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Žinios apie Altos konferenciją ir kongresą
• Amerikos Lietuvių Tarybos 

suvažiavimas [vyks spalio 12 d. 
Hollenden House viešbuty, 610 
Superior Avenue, Cleveland, 
Ohio. Altos skyriai ir organiza
cijos siunčia savo atstovus. Su
važiavime bus pirmininko ir ki
tų valdybos narių pranešimai 
bei naujos Altos valdybos su
darymas.

• Amerikos Lietuvių Kongre
sas įvyks spalio 13-14 dienomis 
Hollenden House viešbuty,. 610 
Superior Avenue, . Cleveland, . 
Ohio. Registracija 8-10 vai., ryto, 
posėdžiai prasideda 10 vai. ryto.

• Dr. Kazys Bobelis,- Vliko
pirmininkas, Amerikos Lietuvių 
Kongrese kalbės apie Helsinkio, 
Belgrado, Madrido konferenci
jas, ypač kaip mes turime pasi- 
ruošti 1980 m. 35-vaistybm kon- į, ’ • ,. z *7 ų , I brangiau, nes jos non sudarvti ferencijąį: Madride, kad pasiek
tume laimėjimų ir Lietuvai.

• Gen. kons. Anicetas Simutis 
Amerikos Lietuvių Kongrese 
Clęvelande spalio 13 d. Uaikys 
paskaitą: “Lietuvos laisvės vil-

Kuveitas pakele 
aliejaus kainas

KUVEITAS, Persijos įlanka.— 
Kuveito šeichai, nelaukę naftos 
ir degalų valstybių delegatų su
važiavimo, susitarė ir pakėlė 
naftos kainą 10%. šitas minera
linio aliejaus (naftos) kainos 
pakėlimas atsįlieps į riša pa
saulio ūkį ir pakels gamybos 
kainą. Dabartiniu metu minera
linio aliejaus pirkliai gali įsigyti 
naftą-už pigesnę kainą. Saudi 
Arabija gamina žymiai dides
nius kiekius už pigesnę kainą.

Bet Saudi Arabija negali visų 
aptarnauti. —- Valstybės, kurios 
perka aliejų pas Kuveito šei- 

, chus, bus priverstos mokėti 10%

ferencijai Madride, kad pasiek-, žymiai / didesnes mineraiiį„ 
aliejaus atsargas.

Šie metai — labai geri
JAV: Agrikultūros departa

mento duomenys rodo, kad der-
doje”.

Dr_ Viktoras ^Stankus spalio 
13 d. Amerikos Lietuvių Kon
grese kalbės tema:-. “Jaunesnioji 
karta Lietuvos laisvinimo dar- 

. • be”; Po paskaitos vyks diskusi
jos šia temą. ,- ... ? - „ -

■■ • Iškilminga Amerikos-Lietu
vių Kongreso-'Vakarienė įvyks 
spalio.. d3 d. Hollenden House 
viešbuty-,? Cleveląnde, Ohiup
/ > -Kat^kkų- katedroje-.Cleve- 
lande spalio 14 d, 12 vai.-įvyks 

., jškilmingoS 'pamaldosuž Lietu- 
vų Amerikos .Lietuvių Kongre
so proga. ; . • • ’

• Čiurlionio ansamblis giedos 
per iškilmingas šv. Mišias spa
lio 14_ d., sekmadienį, 12 vai. 
Cleveland© katalikų katedroje.

• Romas Giedrą, bandęs lėk
tuvu pabėgti iš Lietuvos, areš
tuotas . prie Lenkijos sienos, lai
kytas okupantų kalėjimuose, o 
dabar pasiekęs JAV-bes, baigia
majame Amerikos- Lietuvių 
Kongreso posėdyje padarys pra
nešimą, mesdamas žvilgsnį į

, okupuotu Lietuvą..
• Vysk. Vincentas.Brizgys ir 

vysk. Antanas Deksnys daly
vaus Amerikos Lietuvių kon
grese Cleveląnde spalio 1,3-14 d. 
ir prabils į kongreso dalyvius.

(ALT Informacija)

MĖNESIO DERYBOS NEDAVĖ
TEIGIAMU VAISIU

KOMUNISTAI NORI SUDARYTI JUODŽIŲ 
VALDŽIĄ, NENORI NUSILEISTI

— Siekiantis būti 
JAV senatorius ■

c

į Paartas .išvengimui 
važmos pabrangimo

CHICAGO, 
kandidatu į
Alex Seith pasiūlė, kad federa
linė valdžia skirtų $250.000 Sri
tinės Transportacijos Administ
racijai (RTA) ir CTA paremti 
bent tr.jų mėnesių laikotarprii, 
kad atitolinus grėsmę dar aukš
čiau pakelti važmos kainą ir 
per- tą laiką aptarti priemones 
kaip pritraukti publiką, kad 
daugiau naudotųsi masinėmis 
susisiekimo priemonėmis -— au
tobusais ir miesto traukiniais, 
ir mažiau važinėtų privačiais 
automobil aiš, nes dar labiau 
pakėlus masmės transportacijos 
kainas, publika bus priversta 
vėl grįžti'į-automobilius ir taip 
paaštrins gazolino krizę, ko vy
riausybė nori išvengti.

BREWARD, N.C.
Robert Levin, išklausęs miru
sios Rebekos Coleman įregist
ruota baisa, nuteisė 35 metu 
prievartautoją Ronald Felix

liaus. požiūriu’ šie metai-yra la-i Beaver kalėti iki gyvos^gal-vos. 
baį geri. Kviečių, kukurūzų ir ' 
sojos pupelių derliai yra rekor- 
diniai. Galės ir’patys sdcfai pa
valgyti ir alkanus'iŠ’arti ir toli 
papenėti.’’ ; ! ” ■

Departamento,vskaičiai ...rodo, 
• kad," kukurūzų JAV (sandėliuose 
buvo- 732 milijonai bušelių, -prie 
kurių, dabar-yra 170 mij, (bušelių 
šiemetinių;?-, kviečių.; -buyo . 413 
miL bušelių, o šiemgtinių.;prisi- 
dedą .151 mil. bušelių; prie 41 
mil. bušelių miežių prisidėc pen
ki .milijonai šiemetinių, ir 1.1

Pasirodo, kad prievartautojas 
išprievartavo Rebeką irt. jož 
draugę, kurią vėliau nūsęyė^ 
Rebeka buvo kelis kartus ,per-, 
šauta, bet. dar kurį Jaiką, gyve
no. Trim dienom prieš, mirtį 
jos liudijimas buvo įregistruotas 
Į magnetinę juostelę, kuri teis-. 
mo“rifėfū“būvo''teisėjui paskai-

bausmę Bėavefrui' ŪŽ Išprievar
tavimą ir dviejų? imotfiU’jhuiju- 
dymą. Ų f ii J

vr: Dr. Kazys Bobelis Lietuvių Kongrese Cl- oiande pasakys 
.pagrindinę kalbą. Lietuvos laisvės priešai jį'šmeižia bet 
didelė Amerikos lietuvių dauguma jį gerbia ir -uidžiai 

išklauso kiekvieną jo žodį.

į i i i. i
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• JAV DAUGIAU DĖMESIO
J KREIPIA I EUROPA

Kiny-Soviety deryby 
formaliai dar nebuvę

MASKVA — Kinijos ir So
vietų Sąjungos derybų dar ne-
buvo, praneša oficiali kinų ži
nių agentūra. Nors kinų delega
cija į Maskvą atvažiavusi dar 
rugsėjo 23 dieną, bet iki šiol net 
dėl ‘ dienotvarkės dar nesusi
tarta.

— -Iždo pareigūnai tvirtina, 
kad JAV gali pasipelnyti aukso, 
kainu pakilimu viri $400. unci
jai. Siūloma parduoti auksinius 
medalius ir pelnyti net- 350 mi
lijonų dolerių. Prieš keletą me
tu už auksa tiems .medaliams, 
buvo mokėta po $43 uncijai.

— Politiniuose sluoksniuose 
kursuoja spėliojimai, kad rusai 
atšauks iš Kubos savo kariuo
menės brigadą. Jie šiuo -savo 
veiksmu daug laimės: netiesio
giai dalyvaus prezidento rinki
minėje kampan!j oje.Jr bus Se
nato patvirtinta jiems naudin
ga SALT II sutartis.

Karas Vakarų. Sahdroje ,
SMARA, Sahara. — Polisario 

Fronto paYtizdnai pirmadienį 
pasiskelbė užėmę’ Maroko mies
tą Srharaj Vakarų Šaharoje. Jei 
tai tiesa, tai., būtų didelis smūgis 
karaliaus Hassan o H Maroko 
jėgoms,' pastebi korespondentas. 
Smara yra, antras didesnis mies
tas Maroke. Iki 1975 metu ta 
sritis buvo žinoma kaip Ispa
nijos Sahara.' '

■ < — Brežnevas pareiškė’, kad 
sovietų valdžia sutinka atšaukti 
iš Vokietijos 20.000 kareivių su 
ginklais, jei Vakarai sumažins 
apsiginklavimą.

