. Na
mus įkainavo apie 25 ar 30 
tūkstančių dol. ir parduoti ne
patarė. Pagaliau nutarė D. ir G. 

į Klubui utility nenutraukti ir 
I laukti dar keturias savaites. Po 
keturiu savaičių vėl šaukti vi
suotinį nepaprastą susirinkimą.

Mano nuomone, kad perdaug 
kaltinti D. ir. G. Klubą taip pat 
negalima, nes pats Klubas sun
kiai verčiasi.

taip
tuos

Lietuvių namų padėtis 
pat bloga, čekai pardavė 
namus to'dėl, kad neužilgo rei
kės tą vietą apleisti. Mūsiškiai 
buvo Įspėti, kad čia bloga vieta, 
bet aklai užsispyrę nupirko, o 
dabar bėda ir gėda.

A. Sukauskas.

' i svetimšalio' mokestį.*tačiau iš krūmų išlindo apie 2 
Daugelis pradėjo dairytis emig-I metrų ilgio kriežas, kuris nus- 
ruoti į užsienį už vandenyno, tumė vaiką ir pats pradėjo lak- 
nes į Vokietiją grįžti /buvo ne-" 
Įmanoma, kartą jau iš ten iš
emigravus.

Pradėjau, susirašinėti su Ko-
; [lumbijos lietuviais- Sužinojęs,. _ „ _

kad ten kunigas Saldukas suda-Į pagaliu driežo mušti, o tas, nie-• - 
jro popierius lietuviams atvykti 
'į Kolumbiją, parašiau ir aš pra- 
išymą. Ir štai, už kiek laiko' ga
vau teigiamą atsakymą su vi
som inormacijon^ 2Kolumbijoje

Paskutinių ląik^ radau Nau
jienose parašytą-'ę'traipsnį apie 
Kolumbijos lietuvių gyvenimą. 
Tada ir aš atsiminiau apie tą 
Pietų Amerikos šalį. Tai buvo 
labai seniai, 1951 metais. Norė
damas kur nors Ištrūkti iš Bel
gijos anglių kasyklų; gavęs kun. 
Salduko’ adresą ir parašęs jam j 
graudų prašymą, kad atsiųstų! 
ir man pakvietimą, emigruoti į 
Kolumbiją, netrukus" gavau tei
giamą atsakymą. Tik .ten buvo 
pažymėta, kad į-Kolumbiją te- 
priimami tik profesionalai, ki
taip būsią sunku rasti darbą, 
nes nauji balti emigrantai ne
gali kartu dirbti Su mulatais. 
Atseit, baltas žmogus turi tik 
vadovauti darbams. Tačiau aš 
nebuvau įsigijęs ne jokios pro
fesijos, tada reikėjo rasti kokią 
nors išeitį. Pasitariau su Stepu 
Paulausku, tuo laiku buvusiu 
Liežo Lietuvių Bendruomenės 
pirmininku, ir paprašiau jį. kad 
parašytų pažymėsimą, jog aš 
esu buvęs mechanikas. Jis taip

i. Jssmlras, A KISS IN THE DARK. Pifantllkū Ir Intymhj nnvtykli 
įprašyoud, paimti Iš gyvenimo. Lengvas stiliui, gjvs kalba, sražlal Išleista' 
150 paL Kaina ttJO.

Or. Jumis K Rančius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuve* istorijo* 
antranki nuo pat senųjų amfiu Dct pokario lietu. Vidutinio formato, 147 
mL, kainuoja 13.00.

Dr. Jv«im B. Kenfhrt, VYTAUTAS TH R GRRAT. Istoriniai DLK Vy 
anto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstyoes ir jo* Kaimynu istorija 
£11 p«L Kaina S3.00. Kietais riršellais $4.00.

Dangums Uę knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis 
tltss knygas galima Įsigyti stailankius 1 Naujienas trbi 
olniglne perlaida

ITSf Str»K. fh_

progomis. Jm b 
stsiuntni fen v

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
MAUJIRNOSe GALIK.A GAUTI NEPAPRASTAI (DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. — MINTYS IR DARBAI, 28P pat, liečlančiua 180E

metu įvykius. Jablonaklc Ir Totoraičio Jaunu dienu tr »u«J 
rtpinlšg..t*-80

Or. A. J. Gvu»n — DANTYS, ju prleštflra. rreikat* ir grrfi>
Kletali riršeliai*. vietojo $4.00 d»b«r tik U.M

MlnHuu rirtellala ttjt ________________________
Dr- A. J. - AUKŠTA KULTŪRA — 1IAUR0* LMONtg

KMlonJe fe Ruropą JjpGdtl>t. Dabu tik -- n.«w
ui af»lvr*tv« arM wwwey er4«rL rrM

>mii •rfj'f•« erMvdarrf UlOtOama,

NAUJIENOS,
17S» 3*. RAL8TKD ST, CHICAGO, ILL. WI8I

ti sriubą. Vaikas, rėkdamas 
kiek gali, mušė driežą šaukštu, 
bet tas begėdis nieko nepaisė, 
kolei visą sriubą neišlakė. Išgir
dusi šauksmą, atbėgo negrė su

ko nelaukdamas, spruko Į krū
mus. Mano žmona paėmė tą 
nuogą juodą bambalą panešio
ti ir suraminti, o tas vistiek 
kriokė dar labiau, išsigandęs 
baltos moters, o aš spėjau pa
daryti nuotrauką. Buvome nuė
ję ir į miestą jo apžiūrėti. Užė
jome i bažnyčią, kurioje rado-

tiško j 
beveik 
me iš 
šaukia 
sirodė,
atvažiavęs 
Gabriūnas, kaipo P. R. O. atsto
vas.

Surinko visus kaip ančiukus 
ir nuvedė apsistoti Į viešbutį 
Ameriką. Mat, reikėjo laukti 
dvi dienas, kol ateis traukinys 
Į Gali, o iš ten jau lėktuvu tu
rėjome. keliauti Į Bogotą. Vieš
butyje gavome -po kambarį ir 
po vakarienės nuėjome ilsėtis. 
Apie 12 vai. nakties koridoriuje 
prie kiekvieno kambario durų 
muzikantai, pritardami gitaro
mis, dainavo kolumbietiška se-

V

tu — žuvys šviežios, rūkytos, 
daržovės, saldžios bulvės, man- 
diokos iki metro ilgumo, kurios 
turi bulvių skoni. Čia pat par
duodamos karštos bulvinės deš
ros, pizza ir kiti skanėstai. Vi
sas turgus kvepia virtuvės aro
matais. Taip pat ir batsiuviai, 
pasidėję stalelį, taisė batus. Da
viau ir aš prikalti naujas kulnis. 
Stebėjaus, matydamas daug vy
rų mulatų invalidų: tai be kojų 
ar be rankų. Paklausėme inž. 
Gabriūną, kodėl čia tiek daug 
inavalidų. Ar čia buvo karas, ar 
kokia revoliucija?

(Bus daugiau)

Vėžio ir alkoholio 
santykiai

Ar gali alkoholis sukelti vėžį? 
Ta klausima mokslininkai ren
giasi atsakyti Senato Agrikultū
ros subkomitete, kaip vieną iš 
visos eilės klausimų apie tinka
mą maitinimąsi.

DENTURE WEARERS
. A major s 

advancement ®

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

JAY DRUGS VAISTINE
2759 Wo 71st St, Chicago, HL

’ RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI. • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ $10.00

V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dabs.

Minkšti viršeliai $10.00

A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai _________________ $15.(ki

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, ID., 60608

Pridėti dolerį pašto išlaidoms.

