
, įib.rary CoBgress ,‘-Gr 
» Penodfcafl DMsTon'

Washington, D. c. 20540
SU LIETUVIU LA1KRA

The Lithuanian Daily News
PubHihcd by The Lithuanian News Publishing Co., Inc.

1739 So. HalstecJ Street, Chicago, III. 60608 
HĄymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

LENKŲ OPOZICIJA SAVILAIDINĖS
SPAUDOS VEIDRODYJE

'.'St
(RL) Rytų Europoje du kraštai išsiskiria savilaidinės spaudos 

gausumu ir gyvumu: Lietuva ir Lenkija. Lenkų savilaidinės spau
dos temos ir tonas daug kur primena Lietuvą. Pavyzdžiui, lenkų 
opozicinėms grupėms labai rūpi dorovės nuosmukis, daug rašoma 
apie alkoholizmą. Darbininkų Gynimo Komiteto (KOR) biulete- 
.nyje gvildenamą Lenkija? Mokslų Akademijos studija apie alko
holizmą, paruošta prieš keletą metų, bet'neišspausdinta, nes jos 
duomenys valdžiai atrodė perdaug pesimistiški.

Pasak studijos, tarp 1970 ir ROPCO ir. Komitetas šeimai, 
1977 metų alkoholio sunaudoji- Gyvybei ir*Tautai Gintį,— jų 
irias Lenkijoje padvigubėjo, b . narių svarbiausias tikslas buvo 
1977 metais,, šalyje b.uvo milijo-. ginti pagrindines žmogaus tei- 
nas, ąlkohpljkų. Biuletenio^šya-" sės. Tai buvo ne politinės, bet 
da sutampa su-“Aušros” ir “Krų h u m a nitarinės-. organizacijos, 
nikos” tvitrirrimais ■— katastro- “Vakar”, tvirtina Moczulskis, 
fos išvengti tegalima iš esmės “užteko vieno -žodžio — NE — 
pakeitūs visuomenines ir ūkines suburti žmones po vėliava”. Ta- 
sąlygaš. . čiau, kristalizuojant pažiūras ir

Lietuvą primena ir lenkų sa-^ programas ateičiai, pastaruoju
vilaidoje spausdinami Lenkijos metu pradėjo formuotis ir poli- 
Katąlikų Bažnyčios prašymai iri tinė opozicija. Visa tai vyko ne- 
reikalavimai. Nors lenkų Baž- j natūraliomis sąlygomis, be vals- 
nyčia turi daug daugiau teisių, tybinės ir asmeninės laisvės, po-
kaip lietuvių, ir ten’skundžia
masi daugybe sunkumųir truk-' 
dymų. Su ypatingomis kliūtimis 
susiduriama “ stengiantis gauti. 
leidimus naujoms bažnyčioms 
statytų' mokyti gimnazistus bei 
studentus religijos, ąr atidalyti, 
naujas kunigų semiparijąs. Len
kų Bažnyčios pareiškimuose ne 
tik iškeliamas žmogaus teisių 

■' kfaišiaiūs*‘'bet ■ 'ir ’pabrėžiama, 
jog piliečių’•pareiga reikalauti 

., teismgbs infonpacijqs -j.-apie jų 
prasti* ir atėsrtį, religinės, lai s vės 
bei pilnutinės tautinės kultūros. 
Lenkų Bažnyčia „bes atvangos 
protestuoja prieš, katalikų paver
timą “antraeiliais, piliečiais”.

n ’ jhiatėsnės^ "kultūrinės veiklos 
galimybės ? Lenkijoje liudija 

‘KOR -biuletenyje pasirodęs pa
sikalbėjimas ,sų Bogdanų Ci-1 
vinskiu, neoficialios .švietimo 
Kursų Draugijos (TKN) atsto- 
,vu. Jis pabrėžia, kad nors per
nai kursus telankė keli šimtai 
žmonių, tų kursų įtaka iš tik
rųjų-daug didesnė. Nors jie ir 
negali atsverti oficialiosios in- 
doktrinacijos mokyklose, jų idė- 
ja nuolat plinta. Tokie kursai, 
sako Civinskis, turėtų siekti tie- 
sos vardan pačios tiesos, o ne 
lavinti dalyvius pagal dabarti
nės valstybės gaires.

Šiais akademiniais metais 
draugija planuoja mažiau pa
skaitų, bet daugiau seminarų, 
kuriuose gali dalyvauti jauni
mas. Tikimasi įsteigti tyrimo

licijai be perstojo sekant ir truk
dant. Valdžia, sako jis, siekia 
sunaikinti pačią idėją, kad len
kų visuomenė sugeba--sukurti 
nepriklausomas politines pa

jėgas.:- - -i-
- • L ; irfp -?K-i .

Maczųlskis palygina.naująsias 
politines grupes Lenkijoje su 
mozaiką,. kurion .teįstątyti. keli 
akmenėliai, ir todėl , būsimo pa
veikslo dar neįmanoma atspėti. 
Svarbiausia,-rašo jis; kad vi; 
siemš.akmenėliams? būtų teikia
ma vienoda spalvinė vertė. Nors 
Lenkijos komunistų partija vis
ką apdengė Riauriai pilka/dabar 
jau bėsilūpaiičia,-’ ‘spalva, būtų 
' klaid i n ga ’ ’ šią pilkumą uždaryti 
vienodai, kad ir. -žalia vilties 
spalva. Tai butų bandymas per
imti ųartijoš'ihdnbpOlį. Moczul
skis užbaigia savo 'studiją apie 
laisvės sąjūdžių raidą • Lenkijd- 

’ je, reikalaudamas tdlerančijos 
ir bendradarbiavimo tarp įvai
rių politinių grūpių. (Elta) ’

— Apskaičiuojama kad di
dieji bankai netolimoje ateityje 
pakels mokestį už paskolas iki 
15 nuoš.

------------- ■

'— Naujųjų ‘lėktuvų sp^aus- 
miniai motorai įrengiami virš 
sparnų.

— Japonai už dolerį pirma
dienį sumokėjo 225 jenas.

grupeles, kuriose ’ studentai ga
gėtų dirbti grynai mokslinį dar
ybą bet kuria tema.- . '.

Lenkų opozicijos požiūrį į 
-■ saver pačią ■ gvildena Leszek 

Moczulskis, žurnalo Droga (Ke
lias) redaktorius. Jis rašo, kad, 
kai buvo įsteigtos pagrindinės 
lenkų opozicinės grupės —KOR,

Spalio 10: Eulampija, Pran
ciškus, Auksė, Vėjonė, Gilvydis, 
Butautas. ,<•,

Saulė teka 6:56, leidžiasi 6:19.
.f: i ' ' ’ - J ‘ • V

Oras vėsus, gali lyti r. e -

Rosalynn Carter labai gra-i 
Žiąi priėmė Kongreso atsto
vus ir visuomenės veikėj.ųs
Baltuosiuos^ (Rūmuose po- ' 

t piežiaųs viešnagės metu.y

pasakė Kalbą, pranašaujančia atomo bombų kara

MUERAS OHIRU PRALAIMĖJO ■
s7 ŠLAMENTO RINKIMUS 3

LIBERALf PARTIJOS PREMJERAS PLANUOJA 
' IR TOLIAU VALDYTI KRAŠTĄ

.TOKIJO, Japonija; Japoni-4-,—( ---------
jos ..liberalu -partijos^ pirminin
kas Qhira labai- blogai jaučiasi 
rinkimų pralaimėjimu,: ■ bet jis 
pareiškė: kad • jis fr -toliau val
dys kraštą?. •- ' - :

,Liberalų 'partija neteko 27 
vietų parlamente, bet premjero 
vadovaujama partija vis dėlto 
yra pati gausiausioji. Parlamen
te ji turi daugiau atstovų negu 
kitos parti jos, ■ todėl -jis rengiasi 
ir toliau vadovauti vyriausybei. 
Jam būtų lengviau', jeigu jis bū
tu laimėjęs, bet 'dabar jiš' tvir
tina, kad galės valdyti Japoniją.

KOMUNISTŲ partija ' 
LAIMĖJO

. -Qh$rąi,labai? nesmagu, kad Ja* 
poniją kįOtgūpisjų,-pąrtija gavo 
tokį dideli atstovų skaičių par
lamente. Jeigu būtų' laimėję so
cialistai demokratai, tai Ohiros 
pyktis nebūtų toks didelis ir 
toks žeminantis.'Komunistai tu
rėjo tik 20 atstovų parlamente, 
o praeitą sekmadienį jie laimėjo 
dar 27 atstovus. Susidaro įspū
dis, kad komunistai tiek laimė
jo, kiek pralaimėjo Ohiros libe
ralai. Bet taip nebuvo. Pralai- 
rhėjo- kitos japonų partijos ko
munistų naudai, o liberalų pra
laimėjimas nuėjo konservatorių

’ liaudat.

Jugoslavai susirūpinę 
r - ateitimi : M

BELGRADAS,'Jugoslav! ja. — 
Jugoslavijoje vyko gana svarbi 
tarptautinė bankininkų konfe
rencija, kurioje buvo svarstomi 
įvaJMsTinahsiniai reikąlai.

Bet jugoslavams taip.pat rūpi 
ir politinė, , teisingiau — valsty-? 

-binė ateitasf.KoJ.Tito-, dar gyvas* 
tai- jis sugeba išlaikyti vahstybi- 
pę? vienyb$Xbet? kaUji® mirs, tai

BERLYNE LEONIDAS BREŽNEVAS
GRASINO ATOMO KARU

NEM^ORKE CASTRO KETURIAS VALANDAS 
K^BES APIE RUSUS KARIUS KUBOJE

WASHINGTON, D.C.— Ame
rikos karo laivai antradienio 
rytą iš pietų Amerikos bazių iš
plaukė į Karibų vandenis, — 
sako šiandien ryte paskelbtas 
oficialus laivyno .pranešimas.

Visi prisimena, kad preziden-': 
tas Carteris, negalėjęs įtikinti j 
Sovietų Sąjungos apie reikalą 
atšaukti savo karius iš Kubos, ' 
nutarė sustiprinti JAV karo jė-į

Iki šio į Amerikos kariams, esantiems 
pietų vandenyse.

Sekretorius Brown buvo nu-

Guantanamo bazėje 
labai ramu

KEY WEST, Fla. — Krašįo 
apsaugos sekretorius Harold S. 
Brown, apžiūrėjęs JAV karo 
bazes Karibų vandenyse, pareiš
kė, kad Sovietų Sąjungos atsiųs
ta brigada į Kubą jau neutrali
zuota. Havanoje esančios rusu 

nutarė susuprma Karo j e- • kaxojėgosnieko negali padaryti 
-gas. Karibų vandenyse. Į1- ■ • - ' - - ------ - —'
meto nepasakytaj kur Amerikos ! 
karo laivai plauks ir kokios bus 
jų pareigos, bet manoma, kad
dalis karo laivų sustiprins Guan- vyk?s i Guantanamo įlanką ir 
tanamo pozicijas, kiti laivai pa- kalbėjosi su atsakingais parei-

- r, Rūkštus lietus krinta 
: Vakaruose

WASHINGTON, D C. — Iki 
šio meto rūkštus-lietus krisdavo 
įšaurės-Kanadoje, keliose Rytų 
vaistiio$e ir švediioje. o šią va
sarą jis -jau pradėjo kristi Va
karų valstijose. - šią vasara iš
krito rūkštaus lietaus Kalifor
nijoje ir Colorado valstijoje. 
Tuojau buvo nustatyta, kad 
rūkštus lietus apnuodijo žuvis 
keliuose Kalifornijos ir Colora
do ežeruose.

Prieš kelis metus rūkštaus lie
taus iškrito Adirondack kalnų 
srityse. Ten lietaus rūkštis pa
kenkė ne tik žuvims, bet ir ja
vų derliui.

. Pranešimai sako, kad rūkštus 
lietus pasirodė šiaurės Japonijo
je. • keliose Europos vietose ir 
pietinėje Kanadoje. Tuo tarpu 
nėra priemonių kovai prieš 
rūkštų lietų.

— Atomo energijos komisija 
nustatė griežtesnes ir saugesnes 
taisykles atomo energijai nau
doti.

r .^Sirija kaltina 
. f Izraelio vadus
- t: - f
■DAMASCUS’* Sirija.- Sirijos- 

krašto aps? „gus ministeris 
Mustąfr,. I’las pareiškė. ’ .^<1 Iz
raelis visai be par ..ido puola 
Sirijos karo pajėjJS ir daro joms 
žalą. Sirija siekia taikos Liba
ne, to paties ji nori su savo kai
mynais. Bet jeigu Izraelis nori' 
karo su Sirija, tai tas’ karas gali 
tęsti mėnesius. Sirijos- karo jė-'’ 
gos kovojo prieš Izraelio karo- 
jėgas Golan aukštumose. Sirijos’ 
kariai tada vykusiai priešinosi 
izraelitams, jie priešinsis ir 
šiandien.

Tuo tarpu Izrael'o vadai tvir
tina, kad j e jokio karo nesie
kia. Jie nori taikos. Pirmiausia 
jie nori taikos su palestiniečiais, 
o vėliau nori taip pat suderinti 
santykius su Sirija, bet negali 
pradėti derybų.

Kosta Rika tvarkosi 
demokratiškai

— ■ Ateistų grupė norėjo už
drausti popiežiui laikyti mišias 
Washington Mall pastogėje, bet 
teismas jų prašymą atmetė.

nenumatomas kitas vadas, kuris 
galėtų vykusiai pasipriešinti So
vietu Sąjungos agentams. Tito 
vartotų policiją ar karo pajėgas 
valstybės vienybei apginti, bet 
vėliatr nebus kam užimti griež
ta poziciją visam kraštui val
dyti. Sovietų Sąjunga kelis kar
tus bandė suskaldyti Jugosla- 
jviją;’bet-Tito neleido. Tito’pa
jėgia išlaikyti ir krašto piniginį

Į vienetą. i

SAN JOSE. Kosta Rika. — Iš 
Salvadoro atbėgusieji kariai 
džiaugiasi, kad K^sta Rikoje vra 
demokratmė sar iv>'ka. kuri 
vietos gyventojams duoda dide
lę laisvę ne tik svarstyti krašto 
reikalus, bet ir informuotis apie 
visus kaimynus.

Kosta Rika uždraudė nepa
žįstamiems kariams maršuoti į 
Nikaragvą. Josios vyriausybė 
labai padėjo pačiai Nikaragvos 
vyriausybei tvarkyti savo rei
kalus. Viskas būtų kitaip pakry
pęs. jeigu Kosta Rika būtų lei
dusi komunistams naudoti savo 
teritoriją. • ‘

Kosta Rika taipgi neleido per
mesti į Nikaragvą Izraelio par-, 
duotus ginklus.