AZIJOJ ESANČIOS KARO JĖGOS GALI 
BŪTI PERMESTOS Į ’EUROPA ‘ .

YORK,-;-N. Y.
vadovybė.

LONDONAS, Anglija. — Bri
tų užsienio reikalų ministeris 
lordas Carrington vakar įteikė 
Rodezijos partizanams ultimatu
mą — priimti visas britų siūlo
mas konstitucijos pakaitas ir 
pravesti visame krašte rinki
mus. Jeigu partizanų vadai ko
munistai nepriims šių pasiūly
mų. tai dabartinei vyriausybei 
bus teikiama visa parama par
tizanams išnaikinti.

Pasitarimuose dalyvavusieji 
partizanų vadai atsisakė priimti 
ultimatumą. Partizanų vadas 
Nkomo pareiškė, kad nėra to
kios užsienio jėgos, kuri pastos- 
mums .kelią ir pakenks partiza
nams siekti laisvės visam kraš
tui. Nkomo tvirtina, kad jo šali
ninkai dabartinės Muzorewos 
vyriausybės^ taip lengvai nenu- 
vers. nes ji turi kariuomenę, 
pasiruošusią ginti dabartinę vy
riausybę ir gyventojų teises.

Partizanų. Nkomo ir Mųgabe 
vadovaujamos grupės kelis-kar-. 
tus bandė .pulti valstybines, 
įstaigas ir administracijos cent
rus. Šiems dviem partijų va
dams pavyko susitart?' su Mo
zambiko' partizanų grupėmis, 
bet jie iki šiol •' n’ieko nepajėgė 
padaryti.' Premjero Muzorewos 
vadovaujama ■ vyriausybė turi 
gana gerai organizuotas v karo 
pajėgas."kurios vykusiai naiki
na partizanus, siekiančius įsi
veržti ĮtRodeziją. Vyriausybės 
karo jėgos, gerai suderindamos 
savo verksnius, puolė Mozambi
ke karo Veiksmams apmokomus

Sustabdys arabų savi
valdybių rinkimus

TEL AVIVAS, Izraelis. — 
Ateinančiu metu balandžio mė
nesį Izraelio karo vadovybė tu
rėjo leisti kairiojo Jordano upės 
kranto gyventojams išsirinkti 
savivaldybes. Iki šio meto tos 
savivaldybės buvo labai tvar
kingai pravedamos. Izraelio ka- 

i ro vadai nesikišo į savivaldybių 
rinkimus. Jie tik dabojo, kad 
visi arabai turėtų teisę balsuoti 
ir jokie sukčiai balsuotųjų ne- 

’ apgaudinėtų. Patys arabai tvir
tina. kad niekad jie neturėjo to
kių laisvų rinkimų, kokius tu
rėjo Izraelio kariuomenės oku
pacijos laiku.

Dabar Izraelio karo vadovybė 
nutarė neleisti pravesti rinki
mus balandžio mėnesį, nes rin
kimai gali atsiliepti į taikos de
rybas. Jeigu bus pasiekta taika, 

■tai gyventojai’ "galės tada pra
vesti-rinkimus. •- ’ 1

— Washington© politikieriai 
tvirtina, kad į Komercijos sek
retorės Juanitos Krepš vietą 
svarstoma skirti vieną iš šių 
kandidatų: Komercijos pasekre- 
torius Luther Hodges Jr. iš 
North Carolina, dabartinė Bal
tųjų Rūmų pareigūnė Anne 
Wexler^ Eksporto-Importo ban- 
-ko prež. John L. Moore Jr. 
Svarstoma, kokią įtaką jie gali 
turėti’ būsimuose prezidento 
rinkimuose.

— Japonų premjeras labai su
sirūpinus kylančiomis naftos 
kainomis. Jis bijo, kad naftos 
kainos nepakenktų visai finan-

- sų sistemai. -

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo 492 dolerius.

r » ’ ’ r

— Praeitą antradieni JAV ak
cijos (Šerai) nukrito 26 taškus-

NEW 
karo vadovybė. vykdydama 
saugumo tarybos nurodymus, 
jau kelintas mėnuo kreipia dau
giau dėmesio į Europą, — nau
jais dokumentais paremtas ži
nias skelbia N.Y. Times.

Krašto apsaugos sekretorius 
Brown, aplankęs karo vadus 
Japonijoje ir kitose Pacifiko vie
tose, patyrė ten esančių karių 
turimas žinias ir pranešė, kad 
Sovietų Sąjungos karo vadovy
bė kreipia ypatingą dėmesį Eu
ropai. Jungtinės Valstybės seka 
Sov. Sąjungos karo veiksmus ir 
pasiruošimus, todėl yra pasiry- 
žusios keisti savo * strateginius 
planus.

šiaurės Atlanto 
valstybės, patyrusios 
•Sąjungos karo jėgų 
mus Rytų Europoje.

— JAV tai kelias valandas Sov. Sąjun- 
I gos karo centrams pasiekti. Iš 
Amerikos būtų sunkiau pasiek
ti Europą, negu iš Pietų Azijos.

Sekretoriaus Brown atliktos 
studijos ir pasiruošimai jėgas 
permesti į Europą, labai plačiai 
komentuojami diplomatų ir ka
rių sluoksniuose.

RUSAI GYNYBAI NAU
DOS SPINDULIUS

WASHINGTON. D.C.— Avia
tion Week žurnalas skelbia, kad 
Sovietų Sąjunga įsake moksli- 

I ninkams kremti ypatingą dėme
sį i su ndulių nmririimą karo 
reikalams. Sov. Sąjungos spe
cialistai jau bando spindulius 
krašto apsaugai. Atrodo, kad 
Sov. Sąjungos naudojami spin
duliai gali sustabdyti ne tik lėk
tuvus. bet ir atominius sviedi
nius. Jeigu šios žinios pasitvir-

jaunus komunistus ir juos su
mušė.

Britų užsienio reikalų minis
teris. visą mėnesį išklausęs abie
jų pusiu skundus ir pozicijas, 
priėjo išvados, kad reikia pri
imti vyriausybės nuolaidas ir 
pravesti visame krašte laisvus 
rinkimus. Kad kraštas nesu
bankrutuotų ir ūkis neiširtų, 
rė kia parlamente palikti bent 
20% vietų baltiesiems ūkio prie
žiūrai. Jeigu valdžia neduos jo-

— Pinigų pasiskolinti nerim
tieji amerikiečiai turės mokėti 
14’ū% metams. —

Sąjungos 
apie Sov. 
sustiprini- 
kreipėsi i

Spalio 11: Zinaida, Germanas, 
Ųaugvydė, Skirvydas. , .

Saulė teka 6:37, leidžiasi 6:18.

Oras vėsus, gali lyti.

, Kelis metus praleidęs okup. Lietuvos kalėjimuose Romas 
Giedra su žmona Giedre. -Amerikon .atvažiuoti padėjo (

v jo tėyas. Romas bus Cleveląnde ir papasakot, ALJTos,kon
gresui apie gyvenimą pavergtoj^.Lietuvoje.

karo vadovybę, prašydamos su
stiprinti Europos apsaugą.

šiaurės Atlanto Sąjunga, pa- 
i i^likrinusi ž'nias apie Sov. Sąjun- 
i . 'f eos karo jėgų permetimą į Rytų 

y Europą, nutarė kreipti daugiau 
i dėmesio į Europos gynybą. Tuo 

' 're'kai u buvo tartasi saugumo 
Į taryboje, o sekretorius Brown 
I jau ėmėsi žingsnių permesti 
| Azijoje esančias JAV karo jė- 

: gas į Europą. Atrodo, kad tas 
•permetimas būtų atliktas žy
miai greičiau negu daugelis 
mano. Amerikos karo laivai 

; i lengvai- ir greitai pasiektų Eu- 
' bropoš'miestus,

‘diestans* lėktuvams

tintų, tai Sov. Sąjungos karo va
dai turėtų savo rankose labai 
efektyvų* apasaugos ginklą.

Joks Amerikos lėktuvas ne
galėtų pasiekti Sov. Sąjungos 
kariuomenės ir pramonės cent
rų, nes rusams žinomi specialūs 
spinduliai JAV ir kitų valstybių 
karo mašinas sustabdytų, šios 
žinios tikrinamos, kad būtų ga
lima tinkamai paruošti apsau
gas.

— U.S. News & World Report
žurnalo žiniomis; Britanijos mi- 
nisterė pirmininkė Margaret 

o Amerikos di-< Thatcher planuoja kelionę į JAV 
truktų tik-Į gruodžio tnen. vidufyja

Frank Zogas, Midland Savings 
bendrovės prezidentas, remia 

lietuviškos kultūros ir lab- 
■ daros darbą.

kios garantijos 'ir baltieji bus 
žudomi, kaip tai atsitinka juo
džių kontroliuojamose sritys^, 
tai krašio ūkis nueis niekais.' -

Ministeris susidarė įspūdį, 
kad vadams Nkomo ir Mugabę 
visai neberūpi baltųjų likimas. 
Jie taip pat nenori žinoti apie 
baltųjų teises. Jie ir toliau tebe
tvirtina. kad baltieji išnaudojo 
juodžius ir tam išnaudojimui 
bus padarytas galas. Kad kartu 
su baltųjų ūkininkų išnaikini
mu krhšte kris- badas. Kaip jis 
kiloiiAngoloje, Zaireje ir ikitose 
srityse, oarii. nams. atrodo, vi
sai •'berūpi. J'e yra užsispyrę 
k- už ankstyvesnių savi
ninkę išnaudojimą ir nieko kito 
nenori klausyti.