$10.00

—
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■ Dar apie sovietu karius Kuboje
Praeitą pirmadienį prezidentas Carteris i pasakė 

kalbą, liečiančią 3,000 sovietų karių, rugsėjo mėnesį 
atvežtų į Kubą. ir. apgyventų Hanąyos_priemięsčip_ ka- 

: reivinėse.
v Pirmas žinias apie naujai Kubon atvežtus sovietų 

; karius paskelbę sen. Frank Church- Senato užsienio ko- 
mitet’O Įtakingas-narys./ Amerikos žvalgyba buvo gana 
tiksliai informuota apie kovai paruoštus ir Kuboje iš
keltus soyiėtų; kąriusl ; * ; ‘ F

Sekretorius Cyrus R. Vance naujai atsiųstais so- 
vietų kariais' buvo tiek susirūpinęs, kad specialiai iššau- 

i kė sovietų ambasadorių Anatolijų Dobrininą..iš Rusijos, 
kad paaiškintų šįr sovietų?valdžios, -užsimojimą: Sovietų 

. valdžią žinojo, kad Amerikoje buvo keliami balsai prieš 
strateginių ginklų sutarties tekstą,: ir net keli ’ senatoriai 
norėję įnešti pakaitų, Tuo tarpų sovietų aukščiausios ta- 

< rybos,pirmininkas.-Brežnevas ii- užsienio, ministeris Gro-
• myka pareiškė, kad jokios pakaitos negalimos. Tekstas 

turi-.but: patvirtintas, koks jis 'buvo aptartas’ ir pasirašy
tas.* t) jfeigu JAV Senatui nepriimtinas/ tai jokios sutar- 
tiesmę^ūsią,:

/ t ’ J
^Rusijon? važinėjo 'keli Įtakingi senatoriai,' kurie ban

dė įtikinti Brežnevą,''kad turi"'sutikti; Teisti Senatui pa
daryti kelias pakaitas,' pagerinančias sutarties teksįąj 
Praeity senatoriaĮ turėjo teisę ruošiamas sutartis taisytų 
jie nori tokias pačias teises turėti ir šiandien. Atrodo,kad 
net pats Brežnevas buvo'Sutikęs-padaryti kelias pakai- 

1 tas, kad tik strateginių atomo ginklų sutartis,-būtų pasi- 
’ rašyta? Sekretorius Vahce pareiškė, kad f reikės dar-
■ kelis kartus susitikti ir sutarti dar kartą aptarti.

Sovietų valdžia neturėjusi kantrybės pakaukti kol* * U "’’ 1 t • ' '1 iri |
: pasirašytą sutartis bus Senato patvirtinta, , kažkokiais
1 išskaičiavimais; be jau Kuboje turimų karių, pasiuntė į 
’--Kubą dar 3,000. sovietų karių, apginkluotų pačiais nau-

.jąųsiais ginklais. Šitas naujas sovietų karių atsiuntimas
2 Į Kubą sukėlė didelį nerimą. Sovietų valdžia pasirinko

t

kė, kad Senatas netvirtins sutarties, kol nebus išprašyti 
naujai atvežti sovietų kariai iš Kubos.

Prezidentas Carteris kvietė saugumo tarybos na
rius, kad galėtų patirti nuomonę apie naujai susidariu
sį tarptautinį konfliktų. Kitus pareigūnus prezidentas 
prašė susitikti su kompetingais sovietų valdžios atsto
vais, kad galėtų išgirsti paskutinį sovietų valdžios žo
di atvertų karių klausimu. Atrodo, kad sovietų valdžia 
nutarė jokių nuolaidų nedaryti ir naujai atsiųstų ka
reivių iš Kubos neatšaukti.

Ne tik amerikiečių, bet viso pasaulio politikų dėme
sys buvo nukreiptas į prezidentų Gaterį. Visiems, buvo 
aišku, kad prezidentas tars ne tik savo žodį, bet ir galin
giausios pasaulio valstybės žodį.

Tiktai antradienį paaiškėjo, kad sovietų valdžią, 
bando apginti baigiamą irti detentės politiką, prižadėjo 
sekretoriui Vance, kad sovietų valdžia dabar Kuboje 
esančių karių nebesiųs į bet kurią pietų Amerikos val
stybę, jų teritorijas ar salas. Be to, sovietų valdžia pasį-‘ 
žadėjo nesiųsti Į Kubą daugiau karių. Tokį užtikrinimą 
sovietų valdžia raštu davusi JAV vyriausybei.

Preziedntas Carteris pareiškė, kad panašiai jis 
traktuos ir Kubos karius, sovietų rarininkų išmokytus.

Prezidentas Carteris, iš rusų gavęs užtikrinimą,kad 
ne tik Kuboje esančios sovietų brigados Į Pietų Ameri
kos teritoriją nebus siunčiamos, bet ten nevyks ir ru
sų apmokytos Kubos karo jėgos, tai prezidentas Carteris 
šią mintį toliau išvystė. Jeigu jau sovietų valdžia tvirti
na, kad Kubos daliniai Į Pietų Amerikos valstybes ne
bus siunčiamos, tai nieko blogo nebus, jeigu kovai pamo
kytas JAV dalinys, bet kurios Pietų Amerikos vyriau
sybės pakviestas, nuvyks į Pietų Ameriką ir pašalins at
siradusius rusus ar kubiečius. Rusai negalėjo priešintis 
tokiai prez. Carterio pozicijai^ nes jie patys tvirtino, kad 
nei rusai, nei kubiečiai ten nebus siunčiami.

Prezidentas Carteris, pasitaręs su artimiausiais pa
tarėjais, tuojau pranešė sovietų valdžiai, kad bet kuri 
Centro ar. pietų Amerikos vyriausybė gali prašyti mari
nus,rusų brigadieriams ar rusų apmokytoms kubiečiams 
likviduoti. . ;

• Šiuo atveju, ne tik pats Brežnevas, bęt ir visi jo pa
tarėjai padarė didelę klaidą. Jie davė prezidentui Carte- ■ 
riui ir JAV’ karo vadovybei tokį argumentą, kurio jie1 
niekad nebūtų norėję sutikti.’ Tvirtinama, kad’sekreto
rius Vance, vesdamas’pasitarimus su sovietų valdžios 
ministeriu, užgirdęs sovietų' valdžios ministęrių tvirtini
mą, kad sovietų kariai arba apmokyt kubiečiai niekad 
'nebus siunčiami į bet kurią Amerikos, valstybių teritori
ją tai JAV pasiųs kariųš: užpultai valstybei pagelbon. 
Sovietų diplomatai sutiko su sekretoriaus formule, kuri 
komunistų kariams visai užkirto kelią Į bet kurią pietų 
Amerikos teritoriją. ■ ,

Amerikos vyriausybė nesirengė ir nesirengia kištis 
į bet kurios valstybės vidaus tvarką, Amerika norėįų, 
kad visos laisvės valstybės tyąr^ytųsi demokrątiškaįjbęt 
jeigu jos; dar nepajėgią savp. reikalų tįi^amaį .sutvar
kyti, tai amerikiečiai jiems, padės, jei vyriausybė pa
prašys. s

Sovietų valdžia, nenorėdama atšaukti savo karių ią 
Kubos, leido savo diplomatams daryti visas nuolaidas, 
visai nepagalvojusi, kad tos nuolaidos užkirs jiems kelią

r JK-

-t

M. Šileikis

> it j '■

Zion City vasarnamiai ■: ,»■_
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Skaitytojas pasisako dėl tilpusių “Naujie
nose” V. K. atsakymų “Aušrai”

Rašo

Žurnalas “Dirva” š.m. Nr. 27, 
28, 29 patalpino iš okupuotos 
Lietuvos pogrindžio “Aušros” 
Nr. 14/54 du straipsnius — 
“Žvilgsnis į ateities Lietuvą” — 
J. Medvėgalis ir “Kada baigsis 
prekyba tautomis” — Lituanus.

Džiugu, -.kad “Dirva” ’ tuos 
straipsnius "patalpino- ir įgalino 
skaitytoją su jais susipažinti ir 

-sužinoti, kaip tais klausimais 
galvojama kai kurių pogrindžio 
veikėjų.