— Didžiosios aviacijos bend
rovės visame krašte ieško dar
bininkų specialistų dirbti prie 
mažesnių lėktuvų.

— Didžiausias Indiros Gandhi 
politinis priešas Jajaparkas Na- 
rajan mirė sulaukęs 76 metų.

traliuos Karibų jūros vandenis, 
vedančius į Kubos uostus ir ki
tas Karibų jūros 'pozicijas. Ma
noma, kad Amerikos karo lėk
tuvai patruliuoja jūros kelius, 
vedančius į Kubos uostus ,ir 
aerodromus.

Gromyka ir-Dobryninas tvir
tino. kad rusų kariai nesirengė 
ir nesirengia pakenkti JAV sau
gumui, bet kai‘buvo paprašyti 
pasakyti, ką jie* daro Nuboję, 
tai Sovietų Sąjungos diploma
tai nežinojo, ką atsakyti. -’ -]

BERLYNAS, Rytų Vokietija. 
—; Leonidas Brežnevas. Sovietų 
Sąjungos., aukščiausios tarybos 
prįmininkas, pirmadienį Rytų 
Berlyne pareiškė, kad kils ato
minis karas,, jeigu JAV apgink
luos šiaurės Atlanto Sąjungos. 
karo - jėgas atominiais, sviedi
niais. y , .

— Jeigu amerikiečiai atveš Į 
Vakarų Europą strateginius ato
mo ginklus, tai O
vengiamas...

Šį Brežnevo 
kartojo Sovietų 
agentūros. Oficialiai šie Brežne
vo žodžiai skaitomi Sovietų Są
jungos įspėjimu visoms Vakarų 
valstybėms. įskaitant ir Ame
riką.

Brežnevas patarė šiaurės At
lanto valstybėms pasekti Sovie
tų Sąjungos politiką su kaimy 
nais. taip ir nebus jokio naujo 
karo pavojaus.

HAVANA. Kuba.
dentas Castro pranešė Jungti
nėms Tautoms New Yorke, kad 
jis nori atvykti į Jungtines Tau
tas ir informuoti visus JT na- 
rius ąpiei'tariamą- Sovietų Są
jungos kaYo jėgų esimą Kuboje. 
Castro pareiškė, kad jis yra pasi 
ryžęs viską pasakyti, kad Jung
tines Tautos žinotų apie Sovie- 
tųjSąjungoę karių vaidmenį Ku
boje, -y, <■

Prezidentas Castro reikalauja, 
kad Jungtinės Tautos leistų 
jam kalbėti bent keturias valan
das.^ Castro apskaičiavęs, kad 
pilnam Sovietų Sąjungos karių 
vaizdui sudaryti, jam reikia kal
bėti tiek laiko.

Tokiai kalbai nori pasiruošti 
ne tik Castro, bet jis nori būti 
tikras, kad Jungtinės Tautos tos 
kalboš išklausys.

NEW YORK, N.Y. — New 
Yofkd pclWiM." patyrusi apie

gūnais. Jis išsikalbėjo su kapi
tonu Jack Fetterman, bazės ko
mendantu. JAV marinu užim
tajame 45 kvad. mylių plote yra 
pakankamai karo jėgų salon at
siųstiems rusams nuginkluoti.

Kap. Fetterman kalbėjosi su 
atvykusiais žurnalistais. Jis nu
rodė kelis galingus karo laivus, 
kurie labai lėhgyai' nugalėtų at
vežtus Sov. Sąjungos karius.

1

konfliktas neiš-

pareiškimą pa- 
Sąjungos žinių

Prezi-

Skleidžia nepagrįstus- 
gandus ;

CHICAGO, Ill. — Vienas Chi- 
cagos lietuvių radijo’ pusvalan
dis, gana dažnai skelbęs nerim
tas informacijas, pirmadienį pa
skelbė, ‘!kad VLIKo vadovybė 

, .išmetusi;uš posėdžio vieną abe
jotinos ■: organizacijos atstovą. 
Iki šio meto nepavyko išaiškin
ti, kas ir už ką galėjo išmesti 
rimtos organizacijos atstovą iš 
posėdžio. Jeigu jis rimtas, tai 
negalėjo jo išmesti, 
rimtas, tai nereikėjo jo įsileisti.

Mums praneša, kad labai daž
nai nepagrįstus gandus mėgsta- 
paskle’sti V. Gureckas. kažko
kios organizacijos “ambasado
rius" prie JAV vyriausybės. Ga
vę tikslių žinių — paskelbsime! 
Negražu gandus skleisti ir ne
dera jų kartoti.

Jeigu ne-

— Specialistai apskaičiuoja, 
kad šio mėnesio pabaigoje Illi
nois valstija gali pritrūkti ga
zolino.

— Iš Belgrado grįžęs finansų 
sekreto: i u. s Miller pareiškė, kad 
priemonės do’-f.io stabilizacijai 
dur 'c giamų pasekmių.

diktatoi aus Castro norą atvykti 
Į Jungtines Tautas ir taip ilgai 
kalbėti, pradėjo rūpintis jo ap
sauga. Kuboje Castro yra nužu
dęs daug žmonių. Tūkstančiai 
kubiečių pabėgo į Ameriką. Jie 
čia gyvena tremtinių teisėmis. 
Dauguma kubiečių gyvena Flo
ridoje. bet didokas jų skaičius 
yra New Yorke ir kituose JAV 
miestuose. Atsiras tokių, kurie 
norės keršyti žiauriam diktato
riui. JAV policija labai susirū
pinusi Castro apsauga. Kubiečių 
tarpe Castro turį daugiau prie
šų. negu bet kuris kitas dikta
torius. ’ - e- ;



MAGARYČIOS

ie -i

a

— Tai yra asmuo, kuris pil
dydamas , pajamų mokesčių 
blanką niūniuoja himną,

;\>st vudhta San g'elto'nu 
šonini, lokiu būdu Sun laiky- 
b.., visų sūnų papročio bet ku
riam stulpui.

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERLMAViaiHS

polsmika

E.; du konser
vai: New York 
ik Sun. Karta C 

rado nuosaikumą ir 
me pa\auino Sun gel. 
duiiLi. litui taip alsu-

Patriotizmo samprata

Mūsų bendradarbiauto jai ir 
tiltininkai neapkenčia patrioti
nio nusistatymo asmenų ir va
li.na juos superpatriotais. Vie
nas amerikietis klausė laikraš
čio redakcija:

Uždarė pelningą bizni

Iš Australijos pavėluotai atė
jo žinia- > Queensland pro 
vincijos Cairns miestelio valdy. 
ha išleido ]X)lvarkĮ, draudžiantį 
gyventojams laikyti šeimos gy
vuliu lepūnėlių krokodilą. 
Matote-, šm miesteliok^yyęnto
tai, noi'ėdam!?*ipritraūktL turis
tus, išeidavo s-u savo krokodi. 
lais įf=ga1XT§paši\:aikščioti. Be 
to. Cairns miestelin, iš viso pa
saulio atvykdavo -zoologijos so
dų atstovai pirkti tuos kroko., 
dims ir už juos brangiai mo
kėdavo. ' ...

Gabi virėja

Jonaitienė paskelbė laikraš 
tyje, kad ieško virėjos. Jai pati 
ko vienos atsakymai ir ji ją pa
samdė.- ' -;S-4-

Ą- Ar moki virti? kkųsi- 
nejo kandidatę Jonaitienė.’ ’ * ”

-a Moku abiem būdais, . gy
rėsi ta virėja. o ,j ■ ,

— Ką tai reiškia? - klausė šei
mininkė. Virėja atsakė:

-4- Pirmas būdas, kad svečiai 
dar' kartą norėtų ateiti, o an
trasis — kad nenorėtu . . •

Susirinkimas
uždraustas vaisius

— Kaip tu gali valgyti stei- 
ką, jei visiems pasiskelbei ve, 
getaru, iškilmingai pasižadėda
mas valgyti tik vaisius ir dar
žoves, - sakė Paulius savo drau
gui Sauliui. Saulius atsakė:

— Tai mano “uždraustas vai,
sius”. Uždraustą vaisių valgė 
Adomas rojuje ir dabar visi 
žmonės juo gardžiuojasi . .

Dvi priežastys *” > . *■

Griežtas įstaigos viršininkas 
leisdavo tarnautojams pasitei
sinti, bet reikalaudavo nurody
ti bent dvi priežastis.

— Kodėl tu neišsiuntei tam 
geram mūsų kostiumeriui laiš- 
ko su gimtadienio pasveikini' 
mu? . klausė jis. sekretorę.,Sek' 
re tore atsakė: ' • •, f-

- Ponas diręktoriaul . Tas 
mūsų gerasis klijentas vakar 
mirė ... . ; . ■ ,.;

-— O kokia yra antroji prie
žastis? .... . .

Kūmos laputės remiamas
Liūtiėnės žodis būtų lemiamas, ’ 
Bet kadangi vilkai turėjo blogą vardą, 
Tai įsakyta pasiųsti visiems žvėrims kvietimą 
Ateiti į visuotiną susirinkimą, 
Kad išklausyti vieno, kito, *
Ką gero ar blogo jie apie vilką žino.

^Balsavp visi teisingai^ .. „ :
Ir.balsus suskaitė jie teisingai, ■■ ;
Vienok prieš vilką niekas nepasisakė, ‘ 
Ir "gardas patikėtas vilkui, kaip numatė. 
Ką susirinkime avys apie jį kalbėjo?
Jps visos bę abe j o suė j o ?, .,
Deja,svilkai avis apgavo: ■.

;1 Jos kvietimo visai negavo ■> 
A- Ir > Susirinkime nebalsavo.'
r * . > ; i / . 1 ii J \ ‘ - *

Kokią tvarką neužvestum,
Bet jei sukčiui prižiūrėti ją pavestam,
Tai .jis apeiti jąją sugebės,
Ir savo tikslą suktumu laimės. i

(Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS pagal: Krylovą, 1 
217 psl,, kainą $3, gaunamos Naujienose).

i0 ' Mėgstu gilias krūtinės iš
karpas. Moters suknelė turėtų 
būti kaip spygliuotų vietųt tvo
ra: tarnauti tikslui .nesutruk- 
dant vaizdo (Elizabeth Taylor). 
Aš nusprendžiau, kad mano sū
nus jau išaugo į* vyrus, kai jis 
nustojo prasyti pinigu, o reika. 
laVd jpaskėlmU (Gene Kelly). 
IHdįaiuąią problenfį sudaro Vai
kai’ ne kad reikia dar vieną 
bumą maitinti, bet dar vienos 
burnos klausyti..Meilė viską nu
gali, tik įneš turime meilei pa
siduoti (Ciceronas). Mūsų bai
mė padaro mus išdavikais (Šek
spyras).

• Pagal Helsinkio susitari, 
mus jūs neturite būti akrobatas 
Hudini. pereiti svetimos valsty
bės sieną. Tačiau-dviems Rytų 
Vokietijos šeimbins tajp atsiti
ko:’jois šūsiu^'t^dno ir-kito
kios, medžiagoj Zibalus, pasida
rė balioną ir juo perskrido Vo
kietijos sieną su ‘‘Raudonosio. 
miš barikadomis” — stebėjimo 
bokštais, minų laukais ir vielų 
tvoromis, saugomomis jsargyr 
binįų ir šunų.s .Vakarų Vokieti
jas. Vienas/'baijęfaų specialistas 
pareiškė, kad ta kelionė prilyg
sta pervažiavimui Atlanto plau
stu. Politiniai ir kariniai stebė. 
tbjąi' sako', kad ŠALT III sutar
tyje rusai norės''apriboti balio-

*

i.

E

i z J 4

; • 'i į: . ..u.J f

— Sveikinu1 t^Vė/'.Maiki! Tu tūkstančiai pali£gėlių„' jkurftioi; 
reikia gydyti n- užlaikyti:" > 

1A- Pagaliau taip išsiplėtė vals; 
types Įsipareigojimai, kad val
džia, neturi .drąsos subalansuoti 
biudžetą,;' .Nesubalansuotas ’. Jbiū- 
džetaą ttęsiąąi ■ per. -62.j uš metus, j g^m'ybą. ■5 ~ ”

‘U.SA1 tapo:Turtingiausia, rgalin-L ‘ .. . -
'glausta, ir .labjausiąi prasiskplj- j^r^uv?s prezidento lėktuvo 
'.hifci!:',yąlslybė..<< :ri-.-.u į i;.l<jA^.^rce One, pjlojąs,,Ralph,

' O- gMyetadjy (būklė ėjth’gęrytt.j Alpeyfazzie, savo,, atsiniinimuo- 
'Pnešii Pū>nią3į:'J’>asaųlinĮ<.Karą|;s? .žurnale,.aprašo detą- 

“turė; .
j cf. vaidus. sųsen • Robert • T ąf t 
Ohio, į, xęspųblįko^iu^, Kiekviena 
kįąrĮą1;■; kai . prez. Drmnanas 
skrisdavo yįjš. sįipg valstijos, nu. 
eidavo. j-iĮrausyklą,. nuleisdavo . 
tualeto vandenį ir liepdavo pi
lotui Hsttik.'-'1M?ye¥s; bdriibarduo’ti 

i J L'• Toįtaf pasįsąkymp,' Mjaikį Ohi° val^”-
^’ėsii..girdėjęs. Gatavyrasr su ■pa-Jp^p^’ slapta bombardavimą 
'Čia šneka, gal politikieriai 7 nieku mesitare.
;tąįs jdiskųtųoja, bet tai tik tarp] žinoma, Uabari-'jls būtų suvar- 
sayįį t _ii! 'niaHni VEūrėlyjė''' J' žytas>:taršos įstatymais.- •' ; ■ '
do ^ė^š.įa'die/rnuni Impi'Naųjiėl 

■ .noV.'/ioA’ pe^gyr’verfąc šiinkmš' lai- 
skjfc? jų/ pareigūnai perdaug. įši- 
parėigčiję'' d^rbaiV — atšakorpyf 
.IjėiftĮS,' link'shi6szva‘iah'A'eiės n’ė'. 
tari,’ tada reikia, kad mės, JNau- r * c i ( ’ *>>•/- * * *»:*•■■» z ■ c' * i i *■ '
dienų .draugai, pririenitaniem sa
vo j petį/ ’nors ’ mažą’ dalelę savo 

’santaupų*1 |>asiųst]finė: Didieji 
‘bizailėi'iai'1 iAa’žb laik_r’aščru ‘here-^ 
-taiagei-a i'apmokamų garse-’ 
ninių ‘neduoda, tad libkaiiie tik ’ 

•• ’’’ , — ^a’ujiėttu1 skuitvtdjai’if 1
;a 15 dolerių. I ncija aukso ta- ,; J .rroli-um:' : 1

