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Over One Million Lithuanian 

In The United States

Jesse Jackson guli 
ligoninėje

BEIRUTAS, Libanas. — Chi
cagos juodžių veikėjas Jesse 
Jackson, gavęs progos pasima
tyti su Egipto prezidentu Sada- 
tu, grįžo į Libaną naujiems už
simojimams. Jis čia norėjo susi
tikti su Arafatu ir perduoti jam 
Egipto prezidento patarimus ir 
išaiškinti nuomonių skirtumus.'

Nepripratęs prie Afrikos mais
to, Jacksonas pradėjo, skųstis 
skilvio skaudėjimu. Sirijoje jau 
gerai nesijautė; -beL-atskridęs į 
Beirutą, turėjo-pasiduoti. į ligo
ninę, nes skausmai .vis“labiau 
jį kankino. Jam būnant ligoni- 

- nėję,' Ten prisistatė Arafatas, su 
juo kalbėjosi- apie 10 minučių ir 
įteikė kokį dokumentą; kurio iš 
jo prašė J. Jacksonas.,

Kinija apsirūpina 
savo darbo ginklais

TOKIO,, Japonija. — Patirta, 
kad Kinija gamina tolimas dis
tancijas sviedinius nešančias ra
ketas.- Be to. japonų žinių ągen-

■ tūros- Kyoto-pranešimu rš Peki
no; Kinija^ greitu laiku pradė
sianti kelti-satelitus į orbitą ap-

■ linfežemę.'• -u--ni. -

Kyodb dar praneša, jog Kinija, 
išvystė CSSX-4 tipo sviedinių 
naują modelį. . r ’
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; Hollenden • 
A. Rautienis.

. Ulevelando lietuvių komitetas, ruošiąs IX Amerikos Lietuvių kongresą, kuris įvyks spalio 13-14 dienom 
House, Clevelande, . Qhio. Pirmoj eilėj (iš kairės) :• S. Sankalaitė. B. Natkevičiūtė. A. Mackuvienė, pin-

. O.; Jokūbaitienė,,J. .Budrienė, K. Karalis. Antroj eilėj: A. Garka, V. Jokūbaitis, dr. V. Stankus, A lamulionis; A. J 
naitis, J. Virbalis. A. Laikūnas ir B. Nainys.

PRAŠO SOVIETŲ VALDŽIĄ GRĄŽINTI LIETUVAI NEPRIKLAUSOMYBE
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AR GVATEMALA SUSILAUKS NIKARAGVOS LIKIMO? ATRODO - TAIP KUDIRKOS ATVEJIS PAKEITĖ r JAV AZILIO ĮSTATYMĄ tin d’Infarmaiiowt(1979.7.31)

nekreipia dėmesio į galingos
SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESIJAS

WASHINGTON, D.C. — Pranešimai iš pavergtos Lietuvos sa
ko. kad 35.000 lietuvių pasirašė ir įteikė Leonidui Brežnevui, 
Aukščiausios Sovietų Sąjungos Tarybos pirmininkui, peticiją, pra
šančią grąžinti Lietuvai nepriklausomybę.

Pasirašiusieji žinią pranešė tiesiogiai Amerikos lietuviams, 
prašydami informuoti visas vyriausybes.

Praeitą mėnesį Aukščiausiam Sovietui buvo įteiktas 45 pabal- 
tiečių prašymas panaikinti tuometinio Sovietų Sąjungos premjero 
.Molotovo ir nacių užsienio reikalų ministerio Ribbentropo sutartį, 
atimančią nepriklausomybę Lietuvai, Latvijai ir Estijai.

Žinią apie 35,000 lietuvių pasirašytą peticiją gavo VLIKas, ir 
šiomis dienomis paskelbs platesnę informaciją apie peticijos teks
tą ir pavergtų lietuvių pageidavimą.. SENATORIUS CHURCH REIKALAUJA ATŠAUKTI RUSUS IŠ KUBOS

- SENATO UŽSIENIO KOMITETO PIRMININKAS 
. RUOŠIA KALBA SENATUI IR KRAŠTUI

f

. BUVĘS GVATEMALOS’ UNIJŲ VADA'S IZRAEL MARQUEZ 
PASAKO JA APIE DEŠINIŲJŲ REPRESIJAS ’'
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Gvatemala yra Centrinės 
Amerikos ’ valstybė, Tennessee 
valstijos dydžio, turinti 6:5 mi
lijono gyventojų. Iki 1954 metų 
ją valdė Jacobo Arbenz, žymiai 
palinkęs į kairę. Po karinio per
versmo dabar ją valdo generolo 
Fernando Romeo Lucas vado
vaujama karinė valdžia.

Amerikos spaudoje pasirodė 
buvusio Gvatemalos unijų jun- 

■r ginio, generalinio ' sekretoriaus 
.Izrael Marquez pareiškimai. Jis 
pasakojo apie praeitais metais 
įvykusį prieš jį atentatą. Jį ap
šaudė išvažiuojant iš namų kie
mo automobiliu ir jis buvo su
žeistas tik stiklo skeveldrų.

Jo nuomone, Gvatemaloje vei
kia slaptos dešiniųjų organiza
cijos,’’ pasivadinusios Baltoji 
Ranka ir Slaptos Prieškomunis
tinės armijos vardais. Jos suda
ro busimųjų mirtininkų sąrašus 
ir išsiuntinėja spaudai. Jei ku
ris redaktorius atsisako spaus
dinti,'tai sekančiame sąraše bū
na ir jo pavardė.

Valdžia tuos kaltinimus pa-

KALENDORSLIŠ

Spalio 5: Karitina, Placidas, 
Gildą, Upinė, Palemonas.

Įstatymas, kurį JAV-bių pareigūnai citavo sulaikę Aerofioto 
lėktuvą su balerina Ludmila Vlasova, išaugo iš Simo Kudirkos in
cidento. Pasak The New York Times (1979.8.27), taip kalbėjo JAV 
Valstybės departamento atstovai ir tarptautinės teisės žinovai.

Minėtasis” įstatymas (Section savo birželio mėn. numeryje J 
1185 of Title 8, U.S. Code) dali-i pranešė, kad ypatingo režimo I 
nai remiasi prezidento Niksonoj politiniame lageryje Žch-385 1-8 
nurodymais, kokia turėtų būti Į (posiolok Sosnovka, Mordovska- 
JAV-bių azilio politika, paskelb-į ja ASSR) susikūrė nauja Kel
tas po Kudirkos išdavimo 1970 sinkio grupė. Į ją įsijungė ir 
metų laipkričio 23 d. Naujasis lietuvių Helsinkio grupės narys 
įstatymas įgalina JAV-bių vai- Balys Gajauskas. Kiti lagerinės 
dininkus sulaikyti išvykimą to
kių asmenų, kurie norėtų pasi
naudoti azilio teisė.

ŽYDAI DEMONSTRUOJA
N. YORKE Už VILNIETĘ

Bolšoj Teatro baletui gastro
liuojant New Yorke, žydų orga
nizacijos surengė demonstraciją. 
Newyorkieciai bųyo raginami 

.padėti v hiietel smuikininkei 
Karmela' Raiz.-jos vyrui ir dve
jų metu sūneliui emigruoti į Iz
raelį. Jau nuo 19'71..-metų leidi
mo laukiančią; šeiųi^ pradėjo 
persekioti 'KGR įįi-;

-------- v ' 'T'LžfEį 
ma savarankišką tautą, atmes < ^heš trejus mi^ Queens ta- 
bet kokį spaudimą”.. ;

I. Marquezo pareiškimus rei
kia laikyti preliudija į rimtes
nius įvykius Gvatemaloje.

neigia ir pareiškia,- kad jokio 
ryšio su minėtomis grupėmis 
neturi. . -

I. Marquezo įpėdinis buvo nuv 
žudytas, o jis pats atsidūrė mir
tininkų sąraše, paskelbtame 
Prieškomunistinės armijos. Šių 
metų sausio mėn. prieš jį buvo 
pasikėsinta Coca-Cola pilstytu- 
vėje. Sausio 29 d. jis su žmona 
ir dukra pasislėpė Venecuelos 
ambasadoje, o po mėnesio išvy
ko į Kosta Riką. Uis pareiškė, 
kad nuo 1966 m. Gvatemaloje 
nužudyta 40,000 asmenų. Dabar, 
įvykus perversmui Nikaragvoj, 
Gvatemalos vyriausybė yra pa
nikoje ir padidino teroro veiks
mus.

Gvatemalos vyriausybė pa
neigė diktatūrinius veiksmus.. 
Jos kalbėtojas mjr. Rolando Ar- 
chilla pareiškė: “Jei rytoj, žmo
nės panorės išsirinkti daktarą, 
jie gali išsirinkti daktarą. Gva
temalos vyriausybė, atstovauda-

praneša, kad Romo- Ragaišio 
teismas prasidėjo Vilniuje 1979 
metų liepos 9 dieną. Visi liudi
ninkai teisme liudijo jo naudai. 
Teisėjai pakeitė kaltinimą, su
siedami jį su lengvesniu LSSR 
Baud žiamojo Kodekso 161 
straipsniu.

Dabar Ragaišis . kaltinamas 
“privačiu bizniavimu”. už ką 
jam gresia iki penkių metų ka
lėjimo. Byla buvo atidėta per
žiūrėjimui. Tikrasis Ragaišio nu
sikaltimas yra, kad jis atsisakė 
liudvti Viktoro Petkaus teisme.

(Elta)

WĄSHINGWN, D.C.— Sena
torius Frank Church patarė Se
nato užsienio reikalų komitetui 
netvirtinti Strateginių atomo 
ginklų kontrolės sutarties, kol 
Sovietų valdžia neatšauks So
vietų karo jėgų iš Kubos. Sovie
tų karo jėgos galėjo būti Kubo
je prieš 17 metų, bet rugsėjo 
mėnesi Kuboje iškeltos karo j ė- 
gos yra naujos, aprūpintos -pa-'

priemones Sovietų brigadas su
laikyt Vakarų žemyne, bet jam 
atrodo. kad:,visas reikalas būtų 
daug pigesnis ir tikslesnis; jei 
Sovietų kariai bus grąžinti į So
vietų ’ Sąjungą. Senatorius F. 
Church 'yra senato užsienio ko- 
miteto pirmininkas, ir jis nori 
šiuo reikalu pasakyti ne tik vi
sam Senatui, bet ir visam kraš
tui. kaip reikėtų apsiginti nuo

čįąįs naujausiai Sovietų ginklais.. Sovietų agentų infiltracijos- į 
ir'jos nieko- gėrė Amerikai. Va-1 Į Vakarų žemyną^jJeigu senato

rius suspės baigti savo kalbą 
ketvirtadienį, tai jis ją pasakys 
ketvirtadienio vakare, bet jeigu 
kelių pozicijų dan neturės reika
lingo 'aiškumo, tai jis tą kalbą 
atidės penktadieniui.

Senatorius Church pirmas iš
kėlė Sovietų brigados iškėlimą

Altos telegrama popiežiui
Amerikos Lietuvių Taryba at

vykusiam į Chięagą popiežiui 
Jonui Pauliui II pasiuntė svei- 

t kinįmo telegramą, dėkodama už
Saulė teka 6:50, leidžiMr 6:23. | į™*1“5 ir ta“lų

, Į Telegramoje buvo priminta Lie- 
Oras vėsuą. .,.. ,iV . » ;f tavos okupacija. • ' e

rybos sovieti^iiams^ydams rem
ti f garbėk pirmininkas Seymour 
Katz apsilankė Viįrtiuj^ kur jis 
buvo sujaudintas Raižu šeimos 
suųkia padenmi. ' Jis ‘ tvirtina, 
kad KGB la:kp juos kaip įkai
tus. stengdamiesi ątgrasinti ki
tus žyflus nuo mėginimo išvykti 
iš SbVietų Sajunpo^’A

GAJAUSKAS ĮSTOJA Į HEL
SINKIO GRUPĘ LAGERYJE

Possev. Vakarų Vokietijoje 
leidžiamas žurnalas rusų kalba,

grupės nariai yra L. Lukjanen- 
ko ir A. Tichij, priklausantys 
ukrainiečių Helsinkio grupei, ir 
B. Rezbik. Iki išsiuntimo iš So
vietų Sąjungos lagerinei grupei! 
priklausė ir Aleksandras Ginz
burgas bei E. Kuznecovas, ncse 
niai atvykę Į Ameriką.

Grupė paskelbė tris dokumen-, 
tus: apie mirties bausmių gau-j 
-sumą Sovietų Sąjungoje, kari-Į 
nės prievolės panaikinimą ir 
tikinčiųjų persekiojimą lage-I 
riuose.

PETRAS PLUMP A buvo įsi ; 
jungęs į politinių kalinių streiką į 
Permės lageryje No. 35. Kali
niai reikalavo, kad užsienio ko
respondentams ir Juntginių 
Tautų atstovams būtų leista su- 
s’oažinti su lagerių sąlygomis 
(Possev, 1979 m. birželio nu-

— Buvęs JAV ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Andrew 
Young žada kandidatuoti į Se
natą Georgia valstijoje. Prieš 
dabartinį Georgijus senatorių; 
Heriran E. TYmadge Senato eti-Į 
kes ’-""i e’as veda kvotą dėl i 
galimų nelegalumų.

— Pamišėlis trečiadienį pei
liu sužeidė Kalifornijos vysku
pą Alden Bell.