Britu vvriausvbė iki šiol ne- 
rėmė Muzorewos vyriausybės, 
bet pripažįsta, kad ji tebėra ir 
kad ji sutinka tartis taikos rei
kalais. Muzorewa pravedė rin
kimus, kuriuos Nknomo ne tik 
ignoravo, bet ir kenkė. Britai 
sulaikė Muzorewos vyriausybei 
paramą, bet dabar, jeigu Nko
mo nesutiks daryti jokio kom
promiso, tai britai rems Muzo
rewos vyriausybę Nkomo nori 
juodžių vyriausybės, o komu
nistai tikisi šitokiu būdu už
valdyti kraštą, bet vargu jiems 
pavyks. ’ '



ARGENTINOS NAUJIENOS
dė ALOS T-bą: pirm. — Juozas T 
R. Stalio£aitls? yice-pirni. — ± ? 
Miėiudas -tį^tikimiausias oku
panto pataikūno Ožinsko drau-[ 

i *

Simas Kudirka Argentinoje f
ir 

kitų šimpa tizantų noru. Sulip-

Simas Kudirka su žmona Gene

m., pagal okupanto norą, reika
lavimą. Nainys davė’ nurodys 

kurstymus savoH ištiki

5 iš mūsų buvome 
ic kankini, laisvės ko’- 
ną Kudirką ir jo šei- mus,

Kurie turi galimy- mani draugui Juliui MičhidUi 
Amerikos 

Kudirkos bėgi 
kančios ir 

buvo gerai žinoma.
Svąrbiausja, ka.u 

kc’v’nijęs lietuviams. buvo gali
mybė ji asmcnškaį pažinti ir 
išg,iršti jo patKsi sakytus tie
sos žodžius, koks yra pavergtos 
Lietuvos iP kitu .tautų gyveni
mas. Jis puikiai reiškė savo tie
sos žodžius, kaip jis pergyvęųo 
nežmoniškus- kankinimus sun
kiųjų darbų kafejimuc’se ir ki
tas žiaurias^Jbausmes. .JTnsrįoje 
darbo žmogiis yj^a^^kras^vėr- 
gas._ be-teiseigibb save, be lai
svės žodžio, B.e'-'Iaisvo išvažia
vimą ir 't; t. Privalai pildyti 
duotus Įsakymus ir nurodymus 
be protesto rodžio, kilaip būsi 
baudžiamn-s Įvairiomis bausmė
mis: ka’ėjimu, išvežimu..į .psU 
clrĮatrinss ligonines, į Sibiro'^a-t- 
ciūs, kančioms ir mirčiai. ’ ■ • ■*

Žinome iš spaudose kad ALOS- 
'Pbos pąrtvarkimas įvyko Uru
gvajuje per PLJ Kongrėšą 1978

mos likimą 
be <*auti Š
tie ns

vo S. Kudirkoj Ją-lęjnime. Prę> 
grama Ikivo .ąkęįbti’
Nr. Slm-.>s Kudirka Atvykt)rį*Sr- 
gentini; iių.,
rpdrome i‘feuyo - sptįktas ALOp, 
T-bos ir i ki i b * įsmėiių. ’ Pi|- n.ias 
pasimatypiaš, nėviešas, • įvyko 
SLA salidnę, |u neva ALOS 
T-bos atstovais', kurių btW Į&į 
17. Kitiems dalyyayinias,' Įąivo 

tas;, ^’esnprąatarnas- da
lykas iki šių diępųJ kodėl’buvo 

ustas dalyvavimas kitiems 
lietuviams?? Prie su^yieniji- 
mo saliono gyvena gan. daug lie
tuviu, būtu atvvkė.ir iš toliau 
išklausyti S. Kudirkos, = kaipo 
kankinio’, sunkaus gyxėhinio žo-> 
džių-

Daugelis skambino telėfonu,. 
teiravosi ko(įėListąs*»wzdra^h 
mas yra, ir kodėl taip daroma? 
Gautas atsakymas; Juliaus ĄĮi- 
eiudp ..ir, Kasparo .^parėdymų. 
Tajp jau.pas.m’-is yra, kąd. iš š.

spaudą. Į kad būtų suardyta : ALOS ’ T-ba 
girnas Į;

kalinimas
Argentinoje. Kas ■ ir ■ įvyko> ne^ 
silaikiant turimų įstatų-statu-l 
tų. Per III-jį PLJ Kongresą Bųę- 
nos Aires. Nainys ;ir Kasparas 
>uvo pasirengę . periįvarkvdi ' * t : • r* ” > *

ALOS T-bos įstatus-statųtųs,, 
kad butu galimybė' sunaikinti 
ALOS T-bą. Bet, . pirniihinkau- 
iant Aleksui Nličiūdui ir ALOS 
T-boje esant tikriems atsto
vams, buvo pasipriešintą': liįi- 
aėti asmenvs neturi teisės kiš-

• I . f. • » ’ y * • • r J V ‘ • ’J **
tis i kitu šalių lietuviu .vidaus 
reikalus. ALOS T-ba liko savo 
vietoje. ' Pakėitūs” Teisėtu/ baisa- 
vinių ALOS T-bos ’ pirmininką 
Aleksą Mičiudą ir išrinkus Jūo- 
zą' R. Stalioraiti', :6kųpanti‘ .pa
taikūnai darė trukdymus, kad 
sunaikinti AKOS ^T-bą. julmą’ 
Mičiudas. atitraunė^k- -Centru- iš5 
LOS ^T-boSj.manydamas tuo jai 
duoti tmirtiną siftųgi. Bet . . . 
tinkamo pasisekimo nesulaukė. 
Tūcfnei- nenaudėliai okupanto 
pataikūnai suplanavo įtitą, pla
ną: daryti pertArirkimą Urugva-

f *■

Kurmis
Pasijyje ,tarp ąžuplų 

žalių, '
išgilniai briedis vaikščiojo ragus iškėlęs, 
o sakalas, augštai viršūnėse tupėjęs, 
sparnais sumojo ir iškilo 

virš šilo •

Š. Kudirka labai jautriai nu
švietė esančius sunkumus ir 
žiaurumus pavėgtoje Lietuvo
je, prašė vesti bendrą kovą už 
pasiliuo’savimą iš rusiškos dik
tatūros .—imperializmo. i

tiems dalyvauti negalima^ bet, 
nežiūrint to . uždraudimo, du 
nuoširdūs kolonijos veikėjai nu
tarė vykti; Prieš pradedant. 
ALOS T-bos pirm. Stalioraitis 
pasakė: tas pasimatymas tik
ALOST-bos. kiliam negalimas, Krf. d įvyk<> Neikim- 
Uždrausta. Betį tie du asmenis,į ' 
nesikėlė, .išeiti. Pirm i. kas*jęžr?

; ito’jpįpęt^eįis - kartus, kadifeis 
pashnatymas su S. Kudirka tik 
ALOST-bos. /iri atstovams t Tie 
du- asmenys nesikėlė, laukdami 
-viešo pasakymo, kad turite išei
ti. Jie geriausiai žinojo,' kad tas

męvikos atąiųsijęji'pigt. Bęnd Įsakym'as buvo duotas Juliaus 
Į'oų^enė^ (žmonės, kišasi, tvarko yij£įutĮo, kaipo vice-pirin-ko, jų 
ne savus reikalus...Į^aą jau j 
nąi žinoma, j^ad Juliuj Mięių; 
dės, ištikimiausias/Nainio,;; ir. 
Kasparo mjrędyųių y^kdytoja?. 
.santaikos ąrdytojas. .. tm^aĮija.
Ožinsko norams. Pirmiausias:i . f 1 / T Į , i •' -. > -t::
<tyarkytojas 4buvp Ąąinys,, 
kiau jo atsitiktas Kavaliūnas, ir

• t > K;) » . U’U| lAj Į _
dar kiti, kurie.fsukėlė. nę^n/ai-pva;-ėm^ nuoširdūs vei
ka', Argentine’s lietuviu* koloni-

irjoie ■-nesibaigiančia iki. šių die- 
nu. . .