Įgreitesnlis-tižrinąne'-f'lAš tik 'pa- 
^ketinau^dūotii Nalijiehbins kbit-' 
Uūbiuciją, -p tb^’jau tlat*ei‘!P£ ’’ 

—. -Taip, IVėvėU&š pHsiškuln-' 
nau. Pdgalvbja?k''-į^ir- ben'f - 'kėlej 
ta svarų ’popieriaus bei rašdlo 
nusipirks.‘O-‘ifibieris kitą *s&4ail 
tę! gal būS’Ala^* silpnesnisVI' at 
:‘-Į5olerišJ 'dcųeręįis, kaip , spat- 

yį k ” i i į,.» S (. f Jį-.Xf 1 .v * • ' 1 r..* ■*

nanvrp mokx-fh- T tfll^iąj J ...j^saųlinj-..■fcaJtąPF ^ųiuaie, . apųąso
pagyre-mokyto Juozapas smots. mąn.sake, kad.. , tiip Uj orp7 nvumanoc ‘>r nacat-nk antP <1 di'< 3V U'’ «Y 'Vieną? jąutomobtlis Aeko- šimtui ; A.a« prez. irųmanas.ir pasakok apie 1914 inętais ųz popiepauę t(oną, 5 ■ i. t - •

mokėji. po'1 f4* .doleriu, o, dąbąr 
* reikią męke.ti 3/0 dpb Rasąįę 
' 100 ’ ’ sy^riT t |tavĮne * ^|!|ajt/o '15 
-' dol/ r o .Jabėr j—,; 140 s jdpĮeyių;

Daržininkas ir šuo ’ - i■ ' j’ilaiško |5ašiųntinkas, (kąįi)ayp , 

Vieno daržinmko šuo"
Į šulinį, šeimininkas, no'rėda- 
nras jį’ištrauktr,’pats‘flipo~ f su-' 
iini. 0 šuo, pamanę^-’jbg'-šer-' 
.mininkas nori jį. paskandinti, 
atsisuko Įr įkando. Daržininkas 
dejuodamas išlipo iš šulinio ir 
tarė: , 7 ’-7
. -r— Taip man ir reikia^ kaur 
skubėjau galbėti.savižudį!

Pasakėčia, apie neteisingus 
nedėkingus žmones.

(Iš Ezopo pasakėčių)

Didysis Sovietų tiksiąs

Rusijoj mokiniui buvo" liepta 
apibūdinti Ameriką. Jis-šitaip 
atsakė: ■ ' - - ; ari..-.-

r—-» Amerika" yra ; išsigimėlių 
kraštas, kur darbininkai' išhati- 
dojami turtuolių/- ‘ištvifktlšfų
kapitalistu. ' -zęOtntri

:— Puiku,C—
jas. — O dabar pasakok apie 
mūsų didžiosios Sovj’ Sąjungos 
tikslą.

— Pasivyti Ameriką. ■* -

ir

Buvęs prezidento lėktuvo

30W

>

J

cento.. Dabar, kąjr 
fSkja centų ir patari 
stęsnis' .’(iaMziu' trii
AT'zii ib :o _j-r.pl. t J. -
gesi gavęs /oę,(pgr valandą,,dą: 
bar prRšoA m ‘dčlėViu?.-1 ;Tą‘i ‘ ’bent 
lfiffikdij^?Ti^e! 7J:b :>G ?:if 
į pi :Ar f ^tri'j plyšti 

kpdėDtaip'S:rl? ',(rt
S r-’Ne, Tėvė/’atš' ifezitiau ilo-’ 
įftįczi,-:: pĮ'l/'. .xiDci;

-;Tai a^Tūu/^A^a^yįių.^Aai-' 
1S; 'Kėi NaŪjiblids; pra^j’o'. 'ėiif, 
dĮjjerfš būvd gaKngliA.''’-t^''dole
rį buvo. gąiima .nTiių?jr)<lįHne4;tjk. 
Jidęlį pluošte .popieriaus,,! bot 
’£ ‘brangiur metalų. Ųncijaj-sida,-. 
jį'o įim^d, ;doįeris; dabar?JĄ-. 

“To pat sidabro uncija kainuo-

5 l^sl 
.džiaur

■žrųęųių,;idabąr vienas. :ąutomo-: 
bilią1 tenka .šešiems! Visi geriau 
’gwen^a, lgęrįąur 'vąįgo,| daugiau 
šniąg}ų?aują., irę sąntaupų.. įipiri 
daugiau.; ją • . ■ ,=

’’•lęr-jBet, Tęye,,ąr niekas nępąr; 
’ŠKįąkp,, įjaipj ąįpiokęti,; skolas?.
1 ž* Įts . paąisąkynip,-. į

f • Jūs'esate jau pu^ąinžis, 
jei jums darbas neatrodo kaip 
žaidimas, o žaidimas tampa dar

m

i

T

^ajk^ivV^^Spieriu
>S() ir daugiau 
tinai kodėl taip 

žį. doleris savo ga 
■ štai kodėl: i*

’ Du pasauliniai 
tai kainavo’ X03
rių. Vėliau sekė Korėjo

dobilų! O ar 
ils. L ko? Kodėl 
iv'cės neteko?

v

Marių šunys vis kauks, marių šunys vis los 
aš stovės u kaip sfinksas ant kranto uolos 
ir mąstysiu kai šunys, kai bangos nui ims, 
pasakys u aš graudų pamoksią žuvims.

O laivai pro laivus vis linguos atkakliai — 
jris keliaus žemės skurdžiai ir aukso pirkliai, 
kol ; 11d- 1 iš gclnrų marių kalną pakels

; nublokš Į gelmes, tartum žiedus obels . .I

II

ar yi | e” ban<ja- vis j tolj sruvens — 
'\\€L:u prie kalno akmeny f
nąslysiu kai vėjas prieš aušra nurims, 
n=vsiu as lai\a kaina dcLesini^. į 9* e t • <

: C., is cilerascų knvgts Bl K r.YLAT’l

»

*

J5

:.. .Kąs .ąpįėj šiltą, vasarėlęmešVdjbja,
. ■: kas apie jos gėrybes uegarVoj’d;

■ "’.kai žiemą Speigai nelabijkąnkmą.
ir dar, žiūrėk; kaiką bkdįi majjjiaĮ; .< 

; <■ H lt’ j’"'' ’ . \ L *
x į Ji J> t:

Štai viena tokia baisiai šalta diena o- 1 r- ,’b ■ t :• : : •’ " ’
į pripustytą kiemą ’ ■■■■

. j. i / 'i '' >'/>•-. ’J • 1 *

išėjo karvė, kiaulė,, atlėkė-kflrvėliš’. "
4 >: ' ■ " -1 ‘i • • ‘[ ‘ * Z . . . ,

-. ; ov m: 'Ji n
.‘‘Na kur tos mielos vasaros dienelės?”
dejavo-karvė, trypdama pusnyną: 

Ž- » f w” * * ♦« i

■ ..“Kad; būdavot pievelėje'prišigaįiaj,
• paskili įsilėhdi į kvepiantį, kaĮlilyųą,;

1 ' tai, rodėš, “taip it likis amžinai —
( ' daugiau, nenori nįtkalHJ^ioUM^’

— “O man tai, bųdavo^Jfila gėrybė lieka”; 
rišsitąrė.ckarveliš: ’ oj -i ‘-ybv?-

’ 1 . 4tT- • -• Ti-i i . 4>.n .Kai .pučia?,- badavo,-švelnus pietų vėjelis,
’ kai šaulė kai tin# 'linksmai,v4

-- “ tada- mane* greiti i - ■ *-
Į oįą_i_škeiia.ir neša, aršą-—
Į^dębėsų irę bur^j krestį ^0-^

Ir miela tnalonu tada ,aug^taIAsifa^tk.. -ss.,-4
■ ir žeįn^-fžy-dinęiąrmafydi^- ~shri
i— “D aš”, -atsiliepė D^lcjl,r ^' f
“kai vasaros kaitra įsiliepsnojau
lig soties ko nutvėrus- priš'iėdif;
: niinkštą balą atsisėdu —-

; ir yėsinuoš, ’
ir dabinučfe’” ‘

• Įvairių kraštų ’ Į erdvę’ pa- 
| leištų! satelitų ir laboratorijų da- 
s-2yš beveik kasdiefr^'krinta‘ Že

mėn. sjNbrth American5" Defense 
Command teigia, kad Taketb

, ii .

gabalai jau kelinti metai krinta. 
. Į LOGO objektui nukrito, dar liko 

.4,-600 erdvėje! 1370 metais po 150 
: -svarų jgabafeij-Spyietų paleisti i 

erdves, nukri to. Šansas, Oklahiw 
; ma ir įTexas, valstijose. ., - ., .

• DaugeMs
gal sa\-o prįgimtąi>vkli4^įgi Ebę? 

i ją T. ‘
, S. Pašilytė

b 11

‘Getai ’šėkai, TtRfe1 ;niėĮ: 
$į:aš ir gerieji škaitjgbjai.'G?!

' ’kaip prašo ‘ ąpžvalgi - 
Stoikas,, nesudėsim,' i re t ■ būndy- 

sudėti *24 tūkstančius, -dėl 
Who lūkštafrčio NAhjiehos’ -ni- 
&ius'/ Bet jei nuotaika Būt gė- 

gal sudėsim ir dąilgiau. Bu- 
igcriii sudėti dilt^ati hėgu 
Hal Lad vieiią Idti’ papIH 

mašinėlę gilėtų mlĮiįiirkti. VAi 
bštųhgėrai^ " ' 1 ’ z1

Dabar aš, sekdaniaš tai$; 
$feiki, siunčiu Xa'ttjienorns ^^

karri Ameri- 
bi ijonu dole- 

karas, 
abu daug 

iščiulpė. 
Kongre- 

pas-
vėt sumažino 

te', atsirado

ioJ^fAi Amerikos iždui
K
sas visifems karinu'ojani
'IvtėtIjonusu. kas•$* £

pas

A'kjhci zmas

Va šuvo; universiteto profe. 
-.orius • sociclclgas klausia slu- 
I n‘.ą:

— K-s yra alkoholizmas?
lai pereinamasis laikas 

Arp KČciidfzmb ir^ komunizmo, 
atsako studentas.

Z# 
žadintuvą. Algiukas 

j'dni sliMėf '■ 5 r, ’

žuvies, nes ten gyvena žmones 
kitam ,j$s'Tš^aud^r"!.;P y "

; vai-
- gavo leidi- 
mašinos nc-

AĮ^yik^s Jankė* nisšinos 
raviTno in.)k;’ ’ ‘ " 
na vairmdi, 

pirko.
i; > pTKodfiy: 1tH jAjfeulL- neperki 

uašinos? — klausė jį draugas. 
\(giūkas atsakė:

Tu nori, k, d ūš viiravimo 
eidimi prarasčiau? Dabar jį 
tinku gauti.

Log ška istada
f 4 

išvažiavo miškcrioli* Tėvas * iš 
kartu su Algiuku. Jis nepagavo 
-uvų. lik meškere iš 

x5* kavos
traukė se- 

puodą ir visiškai su

_.-a

. v Gūtiri J .
I

GrciUi Ju būs^Į.fJįįlT ^\l-i 
ęaftv.;. Sakylii koįiią ^duvaiią >’ no 
{Hunt savo gimtadibnihi? 
ilatsė tėvelis. Aldutė ja Jį $s£(

I2* rtorėčfaif*lvi’leiyivi
■ —KeMel <lvi ?
*5” f Mamytę Ju. -jęi

lišpihlai ‘tik to’, ką' p i- 
žshii • v
Ky.’ į '*
Į ■ MoįkįJ ini n k ‘j? jvųka*hs : • •
f'-.;Į .uk *_ . _

. AT*jmntįkĮiik ad. Um- 
ji _t. Vartyti-mllijb-

f/Ji
M

48? « 
ni: r

I $4 jjū s <• s; i ‘ ęjal Kijįsėki imi -
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Detroito naujienos
A. L. Tautinės S-gos Detroi. šimtų metų, minėjimas, Detro-j 

to Skyrius rengia skyriaus veik- ite, įvyks spalių 14 dieną. Prasi- > 
;los 30 metų sukakties paminė- dės su pamaldomis Dievo Ap-1 
jimą. Pradžia 12 vai. 30 min. vaizdos Parapijos bažnyčioje 

Programoje: atidarymas, 10:30 vai. Organizacijos kvie-
.himnas, invokacija, mirusiųjų ėiamos daly'vauti su vėliavo- 
prisiminimas, skyriaus veiklos mis. Ruošia LB- Apylinkės Val- 
'pranešimas, A. L- Tautinės Są- dyba. 
jungos vicepirm. Br. Dūdos žo-j 
dis ir aktuali rašytojo Vytauto! 

^Alanto paskaita — “Žvilgsnis į! 
lietuvišką nacionalizmą”. Beni-5 
inę dalį atliks pakviestos Toron-1 
to Gintaro ansamblio daininin-1 
kės su akordionistu, 
jamos Giedrės Paulionienės.

Toronto Ansamblis 
jas
Įjojamas Toronto Skautų Tun. i spausdintą Los Angeles šv. Ka
lų. Dainininkės sėkmingai kon-jzimiero parapijos Lietuvių Ži- 
certavo daugebyje vietų.
.maloniai laukiamos ir Detroite. į

Trecioji. šventės dalis-pietūs ros valios lietuviams, kad š
— o jų metu sveikinimai.
j Tautinės Sąjungos Detroito sideda spalio 15 dieną ir baigsis 
Sk. Valdyba maloniai kviečia lapkričio 18 dieną kartu su LA 

apylinkės lietuvių Balf’o kuopos 35«rių melų iškil- 
ir visus mingu minėjimu. Kaip praeity- 
skyriausi je, taip ir- šiais metais būkite 
A.L.,T.S;- jautrūs savo broliui, esančiam 

įvargę. Be to, pranešame, kad 
[lapkričio 17 ir 18 dd.. kartu su 

. L.A. Balf’o skyriaus 35-rių me-
į tų minėjimu, Los Angeles Įvyk- 

a gta visos Amerikos Balf’o 
pyko rugsėjo 30, d- šaulių sto-! rektorių suvažiavimas, 
vykioje 
česterio
ryte, Oras buvo nepaprastai: vaj, parapijos salėje, suvažia. 
gražus, .nors ir vėlyvas ruduo. ivjmo atidarymas ir darbo po-

- Medžių "lapų Špal vūo'tumas ap-j sėdžiai.
linkojė sudarė gražius vaizdus, 
suteikdamas isvykautojams 
džiaugsmo. Vaišinomės Susivie
nijimo sesių - Elzbietos Jodins- 

' kienė ir Agotos Brazaitienės 
skaniai pagamintu maistu. Su
sivienijimo broliai — Bronius 
Burba ir Antanas Bajercius pa. 
girdė gaivinančiais gėrimais. 
Nors publikos ir nebuvo gausu,{ 
Let laiką praleidome geroje} 
nuotaikoje. Buvo ir kitų paįvai
rinimų. Prie laimės stalo buvo 
ir laimingųjų.