Briuselyje leidžiamas Bulle
tin d’Information (1979.7.31) 
praneša, kad Gimbutas. Lietu
voje išlaikąs 9 asmenis, minimas 
kaip politinis kalinys.* * *

RAGAIŠIO BYLA 
TĘSIASI

Briuselyje leidžiamas Būtie-

JUANITA KREPS
Secretary of Commerce

Komercijos sekretorė Juanita 
M. Kreps, įteikusi prez. Carte* 
riui atsistatydinimo pareiškimą.

karų žemynui neduos, kaip jos 
nedavė Afrikos- ir Pietų Azijos 
valstybėms. •-

Prezidentas Carteris ryžosi 
sustiprinti Amerikos pozicijų 
apsaugą Karibų srityje, sustip
rins budrumą ir išleis dideles 
sumas kitose pasaulio vietose, 
bet tas tiktai apsunkina ekono- Kuboje. Jis pranešė, kad iš tikrų 
miką ir verčia visus ruoštis nau
jam karui. Senatorius Church Į Sovietų karių iškėlimą Kuboje.- 
yra labai gerai informuotas1 Jis net nurodė, kur tie Sovieių 
apie pasitarimus su Groųiyka i kariai iškelti. Kada Sovietų pro- 
bei Dobryninu, jis žino Sovietų pagandos agentai paneigė žinias 
propagandos mašinerijos skel- apie naujos brigados iškėlimą

Kuboje, tai sen. Church davė 
progos televizijos žiūrovams pa
matyti iškeliamą Sovietų karių 
dalinį.

Sovietų diplomatai nepaneigė 
sen. Church paskelbtų žinių, 
bet pareiškė, kad jie atvykę tik
tai Kubos karių apmokymo su
metimais. Bet ką Kubos kariai, 
Sovietų karių apmokyti vartoti 
naujus 
Sovie4’ 
k:

biamas tarptautines žinias, ir 
jam labai gerai yra žinomos' 
prez. Carterio panaudotos prie 
monės Sovietų ekspansijai su-, 
stabdyti Vakaru žemyne, bet 
jis yra nepatenkintas New Yor
ke vykusiais pasitarimais, nes 
Sovietu valdžia, nežiūrėdama į 
visus argumentus ir norą pati
kėti Sovietų tvirtinimais, atvežė 
naują brigadą Į Kubą ir nesiren
gia jos iš Kubos atšaukti. Ji su
tinka leisti prezidentui Carte- 
riui imtis visu priemonių Vaka
rų žemynui nuo komunistų ka
ro jėgų apsaugoti, bet tuo pačiu 
metu ji palieka naujai apgink
luotas Sovietų karo jėgas Ku
boje su teise atvežti tai briga
dai ir apmokamiems jauniems 
Kubos kariams pačius naujau
sius Sovietu tankus, artileriją ir. 
ko gero, naujus atominius svie
dinius. Amerikiečiai turės pasi
tikėti Sovietų užtikrinamu žo
džiu, bet neturės teisės patik 
tinti Sovietų transporto laivų ir. 
kiekvieną dieną atskrendančių 
Sovietų transporto lėktuvų.

Senatorius Church nepasisa
kė prieš prezidento Carterio

Šaltinių žinąs apie 3.000 naujų

nki: ■- tada darys, tai 
diplomatai atsisakė aiš- 

* s tai esą grynas Fidel 
reikalas. Sen. Church ne

sutinka su šia Sovietų valdžios 
pozicija, nes Castro tapo tiktai 
sovietų įrankiu. Be Sovietų pa
ramos Castro negalėtų savaitei 
išsilaikyti valdžioje, nes krašto 
gyventojai komunistine išnau
dojimo sistema nepatenkinti. 
Castro kariai pavergė išlaisvin
tą Portugalijos koloniją Angolą 
ir Abisiniją. Apmokyti Kubos 
kariai gali būti rusų siunčiami 
i kitas sritis.

Jeigu Sovietų valdovai nori 
taikos, paskolų ir prekybos, tai 
privalo nutraukti pasiruošimus 
karui ir planus sutrikdytu tarp
tautinį žaliavų frahšportų;
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Rašo VIKTORAS GALECKAS

MANO KELIONIŲ ODISĖJA
(Tęsinys) ** ''

Žinokite, sako- kad savo rankinuko išsibūti 
Karibų jūrų vandenys pilni ti- Hį- 
bu-r'nn ryVUų |3į įr vra jų dar kažkokį plaukuotų vabalą — nu- 
K-’s nuemet šita įlanka nusen- sigando ir suriko. Tada uždegėm 
ka. vietimai su savo priority- šviesą ir pamatėme ten įlindusį 
vims laiveliais, išskaptuotais iš I skorpioną, nes jam irgi saldaį- 

o, krauna i juos su: iriai patiko. Išsišaukėme vieš- 
vis. Tjburonai, su- bučio tarnautoją, kuris paklau
si, puola ne tik žu- sė, ar neįkando- Apžiūrėjus pjrš- 

vejus. ' tus, įgėlimo žymių .nerasta. Taip
plėšri žuvis, turinti laimingai pasibaigė šis nemalo
ni, kuriais iš karto 

nukanda rs.ikų ar kojų kaulą. 
Taip pat ir maudytis čia pavo
jinga. Norėjom pereiti per tur
gų. kad gautume nusipirkti ko
kį tropinį vaisių, čia irgi vado-

s Gabriūnas perspėjo būti at- geležinkeliu į Calį.

Vietoje saldainio
saldai- 
paėmė

HS

k:
s. D-i iri
Tai vra

nūs įvykis. Skorpionas labai 
nuodingas vabalas. Jam įgėlus, 
jei nebus greitos pagelbos, įką* 
stasis miršta. Rytojaus rytą po 
pusryčių vadovas pranešė, kad 
šiandien važiuosime siauruoju

va 
sargiem: nes čia esą daug ki- 

besimaišančių 
žmonių. Ir staiga aš pajutau 
maža ranką savo’ kišenėje. Tuo 
mementu pačiupau mergaitės 
rankutę ir jos nebepaleidau 
(atseit, nussikaltėlis pagautas, 
nussikaltimo vietoje). Pripuolė 
sena mulatė ir pradėjo mergai
tę smarkiai bausti, matyt, už 
nemokėjimą savo amato.

Vakare visi susirinkome į 
viešbutį vakarienės. Vienas ven
gras. kardinolo Mvndcenti bro
lis, paskambino porą vengrų 
rapsodijų. Už tai jam po kiek
vieno skambinimo paplodavom. 
Po to dar pasidalinom dienos 
įspūdžiais. Mūsų grupėje buvo 
apie 20 visokių tautybių žmo
nių. Iš lietuvių, buyc'me. tik 3: 
aš su žmona ir ponia Žigienė. 
Sakėsi buvusi Klaipėdos Vytau
to Gimnazijos prancūzų, kalbos 
mokytoja. Jai Pietų Amerikoje 
darbą suradę pas . vieną ūkinin
ką hazendoje, kur ji turėjo 
kyti pi 
1-

Traukinys eina tik

asmenis ėmė aiškėti Sovietų 
režimd antidemokratinis ir an* 
tihumanistinis veidas. Paicho- 
zas daugeliui geros najios žmo
nių praėjo. L. ,• -

komunizmo. Vakarai su tuo de- 
H mokratijos priešu, Sovietų Są- 
■ 1 junga, koliaboravo, ją rėmė ar 

bent toleravo. Dėl tokio psięlio- 
|zo Vakarai matė tai, ko norėjo 
(Sovietai, ir nematė, ko Sovietai 
J nenorėjo rodyti. Taigi nematė 
ir rezistencijos už uždangos nei 
sovietinio teroro už jos.

Antai Londone 1946 posėdžia
vo pirmoji ‘-sesija Jungtinių 
Tautų, kurios savo chartoje bu
vo pareiškę, kad siekia “sutvir-> 
tinti tikėjimų, asmens pagrindi
nėmis teisėmis, asmens garbin
gumu ir vertingumu, vyrų ir 
moterų, didelių ir mažų tautų 
lygiom teisėm”. Tuo pačiu ųne- 
tu, 1946 vasario 18, Jungtinių 
Tautų nario, Sovietų Sųjun-, 
gos, kariuomenė pietų Lietuvo
je suėmė 20,000 gyventojų, su
sodino į sunkvežimius, kuriuos 
vadino “amerikankom” (stude- 
bakeriai, kuriuos Amerika, bu
vo' davusi , karui su Hitleriu) ir 
gabeno iki artimiausios stoties 
kelionei į Sibirą. Jungtinės Tau
tos .nekreipė dėmesio į tuos ge
nocidinius veiksmus, laužan
čius J. T. chartos principus, nes 
Sovietai sugebėjo J. T- dėmesį 
nukreipti nuo rytų į pietus. . Re
zultatas: tais metais groudžio 
7 J. T. rekomendavo savo na
riam, nutraukti diplomatinius 
santykius, su . , , Franco Ispani
ja, ne su genocidų vykdančia 
Stalino Rusija ... , ■ /v.

_£ T ..— Kada* Sovietų .ekspansija ne-
Sios šalies valdžia, aukštai ver-|siribojo' Europoje , Elbe ir ėmė 

‘veržtis pro.. Balkanus į Vidur- 
pageidaųja,','kad butų kvalifi- žemio jūrą, pro. Persiją-į Indi- 
kuoti profesionalai. ’ ‘ Jie sako', į jos vąpdenyną, vykdydama. Pa
kari baltas žmogus negali dirb-frinės . Rusijos siekimus,. ..tada 
ti prastą darbą su mulatais ar1 jau buvo. išgirstas .pirmas Churr 
indėnais. Tą situaciją aš kiek chilio 
žinojau, dar būdamas Ėuropo- irias;
• r ' \ " .. • ' - ' ' j ■ • i 11 • ' * Iv r A

je, tačiau aš nebuvau profesip- prezidento Trumapd , pagalbą 
naias. Aš tik norėjau"išsprūkti!Graikijai ir. Pėręijai Uprieš So- 
iš ;tbs nesvetirigos Belgijo's ąng-] vietų agresiją.
lių kasyklų, o jau iš čia kaip 
nors bandysiu išvykti. į Argen
tiną. Jie. įrian ir sako: ,.

jatitiečiai,^o mūsų atvažiavo . (Bus daugiau)

toje. Būk tai stotis, bet jokio 
pastato nebuvo, tik stulpas ir 
lenta su stoties pavadinimu- Iš 
džiunklių krūmų pradėjo lįsti 
pioterys su krepšiais, priklau- 
tais visokių tropikinių vaisių, 
siūlydamos parduoti keleiviams: 
bananų, kokosų- ananasų, o ki
tų ir vardų nežinojome. Euro
piečiams atrodė keista, kad 
moterys buvo beveik nuogos: 
krūtinės, kaip vaikų, taip ir su
augusių moterų buvo neušdeng- 
tos. Mūsų moterys ėiriė joms 
pirštais rodyti, kflklėl neužsiden
gia krūtinės, bet jos, atrodė, to 
nesuprato, tik siūlė savo prekei 
Keleiviai ųišsipirko šio to, ir 
traukinys Msušvilpęs pajudėjo, 
L’ž keturių valandų pasiekėme 
Cali mieštą. 80 klm. tarpą va
žiavome 8 valandas. Cali dar 
turėjome vieną naktį nakvoti 
neblogame viešbutyje. Vakare 
susirinkome vakarienės. Aš bu
vau tik su baltiniais. Tada kel
neris priėjęs perspėjo, kad čia 
reikia būti su švarku ir kakla
raiščiu. Kągi, turėjau pasipuoš
ti, nes kitaip neduoda valgyti. 
Prie kito stalo kalbėjd rusiškai, 
tai aš pirmutinį paklausiau, kas 
jie lękie būtų; Atsakė, esanti ru
sų trupė “Volgą”,.; važinėjanti 
po Pietų Ameriką koncertuoda
ma, Q jis pats prisipažino nesąs 
rusas, bet latvis;,

—'Ar jūs; -V sakau, —f esate 
iš Sovietų Sąjungos?