Straipsnio autorius Medvėga
lis, pasisakęs ir kad mūsų tauta 
pergyvena juodžiausią nelaisvės 
naktį, ir, vienok, kad Tarybų 
§ąjunga su visą jos įvestą tau
tų priespaudą turės žūti, rašo: 
“Šiaip ar taip, viena galime ne
abejoti — Lietuvą vėl taps lais
va ir nepriklausomą! Apie tai 
svajoja kiekvienas doras lietu
vis. .. Tik svajoti mums paliktą 
teisė... Tad pabandykime pą-r 
svajoti, kokia bus ateities Lais
voji Lietuva’’.

. “Nepretenduodamas į visų 
klausimų sprendimą, pateikiu 
žiupsnį minčių. Jei šios mano, 
mintys vers’ skaitytoją ginčytis, 
nesutikti, siūlyti geresnius va
riantus.— mano uždavinys bus 
atliktas’1. ' ■ '

Tąįp aųtę|iųs (pągjūį^ ^asv§-F duodama.
Mi) pasisąko, tąįg " " ‘
galvoja jis, kad tokios mjutys kią pogrindžio spaudą .pąruošia ' ’ ■*- , t*

yra jo, kad jos yra diskusinės. 
Taigi nekalba jokios politinės 
grupės ar “Aušros” vardu. Tad 
tuos pasisakymu ir tenka ver
tinti tik kaip autoriaus pasisa
kymus.

“Naujienų" liepos 27, 30 ir 31 
dienomis tilpo V.K. pasisakymai 
dėl šio ‘Aušroje’ tilpusio straips
nio, ir vėliau dėl antrojo straips
nio komentarai. "j > -,

V.K. duoda kelias citatas iš 
tų “Dirvoje” tilpusių “Aušros” 
straipsnių ir dėsto ilgus savo 

• komentarus.
Labai gaila, kad “Naujienose” 

nepatalpinta tie ‘Aušros’ straips
niai ištisai prieš talpinant V.K. 
komentarus, nes jo paduotos 
trumpos iš tų straipsnių ištrau
kos (citatos) neduoda aiškumo.

Todėl būtų visai tikslinga, 
kad “Naujienos” patalpintų tuos 
“Aušroje.” tilpusius straipsnius 

: ištisai ir skaitytojai patys galė
tų susidaryti savo nuomonę dėl 
tų pasisakymų ir V.K. komen
tarų, ‘ '

Suprantama, kad dėl tokių ,aįr 
kitokių okup. Lietuvos pogrin- 

'dzio spaudos pasisakymų nuo
monės čia gali labai įvairuoti, 
vienų gali būti priduodama dau
giau reikšmės, kjtiį mąžįąų, ar 
nęt perdėtai daug reikšmės pri-

tik keletas pasišventusių* ir'pž- 
siryžusių asmenų, tehka manyti, 
kad tie asmenys ir'dėsto savo 
mintis ir duoda tai spaudai 
kryptį, veidą.

, • , ; . - - j J

V.K. pasisakymuose'-sunkoką 
skaitytojui susigaudyti^’'#''gal ir 
pats autorius kiek pasimetą per- 
toli nukrypdamas į; šal^Lypač 
nelabai-—-vykusia.ese palygini
muose. Kaip “Aušros”- straips
niai yra diskusiniai, taip h? V.K. 
pasisakymus' dėl tų straipsnių 
tenka laikyti diskusiniais. ■ •

.- i ■» »:* ♦ ' - i *;• ’i

V.K; komejątąrų - kąi; kurios 
mintys man atrodo-nepagrįstos, 
tad ’kaip skaitytojas'noriu pądą-

sakymų... f

Suvokiant, kad tokią ar kitO'

labai blogą momentą karių permetimui Į Kubą. Nepa- I kitas pietU Amerikos valstybę?. Ąmerikįęči.ąi ųžkĮrtp rįųs Vąp.ęę užkibto kelią siųsti savo ar Kubos karius į
tenkinti dabartiniu strateginės sutarties tekstu pareiš- jiem kelią pasiųsti savo brigadą Į Nicaragua, o sękręto- bęt kurią pietų Amerikos valstybę.

yJC'> savo pasisakymuosė,A Vi
sur kalba “pėėš^'-^l^iskaftšje, 
ir tai stipriai- 'akcentuoją.' Tad 
kyla Į kldūsiiną^^ kįeįio. vardų 
V.K. 'kalbą/ ką jis. imasi, ątsto- 
vauti. Ir tai kalba lyg būtų ne
ginei j amai Į pripažintas aptari te
tas. Skaitytojui būtų daug aiš
kiau, jei būtų-pasisakyta;- kas 
tie “Męs”. 5 - i _

Pradžioj V.K. duoda mažą ci
tatą iš • “Aušros”, kur pasisako
ma, kad Lietuva vėl taps laisva 
ir nepriklausoma, ir pasisakoma 
prieš. diktatūrinę, ar - kietos rau
kos santvarką ir — “Tad negali 
būtį abejonės — ’ ateities ' Lietu
va bus demokratinė!” - : - i •

V.K. čia matg 'nepaprastai 
reikšmingų posūkį lietuvių lais
vės kovoje. Manding lietuvių 
tautą niekuomet nėra pasisakių- 
si už jokią diktatūrinę santvar
ką, nė savą, nė svetimą. Taip 

'pat kovojant ‘prieš; okupantus 
tautą sieką ir sįekialaisvos de
mokratinės Lietuvos-

(Bus daugiau).

į KAR., DINEIKA .. 
1 i s

: Ideali kūno kultūra lietuvių tautai
Z "BENDRI PRINCIPAI LIETUVOS ŠAULIŲ
- KŪNO KULTŪROS EIGAI NUSTATYTI m
2 Lietuvos šauliams — sušaulinti
Z visą šalį, stiprinant tautos sveika-
Z tą ir pajėgumą.
' Lietuvos šauliai galėtų pasidžiaugti svetim-
- taučių atsiliepimais apie lietuvių jaunikaičių kū- 
~ no sveikatą ir pajėgumą.
į (Tąsa)
’ Kadangi kultūrinis tautos auklėjimas tegali
1 atnešti tikrai gerų vaisių tik tada, kai jis vieno-
2 dąi tinkamai auklėja visas žmogaus galias, ne-
3 stelbdamas vienų ir neleisdamas kitoms perdaug 
. įsigalėti (Prof. Šalkauskis), tai tenka džiaugtis

ir karštai remti Sauhų Sąjungos principinį nusi
statymą, kad ji esanti tautinės sąmonės židinys, 
kuris auklėja ir ugdo tėvynės gynėjo fizinę ir 
dvasinę pusę, šauliai turi statyti pirmon vieton 
kūno drąsą ir dvasios rangumą, sielos kilnumą,

• nilietinę sąmonę , i r sąmonisgą discipliną.... Net 
; i^ūsy Oi-r ūdoje maž daug taip pat atsiliepta apie 
> Šaulių sfekirms: 1921 m.“Laisvės”20 Nr.rašoma:

^SšjCteg’oje sūsil’ratę piliečiai turi mokytis kūno 
mankštymo ir rikiuotės, lavinti dvasios kilnumą

ir pilietinių pareigų supratimą”.
Prie viso to, bendrai imant, reikia išreikšti 

lyg ir savaime suprantamą dalyką, būtent tą, 
kad!“reikia energingai veikti ta prąsme, kad gim 
nastika ir sportas taptų visos tautos turtas . . . 
Reikia stengtis, kad valdžia ir aukštesnieji sluok 
sniai s ako Mileris, susidomėtų (fizine kultūra) 
ir reikia Įrodyti, kurią tūri reikšmę gyvenimui 
ir kiek laimės gali suteikt visam socialiniam onr- 
ganizmui.