IT’S AMAZING!

v/AS DEATH

‘ nac>ng ■'Tme ęPifn-V AMERICAN 

DJCUA^S, Wo
AS SAC^EŪ.HUE pEMAOy Peg'

MurroN p/ss'

• N PORTS OF MAMCrtURiĄ.gRlDES ABF 
COMPFU.ED TO VJFAR ĮgON SriOES , PG< 
tpf first six months cfhweir -— 
MARRIAGE, Go Tiėz VvOnT *

' WAHOFR AVJAry FROT-.

ENEtasy 
VAUJE OF ONE SuCE 
DF BSEAO rs. 
sufficient "k? Enable 

Ą PESSDts To 
walk a MILE'

of . /į 
CccAiueal. /AJSfCrS PRtxxxr n 
Kch. rep OyE- fbegvjejjtl'/ cjseo 
•m Color op TtiCMūsų spaudoje

Spalis yra Bendrojo Ameri- 
vadovau-*kos Lietuvių Fondo' piniginio 

j vajaus menuo. Los Angeles 
Ginta- BALFo skvriaus valdvba išlei. 

įsteigtas 1955 m. Jis glo- (|0 tuo reikalų atsišaukimą, iš-

Josjnių biuletenyje:
“šiuo pranešame visiems ge-
------ . šių

metų Balf’o piniginis vajus pra-

'Detroitu ir 
organizacijų atstovus

.lietuvius dalyvauti -
šventėje. Rengėjai
;gos Detroito Skyrius

Susivienijimo išvyka
Į gamtą. . •

Z Susivienijimo 352 kp^i^jyl

Rašo VIKTORAS GALECKASMANO KELIONIŲ ODISĖJA
(Tęsinys)

nigų mesti į vandeni, o jie pa- šalčio, pradėjome prakaituoti 
nerdavo ir vandenyje pagauda- nm> karščio. Privažiavome Men- 
vo. o kiti siūlė pirkti visokių dUzos miestą, o iš ten jau kitu 
niekniekių. Buvo siūloma pirkti į traukiniu važiavome per pam- 

medžių,

Išrašyti du lėktuvo biblielus, 
ikad parodytų konsului, o gavus 
į vizą, jam grąžintume, o kelio- 
: nei bilietą galėsime pirkt laive.
Amerigo Vespuęcy laisvas tu
rėjo atplaukti j Bonaventūros

r pasidariusi garsi toje kur atvažiavęs, nei kur važiuo- uos^ už 40 dienų.. Tik reikėjo 
buvo’nie nelygūs, tai- gauti Chilės ir Argentinos tran-

r sumažinta žmogaus galva. Į pas, kur nematyti nei 
Vienas keleivis susiderėjo ir nu-j nei namų — t.k laukai, 
pirko, o vėliau visi ją 
jome, apčiupinėjeme. 
tai buvo moters galva 
pražilusiais plaukais 

'kumščio didumi. Sako, 
Pei u indėną; žino pasia 
sumažinti žmogaus galva. Žiū- 

. rint į tokį suvenyrą, net šiurpu
lys per kūną perbėgo.

Valparaiso uoste, Chilėje su
tiko mus šaunus Chilės grana-‘ 
dierių orkestras.su maršais. Jau 
iš karto buvo galima matyti, 
kad šalis aukštesnio kultūrinio 
lygio. Ten vieną naktį pernakvo
ję viešbutyje, rytą nuvažiavo
me į gelež. stotį, nusipirkom 
antros klasės bilietus ir neužil
go transandinis traukinys pra
dėjo riedėti Argentinos link. Už 
kelių valandų traukinys pradė
jo lipti i Andų kalnus, o kar
tais lįsdamas tuneliu, iš jo iš
lindęs ėjo kalno šonu, kad pa
žiūrėjus pro langą Į prarają, net 
ga^va imdavo svaigti ir širdis 
pykti pagalvojus, kas būtų, jei 
traukinys nuvirstų nuo tos sie
nos. Kalnų viršūnėmis eina Chi
lės ir Argentinos siena. Ten yra 
amžina žiema- Traukinyje mui
tinės valdininkai buvo gana 
mandagūs, patikrino dokumen
tus i pamatė, kad mano pase 
Įrašyta tik 10 dienų pabūti Ar
gentinoje, tai nusijuokęs para
šė 30 dienų, o grąžindamas pa
są dar akim pamerkė sakyda
mas, kad, jei nc'rėsiąs, galėsiąs 
išbūti ir 30 melų.

Argentinoje visur matėsi pri- 
rašvta net ant akmenų: “Viva 
Peron, Viva Evita”-Mūsų trau
kinys iš kalnų pagaliau išėjo Į 

nuo

apžiūra-j ganėsi r.
Tikrai,!vėjo veji 

su kiek'puinpuci 
ir tik Į kelionės 
kad tik , Aire-. ?<<

ig_oėių Landos, ir sto
riai m.ilūmii vandeniui 
i. Taip per 20 va andų 
atvažiavome i Buenos- 
eieiigva kovo ir ten įsi

kurti, tačiau buvau laimingas, 
kad pasiekiau u.sibrėžtą tikslą.

Tai maždaug tokia pilko' žmo
gaus kelionių odisėja, kuria ir 
norėjau pasidalinti su Naujienų 
skaitytojais. Ten pagyvenęs 15 
metų ir gerokai apsenęs tik 1965 
metais pasiekiau šią laisvės ša
lį JAV, kuri liks mano liku
sio gyvenimo ramybės uostas.

Rė kia pabrėžti, kad Argenti
nos buvęs prez. Peronas su kieta 
ranka krašto ekonomini gyveni
mą buvo pastatęs gana aukšta
me lygyje. Tačiau jį kariuome
nei nuvertus, prasidėjo revoliu
cijos. sukilimai, žudynės, kraš
tas ekonominiai nusmuko ir be
paliko tik mizerija iki šiai die
nai. Nors ir čia JAV yra daug 
blogybių, tačiau žmogui gyventi 
ir kvėpuoti — Amerika yra ge
riausias kraštas pasaulyje.

(Pabaiga)
Taip ir 

apylinkėje “daktarė”. Nuo pa
prastų negalavimų gydydavusi 
vaistais, o kam reikėjo operąci- 

. jos, siųsdavo į Bogitos ligoninę 
'ir taip”užsidirbo nemažai auk- 
sd. Girdėjau, kad dabar emi
gravę į Ameriką ir ramiai gy
vena, rodos, Bostone. Tai buvo 
pirmas žmogus, su kuriuo ga
lėjau pasikalbėti apie Kolumbi
jos gyveninio sąlygas, o šiaip 

as ' niekas nekreipė dėmesio, nei iš 
iš, . -

di-

Pilėnai”, netoli«-Man-l Suvažiavimui numatoma 
miesteiįo. Prasidėjo j tvarka: lapkričio 17 dieną, 10:30;

zito vizas- Savijauta ir ūpas pa
kilo. kad kliūtys atro'dė nuga
lėtos. Kitą dieną toks geras ku
nigėlis, vardu Kaziukas, nuvedė 
Į Urugvajaus konsulatą, padėjo 
užpildyti visokias blankas, pri
davėme reikalingus dokumen
tus, ir už kelių' dienų gavau

. f .
į Išvykoje buvo švenčiamos 
iMykolų ir Mikalinų vardinės.} 
’Taip, ir praėjo visa išvyka links
imoje nuotaikoje.

' AhjL Sukauskas
❖ Lt^{c--u* - • .

Vilniaus Universiteto 
u minėjimas .

Tos pačios dienos vakare pa
rapijos salėje SUKAKTUVINIS 
BALIUS. Auka: 12.50 dol- 
menini. Stalus ušsisakyti 
anksto pas valdybos narius.

Lapričio 18 dieną, 10:30 vai. šiai mes jiems padėkosime, bei 
šv. Mišios už visus mirusius! pagerbsime, jei ir. toliau, tęsiu- 
Balf’o darbuotojus ir aukoto'-;me Balf’o veiklos darbą, 

‘jus. Į
i Tą pačią dieną 12 vai. para.! 
{pijos salėje iškilmingas pami-i 
nėjimo aktas, sveikinimai ir 
meninė programa.

Lietuvi, kai Los Angeles Bal
f’o skyrius pradėjo veikti, tu: 
dar buvai tremtinių lageryje, 
kur su nekantrumu laukei Bal- J 
f’o materialinės ir moralinės 
paramo's. Todėl šiandie, minint 
šio skyriaus 35-riu metu sukak, 
tį, atėjo laikas tuos mūsų ge-| 
radarius pagerbti ir jiems pade-• 
koti. Todėl tam reikalui ir ren-i

nes
I vargai ir bėdos, spaudžiančios 
i lietuvio pečius, nesibaigė. To- 
Į dėl visi uoliai ir gausiai auko
kite Balf’ui šio jubiliejinio va
jaus metu.’1-

K. Petrok aitis

KNOW YOUR HEART

r amtv

jĄotacjd-Anū-ęąs.

ja. Kągi
nebuvo nė kalbos: vargais dali
nomės tik su ponia Žigiene. Pa
kvietėme ją kukliems mūsų 
Velykų pusryčiams, kuriuose 
valgėme trise. Zhlona ant medi
nio ■ margarino buvo ištroškinu-, 
si kipūstą su mandijoka, sumu
šėm ir po kiaušinį- Po pusryčių
bandžiau užtraukti “Linksmai P1 an^m?> kad dokumentai pa- 
diena nušvito-jau”, tačiau bal-i™ošti’ Sjd'ma juos atsiimti, 
sas visiems gerklėje užspringo, ^avau C u ės ir Argentinos 
o moterys net ašaroti pradėjo.!-ranzit0 vizas." ir laimingi lau- 
Jautėme, kad tai ne dėl menko] Jėme lšv>'kin.10' d.ienos- Ki,i.s?- 
valgio, bet deltoj kad neradome 
lietuviškos širdies svetimoje ša
lyje. Visi užsidarę Siauruose ra
teliuose-

Rytojaus dieną pradėjau rū
pintis savo užsibrėžtuoju tiks
lu — kaip. nors greičiau iš čia. 
ištrūkti. Nors daug kas sakė,' 
kad bus sunku, bet šu kunigu 
Salduku buvom susitarę vykti 
į Argentinos konstilatą. Taip ir 
padarėme, liet visos pastangos 
buvo veltui: apie emigraciją 
nebūvi nė kalbos, nes pirma rei
kėjo susitvarkyti popierius Ko
lumbijos registracijos' Įstaigų-

Gavau Chilės ir Argentinos

bėjosi, o kiti gal ir pavydėjo, lygumas. Vietoje drebėti 
kad mums pavyko taip vyku- ______________ 
šiai iš Kolumbijos išvažiuoti. _, / ________
Nors faktiškai kraštas turi daug 
galimybių, yra turtingas mine
ralais, bet dar vis atsilikęs nuo 
civilizacijos ir kultūros. Ir taip, 
-atėjus išvažiavimo dienai, tais 
pačiais keliais atvykome į Bo
naventūros < uostą. Mūsų laivo 
karte rodė Bonaventūra — Val
paraiso Chili. O iš ten per Andų 

■kalnus turėjome vykti į pietus.

.--.Labai buvo Įdimi kelionė lai- 
:vii' į Chile. Kuomet laivas sus
ėtojo Peru uostė, tai prisyrę vai-

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 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 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

Vilniaus Universiteto keturių giamas šis minėjimas. Geriau-

Z

TRYS NAUDINGOS
KNYGOS

i
3

$6.00
f

o.NAUJIENOS
1739 K Halsted St, Chicago, IL 60608

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin* has extra strength, by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headache tablet And more pain reliever than any 
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. $ tablet. Gives you safety you

Like afi lading headache expect with extra strength you 
tablets, Anacin starts with a want Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. III.Į.I Į A KISS !» THS DARK. nSUUIhl Ir Intymiu DavtyK, 

tpraijįjud, paimu ii gyrenlmo. Lengva* atUlua. gyva kalba. sraUai ižMm 
100 pal. Kaina S2J0.

Dr. Jwaa d. Kančlm, HISTORY OF LITHUANIA. LJMnvaa iatortie* 
; entranka ano pat lenujtj amtlfi Iki pokario «etę. Vidutinio formato. L4J 

mL, kainuoja 19.00.
Dr. J<mM B. Rw*£hn, VYTAUTAS THI G RI AT. Iitorlmai DLK V? 

tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvoa valiryoea ir jo* climynu u»toriji 
111 pal. Kalne SS.OO. Kietai* rlrtellali S4.00.

Dauguma Ha knygų yn tinkamoi dovano* ivairionaia progotuii. 
Utaa knygų gaunu UigytJ atailankiua į Naujienų arba atatuntua 
pinigine perlaida

KAUumMCML cmką»9 ij W* W«dn«da£» Qttcbw IQ, IQli
- - - — “ *■ -

je.lTuomet p'asiteiravom, ar-ne-|Migalai laiveliais vieni prašė pi- 
būtų galima gauti vizą kaip tu
ristui. Tarnautojas paaiškino, 
kad būtų galima, tik reikėtų už
dėti2.000 dol. užstato ir turėti 
lėktuvo bilietą Į abu galus. Są
lygos man buvo visai neįmano
mos. Tada pradėjau tuo reikalų 
teirautis kituose konsulatuose.

Padėjo’ ir p. Sirutis, Aviancos 
savininkas. Jis sužinojo, kad 
Urugvajaus konsulas tokių di- 
delelių reikalavimų nestato, čia 
tik reikėjo turėti lėktuvo bilie
tą j abu galus. Tuo reikalu kaip 
tik padėjo p. Sirutis. Prižadėjo

HELP YOUR HEART FUND

HELP YOUR HEART Turime po kelias
RETAS KNYGAS

— 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 ........
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

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

ITS* Beith fiiirted Street. Chlea«t«. th. **<•♦

D R. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
* ‘K

NAUJIENOS* GAL f A.a GAUTI NEPAPRASTAI IDOMIUJ lYDYTO- 
JO, VI SUOME N ES VII KIJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUI

Dr. A. J. Ovuen — MINTYS IR DARBAI, 2S» pel., UeėiA&&n* 1MB 
toetu Įvykto*. Jablonakie Ir Totoraičio tiunu dienu fr 
rtptahų. .________ ___________

Or. A. J. — DANTYS, Jo prletiflr*. rreikata Ir tro*»
rlrMUlA, M.00 dabar tik____ _____

KlnJtktal, rtnMllala tik ________________________
_ aukšta kultūra — Mauko* txoNH

ErUooA* r* Aurom lrpOdti>t. Dabar tik

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVĄ LIETUVI
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ $10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis. 