— Taip, mes’ turime maršru
tą po Pietų Aniėriką. Mūsų tru
pėjo 60 žmonių’’ grojame, 
kaine ir dainuojame. ■* •

< » . • » < k..? i « i - i 1 . I

Rytojau^ dįetia papusryčiavę 
išsiruošėme L‘.;aęr.odromą; kur kad . čia yra 4.000 metrų- aukš- 
jau stovėjo lėktuvas, jĄvianca ; 
su rk.etŲriąis pro.pęlerįniais nio- 
tp.rąis. Keleivių susėdo apie .100.
Lėktuvas .paįįįa nesunkiai, ^lū- 
duksu žmona turėjome bąiiriės, 
nes škridpmę .pirmą, kąrą. Tik 
gerai,, kad tėskrięlom.ę'. tik 45 
nriiiųtes- Lėktuvas :p^ješ. .Bego
tos ąerodronią. gurėjo praskris
ti per dviejų kairių tarpą dviejų

i

I

Lietuvių Namai (Casa Lituana) Medelline, Kolumbijoje. 
Lietuviams juos ignoruojant, dabar, berods, vadinami Lie
tuvių Saleziečių'Centru. Pastatyti kleb. kun. M. Tamošiūno 

pastangomis ir rūpesčiu. ~~ ■ '

Tačiau ir Kongreso tyrinėji
mai labiau akis kreipė į Sovie
tų Sąjungos barbarybes, ma
žiau į pavergtų tautų pastangas 
jom rezistuoti. Iš Kongresu su-’ 
rinktos medžiagos apie rez.s- 
tuoti. Iš Kongreso- surinktos* 
medžiagos apie rezistenciją Lie
tuvoje įspūdingiausias ■■ buvo 
buv. MVD- pulk; BurLtskib liu
dijimas. Tačiau Vakarų opini
joje ir ši dokumentacija nesu
silaukė tinkamo-atgarsio,- taigi4 S-T 
ir susidomėjimo pačia Fezistė-i- 1

. cija. Nors tokio susidomėjimo ; i 
rėžis tuefj anti Lietuva faukė ir 1 i 
šaukte šaukėsi • " ■ :

Kodėl nei moralinės nei ma
terialinės paramos nesulaukusi 
tauta ir toliau rezistavo; kodėl 
Vakarai, jau. metę išlaisvinimo 
šūkius,.betgi nepavertė jų veiks
mais, — Tie faktai .ąts^lęi.rižia,, , 
ypatingą moralinę vienos ir an- j 
tros pusės padėtį, liųri yra pa
grindinis „yęįksnys /visaip,.rezis
tencijos vyksmui. Pagrindinis 
veiksnys, gal būt;’iri viso šalto - • 
jo karo Tikitelui- ■- ■

•r > ? b i *. r ‘ *. ie: *
1,,<: (Buą. daugiau)

tris kartus 
mūsų bū

relį autobusu nuvežė į stotį, jei 
būtų galima ją taip pavadinti. 
Tai lik menka būdelė bilietams 
nusipirkti. Radome jau daug 
keleivių su visokiomis dėžėnps, 
kurias buvo' atsinešę ant asilų. 
Kai mes užėinėm vienų vagono 
galų, žiūrim ■— ateina kareivių 
kuopa — irgi mulatai. Vadovas 
paaiškino, kad lai traukinio pa
lydovai. nes džinklėse dųug ban
ditų, kurie pirmiau užpildinėjo 
traukini, jį apipįėšdavo, pasilai
kydavo ir žmogžudysčių, dėlto 
valdžia duoda savo' sargyba. Iš 
pradžių mūsų traukinys ėjo 
kloniais, - prižėlusiais visokių 
krūmu ir bananu, kuriu šakos 
su ddelėinįs vaisių, jkekėmis net 
nulūžusios, ir vaisiai pūsta že
mėje,. bet .niekas tuo nesirūpina. 
Vėliau traukinys ėmė. kilti ap
link kalną, o paskui vėl į .pakal
nę. , i. ,

Traukiniui pradėjus, greičiau, 
riedėti, kai mašinistas staiga už
spaudžia stabdžius-,: tai keleiviai 
virsta viens ant kito. Vienas jų. 
net nosį susikruvino į. sėdynę..

tarp savaitėje.

mo
vai"
nes 
per 

apie

vėjas ir rūkas. Jau keli lėktuvai paimti p. Siručio “Aviancos” 
yra sudužę • į ta kalną. Tačiau masina. Laikinai mus- paliko 
mums pasitaikė graži diena, tad'prastame aplūžusiame 
mes nusileidome laimingai. Ta
čiau išlipus iš lėktuvo ir einant 
keleiviams žąsele gal į už dvie
jų blokų esantį aerodromo pas
tatą, nuėjus man pusę bloko, 
staiga pradėjo trūkti oro, ir aš 
pradėjau žiobčio’li, kaip žuvis 
bė vandens. Mūsų palydovas 
įjėrspėjo, kad- tie, kurie turi

j silpnus plaučiaus, turi čia-: pra- 
■ jį tintis.: vaikščioti palengvai ■'

4- Neužmirškite, ■— sako; —

viešbu- 
vistiek 

laikinai 
aplankė 
lietuviai

tyje, Bogotoje. Bet 
džiaugėmės, kad ndrs 
priglaudė. Vakare mus 
du jau gerai Įsikūrę
pažiūrėti, kokie čia paukščiai 
atskrido. Sužinoję, kad neturiu 
jokios profesijos, pareiškė, kad 
man būsią sunku-rasti darba.

*- t . < : ■ • - ’ - 1
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ENERGY 
WISEtina baltuosius emigrantus ir 

pageidauja,

< i

ncūzų kalbos 8 jo
Išsiskirs)ėnie miegoti, 

ruošėmės keliauti 
džiunklęs ir kalnus į Galį 
80 kilometrų . kelio. Nakčia al- į Vistiek važiuojam, nors ir keik- 
siliko ‘ neinaldiTuš nuotykis? Ma-! darni mašinistą. :Prigalfau.’ 'pfi- kilometrų platumo, kas yra pa- 
no užmena įiatamsy -sumanė iš,-važiavus klonį, .-traukinys sus-

tūmaę. ir oras -daug skystesnis.. 
'' Mūsų bendrakeleivės po
nios Žigienės darbdavys jau lau
kė aerodrome.' P. Gabriūnas 
Tuojau ją • supažindino, bet. te
galėjo susikalbėti^ tik per vertė
jų- Atsisveikinb<nusiminųsi, sa
kydama iki 1 pasimatymo^ Kitų 
tautybių keleivius išsi vežiojo

Fultone tartas^ įspėji- 
tadą-1947^pasirodė pirmą

V0LDEMAKLNINKA1 VOKIEČIU 
OKUPACIJOS METAIS

0 .;f-i

Kada tarptautinę Darbo Oi> 
ganizaija ištyrė priverčiamojo 
darbo sistemą ir rado, .kad-spr. 
vietinis režimas yra iparemtaš 
koncentracijos lageriais,. . ver-- 

jgų darbu ir terųrų-- kadą Ame
rikos Kongreso vadįnanįas 
Kersteno komitetas Į. J 953. <ėmė, 
tirti sovietinius, smurto ir ap
gaulės, metodus Baltijos vąlsty 
oėm

1
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v
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WITH REPAYMENT 
FIT YOUR INCOME

■ DIAMOND-HEAfii

Pietus, vakarienė, užkandžiai — vienam,-dviėfti'ari.dMenis šimtams 
Amerikoniški, lietuviški ir japoniški. Vafliai — mergvakariams, ves

tuvėms, krikštynoms af'ludttutąy.- uStkncBiamš.
* Skambinkite Zitai Ričardui-

Lobster $7.95. Strip steak- M&K Butt- steak $4 95- , v/
Kugelis^ dešros, įvairios žuvys, steikai, viščiukai* antys 

ir kitękie patiekalai; 3 • \ i
Atdaras 7 dienas savaitėje nud 11 vai. ryto^ki po vidurpakčl^

3321 W. Columbus Drive, Chicago^ lit C’ 
Blokas į rytus nuo 79rtęs įr.Kedžie>f!- -7n < -v

■ Tel. 925-1678

vėjinga, ypač kai liūną didelis

oėm ir kitiem kraštam okupup-Į 
ti, tada prieš Vakarų rinktinius

imerica

Mew EBttvU
[4M

Ii
.Y ,

Limit use ofdiswasMr 
to once a day* after the n 
evening meaLand Gut.. ..

, excessive use jpf wat< 
and electricity. '

n. ■ -k ; j.nv:!r;i įR-

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

. . e L- (Tęsinys)
Sovietai pasirūpino, kad gin

kluota rezistencija prieš jų oku
paciją nebūtų girdima ir Vaka
rų nealiarmuolų. Jiem tai sei
kės dėl ypatingos psichologinės 
atmosferos. Vakaruose, po an
trojo karb.*5 .

Psichologinis klimatas tada 
buvo palankus Sovietam; Su
manios ir. planingos propagan
dos dėka Vakaruose buvo suda
rytas psichOzas, ' kad Sovietai 
esąs čempionas kovoje prieš na
cizmą. Sekės jiem palaikyti iliu 
ziją, kad ir iro karo didžiausias 
ir pavojingiausias demokratinių 
laisvių ir taikos priešas tebesą 
nacizmas ir fašizmas, nors ir 
vienas ir antras jau buvo negy
vi. Ta "fikcija Vakarų akis ati 
traukė nuo realaus demokrati
jos ir taikos priešo — sovietinio

Vakaram telieka tyla palydėti 
tai, kas ten daroma. Savo negalei 
ram telieka tyli palydėti tai; 
kas. ten daroma. O savo negalei 
užslėpti ir' pavergtiėsie'm guosti 
tenkė kurti teorijas: palaukit 
— Sovietų Sąjungos viduje kils 
evoliucija didesnių- laisvių link, 
laisvių žmonėm ir tautom . . .
? Yra paradoksas, kad Vakarai, 
kpvoję prieš vieną totai i s tini 
agresorių ir gausiai rėmę rezi
stenciją prieš jį. padėjo įsiga
lėti antram agresoriui, pirmojo 
sąjungininkui, ir rezistenciją 
prieš sovietinį komunizmų nu
leido tylom.

Tokį Vakarų nusistatymų lė
mė netolimos praeities veiks
imai, pirmoj eilėj psichologiniai.

2. PSICHOLOGINIAI 
-VEIKSNIAI - — -

see us for 
financing. 

AT OUR LOW RATES

westrier, toa

Mamcrtiuon.

hue short on mo ney.

turned out.
Nowadays, people are still helping America sesf 

wrong and self-sufficient. And they're helping thes®-

Buy United States Savings Bond*.

Cosxpoua<M

OUR SAVINOS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO 8%

gsand
22U WEST CERMAK ROAD
Pktu Kaumavsxm,

HOURS i Jton<Tu«.Frl.9-

SERVING CHICAGO AKD SUBWS SINCE 1905
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^’SHLAUSTAS
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE į 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė ar- 

gamzacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jdu per 92 metus.

SLA—atlieka, kultūrinius darbus, gelbsti ir. kitiems kurie tuos 
darbus dirba. ',v'

r ' ? ‘ ■ -7' • \ jL/
SLA — išmokėjo daugiau kaip ASTUONtS MKUONVS doleriu B 

apdraudų savo nariams. - *

S1A — apdraudžia pigiausiomis kainomis SkA peiešką pelę 
nams patarnauja tik savišalpos pagrindu. ’ -

f r Ii

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas žak 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. f

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda,— -Ejodownaetit 
Insurance, - kuri ypač* naudinga jauAftmri, fefekiančrarfr 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai. >

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik S3^00 metama ~ , jja

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Krelvkftėe 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jje Juns 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti. • •*’ 

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, N.Y. 100d 1 

307. W. 30th St. . ? - 
T«l C2U| |

►**4W8b



ALGIS TRUCHANAS
Rašo VLADAS RASČIAUSKAS.

(Tęsinys)

landos mudu jau buvome Gyve- 
rone. Pradėjome teirautis, kur 
gyveno panelė Patricia Giles. 

š*8 vai ' ^es iau žinojome, kad ji buvo 
S io I dingusi skridimo metu, bet nie

kas nežinojo, kur ta nelaimė at
sitiko. Man rūpėjo pamatyti 
kaip tas Algio Truchano pa
veikslas atrodė. Jeigu jau jis 
buvo toks -geras, kaip pasakojo, 
tai aš norėjau jį pamatyti, kad 
ir aš galėčiau gražiausią moters 
grožio akimirką pagauti. Aš tu
riu kelias foto kameras, tai no
rėjau taip pat pagauti grožį. Juk 
mudu su Truchanu nieko kito 
nedarėm, o grožį gaudėm. Skir
tumas tarp mudviejų buvo tas, 
kad jis tą grožį pagaudavo, o aš. 
kaip koks atgrubanagis, tą grožį 
pro savo pirštus išleisdavau. 
Truchanas ilgai grožio laukė, o 
aš, kantrybės netekęs, paveiks
lus šaudžiau ir į grožį nepatai
kydavau.

Man atrodė, kad aš pakeliuje

. IŠVAŽIAVOME Į TASMA
NIJOS GALĄ

■* % * • A J

Kaip iš Yakaro sutarėm, taip 
ryte ir padarėm. Dar prieš _ . _ 
Johp Murphy jau buvo prie 
•Casino duru. Atvažiavo savo ■ .. ..... 'mas:na. As jam prižadėjau su-; 
mokėti tiek, kiek šoferis būtų 
paėmęs u£ tokią kelionę.

- Užkandom, kavos išgėrėm ir 
pasileidpme tiesiai į pietus. Mur- 
'phy kelią žinojo, nes ne vieną; 
kartą visus Tasmanijos pietus 
ijis buvo išvažiavęs. Šitokiu bū
du dažniausiai uždarbiauja. Jis 
pažįsta gana neblogai visą salą, 
bet ypatingai jam gerai yra pa- 
,-žįstarni Tasmanijos pietūs.

Nuo Hobarto, Tasmanijos sos
tinės, vienas kelias traukė sker
sai salos, d kitas, truputį vienur 
kitur .besilankstydamas, ėjo tie
siai į pietus, Tasmanijos galą.

Iš Hobarto pavažiavome apie 
valanda i vakarus, linkdami tru- 
jputį į pietus, o kai išvažiavome Į j Gyveroną supratau skirtumą 

tarp menininko ir amatininko. 
Truchanas buvo menininkas, c 
aš buvau amatininkas. Man iš 
šimto pavykdavo, nutraukti vie
ną kitą geresnį paveikslą, o Tru-

Vladas Rasčiauskas, American Travel Service bendrovės prezidentas, Pacifiko salose.