Mes šitą dalyką čia dalinai jau atlikome, te
reikia, kad tie, nuo ko tai pareina, sudarytų ma
terialinius ir moralinius galimumus tiems aukš
tiems ir privalomiems siekiams vykdyti.

Bet deja, jau yra Lietuvoje žmonių (A. Jak
štas), kurie šaukte šaukia: “Ar Valstybės turi 
priedermės šelpti sportininkų draugijas? Papra
stas protasmegali Į tai kitaip atsakyti, kaip vien 
neigiamai, tvirtinama jų. Nes sportas, sako, nė
ra joks darbas, sportas tėra toks pat privatus da 
lykas, kaip kūno higiena, valgymas, gėrimas, 
miegojimas. Bet kaip dėl prausįmo, valgymo, 
miegojimo niekur neskiriama premijų, taip pat 
neprivalėtų niekas skirti premijų ir dėl sporto. 
Tuo tarpu Valstybės, tame skaičiuje ir mūsiškė, 
laiko savo priederme teikti mūsų sportininkams 
brangių taurių ir statulėlių dė to, kad vienas ku
ris iš jų rungtynėse vienu žingsniu yra nubėgęs

ietį ar dislęą, negu kitas”.
Tokiems žmonėms tektų priminti jiems žįp 

nomas obalsis: Salus populi suprema lex, (gy
ventojų sveikata — aukšiausias įstatas), ir kąd, 
kaip sako. dr. Sifmanąs, be fizinio mokyrąą, pąs, 
mus nebus proto ir doros kultūros pakilimo, ir 
atvirkšiai, be proto ir doros kultūros įvedimo ir 
plėtojimo nebus ir fizinės kultūros. Prizai gi tei
kiami ne dėl tolesnio nubėgimo ar numetimu, bet 
dėl aktingo savęs tobulinimo, kuris, pasiręiškia 
tolimesniu nubėgimu bei numetimu. Priząi yra 
nupelnytos garbės dalykai ir , remias visos tau
tos sveikinimo reikalo supratimu. Tai nėra vien 
rankų ar kojų stiprumo rodymas, bet kūnų ata
ri nkamumo ir sielos galių suderinto veikimo eg
zaminas.

Tąi yra ir privatus ir Valstybinis reikalas. 
Privatus tiek, kiek tai liečia vien asmens gęroyę, 
valstybinis tiek, kiek tai atatinka visos visųomę- 
nės fizinio atnaujinimo reikalui. Galop sportas 
ir rungtynės yra privaloma kūno tobulinimo ir 
produktingo gyvenimo sąlyga. Sportas, kad ir ne 
darbas,bet yra vienintelis ir geriausias darbo tal
kininkas, nes suteikia sveiką poilsį ir paruošia 
darbui, stiprindamas pakrikusias išgales. Kaip, 
sakysim, pats kūnas nėra dar visas žmogus, bet 
ir be kūno mes negalim įsivaizduoti žemės sąly-
gose žmogų visiškai galintį gyventi Ir veikti, to- 

pirmyn už kitą, ar viena pėda numetęs toliau lygiu būdu turi būti suprantami ir visi žmogaus

orgąęizjųo fiziologiniai ręiškinįąk ir "tų Teskmiu 
pągęųiniipo būdąi (sportas, hįgęna ir p. d-.)_ Ret 
neįsileidžiant į platesnius ginčus, jau kiekvienas, 
kuris bent kiek atidžiau perskaitė šį visą rastą, 
lengvai gali suprasti aukščiau paduotos nuomo
nės klaidingumą. Tik mes iš savo Pūsės vėlgi bū
sim šiuo atžvilgiu tikri sportininkai, jei asmens 
fizinį lavinimą stengsimės pernešti ir sielai bei 
dvasiai, o i§ visp imant tieksime per save pa
veikti ir visos tautos .fizinį bei dvasinį atnaujini-, 
uiA akl^į nęvergaudami aiškiai smerktinai nęsį- 
monei — sportas sportui.

• P- > į
PAGĘINDAN IMTINOS SISTEMOS PRITAI

KYMAS LIETUVOS ŠAULIAMS - "
Plačius ir visašąli^us. uždavinius katant 

Lietuvos šąulių fiziniam lavinimui yra jau ir 
i.r gyyo bei Pavalomo reikalo pasirinkti' įr tam 
tikros priemonės. Sąmoningai numatydami auk
ščiau išdėtus, dęsniųs, sąmoningai Įr atsargiai 
bei tiksliai turime pasirinkti tinkamiausią lavi
nimo sistemą, tikrą to, žodžio prasme. Toji siste
ma pįrmįąųsįą turi remtis apątonųją, fįziolpgiją 
ir dalinai Psichologija. Iš šito -išeinant, toji siste
ma turi būtį derinama su individinėmis ir mįų 
tautos fizinėmis ypatybėmis.

. (Bus daugiau) ...............  *

HAUjifNoi. CHICAGO C ^^' ^uT^aynOcfober”



• kUAERUa ir moterų LIGO> 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
MoJkal Building) Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarus..

Jei neatailiepia, skambinti 374-8004

VOLDEMARININKAI VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAIS

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

(Tęsinys)
OR. PAUL V. DARGIS 

GYDYTOJAS M CHIRURGAS 
Community kliniko* 

j Modicinoc direktorius
1938 S. Manhoim Rd, Wostchostor, IL 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ii

t»l.l 562-2727 arba 562-2728
:;U<'

Vokietiją uepriineU okupacijos 
Belgijai. Lietuva Bebuvo tokio
je laimingoje padėtyje. Nes 
abudu Lietuvos kaimynai 1940 
buvo totaljstinio režimo ir su 
agresiniais sielriniąįis. Ekspan-

TEI------ BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIAL Y BĖ AKIŲ LIGOS 

West 103rd StreH 
Valandos pagal susitarimu Prof. AD. VARNAS

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMfTRLSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
‘ iiu Wa 71 St. Tel. 737-514S
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

^contact lenses’*
ViL ml. furitarimą. Uždaryta treč.

Mlšmintingi»"|l suproš**. — Dsn. 12:10.
Brangūs broliai, Dievas leido mums gėrėtis stebėtinais dalykai. Dievo 

malonei "padedant mes susipažinom su daugeliu dalykų, kurie mūsų tėvams 
buvo paslaptimis. Mes sužinojom kas yra tikroji bažnyčia ir kad jai susivie» 
nijus su Kristumi jo karalystėje, ateis pažadėtasis “visu žemės tautų palai
minimas“. Mes matome išpranašautąjį “’bėginėjimą šen ir ten ir žinojimo 
padaugėjime,”. Toliau pranašo pasakyta, kad bus didelis tautų “suspaudi
mas” ir kad “išmintingieji supras”. O iš kur tas jų supratimas? Jų snpraū- 
mas arba išmanymas ateina į juos nuo dieviškosios išminties, kurios jie 
gauna nuolankiai priimdami Dievo Žodi. Šventąjį Raštą, kuris buvo parašy
tas jų pamokymui ir suteikimui jiems tikrosio* išminties

SV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

Rezistencijos apžvalga čia 
nutraukiama. Tik nutraukiama, 
nes toji rezistencija nesibaigus. 
Ligšioliniai reažsteiįvijos epizo
dai betgi davė medžiagos atsa
kyti į klausLEtnas, iškeltus ap
žvalgos pradžioje - kedėl Lie- sijos apetitus abudu tenkino 
tuvos rėžis teorijos likimas ki-1 pirmiausia bendru susitarimu: 
toks nei rezistencijos brolių va-1 pasidalyti valstybes, kurios bu- 
karų Europoje; kodėl Lietuvo
je rezistencija nyksta jau šimt-

. močio katvirtis, c Vakarai rea
gavo į ją daugiausia tyla nors 
patys Vakarai jau yra atsidūrę 

j tik gynimosi, savotiškoje rezis
tencijos, rolėje.