Minkšti viršeliai___

Minkšti viršeliai

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Cekj reikia išrašyti:

$10.00

...... $15.0o

______ $10.00

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

Pridėti dolerj pašto išlaidom®.

orkestras.su
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eitą savaitę jie pradėjo Pulti Dr. Kazį BobelĮ. Atrodo,
|kad jie bandė palenkti Dr. BobelĮ mažos grupelės pu
sėn, bet jis, visą laiką dirbdamas naudingą ir tiesų dar
bą, nepanoro krypti iš kelio Į takelį.

Šmeižėjai nenurodo padarytų klaidų, nežinojo su
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bet reikalauja, kad Dr. Bobelis pasitrauktų iš visuo
meninės veiklos... Jie bijo jo kalbos, kurią jis turės pa
sakyti Lietuvių Kongrese Clevelande. Jie, matyt, no-
rėjo išsiderėti specialias privilegijas ir lengvatas, ku
rių Dr. Bobelis, nepasitaręs su kitomis organizacijo
mis, mažai grupelei nenorėjo duoti.

Prieš kelis mėnesius lietuvių laisvės priešai jau 
paskleidė eilbes šmeižtų prieš Dr. BobelĮ, o dabar ir vėl 
kartoja jį išniekinti tais pačiais metodais. Jie negali 
Įsivaizduoti Dr. Bobelį, kongrese keliantį nedidelės gru 
pelės užmojus padiktuoti lietuvių vienybei ir kalbėti 
jiems kitų lietuvių organizacijų vardu. Jie gali 
kalbėti savo vardu, bet iki jos neturi teisės uždrausti 
Dr. Bobeliui kalbėti tų organizacijų vardu, kurios jį

I

JONAS TRIČYS Laivai pajūryje

• NAUJIENŲ ražtinė atdara Wadi**, išskyrus sekmadienius,
> 2 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 11 yiL
c ■ —————

; Neleisime ardyti vieningos veiklos « «
: Didelė Amerikos lietuvių dauguma ruošiasi Lietu

vių Kongresui. Jis Įvyks šios savaitės pabaigoje: šešta- 
TL-, dieni ir sekmadienį, Clevelande. Penktadieni tame pa

čiame hotelyje Įvyks ALTo metinė konferencija.
Kaip konferenciją, taip ir Lietuvių Kongresą. orga

nizuoja ALTas, vadovaujamas pirmininko Dr. Kazio- 
Šidlausko. Pačiame. Clevelande šios ALTo konferenci
jos ir Lietuvių Kongreso paruošiamuosius darbus ruo
šia. inž.-Algirdas Pautienius, Cleveland©. ALTo tarybos 
pirmininkas, Cleveland© ' organizacijos atstovų pa

dedamas. . . ■
t Mėtinis ALTo kongresas, reikia manyti, praeis nor

maliai, kaip kiekvienais metais, pagal iš anksto aptar
tą ir paruoštą tvarką. Taip pat visiems žinoma, kad'Lie
tuvių Kongrese pagrindinę kalbą pasakys Dr. Kazys 
Bobelis, VLIKo pirmininkas. Jis devynius metus, vado
vavo ALTui, Pats organizavo Lietuviu Kongresą, o da
bar vadovauja Vyriausiam Lietuvių Išlaisvinimo Ko—j 
mitetui-, perkėlė VLIKo informacijų;' centrą Į. Washing-' 
toną ir’ vykusiai "vadovauja -vieningoms -lietuvių pas
tangoms padėti--rusų pavergtiems lietuviams išsilais
vinti iš sovietinės-vergijos. Visos lietuvių organizacijos 
pasitiki.Dr. Bobeliui. Žino jo energiją ir sumanumą, pa
jėgia aukotis lietuvių laisvės kovai. Dr. Bobelis mokėjo 
Įtikinti Amerikos organizacijų veikėjus padėti Į - šalį 
menkaverčius tarpusavius nesusipratimus ir sujungti 
visų jėgas vienam ir svarbiausiam darbui—kovai prieš 
okupantą.

Šiandien neturime kito. Amerikos lietuvių veikėjo, 
kuris sugebėtų taip glaudžiai apjungti_yisas Amerikos 
lietuvių draugijas ir didžiausias organizacijas, kaip* tai 
padarė Dr. Bobelis, 'į-

Nedidelė lietuvių grupelė, nepažįstanti politinių 
sąlygų Amerikoje, yra pasiryžusi primesti Amerikos 
lietuviams savo valią. Jie nepajėgia Įtikinti Amerikos 
lietuvių daugumos rimtais argumentais, ’ bet grie- 

. biasi Įmaišyti j šantažą. Pradžioje jie bandė apšmeižti 
paskiras lietuvių organizacijas, bet dabar pradėjo 
šmeižti Įtakingesnius Amerikos lietuvių veikėjus. Pra

pažįsta, juo pasitiki ir pakvietė pasakyti pagrindinę 
kalbą Lietuvių Kongresui.

Ne lietuviškos ir ne amerikietiškos politikos šali
ninkai, neturėdami nė vienos didesnės Amerikos lietu
vių organizacios,, bando kalbėti ne tik savo, bet ir Ka
nados lietuvių vardu. Jie kalba lietuvių vardu, nors ne
turi lietuvių Įgaliojimų. Nepažindami demokratinės 
Amerikos santvarkos, neįsiregistravę valstijos įstaigo- 
se, jie nori primesti organizuotiems lietuviams savo 
politinius planus ir primesti lietuviams naujus paliti- 
nius vadus.

Dalis Amerikos lietuvių katalikų spaudos veikėją 
kažkokiu nesuprantamu būdu pateko į nelietuvių ran
kas. Jie mano, kad galės tą spaudą naudoti lietuviams 
mulkinti.

. Taip nebus. Už skelbiamus spaudoj šmeižtus, šmei
žikus galima traukti atsakomybėn. 3

Žinome, kad šmeižtai prieš Bobelį yra išgalvoti.- 
Šmeižto priemonės yra — nekultūringų asmenų dar
bas. Nekultūringi asmenys griebiasi šmeižtų, kai netu-: 
ri argumentų.

Skaitytojas pasisako dėl tilpusių “Naujie-
: 'j

inose” V. K. atsakymų “Aušrai”

(Tęsihys)

Gal V.K. ir randa čia situaci
jų panašumą. Tiesa, Lietuva ne
skelbė karo Lenkijai, bet Vil
niaus krašto niekada neatsiža
dėjo, savo reikalavimus palaikė 
ir gynė diplomatiniais, keliais ir 
net neturėjo diplomatinių san
tykių su Lenkija. Niekad ne
sprendė kitų tautų likimo ir jų 
neskirstė į interesų ar įtakų zo
nas. Kažin ar panašiai elgėsi ir 
vakariečiai sutartyse su Sov. 
Sąjunga? V.K. to neaiškina. Be 
to, “Aušra” ir nesako, kad va
kariečiai turėjo paskelbti karą 
Sov. Sąjungai, kad išlaisvinus 
pavergtas tautas. “Aušra’ tei
gia, kad vakariečiai nepareika-i 
lavo ir nereikalauja, kad Sov. pardavimu,

Sąjunga pasitrauktų iš?okupuo- 
tu kraštu. - .

V.K. sutinka: “Be -abejonės, 
vakariečiai, tiek karo meto ei-j 
goję, tiek ■

V.K. šito nepaaiškina ir neįro
do, kad taip nėra buvę. O tai 
yra esminis skirtumas. Bet 
V.K. prašo, kad jo mintys būtų 
eterio bangomis perduotos “mū
sų broliams ir seserims okup. 
Lietuvoje, kad išblaškius jų ap
maudą. .

Gal tai per toli siekiančios 
V.K. pretenzijos, bet jei taip bū
tų padaryta, tai tokie V.K. iš
vedžiojimai tikrai sukeltų ap
maudą tenai.

Tęsdamas savo atsakymus 
“Aušrai”, V.K. cituoja iš “Auš
ros” straipsnio: “Triukšmaš ke
liamas dėl Pietų Afrikos, dėl Ro- 
dezijos... Kodėl tylima dėl di
džių neteisybių, kurias rusai 
komunistai daro daugeliui tau
tų jau tiek metų? Ar ne to
dėl kad tos tautos Vakarų par
duotos?”

Čia V.K., kaip jis sako, grįžta 
į Lietuvos praeitį ir nurodo, kad 
ir Lietuva buvo geruose santy
kiuose su Sov. Sąjunga, siekusi 
jos paramos prieš Lenkiją ir to 
laiko užs. reik, ministėris arkiv. 
Reinys net kėlęs draugystės tau-

I res su užsienio reikalų komisa- 
j ru čičerinu. Esą lygiai pana

šioje padėtyje buvo atsidūrusios 
ir Vakarų demokratijos.

Pagrįsti ar nepagrįsti “Auš- Į
ros” pasisakymai, klausimas vieta. Dėl tų sutarčių savo lai
pintus ir komplikuotas. V.K. va- *’ ku buvo daug rašyta Įvairioj 
dina juos kaltinimais, bet, ma-.spaudoj. Jei VK. žino, kaip ten

A tai ir būtų ge-

“Aušrai”: “MatytL-'vięn Vaka
riečių padarytas klaidas, kurios 
buvo ir liko labai 'skaudžios pa
liestoms tautoms, o .nematyti 
Vakarų demdkratijų laimėjimų, 
įrodytų “Aušros” pažiūrų siau
rumą ir jos nacionalistinį nusi-

mo, keiksmais, šmeižtais ir ap-, 
gaulingomis ašaromis nesulauks 
Vakarų pagalbos, net užuojau
tos jos kančioms”.

Ar kas turi atsakyti ir kas 
prieš “Aušros” V.K. vadinamus 
kaltinimus, nedera spręsti net ir
komentatoriui V.K. Sunku sup- statymą”, 
rasti, kaip V.K leidžia sau rei
kalauti iš pavergtos tautos ko
kių tai įrodymų, kad ji verta 
būti demokratinių tautų šeimo
je, t.y., būti laisva. Ar V.K. įro
dė, kad pavergta tauta yra anti
demokratinio nusistatymo, kad 
naudoja keiksmus, šmeižtus ir 
apgaulingas ašaras. Ar V.K. nu
sivokia, kad tokie šiurkštūs, pik
ti ir nepagrįsti jo pasisakymai 
kelia skaitytojų apmaudą ir 
pasipiktinimą. Savo komentarus 
V.K. galėjo duoti ir be tokių la
bai jau nevykusių išsireiškimų, 
o jų yra ir daugiau.

Savo ’ “P a s k utinis atsakas 
. ‘Aušrai’ ”• V.K., be kitų išve
džiojimų, ten dar rašo: “Tegu 
“Aušra” nemano, kad mes’ čia 
nežinome,- kas įvyko Teherane. 
Jaltoje ir Potsdame ir kokiu 
būdu Pabąltis, kaip ir visa Ry
tų Europą, buvo “parduota” 
“bolševikams”,* •

Manding čia ir yra skaudžioji

vakaneciai, tiek karo-meto ---- j-

’J; pokariniame laiko-' tomai, pats nesitikėdamas, kad J buvo “parduota”, 
tarpyje yra padarę daug klaidų, savo išvedžiojimais ir nevyku- riausias atsakas “Aušrai” taspa- 
kaip. pvz.. Vietnamo ar KubosĮ§jais palyginimais būtų tuos f slaptis atskleidus, nes “Aušrą” 
atveju

slaptis atskleidus, nes “’Aušra”
kaltinimus sugriovęs, piktai bai-' ir rašo, jog prileidžia, kad toks

Politinės veiklos reikšmė išeivijoje
BIRUTĖ KEMEŽA1TĖ •

(Tęsinys)

Pradėjo agituoti lietuvių visuomenę, kad Va
sario 16 d. minėjimuose neaukotų ALT’ai, bet pi
nigus mestų į LB-nės žmonių pakištų kepurę, ma
nydami, kad ALT’ai pritrūkus pinigų, jie bus 
priversti savo politinę veiklą sustabdyti. Tai štai, 
ne okupantai rusai, bet nuo okupantų pabėgę lie
tuviai, LB-nės veikėjai, save laikantys patriotais, 
deda pastangas laisvės Lietuvai šaukiančius žmo-‘ 
nes nutildyti. ..

DĖL RYŠIŲ SU OKUPUOTU KRAŠTU
Vėliausieji iš okup. Lietuvos išeiviai visi pa

sisako už ryšius su okup. Lietuva. Būtų protingiau, 
kad mūsiškiai jiems tokių klausimų nestatytų, nes 
iš naivių jų atsakymų matosi, kad jie neturi apie 
tai nei pakankamai žinių, nei supratimo. Pavyz
džiui, Romas Giedra savo pasakytoje kalboje Lie
tuvos vyčių seime, kuri buvo atspausdinta “Tėviš
kės žiburiuose” 1979 m. rugs. 27 d., štai ką sako: 
• Kitas nemažesnės svarbos klausimas — nepraras
ti , *. ’ * su okup. Lietuva. Aš manaut!kad reikia 
visiškai a mesti kaip absurdišką tvirtinimą, jog 
pats tekio i nkymosi faktas jau reiškia kažkokį 
kapituliav.'m?. Dar juokingesnis tvirtinimas, kad

y Jei-“Aušra’unerašo apie Va
karų demokratijų laimėjimus ir 
jų reikšmę tautoms, tai dar ne
reiškia, kad jų nežino ar nemato. 
Tuo labiau, joks įrodymas jos 

.-pažiūrų-siaurumo ar nacionalis- 
j tinio- nusistatymo,"kaip V.K. tei

gia. Be to, ten-bet koks tautinis 
pasireiškimas1’ apšaukiamas na
cionalizmu. " ’

V.K. manymu, “Aušra” visai 
nesuprato ir ’ nepagauna deten- 
tės politikos esmės. Kažin ar 
taip? Detentės politikos apimtis 
yra labai plati. Dėl tos politikos 
ir čia ir Europoje yra įvairių -x *" - - >

i nuomonių. O ir-pabėgusieji iš 
So v. Sąjungos į Vakarus ne visi 
pritaria šitokiai dėtentel, nes esą 
ji stiprina SoV., Sąjungą ir pa
sunkina tautų išsilaisvinimo ko
vą. “Aušra” irgi pasisako už de- 
tentę; tik ji turinti būti kitokia 
— paremta tautų laisve.