Gen. T. Daukanto Jūrų Šaulių kuopoje

praėjo sklandžiai] Žvelgiant į šių mitų kuopos 
tvarkingai.! veikios paskutiniuosius mene- 

iškėlus kuopos laivą žie-

<į tiesų kelią, tai mašina traukė 
(tiesiai į pietus. Kelias geras, ga
na gerai prižiūrėtas, be duobių 
•ir didesnių plyšių.. Kelias nely- 
'(gus. Visuiė * kalvos ir kalneliai. 
Nespėjai ^nusilėi.šti' -ępąkalnėn, 
;jaų netrukus reikią ir" aukštyn 
-lipti. Dažniausiai žmonės važiuo
ja viduryje ūkelio, bet kai pama
to iš tolo Įįatęinarbf į'.-automobilį, 
Tai suka į savo taką.

*' Kelias geras,: asfaltuotas,, ro- 
-dos, galėtum traukti 60,, 70 ar- 

. ba net 80 mylių greičiu, kaip 
'Amerikoje^bet vis dėlto Tašma- 
nijoje taip .-Važiuoti, negalima. 
Kelias geras,’ lygus, į>ėt vingiuo
tas. Jeigu .tiktai nedabosi, tai 
gali pasukti nuo kelio,'ir tada 
jau būtu. bėdos. ■ ' ? -

Murphis važiavo atsargiai, ko
kių 30 mylių į valandą, p dažnai, 
kai reikėjo suktis vingiais, -tai 
nei tiek nevažiavo;

Dar prieš Ii'Vąl._ jau buvome 
-Huonyille miestelyje. Ten susto
jome, užėjome į-kavinę ir puo
delį kavos išgėrėme, šeimininkė 
Atnešė duonos'gabalėlį su svie
džia žuvimi? Užkandome- ir vėl 
Važiuojam tolyn į pietus. Už va-

valanda 
ir buvo pravestos 
Tai nuopelnas kuopos šaudymo. sius, 
vadovo A. MARTINKAI’S, var-* mojimui, spalių m 2(1 d. šau- 
žybas pravedu.sio Ltn. J- BAL- lių Namuose Įvyks tradicinis 
ČICNO ir teisėjų B. ir L PET-fGen. T. Daukanto jūrų šaulių 
RAUSKŲ. i kuopos plaukiojimo sezono už-

šaudymanis pasibaigus, visi, darymo pa-engimas, kurio me- 
varžybų dalyviai ir svečiai buvo)tu būs atžymėti šaudymo var- 
pakviesti prie baltai užtiestų J žylių laimėtojai. Lapkričio m. 
stalų gamtoje užkandžianis, ku-jll u. Lyčių salėjo Įvyks kuoĮjos 
rių metų kuopos pirmininkas i narių
E. VENGIANSKAS paskelbė > Lietuvos Karinių Pajėgų alku 
varžybų davinius, pasveikino j rimo matinės sukakties šventė 
laimėtojus, padėkojo varžybų j 
vedėjams bei teisėjams ir pasi- terys 
džiaugė, kad Gen- T. Daukanto 

(jūrų šaulių kuopoje susidomė
jimas šaudymo sportu auga., muose ir 1979-jų metų Gen. T 
Taip pat visus pasveikino Į sau- Daukanto jūrų 
dykla atsilankęs LšST šaudvmo , veiklos 
Sporto vadovas CV-boje Į). V
PETR Ašį INAS, žodį tarė, jau je rengiama kalėdiniu parengi- 
kelioliką metų stebįs kuopos pa- mu 
žangumą šaudyme Ltn. J. BAL
ČIŪNAS. Tarta jradėka ir kuo- karuone.
įjos moterų vadovei M. GID1E-Tr 
NEI bei visoms sesėms paruošu- 
sioms suneštinį maistą užkan- 
džiams.

Gražios ir saulėtos dienos prie
globstyje, toliau buvo užkan
džiaujama, aplaistyti laimėto
jai, paguosti pralaimėję ir 
skambant V. ZIXKAUS bei E. 
HOLTZ’o grojamos lietuviškos 
armonikos garsams, su daina 
linksmai, šeimyninėje nuotai
koje keliolika valandų buvo 
praleista Cicero' Medžiotojų ir 
Meškeriotojų 
rudenėjančios 
j e.

Vakarojant, 
šaudykos šeimininkais, 
skirsto'masi į namus, su pasiry
žimu tinkamai pasiruošus, dar 
tvirčiau ir skaitlingiau pasireik
šti sekančių metų Gen. T- Dau
kanto jūrų šaulių kuopos šau
dvmo varžybose. V v

msirinkinias ii- paminėta

Gruodžio m. 9 <1. kuopos nio- 
rtėj ančių šv-Kalėdų pro

ga. su dovanomis lankysis Le
ment, Iii. Lietuvių Senelių na-

šaulių kuopos 
lapas bus užverstas 

gruodžio m. 15 d. Vvėių Salė-

kuopos nariams, šeimoms 
ir svečiams tradicine Kūčių va- 

Taip kad šio rudens 
artėjančios žiemos sezonas

daukanlėnams bus gausus šau- 
liškosics veiklos pasireiškimais, 
kuriems įvykdyti tenka palin
kėti tik sėkmės.

kelių metų šių varžybų laimė
tojus.

Moterų grupėje, netikėtai pir
mąją vietą ir DLK Birutės Dr- 
jos Centro Valdybos skirtą pe
reinamąją taurę, atrodo rimtai 
pasiruošusi ir šaudžiusi nuosa
vu šautuvu, laimėjo G. KUZ-

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių tės minėjime, o 15-16 d. d. rink- 
kuopa šįą vasarą nesnaudė, pa-, tinas 25-rių metų veiklos su- 
sireiškė'gyva veikla Čikagoje-ir kaktuvinėje šventėje, jos aka- 
už jos ribų savo visuomeninė- demijoje, pamaldose ir apeigo

se prie Lietuvos Laisvės kovų 
paminklo padėdami vainiką žu-| MiEyg> antroji vieta atiteko, 
vusiems šauliams pegerbti.

Tuo pačiu, vasaros laikotar
piu, kuopos laivas “Gen. T. Dau
kantas II” atlieka vieną kelio
nę j Unio'n Piėr Mieli ir vyk
dant užsibrėžtą metinę jūrinę 
programą, plaukiojo Michigano 
ežere, Čikagos pakrantėmis, ku
rie, anot laivo Įgulos, nebuvo- 

skaitlingi, nes i------ ---------

sireiškė'gyva veikla Čikagoje-ir 
už jos
mis, jūrinei. šauliškoinis ir re
prezentacinėmis apraiškomis.

Liepos m. 7-8 <1. d-, dalyvau
jant ir Cicero “Klaipėdos ’’jūrų 

” rink-chanas netraukdavo, kol į pa-haulių. kuopai, “Nemuno 
veikslą neateidavo pati prasmin- tjnės apimtyje, suorganizavo ir
giausioji grožio valanda. Jis 
vaikščiodavo aplinkui, žiūrėda
vo į debesis, į žmogų ar medį, 
o kai grožis pražydėdavo, tai jis 
paveikslą imdavo.

Suradome namą, kuriame Pat- 
ricijos Giles šeima gyveno, bet' 
josios gražaus paveikslo jau ne
matėme. Patriciaji dingus, šei
ma išvažiavo iš Gyverono į Can
berra. Ten gavo valdžios darbą 
ir vėl dingo iš akių.

Giles šeimos name gyvenu
siam žmogui pasakėme, ko at
važiavome. Norėjome surasti 
panelės Giles paveikslą ir suras
ti ką nors, kas pažino Algį Tru- 
chaną, Ray Boltą, kuris su Tru
chanu kartu dirbo ir buvo gana 
geri draugai.

— O kur tas Boltas gyvena?
— paklausiau. Tai man atsakė, _ 
kad Strachane.

— O kur tas Strachanas?

sėkmingai pravedė tradicinę 
Jūros Dieną, Union -Pier, Mich. 
Rugsėjo’ m- 11 d., ten pat Union 
Pier, ‘ surengė .smagų vasaros 
pasilinksminimą, kuopos na
riams ir šeimoms išvažiavimą 
į gamtą. Rugsėjo m. 3 d. ma
tėme kuopos reprezentantus, 
su vėliava, žygiuojančius Le
mento miestelio gatvėmis, Dar
bo Dienos didingoje eisenoje. 
Rugsėjo m.. 9 d. daukantėnai 
dalyvavo Vytauto Didžiojo rink
tinės surentame Tautos šven-

'• kelis metus iš. eilės tos vietos 
laimėtojai, S- RIPSKIENEI ir į 
trečią vietą įsirikiavo, gražią 
pažangą šaudyme padariusi G. 
MARTINKIENE.

Vyrų grupėje staigmeną pa
tiekė, pirmą kartą kuopos šau
dymo varžybose dalyvavęs Z. 
DAILYDĖ, užtikrintai išsikovo- 

mažai ’atsirado HPinnąją vietą ir tuo pačiu 
norinčių, nors kuopos vadovv- Qen- I^Lulevičiaus
bės visus ragino ir kvietė, plau-l pereinamąją taurę. Antroje 
klojimais pasinaudoti. l viet0Je liko’ tris metus eilės

Pradedant Gen. T. Daukanto Prieš .tai la]mė?§s PUMPL ‘ 
jūrų šauliu kuopos šių metu ir trečioji vieta atiteko, 

9r| šaudvmo sporto entuziastui V.
* r»Tl'»OT’-TTTT

klojimais pasinaudoti.

rudeninę veiklą, rugsėjo m 
d- Cicero Medžiotojų ir Meške
riotojų Dr-jos sakykloje,.neto
li Antioch, Ill. buvo pravestos 
kuopos 1979-jų m. šaudymo var
žybos, kurios vyko, atskirose vy
rų, moterų ir svečių grupėse. 
Svečių grupėje šaudė jūriniai 
šauliškosids veiklos rėmėjai ir 
atvykę iš Indianos East Čikagos 
Lietuvių Medžiotojų ir Meške-: 
riotojų klubo nariai. Tad kiek

J. š.

Dr-jos ąžuolyno 
gamtos aplinko-

atsisveikinus su 
buvo

Pamišelis sužeidė 
Kalifornijos vyskupą

SACRAMENTO, Calif.— Tre
čiadienį į Romos katalikų baž
nyčią apie 1 vai. popiet užėjęs 
nepažįstamas žmogus, radęs 75 
metų amžiaus vyskupą emeritą 
Alden Bell, sušukęs “Esi eksko
munikuotas!”, peiliu du kartus 
smogė ir išbėgo lauk.

Vyskupas Alden Bell buvo 
pasiruošęs ketvirtadienį skristi 
į Chicago popiežių pamatyti.

g Punktualumas yra karališ
kas mandagumas. (Liudvikas 
XVIII)

: 4030. Archer Avė.
Seniausias: automobilių pardavėjas lietuvis

Tel. VI 7-1515 Į

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth' - Arrow mašinos ir
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

— Geriausia grįžti i Hobartą 
ir patraukti keliu, kertančiu vi
są Tasmaniją. Kitame krašte 
stovi Strachanas.

Saulė jau persirito kiton pu
sėn. Į Strachaną važiuoti toli, 
tai mudu su Murphy nutarėme 
važiuoti pažuvauti. Vėl sėdom 
į mašiną ir už pusvalandžio jau pja^;au apj^ pačias varžybas, 
buvome Southporte, visai prie į yar^ybose, kuriomis kuopoje 
įlankos. (Bus daugiau)]^ baugiau domimasi, šiais me

tais dalyvavo 22 šauliai- Buvo 
šaudoma mažojo kalibro šau
tuvais LŠST nustatytomis są
lygotu is. Pravedė buvęs Lietu
vos šaudymo ekipos dalyvis] 

į Ltn. J. BALČIŪNAS, teisėjavo 
J Cicero j.š. kuopos nariai B. ir
I. PETRAUSKAI. _

1979 mt. Gen. T.' Daukanto 
jūrų šaulių kuopos šaudymo 
varžybo's neapsiėjo be staigme
nų, kurias patiekė jūrų šauliai 
Z. DAILYDĖ ir G. KUZMIENĖ, 
užtikrintai virš 20-ties taškų,

* skirtumu nurungdami praeitų

e
TheDi-GeT 
Difference 
An£kGas medicine 
Di-Geladdstoits

Į. jAntacid-Anti-Gė?.

RIPSKIUI.
Svečių ir rėmėjų grupėje sti

priai pasireiškė primosios vie
tos laimėtojas, ir bendrai var
žybose aukščiausią pasekme 
pasiekęs, East Čikagos Liet. Me
džiotojų ir Meškeriotojų klubo 
narys p. R. MAČYS, antrą vie
tą gavo šaulių veiklos rėmėjas 
V. LAPINSKAS ir trečioje vie

ptoje liko svečias jaunasis B.
HILTZ’as.

Bendrai kalbant apie šias- 
varžybas, nežiūrint gausaus da
lyvių skaičiaus, užtrukusias

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, IIL

> RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

• TRYS NAUDINGOS
j KNYGOS
i
f ' DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS
; LR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:Jį
11 — Leonardo Šimučio
j AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

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

•2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS (

’ 494 psl.' Kieti viršeliai ........................  $5.00

3 — 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:

į NAUJIENOS
ST flalšted St, Chicago, IL 60608 |

J. larwWt, A KISS IN THE DARK. Mt*nW£rj Ir Intvmfu novtykli 
tpniyBud, paimti ii gyvenimo. Lengva* rtillu*. gyva kalba, srafiai liieira 
150 paL Kaina X2-50.