Skirtingą rezistencijos 
ma lėmė keli veiksniai. C

1. GEOPOLITINIAI 
VEIKSNIAI

ve tarp jų — Estiją, Latviją, 
Lietuvą, Lenkiją. Tai buvo slap
to susitarimi 1939 rugpiūčio 
23 ir rugsėjo 28 rezultatas. < 

Pirmasis agresorius, nacinė 
Vokietija, buvo sunaikintas, ir 
jo pavergtos tautos atgavo lai
svę. Antrasis, Sovietai, sunai
kintas nebuvo. Priešingai, jis . 
išaugo. Jis išplėtė po antrojo 
karo savo ekspansiją iki Elbės. 
Vergijos zona pasistūmėjo, pir
myn i vakarus. Lietuva pateko 
j ją, ir dėl to rezistencija Lietu* . 
v oje nėra baigta.

Vakaram tą rezistenciją bu
vo ir tebėra sunku stebėti. Va
karai yra susirūpinę tempu, ku
riuo komunistiniai Rytai vergi
jos ribas plečia vis toliau — į į 
Azijos pietus, į Afriką, netgi į 
lotynų Ameriką. Vakarai laiko 
savo uždaviniu sulaikyti ko- . 
munizmo ekspansiją nuo kraš
tų, kurie yra dar laisvi ar pu
siau laisvi. Tai tik vadinamas 

kultūringoms tantoms, gerbian- kuri yra tarp dviejų kaimj-nų containment', bet ne roll back 
pioms savo pritarėją kovoje už 

■ laisvę ir nepriklausomybę.
J. Kreivėnas

Ant politikos laktų (Grafika) Mažeika S' Evans
TINKAMAI SUTIKIME IR PAGERBKIME 

POPIEŽIŲ JONĄ PAULIŲ II
Lietuviai, pasiruoškime kultu- laikytų pakeltas, kad lietuviai 

ringai, darniai sutikti ir pagerb- aiškiai skirtųsi nuo kitų tau- 
ti popiežių Joną Paulių II š.m. 
spalio mėn.' 5 d. 9 vai. ryto, kai 

Į lankysis Chicagoje ir California 
I gatve pravažiuos skaitlingiausiai 
Į lietuvių apgyventą rajoną — 
Į Marquette Parką.

” Tikimasi, kad šiame rajone 
 popiežius staptelės kad ir minu

tei laiko pasveikinti susirinku- 
- —1 ! sius lietuvius, o gal ir palaiminti.

y-GYDYTOJAS MI.SHIRURGAS- . pasistenkime sudaryti gau- 
^&į**^**t^*' MOTERŲ Ilges. į į kultūringa minią, ’ kad 
.TOfim 2652 WEIT 59th 51K5IT , +- ^-

- s r-* p” 8-1223 galėtume popiežiui padaryti tfei-
OFISO VAU pira.. AttU, M9M.■* giamą įspŪdj: YpaČ P°niOS “ė’ 
4-penkt; 2-4 ir 6-8 v*L vai. feiUdie Ueles- turinčios, tautinius rubus, 
šiais 2-4 ^L popiet ir kitu laiku turėtų jais pasipuošti, kad mi-

DR.LĘ0NAS SEIBUTIS 
. . ’ INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET

Ofko talef.: 77iAW0
Raxidandjos talafu 443-5545

. D R. VYT. TAURAS

X

.r-‘s ’■

hioje sužibėtų lietuvių' tautiškų 
rūbų spalvos. Moterys, pasipuo- 

Į šusios tautiniais rūbais, bus. pa- 
’ statytos garbės sargyboj. abiem 

gatvės pusėm, kur pravažiuos 
popiežius. Suprantama, kadfry .: dažai, Speciali pagalba RjIpibs

Cnė [Arch Supports) ir t. t
9-4 ir ^-8. S-atadieauir B—J.į garbės sargyboje esančios turės 

jfcii WStt 63rd SL Chleagi. KL 6G629 Į geresnę progą iš arčiau pama-
P Respect 8-5084 j tyti pravažiuojantį popiežių.

Dar pageidaujama, kad lietu
viai, kurie namuose turi tauti
nes vėliavėlės, jas atsineštų ir

WW.: «-SW

FLO KIDA
Į DR. C. K. BOBELIS

:; Prostatos, inkstų ir šlapumo
- i. ’ j takų chirur gi j a.

> ■ iS025'CENTRAL AVĖ.-
St.' Petersburg, Fla. 33710

.TS T< <B13) 321-4200

SUSIRINKIMŲ

UPYTĖS Draugiškas- Klubas tu
rės poatostogini susirinkimą penk
tadienį, spalio 5 d., Anelės salėje, 
4500 S. Talman Avė. Pradžia 1 vai. 
popiet. Nariai prašomi ^silankyti. 
Po susirinkimo vaišės.

A. Kaiys

liki-
Laidotuvių Direktoriai

Lietuvos teritorija yra ma
ža, matuojant amerikiniais plo
tais. Tik tris kartus didesnė už 

prie lietuvių grupės. i New Jersey valstybę. Bet euro-
Mieli tautiečiai ir tautietės, I piniais. matais Lietuva trečda- 

parodykime savo lietuvišką so
lidarumą ir visi kaip vienas iš
eikime tą dieną ir valandą į gat
vę, ten kur pravažiuos popie
žius, tinkamai jį pagerbkime. 
Spauda pakartotinai rašė, kad 
šis. popiežius yra lietuvių tautai 
palankus, tai ir mes pasirody-

tybių. Kas tų vėliavėlių neturi, 
galėtų jas įsigyti ir prisidėti

Liu didesnė už Šveicariją ar Da
niją, du kartu didesnė už Olan
diją ar Belgiją. Tačiau Lietu
vos likimas po antrojo pasauli
nio karo priklausė ne nuo didu
mo, o daugiau nuo geopolitinės 
padėties.

vaaa ,A aaa^> Waawv, Ta padėtimi Lietuva vienu 
kime kaip pridera pasirodyti 1 atžvilgiu analogiška Belgijai,

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tei. 737-8600
TeL 737-8601

PERKRAUSTYMAI

MOVING '
' LticfiaMĖ — Pilna apdrauda

- ZJEMA KAINA
■ J R. iERĖ NAS

TM. WA 5-8063

Apdraustas parkraustymas 
S fvarrif ahtumy.

r AMTANAS VILIMAS
Tall arba

■ :
SOPHH BARČUS 

rAdijo itImos valandos 
i • ■ f

VJm« rurMMt.li WOPA,
; ' T4H ktC A, M.

LWhndv k«lba: kasdlėn nuo r*4’’- I 
madieiio • iki penktadienio 5.30 
6:00 • vai. vak. šeštadieniais ir 
sekmadieifiais nuo 8:30 iki 9:30 
*41. UW.

‘ Vedėja AMoni Daulcvt

' Hlmfeek 4-14U

7159 S«. MAPLBWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL 4M29

£ “Lietuvos Aidai’
-KAZĖ BRAZDŽIONYT8

-Kaadiėb -nuo pimriliefllo iki 
penktadienio 9 vaL vak.

VUoa baidos iš W0PA rtotiec 
banga 1490 AM.

st. Petersburg, Fla., 0:30 vaL p.p.
TŠtVTIS stoties 1110—AM banga.