V.K. manymu;-“Aušra” nepa
gauna ir 
diktuotos 
sirėmusi 
epochą”.
tik pats V.K. ir "supranta.
. Manau, kad šių V.K. komen
tarų kai kuriems teigimams, iš
vedžiojimams, ” i š S i reiškimams 
daugelis skaitytojų nerado gali- 

į ma. pritarti. Tad nedera pra- 
lejsti.jūos negirdom. Neradau, 
kad “Naujienose” kas būtų pa
sisakęs: "Tad paliečiau bent kai 
kuriuos tų komentarų ”’ pasisa
kymus.

Savo komentaruose V.K. ne
paneigia ‘Aušros’ mįnimų faktų, 
tik. _ nurodinėja aplinkybes ir

. (NukeJta'į šeštą puslapį)

atominio ‘amžiaus pa- 
realybės, nes yra “at- 
idėjiniai i atgyventą 
Šią savo retoriką gal

pardavimas buvo sutartas. De
ja, V.K. to nepadaro. Tik aiš
kina, kad šios ištikusios tautąS 
nelaimės įvyko ne dėl Amerikos 
ir Vakarų demokratijų iš anksto 
determinuotos' politikos, bet dėl 
padarytų strateginių ir taktinių 
klaidų. Bet tai juk yra jokia pa
guoda • pavergtiesiems, kurie dėl

■Čia V.K. nusuka į'šalį. Juk' gia tos dienos “atsaką”’: “Bai-
Europos 100 milijonu žmonių' giant šį “atsaką’ ‘Aušrai tu- 
palikta komunistinei “’vergijai i nme jai priminti, kad ne Ame- 
daug anksčiau ir apie tai ir kai- rika ir Vakarų, demokratijos tu
ba “Aušra” ir prileidžiįiį kad tai ri atsakyti prieš “Ąušros” meta- 

• ” “ ' ■ į mus kaltinimus, bet lietuvių 
tauta turi savo siekiais, kultū
ra ir politiniu nusistatymu įro
dyti, kad yrą verta būti demo
kratinių tautų šeimoje. Palikus tų klaidų kenčia priespaudą.
prie antidemokratinio nusistaty- Savo eile V.K. priekaištauja

buvę padaryta pagal susitarimą 
ir todėl Vakarų demokratijos 
nereikalavusios ir negalėjusios 
reikalauti laisvės tiems kraš- 

i tams ir tokį susitarimą laiko

per tas 5 dienas ekskursantą gali atversti į komu
nistinį tikėjimą! Jeigu jau kyla tokios nepagristos 
prielaidos, tai ką kalbėti apie nuolatinius gyven
tojus, kurie gyvena jau ketvirtą dešimtmetį ko
munistu- propagandoje!”

Iš šių R. Giedros minčių susidaro įspūdis, kad 
jam yra žinomas tik vienos rūšies išeivių ryšys su 
okupuota Lietuva — 5 dienų ekskursija, kurios 
metu išeiviams leista tik porai dienų sustoti okup. 
Lietuvoje pasimatymui su savo giminėmis. Tad iš 
kur jis ištraukė tas nepagrįstas pHeląidas, kad 
išeivio susitikimas su eiliniu okup. Lietuvos gy
ventoju — savo gimine, yra laikomas kapitulia
vimu ir rusinimu? Taigi, A. Giedra, atrodo, gir
dėjo varpais skambinant, bet nežinodamas kiek 
yra bažnyčių negalėjo teisingai nustatyti, iš ku
rios tie skambesio garsai aidėjo... Jis turbūt ne
žino, kad kai kurie išeivijos veikėjai jau yra pla
čiai išvystę su okup. Lietuvos komunistais kultū
rinį (vienašališką) bendradarbiavimą; kad išei
viai siunčia savo vaikus į komunistų specialiai 
įiems paruoštus Vilniaus “lietuvių kalbos’’ kursus 
ir pionierių stovyklas, ir tai ne penkioms dienoms, 
bet mėnesiams. Jis nežino, kad išeivijos tariamieji 
mokslininkai,’ profesoriai, daktarai, inžinieriai, 
net eiliniai, be jokio pedagoginio stažo, vyksta Į 
okup. Lietuvą “dėstyti”. Ką j|e ten dėsto, tiktai 
jiems patiems ir okup. Lietuvos komunistams yra 
žinoma. Net kai kurios atskiros šeimos — tėvai su

jaunąihečiais vaikais mėnesius praleidžia okup. 
Lietuvoje, gaudamos net nemokamus butus. Už ką 
jiems tos privilegijos? Komunizmą gerai pažįs
tantis lietuvis žino, kad komunistai nieko nedaro 
ir jokių leidimų neduoda, jei mato, kad iš to ne
turės naudos. Jaunimui ir šeimoms su vaikais iš 
okup. Lietuvos grįžus, pasirodo laikraščiuose 
skelbimai, kad tas jaunimas ten išmoko gražiau 
bei taisyklingiau lietuviškai kalbėti ir net sulie- 
tuvėjo. O “Aušra” ir kiti pogrindžio laikraščiai 
skebia, kad okup. Lietuvoje vykdoma smarki rusi
fikacija, žiaurus nutautinimas, kad Į mokyklas 
rusų kalba jau Įvedama kaip pagrindinė. Reiškia, 
tie patys komunistai okup. Lietuvos lietuvius ru
sina, o išeivijos lietuvius lietuvina. Įsivaizduokite, 
išeivijoje gyvenantys Lietuvoje gimę lietuviai tę
vai gal net save laikantys dideliais patriotais, ne
sugebėjo per 15 ar 18 metų savo vaikų išmokyti 
gražiai lietuviškai kalbėti, o okup. Lietuvos ko
munistai tai padarė per porą mėnesių! Kaip išei
vijos lietuviams nėra geda tokiomis mintimis 
pačius save niekinti ? '

Lietuvis studentas iš Amerikos, 1974 m. lan
kęs lituanistikos kursus Vilniaus universitete, pa
sikalbėjime su “Darbininko”.korespondentu pasa
kojo, kad šalia grynos propagandos, kiek to moks
lo buvo, jis visas buvo atremtas Į bolševikinę pro
pagandą ir nepriklausomos Lietuvos niekinimą. 
Štai, iš to pasikalbėjimo, užvardinto “Velniškąs

Maskvos Planas”,- ištrauka: “Viešai buvo’steng
tasi nuteikti prieš visa tai, ką daranti “reakcinė 
buržuazija’. Negailėta pakalbėti apie jos nusikal
timus, “bendradarbiaujant su hitleriniAkais”. Be 
ryšių su Lietuva, sakė, lietuviai užsienyje išmirs. 

, Patardavo mums nusigręžti nuo “buržuazinių na- 
| cionąlistų” sapnų ir eiti su realiu gyvenimu. Kon
krečius -pageidavimus man pareiškė privačiai: 
daryti viską, kad lituanistinį švietimą perimtų- ry
šių su kraštu šalininkai. Kai švietimas atsidurs, 
kaip sakė, “gerų patriotų” rankose, tada tarybinė 
valdžia lituanistines mokyklas parems mokslo 
Priemonėmis ir finansais.” Aš manau, kad dar- 
visi prisimename, kas darėsi Amerikos lietuvių 
tarpe dėl okup. Lietuvoje paruošto ir mūsų litua
nistinių mokyklų priimto - vadovėlio “Nameliai 
mano brangūs’’. Savo pasikalbėjimą tas. Vilniaus 
kursų lankytojas taip užbaigia: “Man dabar iš
aiškėjo velniškas Maskvos plakas pačių lietuvių 
rankomis sunaikinti užsienio lietuvius, kaip kovo- 
>ančią dėl Lietuvos laisvės jėgą. O mes, užsienio 

’’aunimas, nesame to žaidimo praregėję. Taip pat 
nemažas skaičius ir iŠ vyresniųjų.

(Bus daugiau)

GARsiNKiTfis Naujienose
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lutrina aku. mtaiKo akinius ir 
“contact lenses’'

VaL agai susitarimą. Uždaryta tree.

jei kas skelbė rezistencijai sim
patijas, išlaisvin nio bei para
mos šūkius, bet r.epaver.ė jų 

J realiais Veiksniais, tii tam ar
timoji priežastis ir p'.sitehini- 
inas buvo įprastinis: nėra rea
lios galimybės pavergtiesiem 
padėti. Tačiau šios "galimybės” 
nebuvo iš esmės d J tos priežas
ties, kurių fdrmulavo d:. Char
les Malik, buvęs Libano užsie
nių reikalų minister^. Jungti
nių Tautų pifhiinink"? ir pas
kui bortmoutii kolegijos prote-; 
šorius:

“Gal būt, liūdniausias fakta- 
Vakaruose yra pasitenkinimas 
savim ir sau pagyrimas, ištiži
mas, apsnūdimas, apsisprendi
mo ir pasiryžimo stoka, bend- 

’ ras nuosmukis, nekritiškas pa- 
sišovimas eiti1 į “taikingą koeg
zistenciją” (U. S. News and 
World Report, July 4. 1950).

Tais žodžiais, gal būt, išreikš
ta priežastis, dėl kurios Vakarų 
įtaka nustojo tekėjus Į Rytus ir 
— priešingai — Rytai stipriais 
šuoliais veržiasi Į Vakarus. Tai 

i Vakarų žmogaus moralinis pa;

vo neišvengiama, būtent, išda
vos kovų Kinijoje, Korėjoje, In
dokinijoje, viduriniuose rytuo
se ir lotynų* Amerikoje, stoka 
efektyvios jėgos pasipriešinti 
kemunistų partijai, reliatyvus 
Vakarų įtakos ir Vakarų ūkinės 
bei karinės jėgos sumenkėjimas 
ir (.t.; jei jūs manote, kad visi 
tie dvidešimtojo amžiaus šeštos 
dešimties įvykiai negalėjo būti 
išgelbstimi, tai tokiu atveju jūs 
esate jau marksistas.

Aš dėl to įspėju jus prisiimti 
visą moralinę istorinę atsako
mybę už tai, kas įvyko per pas
kutinius du dešimtmečius, nes 
jei jūs to nedarysit, jūs esate 
jau marksistas ir marksinis ko
munizmas jau yra laimėjęs jū
sų dzasia”. V C

Prieš aną tezę, kad įvykiai pri
klauso nuo aplinkybių, Malik 
skelbia tezę, kad įvykiai pri
klauso’ nuo asmens ir jis turi 
jausli atsakingumą. Tokiu atve
ju:

"Vienintelė viltis tėra tikėti, 
remiantis tiesa, o ne tamsumu 
ar sentimentu ar dogmatizmu,

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Pasirenk pasitikti savo Dievę". — Amoso 4:1 X
Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimo apie 

amžinąjį žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pasi
rodyti gerais ir šventais tik tada, kai žmogus pasensta arba suserga ir 
pamato besiartinančią mirtį arba kokią kitą nelaimę. Prisirengimas pa
sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusigręžėme nuo nuo
dėmės ir pasidarėme tikinčiais. Nes tuokart mes esame prašomi prista
tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas. 
Po to mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per \isą li
kusį gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin
goje karalystėje.

IV. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Eland, N. Y. 10303

DKlaEOJNAS SJE1BUT1S 
1NKSIŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai antrad.1—4 popiet,

Ohio 774 'M0
K*xid«nęl|o« -MfltA MS-5545

VOLDEMARININKAI VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAIS

JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

.1 kitimas. Jei anksčiau -apie Va
karų žmogų buvo kalbama kaip

• apie valios, veiksmo, dinami
škos žmogų, o Rytai buvo filo- 

I sofavimd, kontempliacijos ir pa- 
! swum o simbolis, tai 
priešingai — dinamiką
mą, valią, organizaciją perėmė 
Rytai. Iš čia ir plaukia Vakarų 
žmogaus, išsijungimas iš gyve-Į 
nįmo dinamikos, kur reikia tu-^ 
rėti idealūs, turėti energijos už

dabar 
verži u-

Uit. VYT. TAURAS
i

Tarp šių tamsių ir

(Tęsinys)
šviesių dingai padėti įvertina ir tie vei-

kad niekas, kas praeinama,, nė
ra neišvengiama ir kad viskas 
gali būti apeita ar pakreipta. 
Tik atsiremdami Į griežtą mo
ralinę atsakomybę, jūs galite iš
vengti kosmologų fatalizmo- ir 
dialeičinio materialistų deter
minizmo“.

(Bus daugiau)

v r DY TUJAS ir LrilKURUAi j viršūnių yra įvairus varij antai kė jai, kurie mano, kad, atsirė-- 
esamą kdegzisteneijos

s už tuos aukotis. Kur to nėra, ne-
■ gali būti nė solidarumo su pa- 
’■ vergtais kraštais; nėra ryžtin

gumo nė savos tautos intere-' 
sam ginti.

* i(4), Fatalizmas ar asmeninėj 
atsakcinybė? Pries siekiančius; 
esamą Vakarų moralinę padėti: 
pateisinti; prieš aiškinančius, 
kad. tokia- m oralinė padėtis 
esanti neišvengiama istorinių 

Augiau tikėjimo balistine santykių išdavą.
■- ■ ; •- ’•1 . . . - . . .. griežtai priešingą tezę plėtoja

dr. Matįk:- b " . ’
“Jei jūs manėte',' kad tai. Jiū-

praktika, »p«w MOTER^ {kitų asmenų, kovos meto gim- 
Otims 2652 .WEST Sytk. $T£2ki I dvtu. Tuos, kurie neištvėrė re

lei; PR Ž-1223 4 . - .. . .
JŽlbū V AL., pina- anuad., treciao.
•r penki. 2-« w O-tt vaL rak. feauoir
.imu« 2-6 vak popiet ir totu laisu

aūaiuniu*.

izistencijoje, palūžo ir virto prie- 
| šo įrankiais, nelaimingai repre- 
jzentūoja Jonas Deksnys. Buvo’ 
i daugybė vardais neminėtinų 
oportuništinio nusiteikimo vei
kėjų, kurie reiškė lojalumą1 J. 

, . ĮPbleckio režimui. Jie tai darė,
vttiHuPEDĄS-i’BOTEįlSrAS optimistiškai tikėdami, kad (su 

J R'iff1 ~ 1XUVV4MU. k^auu.-* j -Ų
umml spjaut p*e*ib« ioiMB*.1 Paleckiu atėjo tik naujas socia

linis perversmas; kad nuolanku
mas sušvelnins režimą ir įšgėk 

į bės daugel Lietuvos-'-.elito nuo 
_ > sunaikinimo,4 Jie' nenorėjo pri-

I leisti mintiėš, kad jie eina reikš* 
įti lojalumą pareigūnui tos ga- 
|lybės, kuri laidoja Lietuvos, ne
priklausomybę ir verčia Lietu
vą Rusijos dalim. Jie klaidingai 
padėtį įvertino — per . šviesiai. 
Klaidingai padėti Įvertino ir. ti.e 
veikėjai, kurie siekė prisiderlh- 
li prie nacinio, okupanto, tikė
dami, kad pasikartos 1918 nife- 
tų istorija ir iš pirmojo tarėjo 
tarybos išaugs nauja Lietuvės 
taryba, kuri nepriklausomybę 
galės atgaivinti, kaip, ji buyo 
tokios tarybos skelbta 191h., karuose buvo 
Yra pagrindo manyti,.kad kldi- rezistencijai <

Aparauu. - protezai. Mčo. oan-

^upporuy ir L V .