Dr. Jveca* A. Kenčiu*, HISTORY OP LITHUANIA. Lietuvo* IitoriJet 
antranki nuo pat «enųjn imtu iki pokario neto. Vidutinio formato. 14J 
»L, kainuoja 0.00.

Dr. Jueiaa B. Končių*, VYTAUTAS THE GREAT. latortnial DLK Vj 
auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvo* vairtyoe* ir jai Kaimynu istorija 
UI pel. Kaina S3.00. Kietai* ririelial* >4.00.

Daugura* klq knygų yra tinkamo* dovano* Jvairlotai* progom!*. Ja* b 
rita* knyga* galim* laigyd atrilankiu* 1 Naujiena* arba atafantu* čeki » 
MnigiDc perlaida

NAUJIENOS
1T« *.<t, CM«w Ih

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
HAUJIBHOSB GALIA'.* GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

1 JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMIMIIWUS 
Dr. A. J. — MINTYS IR DARBAI, 250 psl., llečlančhi* IPOe

metu Įvykiu*, Jablotuklc ir Totoraičio 1«uuu diena* ir *n*l 
rtptnlMA  ------- —— ___________________________tt9t

Or. A. J. Gv*«*n — DANTYS, ju prteilOr*.. rreikau tr eroti* 
Kietai* rtriellal*. vietele >4.00 dabar ttk_______._ ».«•
KinkJtal* rtrielial* tik _____________________ ___ «.*•

Dr. A. J. — AUKŠTA KULTŪRA — flAUROS ŽMONES.
KaUonJa Fe Ruropa l*pOdU*l. Dabar tik . «.»»

SeUnM Vetp rtet**ty+l etetvntva Č»k| arW *w*f erAerl, 
rrld*d>Įrt 5Ac, *♦«-»!v-rtta»« lilrie.a ą 

] NAUJIENOS, Į
17S» S.. BAL8TED ST, CHICAGO. CL.L. «»«»l

I. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ 510.00

V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir n dalis.

Minkšti viršeliai _ 510.00

3. 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, Ill., 60608

Pridėti dolerį palto išlaidom®.

510.00

| M MĄUJISMO®, CHICAGO K ILL, Friday, October 5, 1979
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Sveikiname popiežių Joną Paulių Antrąjį
Sveikiname popiežių Joną.Paulių Antrąjį, atvyku

si j patį didžiausią Amerikos pramonės, prekybos ir 
mokslo centrą, nuo šio šimtmečio pradžios tapusį nedi
delės lietuvių tautos sostine.

Caro ir komunistų valdžios persekiojami lietuviai 
praeito šimtmečio gale, šio šimtmečio pradžioje, tuojau 

4 po Antrojo Pasaulinio karo ir šiomis dienomis vis tebe- 
plaukia į Chicagą, nes ji tapo laisvojo pasaulio lietuvių 
sostine. Čia? lietuviai rado darborpriėglaudą, statė baž- 

l nyčįas, .mokyklas, taupymo bendroves ir kitas įstaigas, 
] kad galėti! ne tik šiame, dideliame pramdnėš, mokslo ir 

transporto, centre gyventi, bet ir prisidėti- prie miesto ir 
Amerikos kultūros-augimo. ' ’ ' Į

Mums labai malonu, kad Jūs pravažiuodamas pro 
65 metus einančias Naujienas, ryžotės užsukti į tiesos 
ieškojusių Chicagps katalikų šimtmečio pirmais metais 
planuotą, statytą ir apmokėtą Dievo Apvaizdos lietuvių 
Rymo- Katalikų bažnyčią- o vėliau- Pravažiavote pro 

.Marquette Parko .lietuvių parapijos..,bažnyčią. ir,x pa
sveikinote Jus sutikti atėjusias lietuvių* organizacijas

• ir paskirus asmenis. L.
Mums malonu Jus sveikinti, nes žinome, kad Jūs
- ' ' V . . -e. - - J '

- esate labai gerai infomuotas apie rusų 'Pavergtos "lietuvių 
| tautos baisų išnaudojimą- ir okupanto primestas labai 
‘ dideles dvasines -kančias. Karo metais, lietuvių tauta la- 
' bai smarkiai nukentėjo ne tik nuo nacių, bet ir nuo rū-
• sų komunistų. \

Lietuviai daugumoje buvo ir, .reikia5' manyti; kad 
dar šiandien yra katalikai. Lietuviai- labai?smarkiai nu- 

’. kenčia ne tik pačioje Pavergtoje Lietuvoje, bet jie yra 
■ kankinami ir sovietų .Rusijos tremtyje. Jie dilba pačius 
; sunkiausius r 'darbūs, pačiose sunkiausiose $ sąlygose. 
1 Tūkstančiai lietuvių žuvo Sibiro taigose, pusnynuose, 
Hediniuoto vandenyno pakrantėse.-- - -

Dalis lietuvių, gelbėdamiesi nuo kančių, pabėgo į 
I vakarus. Bet sovietų valdžia nepalieka ramybėje pą- 
Z bėgusių lietuvių. Jie infiltruoja savo agentus į lietuviš

kas organizacijas, verčia juos leisti komunistiškas kny-
i

gas, griaunančias ne tik katalikų bažnyčios dorovės pa
grindus, bet sėja tremtinių tarpe neapykantą ir tarpu
savio kivirčus. i

Nežiūrint į baisų lietuvių persekiojimą ir išnaudo
jo jimą, paskutinios žinios sako, kad sovietų karo ir 
policijos jėgų pavergti lietuviai kreipėsi į aukščiausias 
sovietų įstaigas, prašydami sumažinti lietuvių tautos 
okupanto primetamas kančias. Praeitą mėnesį 15 lie
tuvių kreipėsi į sovietų valdžią, prašydami panaikinti 
Rusijos komunistų vadų ir nacių pasirašytą sutartį, la
bai skaudžią pavergtoms Pabaltijo tautoms. Vakar 
atėjo žinia, kad 35,000 lietuvių, gyvenančių rusų, pa
vergtoje Lietuvoje, parašė peticiją ir ją pasirašė, prašy
dami duoti Lietuvai nepriklausomybę, kuri jiems buvo 
atimta, Stalinui su Hitleriu susitarus dalytis Rytų Eu
ropą. Mes žinome, kad už pasiryžimą tokią peticiją ra
šyti ir už drąsą reikalauti patiems lietuviams tvarkyti sa
vo reikalus,ne tik pasirašusieji,bet ir jų šeimos bus suima
mos, tardomos ir baudžiamos.

Žinodami Jūsų didelę moralinę galią ir mokėjimą 
apginti Bažnyčią nuo dorovės pagrindus laužančių mo
dernių naujovininkų, esame tikri, kad Jūs padėsite, ir di- 
delėn nelaimėn Patekusiem lietuviam. Nuoširdus Jūsų žo
dis privers naujovininkus grįžti prie pagrindinių doro
vės dėsnių ir norės reikalingos kantrybės laikytis reika
lingos vienybės, kaip Jūs skiepijate vienybę ir laisvę 
dienas gyvenančiai lenkų tautai.

Priminkite okupantui, kad neištrauktų iš pavergtų 
lietuvių paskutinių syvų ir leistų jiems savarankiškai 
tvarkyti visus savo žemės ir savo tautos reikalus.

Atidžiai paskaitėme ilgą Jūsų kalbą Jungtinėms 
Tautoms,-b paragrafus apie laisvę skaitėme du kartus. 
Niekas mus tiek nejaudino, kaip laisvės svarba visuome
niniame, o dar labiau dvasiniame žmogaus gyvenime, 
žinoma, laisvė atidaro vartus Į gėrį ir stiprią valią. Esa
me, tikri kad Jūsų tarti žodžiai pasiliks tikinčiųjų gal
vose ir taps kelrodžiu kasdieniniame gyvenime.

Dėkojame už drąsą, už ryžtą tarti visiems sugyveni
mui ir pažangai reikalingas mintis. Dar kartą dėkojame, 
kad ankštų rytą rodote reikalingą energiją ir pasiryži
mą aplankyti tiesos ieškančių lietuvių statyba ir be pro
testo kitiems perduotą Dievo Apvaizdos 'bažnyčią.

Skaitytojas pasisako dėl tilpusių “Naujie-
nose” V. K. atsakymų “Aušrai’

(Tęsinys)

Diktatūrinės santvarkos buvo ir 
liko-lietUYių. tautai svetimos, pri
mestos. Taigi V.K. vad. “teiks- 
mingaš ’pošūkis” yra joks idėji
nis posūkis, o tik paryškinimas 
to . nusistatymo, kad okupantas 
negalėtų primesti, kad rezisten
cija siekia senbjo rėžimo atkū
rimo, kai visų, rezistentų siekiai 
buVo ir liko'— išlaisvinti’ Lie
tuvą nuo okupanto.

V.K:, pacitavęs kelias eilutes 
“Aušros” straipsnio pasisakymų 
dėl galimo Pabaltijo tautų apsi- 
jungimo, randa, “kad okup. Lie
tuvoje naujoje kartoje atsisako
ma nuo romantinių ir naciona-K I » 
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listinių koncepcijų ir ieškoma

pu egziliniai veiksniai, panašiai 
į baltųjų rusų emigrantus ar į 
pabėgusius pas gen. Želigovskį 
sulenkėjusius bajorus, nieko ne
užmiršo, bet ir nieko naujo ne
išmoko. Čia gyvenama ta pačia 
konservatyviai dvasia, kuri me
tai iš metų didina idėjinę pra-

V.K. praleido kitus reikšmin
gus autoriaus tuo klausimu pa
sisakymus, kaip: “Todėl žmo
nės, ypač vyresnio amžiaus, jau 
seniai svajoja gauti savo žemės 
gabalą ir dirbti tik sau...” “Ko
kią rasti išeitį, kad žemdirbystė 
būtų našiį kad žemės ūkyje, ne

ne mūsų veiksnių akimis, bet 
vakarietiškos demokratijos gal
vojimu, daug ką tektų‘persvars
tyti kritiškai.. ■.

Čia V.K. dedasi- žibąs, kaip 
mūsų veiksniai tdi^-jo fiet ne
paminėtais klausimais, pasisaky
tų, o savo samprotavimus' laiko

rają tarp dkūp. Lietuvos sąlygo
se išaugusios naujosios kartos ir 
išeivijoje atsidūrusių egzilinių 
emigrantų ir jų veiksnių”.

Švelniai tariant, tai tik V.K. 
Įsivaizduotos didybės ir išmin
ties- pikta retorika, kuria jis, gal 
ir nesusivokdamas, bando pa
šiepti egzilinius veiksnius. Gal 
V.K. turėjo artimus ryšius su 
pas Želigovskį pabėgusiais su
lenkėjusiais bajorais ir žino jų 
buvusias aspiracijas, bet mūsų 
■išeivijos veiksnių' veikloj,Jis la
bai jau nesusivokia, nors, ir kal
ba autoritetingai.-.

V.K baugina jo vad. “konser
vatyvi dvasia”, bet' koks tokios 
sąvokos turinys, jis nepasako. 
Esą, išgelbėti gali “tik' Ameri
kos sąlygose išaugusios lietuvių

, išeivijos demokratinės jėgos, ap- 
j sijungusios Alfoje.

Atrodo, kad V.K. nežino, kad: 
Alfos veiklos aktyve yra kaip 
tik ir ateivių pajėgos. Gi iš čia 
užaugusio jaunimo, kurie ateina 
į Altą atstovaisį ne visi ir ne vi-:

>5 ‘

sada suka. Altos kryptimi, ar net 
šliejasi prie Altą ' griaunančių.

sprendimų visai kitose plot
mėse”. ' .U-?'

Argi Pabalio valstybių apsi- 
jungimo klausimai nebuvo ke
liami ir svarstomi toms valsty
bėms dar esant nepriklausomo
mis? Tas reikalas nebuvo pa
mirštas -ir esant tremtyje VLIKo 
ir atskirų partijų tų trijų vals
tybių tokių partijų pasitari
muose. -

Tad kas čia naujo, koks čia 
ats’šakymas nuo “romantinių ir 
nacionalistinių koncepcijų”, jei 
tok’os iš viso kada buvo puose
lėjamos ir ką V.K. jomis sup
ranta?
Ir toliau V.K rašo: “Tuo tar-

Be to, juk Altos veikla ribojasi 
tik JAV (USA).

V.K. laiko būdingais ir “Auš
ros” pasisakymus dėl socialinių 
ir ekonominių pertvarkymų 
ateities Lietuvoje. Davęs kalias 
citatas,--daro-išvadą: “Kaip ma
tome, .“Aušroje” visai atsisake- 
.ma nuo nepriklausomybės laikų 
vyravusios ūkininkų vienkiemių 
struktūros ir einama prie žemės 
ūkio kboperatyvų sudarymo. Iš 
čia sektų, kad visos, t.y, ūkinin
kų ar liaudininkų prieškarinės 
partijos su savo programomis ir 
ideologijomis priklausytų praei
čiai ir jų tolimesnė egzistencija
tremtyje būtų beprasmė”.

būtų išnaudotojų ir išnaudo
jamųjų? , . .