■2646 W. Street
Chicago, Illinois 60629

Tetet 776-5374

milžinų ir vieno kovoje prieš politika. Su ironija dėl to sako- 
antrą buvo taip pat okupuota ma: jei Baltijos valstybės bū- 
kaip ir Lietuva. Kitu ažvilgiu tų kitoje geopolitinėje erdvėje, ■ 
didelis skirtumas — 1940 Bei- sakysim, Afrikoje, tarptautinės' 

_  Federalinis teismas liepė gijos tik vienas kaimynas buvo Į institucijos kalbėtų garsiai apie ■ 
nusavinti Thomas J. 'Bowler na
mus, nes jis nesumokėjo mili-|niais ekspansijos planais- Griu- 

: jono dolerių mokesčių..

totaiistinio režimo su agresi-

OiHi HEART

LIETUVIŲ Brighton Parko Mo
terų Klubo narių poatostogmis su
sirinkimas įvyks spalio 4 d. 1 vai. 
popiet Anelės salėje, 4500 S.. Tal- 
man. Narės prašomos atsilankyti, 
nes yra daug svarbiu -reikalų ap
tarti. Po susirinkimo bus. vaišės.

E. Strungys, rašt.

HELP TOOR HEART

„ Corned Beef Hero

v All hail the Corned Beef Hero, a satisfying proteii^-pacKea 
repast for many a casual (and carefree) meal! Don’t be put of! 
by its heroic proportions, as this big inviting loaf can be cut 
into pieces as generous or slewder as appetites prefer. Lean 
fully-cooked canned corned beef, one of the “good things that 
come in small packages,” slices neatly and easily when the 12 
oz. can is well chilled before opening. A zippy spread adds a bit 
of juicy succulence and distinctive flavor to this specialty sand
wich. It’s quick to mix with chili sauce, mayonnaise, mustard 
•nd ripe olives from the cupboard shelf. Add-lettuce, tomatoes 
and let the hero come to the rescue of hearty appetites.

Corned Beef Hero _
lf3 cup chili sauce
1/4 cup mayonnaise

į 1/3 cup chopped Libby’s 
Ripe Olives

/ 3 tablespoons prepared - 
v x - mustard

} . • ’S
*' Combine chili sauce, olivet, ~„ -

make a sandwich dressing. Spread both the halves of the sliced 
bread with the dressing. Arrange lettuce, tomato and sliced 
comed beef on one hrif; top with other half. To «erve sUco 
loaf diagonally and pass thė ektrą dressing. Yields 4 to 6 gen- 
erouc slices. •*.- i j

Note: 4 to 6 hard rolls be substituted for bread loaf.

1 loaf Italian or French 
breads sliced lengthwise

can (12 oz.) Libby’s 
Corned Beef, ch died 
and sliced «

lettuce leaves 
torrtato slices

6
6 

mayonnaise and mustard to

vus nacinei Vokietijai, tam to- 
lalistiniam kaimynui, • Belgija 
atgavo laisvę- Demokratinė. 
Prancūzija = revanše prieš nacinę

laisvės jom grąžinimą. Jei kiti 
apie tai nekalbėtų, tai prašnek- , 
tų Sovietai., Bet jos yra prie į 
Baltijos jūros. Dabar ten sovie
tinio dominavimo erdvė.

(Bus daugiau)

EUDEIKI
- GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO įSTĄIGA

4605-07. SO. HERMITAGE AVENUE
-1741 —

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
. . , Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

'■iiiiiiiiLHHiifliuttūnnimtHUHiiHiiuiMimHiuuuiiiuuiiiiiumiiHiiiiiuujHnp*:
4= . Musu narAi• j ; ■ —LD ■ Mūsų S-gos narei

: . A. t A.
EI>NAI JANKAUSKIENEI

J- mirus,
jos sūnų KAŽI su šeima ir artimuosius nuoširdžiai už

jaučiame ir kartu liūdime.
Lietuvių Pens nirką S-gos Chicagoje

5' Valdyba ir Nariai

fniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Mūsų S-gos nariui

mirus,
jo dukteris DALIĄ, VIRGINIJĄ, LAIMĄ su šeimomis ir 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Lietuvių Pens nirkų S-gos Chicagoje
Valdyba ir Nariai

VALERIE PUČKORIUS

81 metų am

Lėdotuvių Direktorius Smith. Tel. (616) 469-2233

,YJji a a\ Valerijos Pučkorienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti loidotuvcse ir suteikti jai paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą. j

Nuliūdę Koka:
Vyras, sesuo, giminės. M

Mirė 1979 m. spalio 2 d., 9:45 vai. vak. sulaukusi 
žiauš. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje -išgyveno 69 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Joseph, sesuo Qlga Covert, jos vyras Paul 

ir kiti gim.nės, draugai bei pažįstami.
Velionė buvo motina 2 mirusių sūnų.
Kūnas pašarvotas Smith Laidotuvių koplyčioje, 15 No. Varton St 

New Buffalo. Mich.
v

Penktadienį, spalio 5 dieną 9:00 vai. ryto Chicogos laiku bus ly- 
7-1 l Wk M. -- 1 V " A -V A* • • " ____ *

’ - . TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMStfLANSO
PATARNAVIMAS

J

Chicagos

Lietuviu 
4.

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LztBANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-3401

* BUTKUS - VASAITIS
1446 Sol 50th Avė., Cicero, HL TeL: OLympk 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tet: YArds T-1138-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET . . REpvblic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4414

P. J. RIDIKAS

• I’ NAOJiiNdi, CHICAGO 1, ILL. Thursday. October L 1.979



KAIP ZENONAS LUKOŠIUS IŠGELBĖJO• NARLAIVI U-5C5 -
Prie Mokslo ir Pramonės mu 

ziejaus Jackson Parko šiaurinia- ■ 
me gale, kam Įdomu, gali pama 
tyti muziejaus pasienyje sausa
me doke padėtą visiškai nesu
žalotą karinį narlaivį (subma- 
riną) U-505, kuris jau 25 metai; 
savo doke kaip muziejinė rete
nybė laikomas ir per jį perėjo | 
12 milijonų žmonių, norėjusių 
savo akimis pamatyti tikrą prie
šo narlaivį — povandenmį. 
Dabar karo tikslams povandeni
niai yra paversti baisiomis tvir
tovėmis su įvairaus kalibro ato
miniais ginklais.

Kokiais ginklais buvo aprū
pintas vokiečių U-505 1944 me
tų birželio 4 dieną, kai JAV ka
rių būrys iš vokiečių tą subma- 
riną atmušė ir atėmė, nepasa
kyta, bet pirmą karą pasakyta, 
kieno dėka U-505 pilnoje tvar
koje atsirado. O tai buvo lietu
vis Zenonas Lukošius, 26 metų 
amžiaus, antros klasės Navy 
Motor mašinistas, kuriam kartu 
su keliolika jūreivių karių būva 
paskirta patikrinti tą karo grobį 
ar nėra vokiečių palikta kokių 
užtaisų ir žabangų, ir patikrinti 
ar nėra palikta atidarytų vožtu
vų. kad laivas nugrimstų van
denų gelmėse.

Zenonas Lukošius pasirinko 
14 karių iš to būrio, kuris iš vor 
kiečių tą' U-505 narlaivį atėmė,, 
o tas jau buvo apie'35° palin
kęs vienu šonu. Reikėjo labai’ 
skubėti, kad toks vertingas karo 
grobis staiga jam pačiam ir 14 
jo talkininkų nepavirstų ' masi
niu karstu.

Greičiausia perbėgęs visą lai
vą. Lukošius -radb-'gaha : didelį 
vožtuvą,' per kurį visu smarku
mu vanduox veržėsi,.bet Luko
šiui pasisekė vožtuvą uždaryti, 
o mažuosius iki paskutinio už? 
sukinėjo.' Jokių spąstų nebuvo. 
Visi sveikino drąsųjį Lukošių, 
kurio dėka Amerikai apsaugotas 
karo suveniras. Bet. . kadangi 
JAV per abu Pasaulinius karus

rikiečių, tad U-505 buvo panau
dotas propagandai karui, kuris 
karštai tebevyko su Japonija.