Urd SU CtoUt*. Ui.
?Ro*p»CT S-5W4

> j"*'*- -Į' r ** •—

mus i t 
padėtį, bus galima tiesti kelius- 
į Lietuvos laisvę einant į ją 

' laipsniškai, gradualiznno keliu, 
per ryšius su “tauta”, okupaci-' 
niam režimui tarpininkaujant.

Natūralu, kad oportunistinė 
linkmė daugiau, reiškiasi tarp , 
vyresnės kartos veikėjų, kurie 
tariasi esą patirties., žmonės- 
Idealistinė linkinė daugiau reiš
kiasi tarp jaunesniųjų žmonių, 
kurie turi mažiau patirties, ,bet

— Maisto ir daržovių kainos 
pradeda mažėti, bet perveži
mas vis brangsta.

SUSIRINKIMŲ

FLORIDA
7 . • ’ • ? ‘ ' a ■

a DR> C. Ki BOBELIS
Prošta tos, inkstų it šlapumo 

■ .. . takų chirurgija.

St. Petersburg, Fla. 33710 
TėL (613) 321-4200

1 ■" — 
PbRKRAUSTYMAI

Lvfdiftrai ^-Pilna apdravda 
ŽEMA KAINA 

R. ŽĖRĖ NA S 
T«k WA 5-8063

dėtimi,, kurią jie siekia vykdyti 
narsiau, nei jų realios pajėgos 
leidžia. Tai liudijo’ gausiais pa
vyzdžiais visas prailgės okupa
cijų laikotarpis. , jų. modalinius 
nusiteikimus atitinka dr. J. Gir
niaus žodžiai:. "Jei'herai nieko, 
dėl. ko yerta.net mirti, tai lygiai 
nėra nieko, dėl ko vei'fe ir gy; 
venti” (Aidai 1964 Xr. 6).

(3). Vakarų ’tylos moralinė 
priežastis. — Moraliniai veiks
niai lėmė ir. antra's pušęš'ėlgesį 
— Vakarų tylą .rezistencijai 
prieš komunizmą. Jei " kas Va- 

i visai neutralūs 
anapus uždarigOs;

LIETUVIU Našliu, Našliukiu ir: Pa
vienių asmenų klubas spalio 12 dieną 
7 vai. vak. turės narių susirinkimą, 
kuris įvy.KS Vyčiu salėje, 2455 West 
47th St. Visi nariai ir prijaučiantieji 
kviečiami gausiai atsilankyti aptari
mui svarbių klubo reikalų. Banketas 
našlių, klubo Įvyks spaW 28 d. Bilie
tus galima įsigyti per susirinkimą 
ir pas platintojus. Po susirinkimo 
bus vaišės. *

V. CinJU

3 Metų Mirties Sukaktis

AGNES ALEXANDER

ALEKSANDRAVIČIŪTĖ .buvusi ASCILIENĖ 
Gyv. 5643 Š. Mozart St.

EUDEIKIS
GAIDAS - DA1MID' ■ » —_____ . •

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MOVING
Apdravstn &*rk-tv*tyrr*r 

U ’vairiu itttufhv.
ANTANAS VILIMAS

Tat irtai 3YS-599*

SOPHIE BARČUS
RADIJO i ELMO5 VALANDO1

H W0PA

Snsect: Controllers Šay

Pesticides Produce Super-Flies' ,

parmėrs who routinely use pesticides‘td Control flies make the 
problem worse — not better .— .according to pest management 
advisor Dave Stephens.

One reason for this is that flies become resistant to the pesti
cides that were designed to kill them. In fact, university research

must control even* stage of

Mirė 1976 m. spalio mėn. 10 d., sulaukusi 82 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Marijampolės aps., Krosnos vals-.J 

Vartų kaime. Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: duktė Emma Petraitis, žentas Antho

ny, du anūkai - Pamela, jos vyras Charles, if Peter, proanū-; 
kė Ainy, sesuo Anna švirmickiehė, sūnėnas Algirdas. Lie-' 
Aivoj liko, dukterėčios ir sūnėnai su šeimomis, pusseserė 
Julija Mankienė su šeima, du pusbroliai . Joseph ir Adolf 
Akers su še:momis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Mes. Tavęs, Mūsų Brangioji, niekuomet neužmiršime 
j pis m is jau nebesugriši, bet mes anksčiau ar vėliau pas 
v. e nv.e simę. Tebūna Tau lengva ši žemelė. .

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

*

AMhUtANSO 
PATARNAVIMASChic&gos

Lietuvių

Laido tuviu 
Direktorių 

Asociacijos

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE Miesto 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

Lietuviu HU**: kkaHUn pn© 
jnądienio iki penktadienio 5.30 
5:00 yak vak. šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

t yto.

AIEbab D«ukut
< THH.: MlmHek M41J

'15t S*. M AM. E WOOD <vB 
tHItAOC. ILL.

M “Lietuvos Aidai’
..Kaze brazožiONYt*

___________ X ■___________

7 —" --------------------------

Kasdien huo pinnadleftio ik* 
penktadienio Ė vai. ***.

Vteo* laidos iš WOPA 
banga 1400 AM.

SL pvtersburft. Fla.. B:SO tai. p.p 
it WTIS MOtfeš 1110—AM tXne»

2646 \V. 71»1 Streel
ChfcAt*. hfitrata 60629

Telef. 778-5374

indicates that some insects 
have developed genes that 

’give them hereditary protection 
against man-made chemicals.

Luckily, there arė alterna
tives to pesticides.

One alternative come^ in the 
form of A. tiny Insect no bigg# 
than a semi-colon (;). It is 
the Pteroihalld, a stintless 
wasp that preys on the de
fenseless fly pupde.

TMost farmers hąve tha£ 
natural fly killers fight in theft 
own animal stalls and. don’t 
know it,” says Stephens, partr 
ncr in Beneficial BibSystems. 
a small California company. 
-Instead, they Spray the bene- 
hcieT Hsects' albng with the 

wonder yrtiy the 
pttfck.* : nttcs back the neit 
month." r ‘

-But the ' ’ Pteibmal-
HoKe C. tha whole 

Joe,” cau fcn^ i a Gaty 
£ \Hrom. -There Just arert’t 
ea.5ugh of thefn fn hlturč.”

T? ht!? nature aZJb* BAr*- 
f' J Įį.o^ysterns , raises thė 
n ni-^ps In their friecUry 
a*?d ships m of them to 
farms all over the U.S,

*Bat fltea are such rur4v- 
ors,’ says uni, "Uut you

į their life cycle.”
So thevpirtnets built the bet

ter fly trap.
» Called Kilter Instink, this 
conc-type trap relies on an 
irresistible, non-ppisonous bait 
that attracts manure-breeding 
flies only — particularly egg
laying females.

“To tdp it off,” laughs Steph- 
ensf “we have’ since * discovered 
a new attack flies in
the egg-stage of their Ufe cycle 
—simply thtoc*n good man- 

/agemcrit of knkflal W^Ste.”
These management tech

niques, which are presently 
used on dMry cow. horse, hog 
and gou operations nation
wide, are outlined In an illus
trated Hatxibook published by 
Beneficial,. 5ms. There

says Šatrom, not only 
prevent fly-breeding but they 
a’so ban tfkė krs time Ilian 
the cM wayS.

Forityrorc fn/orraf^ot about 
flį wntfei, Arid
fį ’trl> BCncfldial
Ltoo IČOJ-S iird
sMti, ca

cn- 
c ?* fl

i orifith _ ■ 1 <

Nuliūdę lieka:
Duktė, žentas, anūkai, proanūkė, sesuo, sūnėnai, 

duterščios, gim’nės

LAST YEAR 2,650 SCHOX- 
A4JB CHILDREN B6.TWte*

SCHOOCS

KILLED BY MOTOR 
vehicle* in tmb u. Js 
CmaRLE* M MAYE*, 
BRf SiDeNT O*- THE CHICAGO 
MOTOR CLUB, ASKS DRTYEĘS 
TO BE ESPECIALLY AlZRT 
*OR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL IS IN SESSION

PHILLIPS - LiTBAlNAUSKAS
330, ao. L11LAMCA AVĖ. Tel.: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAIT1S
1446 So. 50th Avė., Cicero, 111. Tel.: OLympic 2-1U0J

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. UTUAMCA AVĖ. Tel: YAHs 7-1138-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2124 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11628 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4416

— - -_______________ ___________________________ ____________________________ __ ___________________________________________

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTEIl STREET TeL YArdj 7-1W11

NAUJI ENCL. CHICAGO I, ill. Atober 10,

yerta.net


Ar jau nurašyta spalio 9-cji?
Sulaužius lenkams spalio 9 d., ir nepilnai pravestas minėjimus 

sutartį, kiekvienais metais Lie
tuvoje buvo minima pietų kai
myno klasta ir Vilniaus užgro
bimas. Panašiai paminėdavo ir 
Amerikos lietuviai, ypatingai 
daugiau ateivių atvykus į šį 
kraštą po II Pasaulinio karo.

Bet štai kai kieno pradėta įtai- 
guoti, kad nereikia minėti spa
lio 9-osios. nes kai kam labai ne
patinka ir net jau nusibodo tas 
minėjimas. Jei taip postringautų 
koks lenkomanas. tai galima bū
tų ranka numoti, bet kai tokios 
mintys puoselėjamos VKL są
jungos dar ir ne eilinių narių, 
tai re’kalas pasidaro rimtas. 
Apie tai kalbama ne tik priva
čiai, bet ir viešai jau pasisa
koma.

Teko girdėti per naujai atida
rytą lietuvių radijo transliaci
ją, kuri įvyko spalio 7 d., be pa
taikavimų atviras Tijūno pasi- 
sakymas-paklausimas: “Šiandien 
Vilniaus Kraštos Lietuvių s-gos 
Chicagos skyrius minėjo Vil
niaus dieną, bet apie spalio 9 d., 
kuri primena lenkų klastą su
laužant sutartį, nei pamoksle, 

. nei prie Žuvusiems paminklo 
nė vienu žodžiu nebuvo prisi
minta. ;

Atrodo, kad norima spalio 9 
užmiršti ir nebeminėti, kuri iki 
šiol buvo minima Įjungiant kar
tu ir Vilniaus paminėjimą. Ma
tomai dėl “pavargimo” atsisa
kyta ir nuo paminėjimo salėje, 
suruošiant bent trumpą akade
miją-paskaitą.

Taigi nurošant spalio 9 dieną'

niekam garbės nedaro ir daug 
kas pasiseka klaustuko ženkle.7’

Prie šito viso tenka pasąkyti 
tik tiek: jei tikrai pavargome/-^ 
nėra taip blogai, bet jei nebę- 
susigaudome ką bedarą, tai daų- 
giau nei blogai. -Vilnietis

T %

t -

"U

.Y0>ra,..^?Zųtanas* Jr 
Jie bus pą^ęrbli įr šupažimfintl 
su senaisiais narįais LPR suši- 
rinkįiųe šį tre<-iadinj, spalio 1(1 
d., 7:30 vai. vak.~ Dariaus Girė** 
no selėje.

>n— Vytautas Kutkus iš Dėt. 
roito išrinktas LB JAV Krašte'
valdybos pirmininku. V. Iz- 
biekas.iš Bostono išrinktas Ta- 

t-

i t

— Ponia Grace Mitka, Mik 
waukee, \Vis., atsiuntė to’kįTaįs!-. 
ką: “Rasite nors mažą auką dįatj 
namo remonto. Jei visi skaity
tojai, kurie tik gali, paaukotų ma. Todėl, kas tik pajėgia, tu- 
po $10, tai reikalinga suma tik-'retų padėti laikrąšėiui išsilai- 
rai susidarytų. Linkiu, Naujie-■ kyti ir koVeti su infliacija, kad 
noms gyvuoti dar daug įlietų, i laikraštis Uobutku įjasmaugtas”. 
- — - a reikalingesnės^ Dėkpi už, J^škų UŽ .jįąraipą.

—■— -Marijar- Trainy'-Trahiauš-j'ma spalio 27'ir 28 d. Aanpilio 
Jcą^^nąųjoji^njūsH-^^aitytojAI''salėje;’ ’Missisšangoje prie To- 
«levelande, sumokėdama’ fpre-: rojiįo; . J

Jos dabar yra
negu bet kada“. Dėkui už laiš
ką ir už $10 auka. - v 4

— Jonas Girdžiūnąis, mūsų: 
bendradarbis iš -Uąįon P.ier, 
Midi., ;
ankstybai pratęsta prenumera
ta ir su $10 auka. Dėkui.

— Leonas Valiulis iš Bever-*5^ 
ly Shores, Ind., taip rašo: “Si-* 
ųnčiu savo prenumeratą ž visu«_ 
mėnesiu anksčiau, kad Jums--

Namai, Ž*mė — Pardavimu!
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žema — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

rybos Rrežidiumo pirmininku, 
č. Miękūnas-.— sekr.jR. Veitas 
— ižd. 5L Drunga ir. V. GustieĮ 
nė — kųresp. Oikągiškiai V. šę 
liūnas, K. Sušinškas ir J. Važi 
nelis išrinkti kontrolieriais-Gar 
bės teisman išrinkti klevelandi- 
škiai—R. Bublys, E. Lenkaus
kas. A. širvaitis, R. Rudukus ir 
V/ čyvas. 7 '

— Nadia §vitlychna, ukrairf 
mečių disidente, prieš pusmej 
tį ištrūkus iš Sovietų Sąjungos^ 
rugsėjo 7 d- Ukrainiečių Moder 
nįojo Meno Instituto patalpose 
padarė platų pra’enešimą apie 
esamąs sąlygas už geležinės ui 

'salėje;’^Missisšaugoje 'prie To- dangos ir Ukrainoje. Ji 197_, 
metais buvo areštuota iir nuteik 
ta 4 metams sunkiųjų darbų 
kalėjimu ir po to neribotam 
laikui ištrėmimui. Ji buvo vieJ 
na iš penkių sovietų politinių 
moterų kalinių, kuri 1975 pasi-Į 
rašė Jungtinėms Tautoms pa-į 
reiškimą žmogaus teisių reij 
kalu. Jo's lankymosi pas Chi-j 
cągos ukrainiečius proga, ią 
New Yorko tomis dienomis bu-Į 
vo atkelta ukrainiečių Samizdat] 
pėroda su įvairiais dokumen-! 
tais’ ir eksponatais, kurie į Va-| 
katus pakliūva ’be sovietinės!

ten bus D-jos “šūrum- cenzūros. Jos pranešimo klau-l 
būrum’’ popie’tė, kuri prasidės šeši virš 200; ukrairfieėių. Iš lie-į 
^.yąLL^BaĮo .Bostono.,- .skyriaus ^vių dalyvavo inž.’ G. JĮ’Lažam 
banketas ir 35 m. sukakties mi- skaš, ALTos atstovas. Sekančią 
nėjimas bus' Spžlio 28' a/“""' . dieną dišidentė Nadia Svitlych-!