. / Paskiau
šb

neįsileisti. Bet Juo’zas. R. Sta- 
■ioraitis, ALOS T-bos pirmkas, 
savo atjaiktimu Į tą begėdišką 
uždraudimą, negalėjo^ savęs priį-

Juliui Mičiudui esate lyg die
gliai. Jie liko, 'kol savo kalbą 
tbaigė S. Kudirka* > Prasidėjus

ir ėmė skrieti debesų keliu. f 
“Štai še galiūnai!” lisdamosi iš pušaitės,

prašneko voveraitė:
> “Atsigėrėti negaliu, ,

kai vienas su naga čia ugnį skelia,
•o kitas ten augštai 

šviesiųjų debesėlių raižo keluj!” - *
— “Ir mano štai J'1 •' ’* 1

širdis pilna!” nuo putino* šakelės.
atsiliepė startelė: j . y / , 

“Vai kas galėtų tą didybę apsakyti! . 
Augštieji toliai žavi ir mane mažytę. 
Norėčiau ten ir aš iškilti, 
žydrąsias augštybes pamilti!”

€ > •
* u . >

Tuo tarpu čia ant briedžio nueitojo tako, 
plutelę žemės sukietėjušios nuskrodęs,

1 išlindo kurmis. Voverė jam sako: 
“A, sveikas saulei' pasirodęs!
Štai mudvi su mažyte startele,

sutūpusios po pušele, 
du šlovina va galiūnus.; Žiūrėk antai 
didingas briedis ąžuolynu žengia, 

o ten augštai .
raibasis sakalas plevena. Ar matai?”

- >* ■ T • r 5.- . f- M.- -■- '* ■ i. » \r £. :> Z- . >
Bet-kurmis nė galvos ’ pakelti neįstengia, 
o akys jo per žih'gsuį'neišniato.ū •' ;s;^

Ir taip dabar suprato
"maža' startelė ir strakšiukę?^oyęrytė, 
kad kūrmiš niekada negali papiątytį

■ nei toliu' ' . |-£-.ų /».;;?>5-į< .v
'. nei sakalo kelių. ■i'r- “i1

Ir jiedvi kurmio^Mausia.:i*^'^‘ ‘
’■■■k

CT . J ČI JK

pijos salėje. Kartu vykę-ir Tra
giško birželio minėj imąs/Mišias 
1 ;\al. atnašavo kūn. Augsi. 
Steigvilas, - giedojo šv. Cecilijos 
choras.
'C-p ; ( "> " j

jPo |mišių 'buvo padėtas vai
nikas prie lietuviško kryžiaus. 
Malda už 'mirusius. Baigus, visi 
suėję ,į parapijos salę, viso apie 
150-160 dalyviu gal ir daugiau. 
Buvo pakviestas S. Kudirka pa
sakyti tiesos. žodžius,- pergyven
tus t Lietuvos< pavergime ir Ru-Į’ 
sijoje* Tas ikankinysdaip nuošir- .. 
džiai papasakojo apie savo tm . 
■fėtaš ikanči.as ir visokius kanki.-. 
nimus, kad klausytojai su di- 

’džiąusjų , „įdomumu , klausė jo 
tkąiįioSį Pažymėjo^;kad ir.dabar; 
Įlos kančios nesibaigė,, .didžiau?. : 
„sias įęrpras;ir „įvairios bausmės 
nękąllįiems lietuviams ąkįria-. 

.mos.( į , .. ; Į:.

/Į Baigiant ALOS’:‘T-Bbš pitm'-j 
kas ■ Staliorūitis tarė;:S.! Kudir
kai ir R. Kasparui padėkos žo- ' 
>dį ir įteikė ;jiėni.v (?ovaną's. Taip] 
pat? padėka skaitlingai ‘'publikai Į 
riž dalyvavimą. Tarpe minėtų! ' 

(dienų nepaminėjau birž,'14 d, j 1 
'Idai'S. Kudirka, su Kasparų ap-T Į 
lankė T.V. ir Argentinos dien- - 
;rąščių ( redakcijas, papasakoda- 
mas, koks yra Rusijoje žmo’nių Į 
.gyvenimas, ..ir„,kokios ten kan- i
,čios. žiaurumai , viešpatauja. ;
(Vietinė spauda labai- gražiai tap- Į • 
rašė jo’ sakytus žodžius, pailius-

gėjai-patrioįai < SLA į salė - dplėin- 
do^. (. -■;>> A< > ‘.-i- 4'ĮTrr

■ Tiesa, i ALOS T-bos 'Įptrm-kaš 
„ . ,. .. -ū .-.Stakėraitisi: bėga įėjo i prigšintis'
Sekančia diena 12. b. /9 m.{,,. , ..-r , •. . . : .i I tai sudarytai okupanto-;patai-

jvvko neviešas rALOS.l-rosi.suši-1’-, -. . r. , . .I' ■ ’ t? kj . QT kurio:sąjungam-O-be tųrbaigėsi.
Tikmias sunS. Kudirka; SLA san n . . 7, .. ... . ■ ' x-. . . ;. . ............... 1 pirmininkavimą, dienose.! Nuo

atstareuc įl P.ra,«- į J2 Tibos ar(I ,
dė, pirm kas; Juozas R. S.tahorairT, . , - ■ ■ ■ m •. Itoiasjtapoujos pirmininku;.Taip 

.iis. Pąiveikines, ą^v\jkiusius.,s¥e.-'iH , , , ’ j*- -i -’ Al.rQ ,UrniI-aJ tarti ■HOktl^antp-| ijpiUaiku-
'nams '■ veikai a u jup-t.c ALOSi T-ba. 
Urugvajuje.,lJiūdna's.;r ALOS 

... . - . ^T-bbš likimas, kad" jos * pirmi- 
■PorS®!.-/ To sRl’iiinku tapo, Julius Mičiudas,-bū
tis, .žiaurumus, r ■ -nu p:J ‘ '!Kgt- - *vęs. jos ardytojas, i.stįkimi.au-

■ < l-šias okupanto, pataikūno. Qzin.- 
.Vvško drauggs. J : . j - 
ii? Birž^B W S? k-uefSka padarė 
iiArieno$ dienos vizitu Rosario 

iinfėste, kuris .yra nuo - Buenos 
Aires inaždaug 30u.'klm,'lį pa-~ 
sitiko Tto’škrib"‘ L. " Bend-nės 
pir1hi-kašIi>ąpečk^;' 'AŪĮ.'1 Dulke-' 
vičTifš,'ir klSn? Margis,’Aplankė 
didnrasčio uLa Capital” patai-' 
pas. TV platėsnfš pasikalbėji- 

Jmaš vyko Liete paapijos pratal-
^>pdše. Tą pačią' Areną grižo į 

Į iRūenos Aires. ’ * k ’
; / į Birž-. 15 d'. ■ S. • Klidirka aplan
kė ••Minda.ugd?’,jdrtttigi;jbs patši-

’ *prts Berisse, nub--.BbeiWfe1 ■’Airės ‘ 
• hpit 40 kimi TriYmpht palikė! - 
'•bėjėy turėjo- pasiftratyittą" 'šu 
i^Nemunieciais” Berisše-.
į Birž. 10 d? pasiftiatytttątS įvy; 
ko . L? Centre-. Lietuviai buvo- v*
^pasipiktinę s (įvykusiu užtfrmldi- 
-įuu S1A-- sdlioney ir į L. -Centrą 
štisirinko vos apie 90-dal\>vių.

k ...- — _ r rhr-rr -g — ------- •

J ‘' f 
628 ra- . _=J

i ? F * ' % ' zJU

S

> i!

ėiu?, pir^kąsj.pąpfgšė tąrį;i žot. 
dį Jyūdirką, kuęįs savo pla
čioje, kalboje nųąvįetą.^įsą.oį'ų-, 
-touclos, Lietuvos i•T" - <<>i.Sfc (rnu^i.v <s; .;in
Esančius sunkumtis. .žiaurumus i Ui >.-!( -<.rr'Ur» hvi>o-iTi
IcūnųOs rusas, vra įvedes ,zmo. 
t-i ■ o '»įrių kankinimui, rusinimui. ., 
i S^ors Buvo ’ delbta, , tad "iii;

'■ ■ •? .. .\ '

tliewomah:,„
at the heart of

trūotus nuotraukomis. Daugiau-, i 
šiai-rašė dieraščiai-La Prensa.r 

tGlaji-m ir kiti, .. | ■

Simo Kudirkos atsilankymas’ ;
padarė gerą įspūdį Argentinos 
Lietuvių kolonijoje.

mi can’t afford to be wrong, 
ecause if you’re in charge of 
le family budget, you're 
takflfg decisions about the 
i turį,"too- 
And that's where U.S. 
avings Bonds come ift. Buy 
wn through your bank. Or 
rtcou^ąge your husband to 

mb tor the Payroll Sav- 
>gs Flan where he works. 
That way, while you're 

leeting the day-to-day ex- 
enses, you’ll still be building 
more secure future for your 

iy.
U.S. Savings Bonds. For 

ie woman who really know’s 
good bargain.