Prieš 25 metus 1954 m. rug
sėjo 25 d. U-505 narlaivis, per
ėjęs ta.kos tarnybon, turi gar
siame muziejuje saugią vietą ‘ 
kaip pamniklas karuose žuvii- ( 
siems amerikiečiams pagerbti,' 
o to paminklo apsaugotojas Ze-

1 nonas Lukošius, šiandien 61 me
tų amž aus, gyvena South Hol
land. Mich., ir verčiasi kaip ge» 
ras stogų klojikas. Užpraeitą 
antradienį buvo paminėtos U- ‘ 
505 paėmimo įr kitos su tuo lai-r 
vu susijusios sukaktuvės, kurioj 
se dalyvavo ir buvo pagerbtas1 _ 
Lukošius ir čikagiškis laivo ka* 
pitonas Daniel Gallery.

JAV Navy rado U-505 povam; valstijoje> už ankštybe prenu- 
deniniame laive paliktų svarbių incratos pralęsi!ną ;ir u£ $5 au- 
dokumentų, slaptus vokiečių ]<a 
kodus, kas daug pagelbėjo są-,j 
jungininkams dekoduoti vokie-Į
gių komunikaciją tarpusavyje į/Į darbų paroda- atidaroma spalio 
su visu povandeųinįu. laivynu'7:30 vai. vak. Jaunimo

Dėkui Alfonsui Budnikui 
iš Amsterdamo, New Yorko

Tarybos, įvyksta š.m. spalio 
mėn. 13-14 dienomis Clevelan- 
de.

— DaiL Vandos Aleknienės

iki pat karo pabaigos. centre. Parodą globoja LSS Se
serijos vadija, atidarys Irena 
Kerelienė. 5 '

reiškiame uucšiiduą užuojautą, 
giminėms

• (R) LB Marquette Parko, 
apylinkės valdyba rengia RU’ r 
DENS BALIŲ, kuris įvyks spa
lio mėn. 6 dieną 7 vai. vak. šaų- 
l'ų namuose, 2419 W. 43rd St. ( 
Bus trumpa meninė programa, j 
kokiams gros K. Venckaus or
kestras. Kviečiame lietuvišką 
visuomenę atsilankyti. Valdyba

(Fr.)
— Penktadienį,, spalio 5 d.r 

7 vai. vak., Marquette Parko 
Fieldhouse salėje įvyks Spau
dos klubo, narių mėnesinis susi
rinkimas, kuriame bus aptarti 
bėgamieji reikalai ir išrinkta 
nauja valdyba. Nariai kviečiami 
būtinai dalyvauti. Valdyba

— DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA. Skambinti

Tel. 434-9655 (PR)
— Horoscopes or Astrologies 

Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member

of Astrai

ir artimiesiems.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žarna r- Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Bl. Tel. Virginia 7-7747

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir šv. 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

2 PO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. $47,000.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė.
Tel.. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY

1______ * 1 _ 1. — Kanados Lietuvių Dienos
„ .: , . .. ‘ I įvyks spalio 6 ir 7 St. Cathari-

* {nes mieste. Joje dalyvaus.daug
— Tautietis iš Hamiltono at-j Amerikos lietuvių,

siuntė.tokį laišką? “šiomis die-j 
.nomis skaičiau jūsų kreipimąsi 
j lietuvių visuomenę dėl parar 
mos Naujienoms. Įvertindamas 
Naujienų pasirinktą tiesų ir tei
singą spaudos bei lietuvybės ir 
Lietuvos laisvipima kelią, ^dej 
du $13 čekį Naujienų paramai.!- ---------- - ------—
Prašau mario pavardės laikraš-l rinktinės posėdis; įvyko rugsė- 
tyje neskelbti”. Dėkui iu laiš-Įk> 23 d. ;Apsvarstyti einamieji 
ką ir už auka,. ■ f jreikalai, priimta._Į-l..ną.ujų na-

- .-'. .v ' * . f nų “Vaidybdn pakviesta Anta-
- G. Kaunwta js. Clearing, nilia Gustuf.figoniu iankvmU.ko-

apyhnkeai.U ^iMfto-pratęsė felsij-n h. Alf(msas Paįšlė,vi. 
prenumeratą o savo gerus lin- daus ta^yEįį v.' D. šauliu, 
kejmms. a-tlyaėja-^7 auka ka-, rinktinės c
talonu!. Dėkui Taip pat dėkui Vytis> Eraaėdama (auli.
Čikagos pietvakariu ta«ie«n 4vartėi, jaU -pradėjb
užsakiusiam Naujienas pusei.re]įeticijas visi atlksiiialj

ir norintieji' naujai Įstoti kvie- 
ęiami daly vau tlH Dėl1 ‘ irif aritiia- 
(rijOs skambinti tel. 4-34-2165?

-L : x 4:■ '
į’ ~ / * ■ ■

— Amerikos Lietuviu. Kon- 
greąaSjVkas penkti, metąi prga- 
niz^ojąriias Amerikos Lietuvių

— Kompoz. Jeronimo Kaein-- 
ska kuridius atliks Bostono 
miesto Barklev muzikos moky
klos choras ir. instrumenstaHs- 
įaLspalio d. New Yorko Kul
tūros židinyje.
: VYTAUTO DIDŽIOJO šauliu

ALTa atsiuntė visoms St. Pe- 
tersburga lietuvių organizaci
joms kvietimus išrinkti atsto
vus dalyvauti Lietuvos laisvini
mo reikalų aptarime- Organiza
cijų vadovybės prašomos nus
pręsti atstovų važiavimo klau
simą. Atstovai susitarę galėjų American Federation 
vykti automobiliais, autobusais 
arba lėktuvais. . |

1

— John L. Paukštis, Chicagos 
miesto. Namų departmento’ 
aukštas pareigūnas, pakviestas 
skaityti''paskaitą Lietuvių Pre
kybos Rūmų mėnesiniame su
sirinkime spalio 10 d. 7 vai. vak. 
Dariaus-Girėno salėje. LPR 
Programų direktoriai yra Adol
fas; Balionas ir Raimondas 
Wertelka. , Į

— Lietuviškų papročių ’puo
selėtojams ir visiems lietuviams 
verta .įsigyti dr. Jono Balio Lie-' 
tuvių tautosakos lobyno VII to
mą' .“Lietuvių 1 ;
šventęs”. 170 psl. knygoje yra 
surinkti ir surašyti įvairių vier 
tų Šventiniai,.papročiai. Gauna
ma Naujienose^, kaina -?6.

i

NLULA1-;
SKELBI-

logers. (Pr.)

• SPECIALI 20% 
DA. PRISTAČIUS ŠĮ 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re
teželiai, žiedai, gintariniai karo į 
liai, auskarai ir kiti papuošalai | 
PERKAME sidabrines ir auksi | 
nes monetas bei pašto ženkli | 
kolekcijas. Mokame aukštas | 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac I 
ramento --prie Archer. I

TeL 247-5081 (Pr.)

metų ir atsiuntusiam $2 auką, 
bet ^pavardės prašiusiam^ rie- 

jūrų kovose neteko. 55,000 ,amg- skelbti. - ■ č

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ
— A,, a. Juozas Butkus, gyv. 

Kamlbops, Britų : Kolumbijos 
provincijoje, ilgametis Naujie
nų' skaitytojas, mirė š.m. rug- 
.sėjo 23 d. .Velionis, buvo gimęs 
’1902 nil lapkričio’ 3 d- Lietuve-

* T A * , 'je. Apgailestaudami jo mirtį,
Į <

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436=7878, 

839-1784 arba 839-5568.

.DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $106 pusmečiui 'automobilio 

Liability apdraudimas pensininkam*
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVB.