• ■«<.;. u c na turėjo jitan'esima apie sovie.į
J Lietuvių Prekybos. Rū- jfibteris — politines kali-į 

.mus, įstojo šie nauji.panai: ‘ . <<- : • ■
William J. Aukštis, Bernicę Ą. ■ - •. sL' •:.• .- |
Tbstęr, Ramūnas B'untinas,. Lo-į . ■ <- - • . : I
relei Herąog,. Stanley R,Kaslas, SKAITYTOJAS PASiSAKO 
William Ą, .Lapinskas, Grožvy-■ >?, A . i -| .......... .
’tfes’X Lazauskas, Edward,'-V.į ’.“ ; .J^Mtars s psi.) union pier, Michigan

Daukus, Jo'hn F.Wallis, Arthur priežastis tokios vakariečiu po-p room house ond 4 room cottage on 
'■ !t ■ : fPr- { \j- f-x-i m j ’ ' i a i -a- T j acres. New heating. Both build-Fjetingis, Jonas yiliunas. Mm- Etikos. Tad sunku tikėtis, kad ngs fully įnSUiated. Live in, one — 

dangas./Mažeika,, Linda L., Yo- būtu itikineš'“Aušroš” publicis- ent one. Clean, quite, affordable. 
)\ays ^isch, G. J. .Zulanąs, , Jf?> tus IN|tijienuiškaitytojus _____ _______
Georgę.'J.. Zulanąs, . Sr., Jonas Jei “Aušros” pasisakymai yra ĮZATD CTTTt 
Į'Di<;įs^..:Ėd\yard>JĄ; Adomaitis, žiaurūs kaltinimai, kaip V.K I oLVAllUlfll
’JjV^Eiwatd A. Adomaitis, ,Sr,i sako, ir jei komentatorius ėmėsi j ■TESTAMENTAI 
Linas J. JųrčySf. Eiigęne.Kniųk- juos atremti, tai jis labai šilp-l . ‘
šta, Renard L Patkus, Petras hai ir' neįtikinančiai tai'atliko. Į Tuo reikalu Jums gali dau

- Į “Naujienų” skaitytojai žino ir padėti teisininko Prano šulo] 
. ’rimtus,' pagrįstus V'.K. straips-1 aaruošta, — teisėjo Alphons< i 

w ' nius, recenzijas, bet'šių komen-1 Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
Į tarų prie tokių priskirti' neina. Į šleista knyga su legališkomi* 
5 :” Dera' atkreipti skaitytojų1 dė j ormomis.
| rnėši ir į tai, kad’V.K. Šiuošė] Knyga su formomis gauna 
į komentaruose veda mintį, kad I na Naujienų administracijoje

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

mis šeimomis būtų nepakelia- — E. ir J. Bersėjiai, pardavė 
ūki Mount Bridges apylinkėje 
ir atvvko i Hamiltoną, čia nusi
pirko daugiabuti namą.

— Dail.-Inos Nenortienės iš 
Bbstonb darbų paroda ruošia-

. inuinęrąlą,už. yienėi-įuSijrUJęhis, 
atskubėjo" <-pągęlbon < sųįatsinmė $5 Žuką. Dėkui. Ji ra- 

i-tso, kad Nauj&hųf labiausiai* laūj 
■ |kia jos mylimą’sV'tėvelis, -kuris 

Byra 92 m. amžiaus, bet yrą tvir- 
. Jas ir guvus. JiPrruoširdžiai rū- 

4?»ija^iirLfetuviškaisiireifcalšikr' V 
; i Lietuvos.,Įil>i_mu,.v,*4*. 

nereikėtų sugaišti ir turėti išlai-Į^r—^Juozife^Įno^is,^Naujienų 
du rašant raginimą. - Pridedu bendradarbis ųr ja, steigėja?,;są- 
$15 laikraščio paramai. Tai vie>?¥O klasiškais ramaus paprastu^

flaciją, kad nereikėtų kelti pre-j Jiraa'skaiiyftrĮų1 labai pamėgtas? 
Šabar jis užrašinėja Mąikįo-jp 
ą evo pasikalbėjimus. Praeitą

-—Toronte Įsteigia skautu 
yyųių ; Romo ^Kalantos draugo- 
,yė, Draugininku pakviestas ^1. 
Rusinas. Į skautų ir skaučių 
.-vienetus • priimami berniukai jir 
jnęrgąįtės nuo_(i metų amžiaus.
■, Lietuvių -Tautodailės Insti
tuto Bostono skyrius ruošia ?de- 
troįtiškių. V.J ^Veselkos drožinių 
ir'’J. JasiūndK audinių parodą 
spalio’ 13-ir 14 d? Piliečių D-jpsna iš priemonių kovoti-prieS injiw ir kffiaus išdidumo rašto. W S Ho ,0 d tett. j įs 

numerates kainą,' kuri kai ku 
riems asmenims, ypač pesinin 
kąms ir asmenims. su didesnė^ savaitę Maikis<į>eOf įtežiė
— ~7,e' .... Į jįepojnS; Į$i<5.':‘auk.ąii Šią t s^vaife

’jis atsiuntė Tėvo $20 čekį.su
Išeiti iš finansiniu 
Dėkui jiems vi-

lituanistinės mokyklos banke-

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

2 PO 4 MfjRlNIS 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

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878^ 
839-1784 arba 839-5568.

Gausus iiamų pasirinkimas 
pietvakariuose

3UDRAITIS REALTI

įvairi audrauda —INSURANCE 
ŪJTŲ NUOMAVIMAS—pąręn 

kam nuomininkus ' -
4243 W. 63rd St, Chicago :

Tel. 767-0600. Į

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

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis':

A. L A U R A I T1 S '
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775 j

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublič 7-1941

Ilgametis patyrimas — sąžiningas ęįarbas
Jei ruošiatės keliauti :— kreipkitės į,;Įiętuviij Įstaig^: ’

American Travei, S,eryicę;; BureaiĮk 
' 9727 S H Western AteĮi, Chicago, Ifl. 60643 

.... ... . - Telef.r 312- 238-9787 ',

■į linkėjimu' 
Jnedatekliu

-srems.'

—. Jonas Kavaliūnas trinktas r 4 • ’ ‘ •
Balfo; • Beverly.. Shores' 'skyriaus

. Nemotos, -pstouvima, Tfetof Išktuv,.-'tzaukml,.’keBo. WnW®ku>
Dių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduodam .?e ' ''?^2^WfF|M«StasysuRuays’,t' 
uie kelionių draudimus; Organizuojame kelionės į 'Lietuvą ir kitusIcaŠtus: ižd., VvtautaS Kasriiūnas - sek.

a---- teikiBnle keįt>riii"m
‘S* f Į''-'--"-!’?”’-'‘!

i-, — .Hamiltone^organizuojami 
aukštesnieji (lituanistikos J' kur- 
sąj.;, Kursantus ypegistri«jją-::V' 
Š'tanevipienėį, telv ;f)2ž-(1624<iVab 
džia leis kursus pradėti ir teiks

me kelionių draudimus; Organizuojame kelionės į'Liettr 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje 
macijas visais kelionių reikalai^. ,ti. ' .. .

■ * Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik re&ia rezėfvw>Q vietas 
Iš anksto — prieš 43 t60 diauj.-• -v
_______ __________________________ _ -• •••;■. •.

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ L**“ ®**
Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 

savo asmenišką dėmėsi, gerai su.; jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Naur, 
jienas iki šių metų pabaigos, įduodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti’proga,

NUO SPALIO PRADŽIOS IKI ŠIŲ MEt’Ų
PABAIGOS NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
SIUSIME NAUJIENAS UŽ 8 DOLERIUS.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati

nimo vajaus talką!

&.'?

v, MAISTAS Išt EUROPOS1 SANDELIŲ

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

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimą pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede...... ; dol.
Pavardė ir vardas ......................     _...........  ■
Adresas _________ __ ____________ _______ ___ —___

• Užsakau Naujienas kaip dovaną sava — 
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 __________________ ____________ ____ .____________

BY OWNER

MI brick 2 flat in Chicago Ridge. 
Clean kept building with 2-3 bed- 
•ooms, ll/-> bath apartments, full 

basement, separate heating. Paved 
;ide-drive and off street parking, 
ideal. for income or two families. 
’101.900. Call Mary Kutka - Hartside, 
•60-1660. '

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

n a iSiUATINIAI L LlETlJV 
‘ MARIJA NORELKFENi '

2608 West 69th St, Chicago, Hi. 60629 ® TeL WA 5-2787 -
5 kovoj už Lietuvos išlaisvinimą I 739 South Halsted St., Chica
f lietuvių išeivijos 'demokratinėsj ILLį 6060?."Kaina $3.00, 
\ jėgos kaip iki šiol siekė, taip ir Į pašto išlaidoms pridėti 90c.

1 j Cosmos Parcels Express Corp. 
į< : - MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

j 2501 W. 69tįi St, įhieago, DL 60629. — Tel. W A 5-2737 ’ 1'

Majore Jane Byrne 
pasirinko Carterį

CHICAGO, III. — Jane Byrne,

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-598C i

M. ŠIMKUS T-
‘ ' - . ’ • ; ♦ --• ' >. . . fcž *

Notary Public --
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, .giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

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

stati rasa

IttSUBAMCf^

State Farm Fire and Casualty Company

NAMŲ REMONTAS '
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
Tek 476-5635

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE >
M yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or- 
5 ganizaeija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. 4
J S
• SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba.

SLA-^išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių į apdraudų savo nariams. f
5 kSLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na- 4 

riams patarnauja tik savišalpos pagrindu. /

4 Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
4 , Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

-J SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment /j Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam F
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai. t

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
4 $1,000 apdraudos suma temoka tik S3.00 metams. 4
4 SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės .
4 I savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums F

mielai pagelbės į SLA įsirašyti. '

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centra:
/ LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
4 N«w York, N. Y. 10001 J
f t - ; >07 W. M>th St. {
F 4 • T<|. (JU) 54J.H18 į

. ateityje turi siekti gerų santy-
***** kių su šio krašto vyriausybe. Ir I
'*** pagrįstai pasisako kodėl. Tiktų |

T' tas mintis išdėstyti atskiru I
Į straipsniu. Tai yra labai svar-1
5' bus reikalas; nes atsiranda vei- Į Chicagos miesto meras, pirma- 
x kėjų, kurie siūlo neaiškią arba į Jienį pareiškė, kad ji pasirinks 

priešingą kryptį, gi pasekus tuc I prezidentą Carterį demokratų 
keliu, gali būti labai pakenkta I partijos kandidatu ateinančių 
kovai už Lietuvos išlaisvinimą | netų rinkimuose.

(Pabaiga) I Buvo susidaręs įspūdis, kad ji
------- I Tai linkusi pritarti senatoriaus 

“LIETUVIŲ TAUTOS KULTO- Sdward Kennedy kandidatūrai, 
ROS KILIMO RODIKLIAI“? I pet taip nebuvo. Toks Įspūdis 
Pasak Tiesos (1979.V.22). vie- :usi,darj- kal vasarį

nas ju yra Lenino raštu papli- ™*ndus. J Hyamsport tr pra- 
timas. 1940-1978 m. Lietuvoj. savaitgah sen^ E. Kennedy 
, odo t • „;i ;eimos namuose. Ji aiškiai ne-ouvo išleisti 243 Lenino veikalą . .., . ■ j • • • o „O mn ar., oasake, kad ji nepritarsianti se-arba ju rinkiniai 2.532.600 egz j . J L ,. J - x ° t patonaus Kennedy kandidatu-tirazu. Nuo 1976 metų pradėta: . , , ,
,. / . . „ , . .. T • d-i -ai, bet ]i nurodė faktą, kad sen.lietuviu kalba leisti Lenino Pil J .A ... \ Kennedy dar nėra kanaiaatas.nas rastu rinkinys. (Elta) j J

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 — FEMALE
Darbininkių reikia

ALTERATION LADY ,
Good pay. Steady job. Apply in 

preson or phone. -, - <
Claredon Cleaners

447-0928

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkjy

i” z _.r v_ _ r I — Teigiama, kad jau išrastas 
Doleris .vėl Aižėme i kompiuteris, kuris klauso įsaky-1 
, Stipria pozicijų mo žodžiu. Iki šio meto įsaky-l

ZURICHAS, Šveicarija.—JAV I nus jam reikėjo rašyti mašinėle. ( 
doleris, stipriausių spekuliantu I------------------ i
judinamas, atgavo savo stipria — Dolerio vertę išlaikė di- j 
poziciją, jau atsigavo ir nesiren- Ižiųjų .keleivinių lėktuvų ga- t 
gia būti stumdomas. Paskuti myba.
nėm trim dienom už aukso un------------------- -----------  |
ciją niekas nemokėjo daugiau _ Miestuose pieno pardavėjai 
$385, o pirmadienį tik $374 norėtų pieno galoną pabranginti 
šiandien kiekvianm arabui aiš-1 įar 6 centais, bet nežinoma, ar 
ku, kad tie, kurie mokėjo pč Į jiems tai pavyks.
$447 už aukso unciją, prarado 
daug dolerių. Niekas jiems su
mokėtų dolerių negrąžins.

PATYRUSIOS SUNKIŲ
SIUVIMO MAŠINŲ OPERATORĖS'

Pagaidaujamas odinių pirštiniu siu
vimo patyrimas. Nuolatinis darbas ir 
bendrovės priedai.

Teirautis angliškai 
486-8780

------------ '---------------------------- - TV 1

— Popiežius Jonas Paulius II ? 
laimingai paskrido j Romą.

Remove hard callus 
skin without 

cutting, scraping!
From feet, hands, elbows. 

Doctors find that hard, thick 
calluses often can be softened 
and removed medically. The 
same ingredient doctors find 
so effective is available in 
DERMA+SOFT™ Medical For
mula for Hard Callused Skin.
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