■*v E Bond* pnv 6% int*Yo«< when held to 
*turity of 5 vpar* 4’ė% the hr**. ye#). -___

are r»'plA<'»,d if Molen or di «fj 
needed, they can be nwSed *t yaur

k Interest i? not subject to rtato or load 
Fne Up* to*i. (edernl ttt bk *

DENTURE WEARERS
y - ■ ' A major $ 

. T - advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

orte application holds - 
.comfortably up to 4 days

sign

B'ndu
When

ui^ynerica
p
r

i

r

fFf

-4> *
l J

' atsakė' jis! ‘Turiu ramius-- <
• -.// -s--namus-;
j '""ir jiė'dėliūs :gilitf§ ' )C:

■ ' ir f visaš •• 'Y "
-;*l PWS§§. j ;’.pi ik

IJ •• £mau -tamsius -keliu®'■ J
; Gėrybių ^-rriWir-’ pilna ■ dirvai-

Skėrsai ir išilgai pd žemėmi iaū^tuy.^4-/ 
kasdien naujus kelius' bandau,? ‘ 

ir va — rsKi
- ■' visai g^rsymą»--klQ^s. ;

ŽiiiSkltą:. į>rotingii apgalvoja,
v-1'’ i ' j~s.L k n. - ■ .-'ii ---«■

Į
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SOME ČMiCAGO MofoR CLUB TIPS ON

EXPRESSWAY DRMNG-
DONT ,€UT IN BETWEEN CARS 
THAT* ARE ALLOWING- SAFE 

FOLLOWING DISTANCES... .

yOU'tX fjČUNjNTO TROUBLE IF f. • . r 
a’sudden STOP WHICH

YOU'RF FOLLOWING- TOO GLOSEV<~

IF YOU DRIVE AT THE
SPEED ST 'Y tN

i w.i-■'♦d:.;s i Irif - ■■ -"-v,.-,-■.. 7^' Tarp kūrmiš tarė.
Paskui^ pabėgęs kiek, ojęl^ pąsįdąrė_ 
ir šmūkštelėjo po žeme laimingas » .

V . - V» V j

Everyone has chainTevėr .5otl vve'fre' -' 
got the selection and prices-to pruve.it.

; A«slMes...aifwfdth3are - 
lengths... an great value and aw : ;

in 14k gold
' 40% off

1 4k Gold Charms — 30% off
14k Gold Earings — 30% off ’ V 

14k & 18k Religious Medals — 30% off

NAUJIENOJ.

pruve.it


Chięagos Balfo apskrities rudens JriSAMAZINGl IŠSKIRTINIS POPIEŽIAUS SVEIKINIMAS
vajui pasirengimas AMERIKOS LIETUVIAMS

Kaip ten bebūtų, pranašiau-1979 m. spalio 7 d. 1 vai. po-
. p i et šaulių salėje Chicagos Bal- sias skyrius yra 5-asis skyrius, 
vfo apskrities valdyba sušaukė kuriam jau eilę metų pirminin- 
skyriaus vedėjų ir atstovų susi-

. rinkimą. Jį atidarė prim. V.
' Šimkus, nusakydamas sųsirinki-
rmo tikslą. Pirmininkauti pa
kvietė J. Jasaitį, sekretoriauti —

■'dr. Motušienę.
Atsistojimu pagerbti mirusi e-j

7ji. Invokaciją sukalbėjo kun. F. j
i Kereilis.

Garbės prezidiumą sudarė:
kun. A. Trakis, VI. Išganaitis, sklandžiai. Iš viso buvo per 100 

į T. Blinstrubas, I. Daukus ir J. asmenų, nors ne visi buvo įsi- 
' Skeivys, Kun. Trakis sveikino j registravę.

kauja J. Mackevičius.
Uždarydamas suvažiavimą V. 

Šimkus dėkojo skyriams už ne
nuilstamą darbą, spaudai ir ra
dijui.

Pabaigai sugiedotas Lietuvos 
himnas. Po to sekė vaišės, ku
rias parengę malonios Balfo šei
mininkės.

Susirinkimas. praėjo gana ■

\ AH OYSTER GREW J 
\ GROUND *2 NfilLSl 

Cfppnd pt( FLeęroN.Vfi)

Faktiškai vajus prasidėjo spa-C Centro valdybos vardu, Blinst
rubas — Altos, Išganaitis — ’-0 1 d. Visi linki jam sėkmės.

' Šaulių S-gos. J. Skeivys — pen
sininkų. Visi linkėjo sėkmės sa-Į 
mari tani škame darbe.

į Šauliai Įteikė $100 auką, kiti 
Aklubai ir organizacijos Įteikė 
'mažesnes sumas 35-ajam Balfo 
skyriui. Galėjo susidaryti kele- 

-tas šimtų.

r Buvo per 20 skyrių praneši- 
•~mų. Jie trumpai suminėjo apie 
..pasirengimą aplankyti asmenis, 
-,iš kurių tikisi gauti auką savo 
• vargstančiam broliui sušelpti.

■ šiame sezone jau gauta stam-

K. Paulius

Meilės retorika

— Panele, aš dėl jūsų eičiau 
į kitą pasaulio kraštą, — sakė 
įsimylėjęs jaunikaitis mergai
tei. Mergaite jam atsakė:

— Nėra reikalo taip toli ke
liauti: aš gyvenu toje pat apy
linkėje . . .

— Carl Barzalauskas, žaidęs 
profesionalų futbolo rinktinėje

besnės aukos:, dr. Masiūno $500, ^exv Aorke, dabar žaidžia Green 
- — - gay packers komandoje.dr. Klevecko $450; Vyt. Valąn- 

tino,$400.
J. Balčiūnas paminėjo, kadi Gamta sukūrė moteris 

viename žurnale radęs dvi lie-Įkju būdu, kad elgiasi, ne pagal 
tuvių pavardes, kurie gavo Bal-Į prjncjpUS; jausmais vatlo- 
fo stipdencijas. V. Šimkus pra- j yaujasi. —George Lichenberg.

to-

THE OCNTALES IMDiAMS OF MEXICO 
Bear drums vJhile trqr cows arf 
BEING Nln-KED'. "faey THINK the 
sound Plesses the ammaus /?nd q 
INDUCES THEM T© GNB MORE MILK*. |

■ IT-- ----- . ...-1

FLjoaO. vf:

THROWN fifT

FIRST EMPTIED

'Tfej filled wnra . 

.M WON NAl SF, į
Which STICKS BETTERį

Gives mort J 
REALISTIC RESULTSf

BTfSftND IS M1KEQ. V/HR THH /

ALGIS TRUCHANAS
Rašo VLADAS RASČIAUSKAS

smėli. Pradžioj jis to dung va
gos plotį ir gyli matavo koks 
gruntas, o vėliau porų kartų 
buvo panėręs. Nuo valties toli 
nėjęs ,bet pirštais čiupinėjęs 
dugno vagų plotį ir gylį. Visą

Popiežius Jonas Paulius II Grant Parko, ė'kagoje, 1979 m. 
spalio 5 d. gražia lietuvių kalba taip pasveikino lietuvius:

"MANO NUOŠIRDŪS SVEIKINIMAI AMERIKOS 
LIETUVIAMS!

LIKITE IŠTIKIMI KRISTAUS BAŽNYČIAI!
BRANGINKITE KILNIAS TAUTOS TRADICIJAS!
TEGLOBOJA JUS DIEVO MOTINA MARIJA!
GARBĖ JĖZUI KRISTUI! ”

Tatai nepaprastos svarbos šv. Tėvo žodis dėl tėvų krašto lais
vės ir nepriklausomybės kovojantiems Amerikos lietuviams. Tai 
nedvejotinas jų veiklos pripažinimas ir įvertinimas.

Organizacijos ir paskiri asmenys siųskime Jam nuoširdžios 
padėkos žodžius. A. D.

šiu< s dalykus turėjo g 
jo paveikių atspindžius 
rvškiai skirdavo.

.nešė, kad buvo per 2000 stipen
dininkų, o dabar jie Balfą užmir
šo, nesiteikia skolą grąžinti.

■ Iždininkas Andriukaitis patie
kė santrauką pajamų ir išlaidų. 
Pajamų: £6,356.25, išlaidų: 

■-$3,118.80, saldo: $3,237.45. Jony
nų sodyboje pikniko apyskaita: 
pajamų: $4,361.28, išlaidų: 
$2,157.76. Pelno gauta $2,203.52. 

rBuyau ir aš tenai.. Puiki aplin-j 
ka, suvažiavo, daugybė žmonių.} 
Pasitaikė geras oras. Užtat ga- 

, yosi grąžus pelnas, o dalyviams 
buvo puikus pažmonys.

Reikia pripažinti, kad suva- 
'žiavimui gerai pasirengta: iš
spausdinta apyskaita, kurią pra- 
.ėšo įteikti aukotojams.. Jau ket- 
'. virti metai Midland taupymo ir 
,'škol inimo bendrovės -preziden- 
„tas F. Zogas globoja suvažiavi- 

■,£nus, vaišina,.nors.pats nevisada 
’xialyvauja. - u; .-

KNOW YOUR HEART

HELP ¥OUR HEAR! FUND

- HELP YOUR HEART

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacifi* has extra strength* by a panel of experts, used as 
More strength than any reg- directed. But Anacin gives you 

311 ar headache tablet* And more pain reliever than any 
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. * tablet. Gives you safety you

Like al Jttfing headache expect with extra strength you 
tablets, Asado Marts with a want. Read and follow label

I more pain reliever than any 

• tablet. Gives you safety you

Įlankos patarnautojai ma
nė, kad mes nutarėm sulipu Į 
jų valtį ir išplaukti žuvų gau
dyti. Bet jie apsiriko. Už poros 
valandų atėję į įlanką, jie ra
do ponišką savo valtį, o nuda
vė jos nematę.