Siūlyčiau tokį Variantą. Šei
moms, norinčioms ūkininkauti, 
valstybė paskirsto ūkius,- Ūkiai 
neturi būti labai maži ir labai

l 
dideli. Kiekviena; šeima turėtų 
gauti žemės tiek; kad ji galėtų 
ją apdirbti. . .” “Be ’ pavienių 
ūkių; dar turės bfitr steigiami ir 
valstybiniai ūkiai”.

Tad V.K. išvedžiojimai nėra 
pagrįsti, jo aliuzijos į nebuvimą 
prasmės egzistuoti ūkininkų ir 
.liaudininkų parti joms, yra nepa
grįstos ir .čia visai nereikalingos;

Toliau V.K rašo: “Dar vienas' 
būdingas mažmožis, kuris ge
riausiai nusako intelektualinio 
galvojimo skirtumus šiapus it 
anapus okupacijos ribų”. O tas 
mažmožis tai, kad .esą remiantis 
spaudos žiniomis, kad kolūkie- 
čiai iš jiems paliktų sklypelių 
neproporcingai kolūkiams daug 
pagamina ir esą “Iš čia daroma 
išvada, kad atstačius privačią 
nuosavybę žemės ūkyje, vėl su
klestėtų gamyba ir krašto ger
būvis. Tačiau “Aušros publicis
tai, žvelgdami į gyvenimą iš ar
ti, šiai išeivijos pažiurai nepri
taria. ..” Esą “Aušros” pažiūros 
“diametraliai skiriasi nuo veiks
nių galvojimo, kur tebeviešpa
tauja • tęstinumo ir tradicijų 
samprotavimai”.

V,K. nepasako, kada ir koks 
išeivijos veiksnys ir ką tuo klau
simu yra' pasakęs ir. ką V.K. 
supranta “tęstinumo ir tradici
jų samprotavimais”. Manding, 
V.K. čia pasimeta ir kuria fan
tazijas.

Toliau V.K. dėsto: “Tuomi dar 
nėra persvarstyti visi klausimai, 
iškelti minėtame “A u š r o s” 
straipsnyje, bet žvelgiant į juos

pagrįstais “Vakarietiškos demo
kratijos galvojimu”. - Tai dar 
vienas V.K. 'nepagrįstos retori
kos pasireiškimas. ' '

Toliau' V.K. duoda ištrauką iš 
“Aušros”, kur pasisakoma,; kad 
stambios įmonės priklausys 
valstybei, gi smulkios įmonės 
ir .įvairios dirbtuvės -galėtų..pri
klausyti : privatiems asmenims, 
ir teigia, -kad'“Auširi” ’ pašisakd 
už tautinio'kbmūnizrho įgyven
dinimą. Tai esą neturėtų-mus 
stebinti,L 'neš' “^Budaini ‘beVeik 
aklinai 'uždaryti nuo’ vakarietiš
ko pasaulio idėjų įtakų bei ne
turėdami daug.ko pasisemti iš 
savo praeities; - nesugeba pėt- 
svarstyti Lietuvos ateities prob
lemas yakarietiškos galvosenas 
kategorijomis’'..^”

. -j: :■ .»■ l - I: ■ -.. fet —x ■.

šioj, savo retorikoj: V.K..-nępą- 
sako kokia ta-j O;.vad.-f‘vakarie
tiška galvosena” - ir kodėl’ “Auš
ros” straipsnio, autorius turėtų 
ateities- Lietuvos problemas 
svarstyti “vakarietiškos galvose
nos kategorijomis”, ’© ne špagai 
savo krašto ir tautos realią pa
dėtį, -visai nepaisant kokių Įtai 
neaiškių V.K. vad. “vakarietiš
kos galvosenos kątegorijų”.

V.K. randa, kad “dabartinio 
Lietuvos pogrindžio mintys yra 
prieštaringos, nes neturi tvirtos 
atramos Vakarų demokratijų 
idėjiniame ir ’dvasiniame^pali- - 
kime”. Esą iš analus prašyta 
laisvojo pasaulio lietuviai, “pa
dėti jiems susigaudyti politinėje 
painiavoje ir šurąstį-naujus idė
jinius ginklus, kovai “ prieš .mo
dernųjį totalizmą”. Esą “Į ši ko
vojančios tautos šauksmą negali 
duoti atsakymo išeivijos sluoks
niai, kurie buvo ir-liko antidę-

(Nukelta į 5 pst

KAR. DINEIKA

Ideali kūno kultūra lietuvių tautai
BENDRI PRINCIPAI LIETUVOS ŠAULIŲ 
KŪNO KULTŪROS EIGAI NUSTATYTI

Lietuvos Šauliams — sušaulinti 
visą šalį, stiprinant tautos sveika
tą ir pajėgumą.

Lietuvos šauliai galėtų pasidžiaugti svetim- 
’ taučių atsiliepimais apie lietuvių jaunikaičių kū- 
I no sveikatą ir pajėgumą.
f (Tąsa)
L Būdama racionali, ji turi būti vykdoma at

sižiūrint į amžių ir lytį bei profesiją. Ji tūri har- 
- moningai' lavinti ir vystyti kūną, suteikiant tuo 
: Pačiu ir poilsį, kuris gaivintų dvasios pajėgas, 

įvesdamas į pastovią pusiausvyrą su žmogaus 
kūnu..

Šitoji sistema turi auklėti šaulių kūną, ir jai 
turi būti svetimi akrbbatizmas bei profesinis 
ar siauras atletizmas. Sistema turi auklėti svei
kus žmones, o ne “štukorius”. Joje turi būti vi
sos priemonės, naudojamos nuosaikiai ir atsar- 
giEi, bet ji turi vengti tų kūno lavinimo prati- 

1 ftiu. kurių raudingumas yra abejotinas, ir moks
lo daviniais nepatikrintas.

Kadangi trinamoji kūno kultūros sistema 

turi J)ūti taikoma mūsų tautai, tai aiškus daik
tas, kad mes negalime imtis vienos kurios esamų 
sistemų, kaip tokios, be jokių keitimų ir taisymų. 
Todėl tegalime rasti ir priimti pagrindan imtiną 
sistemą. Tokia sistema yra Lingo arba Švedų, 
nes ji tik viena iš visų esamų turi mokslingą pa
grindą ir tobulai išvystytą pedagoginę gimnasti
ką, kuri mūsų tautai yra privalomas ir nepakei
čiamas dalykas.

Prie tų pačių išvadų tuo atžvilgiu yra login- 
gai priėjęs ir prof. V. Biržiška. Jis rašo: “Ir da
bar, kada teks iš tų visą sistemų rinktis tinka
miausią ... tai teks atsakyti, kad nė viena jų ne
gali mus pilnai patenkinti. Rekės būti eklekti- 
kais: pamatan dėti švedų gimnastiką, pritaiki
nus jai mūsų žaidimus, papildžius kai kuriais sa
kalų gimnastikos pratimais ir suvartojus ritmi
nės gimnastikos principus ne kaipo sistemą, bet 
kaip darbų metodą. Greta to, duoti plačiausią 
kelią sportui.”

Lingo sistema imtina pagrindan būsimai lie
tuvių tautos ir šaulių fizinio lavinimo ir auklėji
mo sistemai dar todėl, kad lietuvių antropologi
nis tipas yra artimesnis skandinavams, negu 
slavams.

Iš tiesų, vokiečių Tunerio, arba čekų “Saka
lų” sistemos yra neracionalės. Tų sistemų mank- 
Štyfnai yra perdaug sudėtingi ir beveik akroba- 
tiški.

Bet nuosavos sistemos sudarymas, kad ir 
imant pagrindan Lingo sistemą, yra tyrimo ir 
laiko reikalas. Einant teisinga d-ro Baranovo 
nuomone, kad sudarytų, iš tikrųjų, geresnę sis
temą ir kad patikrintų jos įtaką žmogaus Orga
nizmui, reikia vesti plačiame maste laboratori
niai tyrimai ir atsidėjus sistematingai, moksliš
kai, mediciniškai kontroliuoti dalyviai. Tai yra 
eilinis Šaulių Sąjungos kūno kultūros instrukto
rių uždavinys. Tuo keliu einant bus galima nu
statyti ir tikrus dėstymo . bei mokymo būdūs ir 
metodus. Bet greta mokslinio, fizinio lavinimo 
auklėjimo, mokymo ir darbo proceso dalykų ty
rimo, turi būti varomas ir praktinis darbas vie
noje vietoje su tam tikru ir nuolatiniu dalyvių 
skaičiumi. ■ • • •

Kadangi šauliai tūri tikslo būti pavyzdingi 
tautos ir laisvės gynėjai, tai siekiant kūno kul
tūros sistemos sudarymo tenka rūpintis ir lyti
mu dalykų apie asmenybės paruošimą savisau
gai įvairiose aplinkybėse ir karo rūšyse. Visas 
šitas darbas turės eiti greta su karo instinktų ir 
jų valdymo tyrimu ir prieškarinio paruošimo bū
dų ir metodų bandymų ir nustatymu.

Šitiems dalykams tirti pagrindą ir pfrogra- 
mą turi sudaryti anatomija, anatominė mechani
ka, fiziologija ir mankštymų fiziologija,,higiena 
ir mankštymų higiena, fizinių mokštymų teorija 
ir vystymosi dėsniai, fizinis diagnozas, antropo

metriniai matavimai ir jų įvertinimas, dėstymo 
metodika, bendroji ir fizinių mankštymų'psi
chologija, pedagogika ir k. Be to, čia tūfi‘įeiti 
praeities gyvenimo tyrimas ir jų sunaudojimas 
fiziniam lavinimui, tautinių žaidiihų. stiližavil 
mas ir k. ;

Visų šilų tyrimų davinių neturint, galima 
tik nujautimu ir dalinai siauru patyrimu tvir
tinti, išeinant iš bendrųjų šaulių fizinio lavini
mo principų, kad bendrai imant, Lietuvos miestų 
gyventojai yra reikalingi fizinio, sustiprėjimo, 
vidujinių organų lavinimo, kad padidintų pat
varumą čia įeina proto darbo žmonės A fabrikų 
tarnautojai, amatininkai. Moksleiviai’, ’Vyčiai, 
be to visa, yra dar reikalingi tikro', organizmo 
vystymo. '

Sodžiaus gyventojai yra genesniam fiziniam 

stovy, ir, be bendro gyvenimo taisyklingųpio, 
yra rėikalihgi. išvystymo dorinių ir pilietinių 
privalybių, vikrumd, driusmihgurilo, draugingu
mo, vlsūoiheningdmd.

šitomis kryptimis sišfeiha Ir turi būti taiko
ma, visą laiką tbHffti galvoje, kad fizinis lavini- 
hiflfe yra tihlcamiatisias pagrindas pidfeškąrlrtiam 
parubštfrtirf, jei tik priaugantis jžunlihas bus vi- 
sašališkai lavinamas ir fiziniu ir dvasiniu at
žvilgiu.

(Bus daugiau)
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-»>vUSERIJA IR MOTERŲ LIGOS

• GINEKOLOGINI CHIRURGIJĄ 
644f So. Pulaski' Rd. (Crewferd 
radical Building) Tai. LU 5-644« 
/riixna ligonius pagal susitariau.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

i

■

>

DR, PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS II CHIRURGAS 

WMkhMhr Community kliniko* 
Medicinos direktorius

S. Manhtim Rd„ We<tc'n««t*r, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai. 
Tel.: 542-2727 arba 562-2728

M ■

TEI------- BE 3-5893

DR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '• 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 4 .

3W W»4t 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA UETUVIŠKAI 
? 2611 W- 71 St. Tai. 737-5145 

Tikrina akis. Pritaiko Akining ir 
“contact lensea’*

VaL ajEBl auaitarimą. Uždaryta treč.

DR.LE0NAS SEIBUTIS
A- INKSTŲ,PŪSLĖS IR 
■5; PROSTATOS CHIRURGIJA 

. . 2656 WEST (3rd STREET

'i

St.:,

■f

A. Petrikonis Gėlės

*■

4;- ■ > ;

>

{Arch Supports) ir V t

ketvirtd. 5—7 vai. vak.
* Qfiso >teIeK: 775 

;. ReiidanciĮos telef.: <41-5545

MOVING
Apdraustas perkreuetymaj 

H (vairių atstumų, 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 37Mm arba >75-5994

PERKRAUSTYMAI
^MOVING 

t ' Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEAAA KAINA 

R. iEKtNAS
" z Tai. WA 5-8063
. z - V / ' . * ' “

DR. VYT. TAURAS
* teYOYTOJAS IR CHIRURGAS 

•nd ra praktika į spac. MOTERĄ llfcs.
LOfiia«i2452 WEST 5Ttk STREET
..> ■ .sĄ.-: . Taivr PR.M221 .■ ....

OFISO VAL.: pirm., antrai, tračiai; 
Įrlpenkt. 2-4 ir 6-8 vaL Tik- feitadir-1 
aiaia 24 vai popiet. ir kitu l*ixu 

,.p<gri luatarima.
1 . ai v * L ' š ‘

1
j Skaitytojas pasisako... 
{Skaitytojas pasisako...

(Atkelta iš 4 psl.)
_ mokratinio nusistatymo, šis už- 

i davinys krenta ant pečių tu lie- 
j tuvių, kurie įsisavino Vakarų 
i demokratijų- idealus< ir sugeba 

spręsti mūsų amžiaus..proble
mas”.