523-8775

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

vairi audrauda —INSURANCE
ŠUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

TeL 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybėj ų
Pardavimas ir Taisymas .
2646 West 69thiStree» 
Tai. REpublic-7-1941

Visi lietuviai kviečiami atkreipti.į.Naujienas 
savo asmenišką dėmesį gerai fšu jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti. ’!' , 7” • ■ -■

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame paširiaūdoti proga. ,'‘'

NUO SPALIO PRADŽIOS IKI ŠIŲ METŲ 
PABAIGOS NAUJIEMS- SKAITYTOJAMS 
SIUSIME NAUJIENAS UŽ 8 DOLERIUS. _ 
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati

nimo vajaus talką! \ , ...... ...

gS- ;• SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
J ’ MARIJA NOREIKIENe 1

•2608 West 69th St; Chicago, DI. 60629 • TeL WA 5-2787

MAIŠTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

VilniečiŲ pranešimas j
V.K.L. S-gos Chicagos sky-;

TZ , , - . riaus ruošiama tradicinė Vii : Kalendorines .- - _ maus diena, bus minima s.m.
spalio mėn. 7 d., sekmadienį 
Jaunimo Centre, Chicago j e.

- ' N' ' <
11 vai. ryte iškilmingos pa

i maldos Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
Šv. Mišias atnašaus ir pamoks . 
lą sakys tėv. J. Borevičius S.J. 
giedos sol. G. Mažeikienė.

Po pamaldų, prie Žuvusių u;' 
Lietuvos laisvę paminklo, įvyks 
pagerbimas lietuvių, žuvusiu 
kovoje dėl Vilniaus. Aukurą už-;

j degs Lietuvos Generalinė Kon- 
■! šulė p. Juzė Daužvardienė. žodi 
: ‘ tars ALTos pirmininkas dr. K. i 
. • Šidlauskas.
► Į Patriotinė lietuvių visuomenė i
Į : ir V.K.L. S-gos Chicagos sky Į 
į ' riaus nariai maloniai prašom-' j 
* : skaitlingai dalyvauti pamaldose ' 
■ • ir apeigose. Valdyba

Garfield Ridge, by owner. 5 room 
jrick Rise ranch. Recreation room, 
;as heat, central air, 2 car garage, 
nany exti as. Shown by .appointment.

Phone 586-2369.

------ -------- —------ !------ |
Siuntiniai į Lietuvą d 

ir kitus kraštus •i 
•5 2 ■ -S tj ->■ * '■

P N EDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, I1L 60632. Tel: YA 7-S98C

uozo šmotelio

hGraži,. lengvai skaitoma 
domi 250 puslapių knyga su. 
rauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
kirsnelių mėgėjai, prašomi at 
ykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa- 
cyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago. TL- 60629.,,.

M. ŠIMKUI? į 5 
Notary Public y ~ r | 

INCOME TAX 5ERV1CE. .
4259 S. Maplewcod. TeL 254-7450 
Taip pat daroriii vertimai, gimĮniji 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai. ;

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208'/z W. 95th St 
Everg. Park, 111. 
60642, 424-8654

State Farm FireLand Casualty Company

NAMŲ REMONTAS

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, DI. 60629. — TeL WA 5-2737

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede.......dol.
Pavardė ir vardas ............................. ................. . ..... ........... ............
Adresas _________ __ _______ _______ _______

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo . 
yra naujas skaitytojas. Priede ............ dol
Pavardė ir vardas ................. .......................
Adresas______ __ _______ ___ _________

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas ________________________ ________ ______
Adresas ____ ____ _______ ______________________ __ ______

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas .....-......  —-------------------------- _
Adresas ~-------------- ------- ------ ...........—------------

MODEL MAKERS
------------ ----  1 ' BUSAS I CLEVELANDA

' * Į šių metų ALTos metinę kon 
‘ feernciją ir kongresą autobusą.'
> iš Chicagos Marquette Parko į
1 69-tos ir Washtenaw, išvažiuojf 

ketvirtadienį, spalio 11 d., 11 va 
landą vakaro ir važiuos tiesia

t į Clevelandą, į konferencijo: 
vieta.

j Kas nori važiuoti ir grįžt 
šiuo autobusu, tai prašomas ik 

{ spalio 8 d. susiskambinti vieni 
S iš šių telefonų: 737-1286, 652 

8168, 434-3713. Rengėjai ,(Pr.'
Automotive Products, Motorola’s oldest division, 
seeks experienced journeymen model makers 
who will work from prints on small metal and 
plastic prototype parts- Modern facilities, 
convenient afternoon shift - 4 pm to 12 am - no 
fighting rush hour traffic.

Motorola offers an excellent starting salary 
including night bonus and an outstanding 
benefit package.

CALL OR APPLY IN PERSON
Personnel Specialist
576-5880

MOTOROLA INC.
AUTOMOTIVE PRODUCTS DIV.
1299 E. Algonquin Rd.
Schaumburg, IL 60196 
Equal employment Opportunity
Affirmative action employer

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gab dau 

padėti teisininko Prano šulo 
laruošta, teisėjo Alphonss 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
šleista knyga su legališkomi 
ormomis.

Knyga su formomis gauna 
oa Naujienų administracijoje 
739 South Halsted St, Chica

■ ro, ILL. 60608. Kaina $3.00, 
Pašto išlaidoms pridėti 90c.

I Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Ryty Vokietijai 
30 metų

Po 30 metų karo pasekmė 
neišnyko. Jos neišnyko ir 17 m 
lijonų Rytų Vokietijos pilie 
čiams. Rytų Vokietijos “Demo 
kratinė” Respublika įsteigt. 
1949 m. spalio 7 d. 1961 m. ru 
denį ją užtvėrė nuo likusio pa 
šaulio geležinės uždangos siena

Tačiau rytų vokiečiai gal 
naudotis kai kuriomis lengvato 
mis, kas kitiems Rusijos ir už 
imtų kraštų piliečiams yn 
griežtai uždrausta. Jie gali klau 
syti Vak. Vokietijos radijo i’ 
stebėti televizijos stotis. Laisva 
cirkuliuojanti Vak. Vokietijo' 
valiuta sudaro galimybes ryti 
vokiečiams pirkti užsienio auto 
mobilius, baldus ir kitas pra 
bangos prekes, laikomas specia 
liose krautuvėse.

[ — Dalis senatorių manė, kad 
į prezidentas Carteris priešinsis 

strateginių atomo ginklų apri
bojimo sutarčiai, kol rusai neat
šauks savo karių iš Kubos, bet 
orezidentas pataria sutartį pa
tvirtinti.

— Filipinų salose maištinin
kai susišaudė su kareiviais. Sep- 
lyni maištininkai puvo nušauti.

— Centrinės Afrikos Respub- 
ikos valdžia leido Bokassos 
žmonoms išvažiuoti į Dramblio 
Kaulo valstybę.

Rytų Vokietijos valdžią pripa-j 
ųsta 120 valstybių ir ji turi savo 
atstovus Jungtinėse Tautose. 
Tačiau Sovietų Sąjunga laiko 
R. Vokietijoje 20 divizijų, kas 

' sudaro apie du trečdalius karo 
jėgų, laikomų centrinėje Euro
poje. JAV, britai ir prancūzai 
priversti laikyti Vakarų Vokie
tijoj bent simbolinius dalinius, 
kurie visi sudaro jėgą, mažesnę, 
kaip 200,000 kareivių.

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS *

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai. d.
Ir pagal susitarimą.’

Tel. 776-5162 arba 776-5163 ’
2649 West 63rd Street/

Chicago, HL 60629

HELP WANTED — MALI 
Darbinlnkv Reikia

EXPERIENCED PAINTER 
& WALL PAPER HANGER

Full time steady job
INSIDE WORK.

Good pay. - Cali 478-7999

Ask for Fred

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia.

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Immediate openings for experi
enced industrial sewing machine 
operators. Located 440 N. Wells 
V/2 Blocks from the Merchandise 
Mart.

Apply 7 a.m. to 3 p.m.
Some English necessary.

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

1 - MAUHINQS, C8KA00 I. NX Thursday, October 4( 1979