- Šį kartą iš gretimo kaimelio 
į Įlankos pakrantę atėjo ne du, 
bet trys vyrai. Du buvo tįe pa
tys, kurie nusinešė i kahnelj 
iš valties išimtą žuvį, vienas 
buvo vyresnis, mums visai ne
matytas žmogus,

—■ Girdėjau, kad esi Trucha 
. no giminaitis, — paklausė* tas 

naujai atėjęs kaimietis.
— Ne. giminė, . -bet pažįsta

mas.
— Jūs žinote, kad Olego jau 

nebėra, — jis pridėjo. — Jis 
įkrito į stiprios kalnų srovės 
verpetą įr nepajėgė išplaukti.

— Bet jis buvo geras plauki
kas, — jis paaiškino.

— Jis buvo nepaprastų ga. 
bumų žmogus, — pridėjo nau
jai atsiradęs. — Jis čia atvyk
davo pažuvauti. Visuomet ąt» 
sineždavo savo kuprinę ir Jo
to aparatą. Jis mėgdavo pažu
vauti. Jis mėgdavo žuvįs. Mo
kėjo jas kepti. Jis galėdavo 
žuvį išsikepti per kelias minu
tes. Nespėdavo jis uždėti žuvį 
ant samanų, ji pasivartydavo, 
pasišokinėdavo, o vėliau ap? 
rimdavo ir gražiai išsities
davo.

— Nieko nėra sveikesnio, 
kaip šviežia žuvis, — sakyda
vo Truchanas, lengvai atskir
damas ašakas nuo raumenų.

Kai sustojom, tai tiem dviem 
užsiminėm apie Truchaną. Jįe 
buvo apie jį girdėję, bet nei

(Tęsinys)

vienas nepasakė, kad kas nors tai jis darė kojų ir rankų pirš- 
mirusio žmogaus būtų ieš- tais ir delnais. Kitam tai nie
kojęs. .ko nereikštų, bet jis mokėjo

— Tai ką Truchanas čia da. matuoti ir pirštais. Jis savo 
rė?— paklausiau naujai atsi- delno ir piršto ilgi gerai žino- 
radusio žmogaus. Į jo, tai jam nebuvo reikalo

— Pradžioje jis čia nieko ne kiekvieną kartą lįsti su liniuo- 
darė, bet vėliau jis buvo visos te Į vandenį ir matuoti. Jis pa; 
Tasmanijos gamtos turtų sau
gotojas. Valdžia jam. pavedė-mažas ir 
viską prižiūrėti. Pirmon eilėn- bangas. 
buvo< kreipiamas dėmesys j į 
kalnus, upes, slėnius, paukš
čius į- įvairius gyvius, o vė
liau svarbiausias jo dėmesys į 
buvo kreipiamas į ganųos tin-į 
tus ir Vakarų Tasmanijos gro-r 
žį, — man paaiškino. J
.— Ar jis ir-.-čia yra buvęs?t- 

paklausiau. .
-—Jis čia ne vįenaą kšrtą bu-į 

vo atvažjavęs. 
keriotojas.
ti visus Tasmanijos pakraščius • 
ir aplinkinius vandenis. Jis iš
plaukdavo i vendenis ir valan
dų valandomis; stebėdavo pak
raščius.. Priplaukęs arčiau, jis 
mokėjo padaryti gerų nuolrau 
kų. Ne vieną kartą jis siųsda
vo nuotraukas jAHubarto ar Į 
Camberos redakcijas.

— Atsimenu, jis buvo pašii, 
ryžęs* nufotografuoti ’ judanti 
vandenį, plaukiančias bangas.1- 
Tai. ne toks lengvas- dalykas, £ 
bet jis ilgas valandas praleido^ 
stebėdamas bangas. j

Neturiu jokios nuomonės,; 
kurjems galams. Truchanas bū 
tų stebėjęs šios įlankos ban-1 
gas. Dar labiau mane stebino,; 
kai tas išminčius pridėjo, kad 
Truchanas porą kartų buvo 
iššokęs iš valties ir matavo 
vagomis susiklosčiusi dugne-;

Naujai atsiradęs įlankos žu- 
vatitojas norėjo mane paveikti 
savo žiniomis įr pažintimi 
>ipie 1'ruchajią, bet man atro-i 

( dė, kad jo žinios yra tik pavir
šutinės, nes jis pats kenguriš- 
ka savo kalba manęs nepavei
kė ir į jokias kalbas su juo ne
sileidau.

Šį kartą pasigavau kelias 
zuvjs ir atidaviau restorano 
šeimininkei. Bet pasirodo, kad 
Hubarto restoranai turi švie
žios žuvies.

(Bus daugiau)

našiu būdu matavo ir įlankos 
nuolat virpančias

Retkarčiais Truchanas pa
žiūrėdavo i debesis, plaukian- 

' ėjus Tasmanijos kryptimi. 
Dažnai jis pasižiūrėdavo ir į 

( krantus, pakrančių atspalvius. 
1 Jis akių nenuleisdavo nuo 
t krantu ir kalvu kai debesvs 

- ' ten pastodavo* kelią saulės spin 
.dūliams Vienaip salos pakran- 

—v . ,'į-lės atrodydavo dienos metu, 
ai.s.ino įneš-, pastodavo saulei

-Jis norėjo pažui-ikelią. Vajzdas gal]<Javosi vT_ai 

j kitoks, kai debesys pastodavo 
[kėlią žemyn pakrypusiai sau

kei. ...............................

i Yra pagrindo manyti, kad 
r jiakraščiai, kitaip atrodydavo 
:.įr nuo debesio sulaikyto saulės 

skridulio ilgio. Truchanas, bu
ndamas geras fotografas, visus

Anglis, tūkstančius metų iš
gulėjusi po žeme, į paviršių 
iškelta, virsta Šildymo, kaitini
mo, deginimo priemone.

Gyvenimo fakjąi, kai juos iš
keli aikštėn, gali taip pat šildy
ti, kaitinti ir net deginte degin
ti — jei jie ras dvasią, galinčią 
kaisti ir degti.

KNYGOS ANGLŲ KATRA

— Sovietų jūreivis Igor A. 
Ponomarenko pabėgo nuo sovie
tų laivo Tampoje ir prašė leisti 
jam pasilikti Amerikoje.

— Austrijoje suimti penki as
menys, gaminę dirbtinius pini
ginius banknotus.

— Leonidas Kozlovas su žmo
na gavo leidimą gyventi ir dirbti 
JAV-se, bet jis jau turi žinių, 
kad Sov. Sąjungos policija per
sekioja jų artimus gimines.

JA Y DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, Ill.

* 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.
1

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

x v * • 1 - C.

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS
? IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

i ‘ 1 — Leonardo Šimučio
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 
'. Ūt PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

130 pat Kaina CJO.

Dr. J«*o« *. Kartflua, HISTORY GF LITHUANIA. Lietuva* IftorijM 
antranki nno pat aenujij un&j IM pokario ■etų. Vidutinio termito, 141 
?tL, kainuoja tt.00. ' • - - •

Dr. Jpmm B. Kančhn, VYTAUTAS THE GREAT. Lrtortaud DLK Yy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valatyoea ir K* kiitnTtiu isterija 
til pal. Kaina S3 00. Kietai* vlržellala S4.00.

Dauguma tiq knygų yra tinkamoj dovanot Ivalrloml* progom!*. Ja* b 
dtaa knygą* galima ingyti ataUanklua 1 Naujiena* arba atriuntia čeki v 
Mnigino perlaida ■> '

F”
l. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVI

Minkšti viršeliai, 410 psl.____ $10.00

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

Minkšti viršeliai... $10.00

17W R»wtb HaleUd Ntreek. Cble»*» th *•••>

DE. ANTANO J. GUSENO RASTAI
NAUJItMOSe GALIK.A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAiYTOJO ATSIMINIMUI
Dr. A J. Ou*«*rt — MINTYS IR DARBAI, 23® put. liečiančiu* IflOE 

metu įvykiui, Jablonakic ir Totoraičio jaunu dienu tr aini 
itpinba*. ------------ ----—________ _  ___ CLEE

Or. A. J. Ovuen — DANTYS, to prietlflrt. rreikau ir trrril*
Kietai* rlrięllala, rUtoJ* M.00 dabar tik____ 1__ SXM
irinkitaij ▼triellilf tik w ________ n.1*

£>. A. J. Gv«^ — AUKŠTA KULTŪRA — SIAURO* KMONES.
KeUonėr ye *oropa IrpOdtJal. Dabar tik ~ SI.ee

17Sf S*. HAL8TKD ST, CHICAGO, DLL. H40V

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai__________________ $15.0<i

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

Čekį reikia išrašyti

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

Pridėti dolerj P*Jto iMaidom*.