Čia V.K.' jau kalba ne apiel 
“Aušros” straipsnio autoriaus 
Medvėgalio mintis, bet Lietuvos 
pogrindžio, lyg autorius atsto
vautų tą visą ’pogrindį. Tuo la

i’biau, jog autorius pasisakė; kad 
tai jo mintys. Ir klausimas, ar 
tos mintys jau tikrai prieštarin-

Bokassos viloje 
rasti lavonai

BANGUI; Centrinės Afrikos 
Respublika. — Centrinės Afri
kos Respublikos vyriausybė, iš-( 
leidusi Į Atlanto pakraštį Bo-.I 

; /Lassos .žmonas su. vaikais,. per- 
iįnd.ama buyusio ‘imperatoriaus’ 

, sįĮą, „rado, joje žmpnių lavonų,;
gos, ar tik V.K. jos tokiomis at-ęlęcųlų. Policija ir chemikai nori. 

c_ , ._ ... rodo. Ir ką čia turi bendro tas ..'įi<-*atytih.kąni tie palaikai pri- Į
2Ė&B " 606291 V.K, vad? “Vakarų demokratijų kas buvusio '“imperato-’

T4M.: PR<»p«ct 4-50M ‘ ‘ " •'

Pr»gr»m4< y*84|»

HELP YOUR HEART FUND

, pit C. K. BOBELIS
? Prostatos, inkstų ir šlapumo

Vadl|* Aldw Muku* 

. T»l»f.: HlfrH*ck 4-2413 
7159 S*. MAPLEWOOD AVI 

CHICAGO, ILL 444*?

St Petersburg, Fla. 33710
Tel. (813) 321-4200

Tek: OLympic 2-1003

i

AMSULANSO 
PATARNAVIMASChic&gos

Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

K .

Asociacijos

TUKIME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE,

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
-fe AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

P, J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tel YArds 7'1911

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUAMCA AVĖ. Tel.; YArds 7113S - 1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublio 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-*«72
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HI. 974-4416

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

BUTKUS - NASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, m.

r — NAUJIENOS. CHICAGO t, ILL. 1 ndav. October 5. 1979

autorius turi'ar. neturi atramos 
tame .“palikime”, ar jis tos at
ramos siekia ar. gal jam ta ąira-N 
ma ir visai nereikalinga. .. •

• Kokį pagrindą turi V.K. teig
ti, kad išeivijos sluoksniai buvo 
ir liko antidemokratinio nusista
tymo? Ar čia V.K. suvokia, ką 
jis kalba ir nukalba?

Tenka manyti, kad V.K. h* lai
ko save vienu iš tų, jo žodžiais

„TAVO ŽODIS YRA TIESA
- Jono 17:17 , . -

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS
- •; Jono &32

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS

IR PSALMAL
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
METAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Bex 321 
Oak Lawn, 111. 60454

RADUO ŠEIMOS VALANDOS 

.■..Wn».F»r«Nrl1 WOPA, 
UH UL A. K

Lietuvio kaedien nuo pir
madienio iki penktadieiVo 5.30 
6:00 vai. ’ vak. šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

\ A “Lietuvos Aidai’
® _KAZt brazmionyti'

Ką ari i en nuo plrmadianio- Ud 
penktadienio 9 vai rak.

VUoa Laidna ii W0PA rtotiea.
banga 1490 AM.

v*

St Peteraburg. Fla., 5:30 vai p.p. 
, ii WT1S stoties 1110—AM banga.

1646 W. yiat Street 
Chicago, niinoia 60629

TeleL 778-5374

Nuo 
1914metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
šy apylinkės. Dėkojame
Jums už mums parodytų 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ii 
ateityje.

Sąskaitas apdrausto^ 
iki 540,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE, 

Bridgeview, IL 60455 
Tai. 598-9400

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

Chicago, ill. 60632

PHONE 254-4470

H Passbook Savings.
4 Yearę Savings 

Certificate 
(Minimum $500)

nuostolių už 100 mil. dolerių.
Gubernatorė Ella T. Grasso 

paskelbė pavojų ir iššaukė 200 
nacionalinės gvardijos narių 
turto apsaugai.

jo praliejimo.

Aukso kaina vėl nukrito
LONDONAS, Anglija. — Ant

radienio rytą už aukso unciją 
Šveicarijos bankai mokėjo net 
$440 dolerių. Keli bankai pasiū
lė net $445 už unciją, bet niekas 
nenorėjo aukso parduoti. Savi
ninkai manė, kad dolerio vertė tavo du tipus ištyręs gandus, 
dar daugiau kris, ir jie galės 
pasipelnyti. Pirmadienio naktį 

! pasakyta pręzidento Carterio 
kalba paveikė tarptautinę finan
sų rinką ir doleris gerokai nu
smuko. i I

Į Bet antrad.ejiio vidurdienį visi 
i pajuto, kad tai būta politinis, o 
ne finansinis manevras. Išaiški
nus, kad prezidentas Carteris, ■ 
palikdamas rusų brigadą Kubo- 

' je, yra pasiryžęs pastoti kelią 
! ne tik rusams, bet ir jų apmo
kytiems Kubos kariams, tuojau 
pakilo dolerio vertė.

Aukso savininkai pradėjo par
davinėti auksą, už 427 dolerius. 
Antradienio vakare aukso jau 
buvo galima gauti už $412, o 
ketvirtadienio rytą už aukso un-!

1 ei ją siūlė apie $400.

FBI areštavo du tipus, 
grasinusius popiežiui

NEW YORK. — FBI (Federa
linis Investigacijų Biuras) areš-

kad jie ruošiasi nužudyti JAV 
belankanti Romos Katalikų 
palvą, popiežių Joną Paulių II- 
Padarus kratą vieno įtariamųjų 
namuose New Jersey, rado pu
siau automatišką šautuvą ir ke
tun as dėžes amunicijos.

Įtariamieji šiuo metu tyrinę- j 
Jami Manteno Proto sveikatos 
ligoninėje.

— Buvęs NATO komanderis 
aen. Aleksander Haig turi am
bicijų tapti JAV prezidentu, ta- 
č’au poūtikos žinovai teigia, 
kad jam geresnės viltys tapti 
viceprezidentu.

SUSIRINKIMŲ

tĮriant, “kurie įsisavino Vakarų 
demokratijų idealus ir sugeba 
spręsti' mūsų amžiaus proble-l 
mas” ir išgirdęs ' “kovojančios 
tautos šauksmą”, duos prašomą 
atsakymą,'tik jau be gudravo-' 
jimų ir fantazijų.

'(Pabaiga)

UPYTĖS Draugiškas Klubas tu
rės poatostogini susirinkimą penk
tadienį, spalio 5 d., Anelės salėje, 
4500 S. Talman Avė. Pradžia 1 vai.

Po susirinkimo vaišės.
A. Kalys

KNOW YOUR HEART

Graiky-Soviety sutartis
MASKVA. — Graikijos ir So- popiet. Nariai prašomi apsilankyti 

vietų Sąjungos sutartis, kuria j 
siekiama plačiai apimti ekono
minę, techninę ir kooperavimo i 
sritis, antradieni pasirašyta1 
Graikijos premjero Konstantino I 

Į Karamanlio ir So v. Sąjungos 
: min. pirmininko A. Kosygino. 
’ Po to abudu nuvažiavo prie Ne

žinomo Kareivio kapo padėti
^vainiką. ■ ■;.

Caramanlis dar turi 10 dienų 
praleisti Vengrijoje ir Čekoslo
vakijoje, informuoja Tass.

Nuostolingas viesulas
Trečiad:enį. popiet. tornadas 

palietė Windsor Locks, Conn., J 
apylinkę, užmų^mas vieną ag-į 
m'enį ir virš 400 sužeisdamas. 
Savo take viešųjų. Sužalojo na-, 
mus, lėktuvus ir automobilius. 
Vien Bradley aerodrome pada-; 
ryta lėktuvams bei įrengimams

rtąus : namuose žuvo. | ;
T- - ' - ■ ' J
■| Nauja respubLkos vyriausy- 
ąė, gavusi prancūzų karo jėgų 

'tĮaramą kraštui apsaugoti nuo 
ii'bijos intervencijos, yra: dė- 
l»nga Prancūzijai ir stengiasi' 
Rokasšą patraukti teisman už 

■ j6 valdymo metu padarytus pa
grindinių žmogaus teisių laužy- 
rtus. Nauja vyriausybė norėtų, ė
kad prancūzai padėtų.. jiems 
grąžinti Bokassą .iš Dramblio 
Šaulo valstybės. Prancūzai at-

have not
You cannot spend tomorrow 

what you have not saved today.
So the wise save for tomorrow 

by joining the Payroll Savings 
Plan today.

Because mighty U.S. Savings 
Bonds from little paycheck 
allotments grow.

And a Bond every payday 
could keep your doctor-to-be 
away. At medical school. Or take 
you away. On vacation.

So do put off for tomorrow 
what you can save today. Join the

For, remember, a rolling Bond 
gathers no moss. But it does 
gather interest.

Which is why a Bond in time 
saves.

stockVį^ 

 

m America.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Nei tu esi Viešpats, mano prieglauda. Aukičiausifil tu padarė 
sau buveine. Tau neatsitiks nieko pikta".

Psalmė 91:9. 10.
Dievas yra taip patvarkęs, kad tik pilnai pasišventusieji ir įtikimieji 

tebus apsaugoti nuo suklupimo šitoje piktoje dienoje. Kiekvieną dieną 
mes išmokstame labiau įvertinti dieviškąsias geradarystes, kurios atidarė 
mums mūsų supratimo akis ir leido pamatyti dieviškojo žodžio ir plano 
kilnumą ir gražumą. Todėl stengkimės visada būti įsišakniję ir stiprūs 
tikėjime ir visuomet pasirodykime ištikimais Viešpačiui ir nesiliaukime 
būti uolūs geruose darbuose. Nuolankumas ir paklusnumas Viešpačiui ir 
nepailsimas geruose darbuose yra Viešpačiui patinkamas.

ŠV. ŠLAITO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

1

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
. - . f : ■

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

13 
f

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANTCA AVE. TeL: YArds 7-3401
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APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir Įdomūs dalykai

• Jaunoms šeimininkėms rinkoje yra perviršis obuolių,
pravartu žinoti receptą balan- kiaulienos ir svogūnų. 1 aip pat- daiu?iausįai negu bet kurioje 

'ii, čia žinomų Stuffed Cab-Į yra paukštienos, kiaušinių, vy-Į aulio -• valštvl;ėje; učiau ame-
Reikią 8 didelių-nuogių, ryžių „■ pupelių, šių'rikicčiai jo. su,laultojinle užima 
ll>-to didžio ka-ipro,luklų kainos gali bjiti net tik 12.t„ vieta viela lu-

mažesnės, negu praeitą mėnesį., <okiečiai Jų kiekvicMm per
• L S News & Work! Report metiijs te'nka 38.5 galonų. Antrą 

'vieta ■ užima australai,’ kurių 
kiekvienai galvai tenka 36.4 ga-l 
lo’nai. Toliau alaus gėrėjai taip 
rikiuojasi: airiai, čekoslovakai, 
rytų vokiečiai; - danai, zelandie- 
čiai, belgai, anglai, 1-iuksembur-

dėlių, 
bage vardu, 
kopūstlapių, 
r.utės kondensuotos pomidorų 
sriubos, svaro maltos jautie
nos, 1 %, puoduko virtų (Minu
te) ryžių, ketvirties puoduko 
smulkiai sukapoto svogūno, 
kiaušinio, kelvirtadalio šauk
štelio maltų pipirų, trupučio 
druskos. Kopūstlapius pavirinti 
keletą minučių, kad jie būtų 
elastingi. Visus kitus produktus 
sumaišyti su 3 valgomais šauk
štais pomidorų sriubos. Mišinį 
sudėti Į 8 kopūstlapius, juos 
gražiai suvynioti ir sutvirtinti 
mediniais dantų krapštukais. 
Gražiai sudėti Į puodą, užpilti 
likusia pomidorų sriuba, sanda
riai uždengti ir virti ant leng
vos ugnies apie 40 minučių, vir
šutinius vis aplaistant padažu 
Patiekti 4 asmenims.

8 Kad bulvių košė būtų 
minkštesnė ir skanesnė, reikia 
■Į'ją-Įdėti truputį pieno miltelių.

S Agrikultūros department 
tas savo . biuletenyje- -ALERT 
pranesna, J<ad spalio mėnesį

trumpai

— Aleksas bulaitis, Sūduvos 
leidyklos Kasečių klubo reika
lų vedėjas, gyv. Brooklyn, N.Y,, 
Įteikė penkinę Naujienoms 
remti per klubo atstovą
goję teisininką Praną Šulą, 
kui.

Namai, tarr.4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SAL!