$10.00

I « na ujišmok ii *•** Thursday October llj 197#
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Nuo pruadHo plram a. 
Dianraičio kabm:

Chicago! e ir priemieačittoaė:
metame______
pusei metu __
trims mėnesiams

$18.00 
$10.00 
$ 140

£ito»e JAV Tietoa*: - 
i&atuu  1384®

Naujienoc eina kaadiea. ižakirlan. 
sekmadieniu*. Leidžia Naujienų Ben 
drovė, 173® So. Habited St, Chicago 
m. aoeoe. Teiat oi-aiao.

putei metu ________ _
trims mėneeiams 
viaum meneteui r._, .

____ $16.00
____ $ 9.00
,___  « $.00

1 ■
metame ___________
pusei setų _______
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------ $33.00
____ $18.00
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reikalingas prekių. Jis galėjo mokėti už prekę tą pačią 
I dieną, jis galėjo gauti kelių mėnesių kreditą.

Ne tik prekių gausa nustebino Sovietų S-gos šokė
jus, bet laisvai visiems tas prekes įsigyti. Sovietų Są- 
jungoje visi piliečiai turėjo turėti lygias teises, bęt pre
kėms gauti buvo privilegijuotųjų klasė. Ne visi turėjo 
teisę įsigyti prekes. Privilegijas turėjo įtakingi val
džios pareigūnai ir valstybės'tarnautojai, komunistų 
partijos nariai, Andripovo leidimus turintieji polici

ninkai, sovietų armijos karininkai, privilegijuotą san-‘ 
tvarką giną, teisinantieji rašytojai, ir kiti parsidavė-1 
liai. Paprastas pilietis, paprastas darbininkas jokių pri
vilegijų neturėjo ir labai dažnai valandų valandas turė
jo, pastovėti prie , duonos, mėsos, pieno ir riebalų krau
tuvės, kitų, tokių neprivilegijuotųjų eilėje, kol galėda
vo gauti būtiniausių produktų.

Kozlovui iš metų į metus buvo kalama į galvą pa
grindinės žmogaus teisės, lygybė, solidarumas, broliš
kumas, o kai paaugėjo ir komunistinės valdžios atsto
vus pažino, tai pamatė, kad vietoje brolybės ir lygybės 
gyveno privilegijomis, paremtomis policijos ir karo jėgų. Į

Kozlovo žmona Valentina, dar labiau patenkinta« 
žarnas šokti privilegiotiems. ū |

Kozlovo žmona Valentna, dar labiau patenkinta * 
pabėgimu iš sovietų rojaus, nes ji savo akimis pamatė

Dail. J. PautjeniusRestorane

T

LB-nės reikalus -(žiūr. Draugas! kų, kuriems rūpi LB-nę išlaiky- rugsėjo mėn. 13 d.). Šiame jo ti savo žinioje, o ne apjungti
Nėra tos dienos, kad iš Sovietų Sūjungos kas nors 

nepabėgtų. Vienas mokytojas iš Maskvos keliavęs į 
Murmanską, o iš ten jau pėsčiass pasiekia Suomijos 
sieną.' Kad nepatektų į pavojingų pasienio saugų ran
kas, besislapstydamas pereina skersai' Visą Suomiją, 

— įžengia f Norvegiją-,- keliaujar miškais ir slėniais^ kol 
pasiekia Švediją, prisistato policijai ir prašo lesti jam 
pasinaudoti tremtinio teisėmis, kol jis galės sutvarkyti 
dokumentus ir pasiekti Ameriką.’ .

Ųžvakars Miami imigracijos komisijonierius ,iš
klausęs Sovietų’Sąjungos 19 metų jūreivio Igoro - Alek
sandro Ponomarenkos ilgą istoriją, leido jam ap- 
sigyvėnti Floridoje/ Ponomarenko pabėjo iš Tampos 
uoste stovėjusio Sovietų' S-gos laivo, pasiekė miestelį, 

■penkias dienas praleido pas senų automobilių Pardavi
nėtoją, išpasakojo kas . jam širdį spaudė, gavęs teisingus, 
patarimus, nuvyko į Tampą, susirado, imigracijos ■ ko-, 
misijonierių ir paprašė leisti jam apsigyventi Į Ameri
koje, nes Sovietų Sąjungoje •pagrindinės-žmogaus tei-’ 

c— sėsi- varžomos -be-jokio pasigailėjimo^ YLŲ L TV-
Kad. vėliau nekiltų pęsusiprątįmų, o Sovietų S-gos 

valdžia nekaltintų JAV sovietų'piliečių?.viltojimu, iškvie
tė į Floridą Sovietų S-gos vicekonsulą Vasilijų į Puk-a- 
lovą ir leido jam išsikalbėti su pabėgusiu sovietų jūri-' 
ninku. Sovietų S-gos vicekonsulas .vartojo visas prie
mones, net grasindamas šeimai, kad įtikintų jauną jū
reivį grįžti į Sovietų Sąjungą, bet jis griežtai atsisakė, 
grįžti į žmogaus teises mindžiojantį kraštą. Jis nutarė 
pasilikti Amerikoje ir bandyti laisvajameJ krašte lai
mę išbandyti. f .YU

Tą pačią dieną Leonidas ir Valentina Kozlovai, ge
riausieji Maskvos Bolšoj teatro šokėjai, atlikę visus 
formalumus, susitarė su New Yorke šokių? teatru 
dirbti savo srityje. Laisvai pamatė Amerikos didmiestį, ■ 
apžiūrėti didžiąsias krautuves, galėjo—pirkti ir neštis, 
ką norėjo. Jiems nereikėjo laukti ^Laidimo, nereikėjo 
kažkam aiškintis, kodėl jiems privalo būti pirmenybės 
reikalingai prekei gauti. Amerikoje kiekvienas pilietis 
turėjo pirmenybės, kas tik įžengė į krautuvę ir 1

-j -J. • 1 • . ». . .. A-UV11. AW V4./ . KZICIAAA^ JV VA GO. V V nUilVJVj 11Vtą Pasaką pasaulį, apie "Ui į ne tik pnv llegljuotieji, bet > pokalbyje pareikštos mintys bei plačias išeivijos mases, ir kurie
visi gali svajoti.

Sovietų Sąjungon atsisakė grįžti geriausieji rusų 
figūrinio čiuožimo čiuožėjai Protokopovai. Pirmą sen
saciją Amerikoje sukėlė šokėjas Aleksandras Goduno
vas. Jis patyrimo neturėjo, tai žmoną prarado. Kol jis 
tarėsi su imigracijos komisijonierium, tai čekistai žmcn 
ną nusivežė į sovietų lėktuvą ir jos neišleido. New Yor
ke ji pasakojo, kad labai myli savo vyrą, o Maskvon par
važiavusi kartojo ,kad myli šokėją, bet sovietų valdžiai 
tokia .meilė nepatikusi, daugiau gerų šokėjų’ d užsienį 
neišleis. Neišleido' muzikų, neišleis ir dainininkų. Išlei
džia tiktai Kazakevičius, Keimerius ir Lenkevičius su 
Mališauskais, kurie pavergtoje Lietuvoje turi visas pri
vilegijas ir . padeda rusams išnaudoti lietuvius, i j

Rusai išleidžia tiktai tuos, kurie gali palikti įkaitą. 
Be įkaitų niekas užsienin neišvažiuos. Iš Sovietų Sąjun- 

i gos žmonės tiktai bėgti galės.

tvirtinimai yra tuo įdomūs, nes jie parodo, kad šis daktaras gal ir gerai nusimano chemijoje, bet jo pokalbyje pareikšti samprotavimai klaidina visuomenę, o kai kurie jų net paremti demagogija. ;

taip pat siekia sugriauti mūsų politinius veiksnius.3 • 'Jis savo pokalbyje dėl Vasario 16-osiosproga aukų rinkimo. Ir įtaigojo, kad. šiuo reikalų veiksniai tūrė-
kalbėjo šventės

Šiame jo pokalbyje, galima tų-- susitarti.- Kokie* veiksniai”, tesakyti, yra tik vienas pozityvus pareiškimas,” .bet ir tas pasisavintas iš RLB-nės.- Būtent, kad B-nės tarybon reikia įtraukti pagrindinių organizacijų atstotais,- turinčius centro, valdybą bei skyrius, išrenkamus organizacijų -suvažiavimuose. Išeitų, kad jis norėtų pakeisti ligšiolinę tarybos . struktūrą. RLB-nė reikalaują, kad JAV organizuo-( rinktomis aukomis turėtų dalinta išeivija turėtų savo atstovus ne vien tik LB-nės taryboje, bet

retų susitarti? Mūsų politiniai veiksniai Altą ir Viikas šiuo reikalu neturi konflikto. Tokį.ne- sklandumą. sukėlė j' tik - JAV LB-nė, kuri save ėmė laikyti politiniu veiksniu ir rinkti savo reikalams aukas minėtoje šventėje. Reiškia, pagal dr. A. Butkaus pasiūlymą tartis išeitų, kad Altą Vasario. 16-osios su-tis su JAV LB-ne. <.. «.Betgi visiems žinoma, kad' A. SVILONIS j ir LB-nės centro valdyboje, ir pagal jau seniai nusistovėjusią