N«m«l, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

spalio 1 laidoje rašo apie kainų 
kilimą ir infliaciją. Įdėtoje len- 
telėja nurodoma, . kiek kainos 
pakilo per 10 metų- Pusiau pri
vatus ligoninės kambarys 1939, 
m. kainavo $47, o dabar kainuo
ja $134, 10 galonų benzino $4-48 ginčiai, ,.a,ustra^ Amęrikiečiams
— $9.68, naujas namas $25,600 pčr metus tenka po 23.4 galonų
— $64,000, 1 ūncijo's laiškui alaus-’ ' , _
pašto ženklas 6 centai — 15 cęn-U į" Texas universitet%antro- 
tų, svarasjnaltos‘mėsos 62 een-^po]ogijos profesorius dr. V- M. 
tai $1.54. Lentelėje yra dau- Bį-yaht' nustatė, kad mada bū- 
ffl O 1 v -TV »»zvzl III’ tn Vszv-J v\n .. < e • J • J ’ A*1

'Ičiuotis pasaulyje prasidėjo tik 
" prieš 2,500. metų, o gal kiek 
•* anksčiau. Amerikoj mada bu- 
s|ėiuotis atsiradd fik-čia atvykus

— -e
tų, svaras maltos5 mėsos 62 ėen-

- i

— Gaudentijus Mališauskas 
iš Marquette Parko atsiuntė to
kį laišką: “Mielos mano Naujie-

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: - _

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

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

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

ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

— Žurn. Bronys Raila su žmo
na viešėjo pas dr. Birutę Pt- 
prockieuę New Yorke ir lankė
si kultūrinėse institucijose. |š 
čia .išvyko į Bostoną.

— Aldona Saiminir.kienė 
Hartfordo praves kalėdinių or
namentų gamybos kursus spt - 
lio 6 d. 10 vai, ryto Bostono P - 
liečiu D-jos name, skautų būk
le. Ruošia yyr. skaučių Židinys . 
Kursantus registruoja Valė Če
pienė.

— Zarasiškių Klubas malo -
nosį Girelėjau, kad jums reikia niai kviečia atsilankyti į krin- 
priremti petį. Bandysiu prireųi- tančių lapų rudeninį banketą, 

jti ir aš savo peiį su 40 dolerių, spalio 6 d-, šeštadienį, 7:30 va. 
Nors tas mano petys jau senas Vakaro', Vyčių salėje, 2455 W. 
ir lūžęs, bet prie daugumos ir 47 gat- Bus šalta ir šilta vaka 
jis turi jėgos, ir jam rasite vie- rienė, šokiams gros Markausko 
tos. O mano, seno žmogaus, orkestras. Bus gausu fantų. Bi ■ 
Naujienoms yra toks patarimas: lietūs galima užsisakyti pas Pe 
nekreipkite dėmesio į senų vii- fra Blekj įtel.: 434-.7916 arbž 
balų badymą nė į atbukusius pas platintojus bei prie kasoš 
ožio ragus — jie jums nepavo- Jaunimui įėjimas pusė kainos 
jingi. Gal dar kiek pavojinges- Kviečiame paremti Zarasiškii 
nis buvusio gusarų pulko patro- pastangas, nes Zarasiškiai re 
no vardas, bet ir jis šiuo metu mia radią, spaudą, senimą, jau 
tinka tik silkėms galvas kapoti, nimą ir kitas institucias. Klube 
o ne spaudos puslapius pėckio- nariai prašomi paaukoti fantų 
ti. Linkiu toliau eiti Grigaičio' Kviečia Klubo Valdyba 
pramintu keliu. Dėkui už auka z„, _ „ ,, ,
ir už laiška. d • LB P^kt

• apylinkės valdyba rengia RU Į
— Senas Pensininkas iš Mar- DENS BALIŲ, kuris Įvyks spa Į 

quette Parko taip rašo: “i 
jau, kaip paremti Naujienas., lių namuose, 2419 W. 43rd St 
Nutariau, kad geriausiai bus, Bus trumpa meninė programa 
jei nutrauksiu nuo -šventiniu šokiams gros K. Venckaus or 
dovanų. Siunčiu Naujienų pa-, kestras. Kviečiame lietuvišką j 
ramai $50 čeki, bet* nenoriu, 
kad apie tokį .nutarimą. sužino-. 
tų mano anūkėliai, todėl mano 
pavardės, prašau neskelbti. Taip 
pat. siunčiu $$ už Untulio knygą 
“Kodėl prarastas Vilnius?” — 
$2 už knygą, likusius pašto iš
laidoms ir Naujienų paramai,” 
Dėkui už laišką ir už specialią 
paramą bei auką! Mes tikime, 
kad anūkėliai dėl to daug, nęnu- 
kęritės, o užaugę Jie bus išdn 
dus .šavo seneliu, dar labiau 
gerbs savo senelį ir jį laikys ge
ru ' pavyzdžiu. Reiškiame nuo
širdžiu padėką, už., auką.

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public
i
į Insurance, Income Tax ,-
j 2951 W. 63rd St. Tel. 436-7873,

D Ė M.E s ro 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $106 pusmečiui automobiKo 

Liability apdraudimas pensininkami 
Kreiptis: -

A. L A V R AITIS- 
4645 So. ASHLAND AVĖ, > . 

523-8775

839-1784 arba 839-5568.
1 
I

giau produktų bei patarnavimų. 
Mažiausiai pabrango vyriški ko
stiumai: tik 18% — prieš 10 m. 
buvo $109, o dabar-$128. Iš 
maisto produ_ktu mažiausiai l>a-lk‘oi;"-st^n's“'J. Lu-oiiosT žnj- 
brango kiaušiniai:, jų tuzinas- * 
kainavo 53 Gontus, o dabttr kai-1kitokiais, .Mdais;- d4žniausiad 

trindajui. uosį, su .nosim. - Spėj a- 
ma, kad pirmąs . bučkis. įvyko 
be trinant nosis, kai'jos nusprū- 
do ir netikėtai susiglaudė lū
pos. Jis pareiškė, kad mada bu
čiuotis Į<ilo Indijoje, nes, ten 

~!500 m. prieš Kristaus giminą 
. j knygoje Kama ’Sutra.. aprašyti 

Į net., 20Q, .pasibučiavimo būdų, 
i Daugumoj valstybių ir dabar. 
Į viešai' nešibučiuojama. Kai po 
karo Japonijoj pradėta rodyti 
amerikoniški filmai, tai cenzū-

brango kiausiniaj,. jų tuzinas? n^s įšreikštavo savo jausmus

nuoia 81 centas. Pabrango tik 
53%. Labiausiai pabrango ligo
ninės: net 185%. Jas §eką« ben
zinas su 178%. :

• Nors JAV yra pagamina
ma 23- bilijęnai galonų -alaus.

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

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

IF”77 Telef. 312; 238-9787^ -• ■■ >■ -
• Nemokama* patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio 

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas: Parduoda

r- - -‘ ; - ’ ■

j ra nepraleisdavo pasibučiavimo 
i scenų.

. . ... ---- r-'rr’ ' ». •sįvaruieir corp; ■apsKaicia-me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus Icastus: i ,■* ; ,. v . . ...... v„
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- «vo* kact.JAV gimsta KuaiKis Kas 
macijas visais kelionių reikalais,^. > • ’ . > jlO ^šekundžiŲ, ;miršta žmogus

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik retais rezervuoti vietas f kas J 6 sekundžių, atvyksta nąu- fš anksto — prieš 45 -GO dienik ' “* . v 1Iš anksto — prieš 43.-60: dienų.
jas emigrantas kas 77 sekundės, 
išvyksta iš Anierikas kas 16 
minučių. • ',h. .j :<<

M. Miškinyte

Galvo- lio mėn. 6 dieną 7 vai. vak. Šau-j

visuomenę atsilankyti. Valdybe

Gausus namu naslrinkimaa 
pietvakariuose

vairi aodrauda —INSURANCE
JUTŲ NUOMAVIMAS—paren 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

Garfield Ridgs, by owner. 5 room 
>nčk Rise ranch. Recreation room, 
as heat, central air, 2 car garage, 
.iany extias. Shown by appointment.

Phone 586-2369.

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ

— Penktadieni,, spalio .5 d.
7 vai. vak., Marquette Parke 
Fieldhouse salėje Įvyks Spau
dos klubo narių mėnesinis .susi
rinkimas, kuriame bus aptart 
bėgamieji reikalai ir išrinkta 
nauja valdyba. Nariai kviečiam’ 
būtinai dalyvauti. Valdyba

• SPECIALI 20% NUOLAI
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
težehai, žiedai, gintariniai kare 
liai, auskarai ir kiti papuošala 
PERKAME sidabrines ir auks;

BUSS. OPP.‘ — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

MARQUETTE PARKE parduoda- 
aas namas ir taverna. Dėl informaci- 
ą skambinti tel. 776-4956.

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniu sklypai pard.

lietuvių" TAUTINĖSE KAPINĖ- 
j >E parduodamas dvieju kapų sklypas 
į u paminklu. Paminklas, pilko ak- 

lens. vidutinio dydžio. Vieta: LOT 
I To. 26. BLOCK 30,’ Section No. .3. 
t iaina 1968 metais - $1315.00.
[ Rašyti:

Box 234
c/6 Naujienos 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas <
♦ V T T — • . — • . . • • - ■savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa-Į 

žinti ir jas užsisakyti. ' ■ ' t
Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau

jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga. ,

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

nimo vajaus talką!

t 55 M ARU A NOREĮKTENt

2608 West 69fh St, Chicago, BL 60629 • TeL WA 5-2787 J

x kolekcijas. Mokame 
į kainas. P ATRIA, 4207 So.

ramento - prie Archer.
Tel. 247-5081 (Pr.)

aukštas
Sac MALE-FEMALEHELP WANTED

Reikia Darbininku ir Darbininkių

u
MAISTAS IŽ EUROPOS SANDELIŲ

BUSAS Į CLEVELANDĄ
Į šių' metų ALTos metinę kon 

, feernciją ir kongresą autobusą.' 
. iš Chicagos Marquette Parko

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

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimų pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas ................-......... _.................—..... -............. •-___
Adresas .................. ......... ............. .......... .... ........ .—.........................

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savų 
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___ dol.
Pavardė ir vardas . ...............—-------------------------------------------
Adresas .................... -...................................... —----------------

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

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas
2646 West 6<Hh Street-------

------Telr REpubMc-^d941

Siuntiniai j Lietuvą • 
ir kitus kraštus

P N EDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, 1IL 60632. Tel. YA 7-5988

M. š 1 M K US. ‘

■ Notary Public-
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewcod.; Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimaĮ. pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.
------------------------.ii t

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208i/2 W. 95th St 
Everg. Park, UI. 
60642, - 424:8654

State Farm Fir? and Casualty Company

■ Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

ketvirtadienį, spalio 11 d., 11 va- į 
landą vakaro ir važiuos tiesia' ■ 
į Clevelandą, į konferencijos 
vietą. !

Kas nori važiuoti ir grįžt ; 
šiuo autobusu, tai prašomas ik j 
spalio 8 d. susiskambinti vieni Į 
iš šių telefonų: 737-1286, 652: 
8168, 434-3713. Rengėjai (Pr.)j

PAYROLL CLERK
knowledge of 10 Key adding Ma
chine, Good* figure- aptitude and lite 
yping - needed by women’s _ apparel 
nanufacturer. Previous - experience 
lelpful. Location at North and

Western Avenues.
Call: 384-1200 Ext. 264 

For appointment.
(No calls on Wednesday)

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys ’ Porčiai"— Ci- 
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
- Tel. 476-5635 . ... ...

, kuris

MODEL MAKERS
Automotive Products, Motorola’s oldest division, 
seeks experienced journeymen model makers 
who will work from prints on small metal and 
plastic prototype parts- Modem 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.

Pensininku susirinkimas* i

Lietuvių Pensininkų Sąjungo * 
valdyba kviečia atvykti visu • 
narius ir norinčius Įstoti į Są 
jungą į susirinkimą š.m. spali* 1 
10 d., trečiadienį, 2 vai. popiet r 
šaulių namuose, 2417 W. 43 St į 
Bus įdomūs pranešimai, .progra ! 
ma ir dovanų dalinimas. Pra į 
soma paaukoti dovanų. Po susi , 
rikimo — vaišės.

Juozas Skeivys j

įuozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma h 
domi 250 puslapių knyga su. 
rauta autoriaus troboje.
Čikagos ir apylinkės lietuviai 
kirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vkti ir knygą pasiimti. Kitu 
gyvenantieji prašomi užsisa 
vti paštu.
Knygos kaina — 5 doleriai
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chica ffo. TL. 60629.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

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

Chicago, DI- 60629

HELP WANTED — MALI 
Darbininkę Reikia

EXPERIENCED PAINTER 
& WALL PAPER HANGER

Full time steady job
INSIDE WORK.

Good pay. - Call 478-7999
Ask for Fred s -

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

/ .

Powerful anti-iteh 
drug you can buy 

without an Rx! ,
Stop itching fast of external 

vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for pTTyjTJ bL'l *4 itching. € I 14.b%'4 Q ’3YJ >1

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
jadėti teisininko Prano šulo 
•aruošta, — teisėjo Alphons< 
Veils peržiūrėta, “Sūduvos 
ileista knyga su legališkomi- 
urnomis.

Knyga su formomis gauna 
la Naujienų administracijoje 
739 South Halsted St., Chica 
;o, ILL. 60608. Kaina $3.00, 
Pašto išlaidoms pridėti, 90c.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Immediate openings for experi
enced industrial sewing machine 
operators. Located 440 N. Wells 
1J4 Blocks from the Merchandise 
Mart. •

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

BiCOZENE — Marion kalėjime, Ill., kali
nys subadytas iki mirties.

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
' DAR KITUS SKAITYTI
DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

, — NAUJUMO*, CSĮCĄ^O I, ILL Friday, October 5, 1979