' .Politinės veiklos reikšmė išeivijoje’BIRUTĖ KEMEŽAITĖ į(Tęsinys)
Kad Romui Giedrai ir kitiems vėliausiems 

okup. Lietuvos išeiviams, mums siūlantiems išlai
kyti ryšius su okupuota Lietuva, tų ryšių esmė 
būtų aiškesnė, aš pacituosiu dar ir “Drauge” 
1975 m. lapkričio mėn. 26 d. B. Kviklio žodžiu 
išreikštas mintis. Štai jos: “Geras, žinoma, daly
kas palaikyti ryšius su mūsų artimaisiais okup. 
Lietuvoje. Neblogai su jais susitikti, pasikalbėti, 
pasiguosti. Tačiau gal jau penkiolikos metų tokio 
“bendravimo” praktika rodo, kad sovietinio reži
mo darbuotojai visomis išgalėmis stengiasi į mū
sų išeivijos gretas įvesti įvairios rūšies termitus, 
kurie graužtų mūsų tautinį atsparumą ir tautinę 
sandarą iš vidaus.” Tame pačiame straipsnyje 
B. Kviklys labai teisingai pasisako ne tik bendrai 
turizmo, bet ir Kultūrinių ryšių su užsienio lietu
viais komiteto klausimu, kas būtų pravartu ta pa
čia proga pacituoti: “Nors vadinamas “turizmas” 
į Lietuvą virto jau įprastu dalyku, daugelio mūsų 
tautiečių praktikuojamu, tačiau jis neduoda nei 
L... ; okupuotoje Lietuvoje, nei išeivijoje gyve
nantiems tautiečiams to, ko reikia. „ . , .

Vadinamo “Kultūrinių ryšių su užsienio lie
tuviais komiteto” Vilniuje. įsteigto Maskvos pa-.

Arba ir vėl- jis rašo: “Jai (Altai) reikalinga ir piniginė parama. Tat visiškai teisingai, kad vieną kartą metuose, pagal bendrą nusistovėjusį susitarimą Vasario 16-tos proga, prašoma aukas skirti- Altai, kurios eina Lietuvos <vadavimu, dąrbui. Altą jokių kitų vajų neveda ir šios aukos yra pagrindinės Altos pa- ■jamos.:?” Y \‘t/Tas ■ pats daktaras dar" toliau rašo: “Posėdžiavo ir1 tvarstė ir LB centro vadyba. Tik ji, atrodo, nesvarstė , kaip ir kuo prisidėti. prie, iškilmingesnio Vasario 16-sios paminėjixno, ,bet kaip sugriauti Altą, ’kaip greičiau pa- kirsti tą gražiai Sužaliavusi laisvės kovos organą. -^^.merikos Lietuvių Tarybą^ khip suskaldyti lietuvišką vįšuoinenę, nes sakoma, kad sudrumstame vandenyje . yra. lengviau.- žuvauti, kelti savo ambicijas, vykdyti vienos gnipės -žmbnių partines užmačias”.' Toliau jis dar aiškiau pasisakė: “Atimsime (iš Altos) pinigus, suSkaldysime visuomenę, sumažinsime Altos autoritetą, tada Altą pati susi- likv’duos. LB-nės centro valdy- . ba, atrodo, nutarė‘kovą nukreipiu prieš-Altą; Lietuvos okupan- .tui ir kvislingams Amerikos- Lietuvių Taryba _yrą didelė rakštis ir okupantas -deda visas pastangas Altą ’sūlikviduoti”.(Ėus daugiau)?- ■ ' ' - i-’ Į

tvarką laisvinimo reikalams Alta renka aukas. Vasario 16-tą. Dėl šitokio dr. A. Butkaus siūlymo. yra gera proga jam ir kietiems paminėti, ką dr. Leonas . Kriaučeliūnas rašė Naujienose 1969 m. kovo mėn. 29 ir 31 dienomis. “Visos surinktos aukos Vasario Įsosios .proga Lietuvos laisvinimo reikalams eitų Altai, kuri dalį tų aukų skiria Vlikui, Jrgi dirbančiam. Ljętuvbs". lais- •A’inimo darbą. . . Pagal‘ bendrą susitarimą ir nusistovėjusią tra- išrinktam - JAV krašto LB-nės Į diciją Lietuvių B-nei rūpėjotuvybės ir lietuviškos kultūros išsaugojimas, o Altai—polįtjjj.i§; uždavinys, Lietuvos laisvinimo reikalai. Toks darbo pasiskirstymas ir gražus bendradarbia-

j tai su pilnu sprendžiamu balsu. J Žinoma, dabartinei bendruome- nininkų grupei, kuri daugiau remiasi totalistiniais polinkiais ir neva demokratiniais rinkimais yra užgožusi LB-nę, šitoks fede- jydytojams. Toks jo užmojis lyg racinis principas nepriimtinas* karto Drauge iš ir liudytų, kad Lietuvos gydy-; nes tada 8,000 balsavusiųjų ne- :Cleveland© pasiskardena savo, tojai yra laisvi, okupanto ne-' galėtų savo valios primesti pla-i varžomi. Jiems -pasiųstos dova-J čia jai JAV organizuotai lietuvių, la nos pateks tiesiog į jų. rankas.1 visuomenei. Gaila, kad dr. A. ki Be abejo, atsirado vienas ki- . Butkus . buvo .tiek neatsargus,’ tas aukotojas, kuris ‘tokiam jb Pa4arė tokį pasiūlymą, kuris įtaigojimui patikėjo. Bet tokių tikriausiai jam pakenks būti
1 1 _  V j. _ ' — T* A T:. ne Jpirmininku, bet tai tolimoje ateityje pamatysime.Tuo tarpu visi kiti jo pokalbyje padaryti pareiškimai rodo , 2 : jo menką nusimanymą organise minėtasaf daktaras neper- zacinėje veikloje, ir nieko naujo

BUTKAUS POKALBIO1Karts nuorašiniais ir dr. . A. Butkus. Iš profesijos chemikas, dirbąs Cleveland© klinikose. Kadaise gyvenęs Naujojoje Zelandijoje ■ ir ten buvęs LB-nės krašto pirmininku. Prieš kiek laiko jis pasigarsino spaudoje, kad važinėjęs ok. Lietuvoje ir tai, berods, jau nebe pirmą kartą. Grįžęs, kvietęs visuomenę, ypač lietuvius nios į jų rankas nebepatenka, gydytojus aukoti pinigines aukas, už kurias būtų nupirktos modemiškos mediciniškos prie-' seniausiai padarė pokalbį su - nesakantys, o tik kartojimas

skaičius buvo mažas. Visi žinome, kad Lietuvos gydytojai nėra laisvi ir bet kokios jiems' siunčiamos dovanos be Maskvos, ži- išeivijos kultūriniai reikalai, lie-

buvo monės ir pasiųstos ok. Lietuvos Draugo reporteriu apie JAV reikalavimų tų bendruomeninin-
laiminimu, rodos, 1964 metais, pagrindinis užda
vinys yra penkeriopas: 1. Atskelti išeivius nuo 
savo tautos, 2. Kelti savitarpio nepasitikėjimą, 
3. Išgauti iš atsilankiusiųjų Lietuvoje daugiau už
sienio valiutos ir informacijų apie išeivijos gyve
nimą, 4. Neišleisti iš akių į Vilnių atvykusių išei
vių, 5. Prijaukinti išeivius, kad jie pamiltų dabar
tini okupantą, nelaikytų rusų blogais žmonėmis ir 
išaiškintų, kad mažosios tautos iš esmės negali 
būti pilnai nepriklausomos, kad dabartinis Lietu
vos ‘‘pasirinkimas” yra geriausias. Kad užsienio 
lietuvius geriau prie masalo prijungtų, Ryšių ko
mitetas prie Lietuvos vardo nebepridėjo TSR rai
džių, kad mūsų tautiečiai lengviau duotųsi klai
dinami.

Tenka pripažinti, kad okupantams pusėtinai 
sekasi. Jiems pavyksta suklaidinti į okupuotąją 
Lietuvą atvykusius netgi “išrinktuosius”, Į tą skai
čių įskaitant kai kuriuos mūsų dailininkus, litera
tus, muzikus ir net dvasininkus.”

žinoma, kad mums išeiviams yra svarbu ir net 
būtina turėti ryšius su pavergta tauta, bet tų ry
šių neturėtų griebtis kiekvienas kada tik nori ir 
bet kokiomis (tik sau naudingomis) priemonėmis. 
PirmiąŪsia reikėtų sau pastatyti klausimą: Su ko
kia okup. krašto tautos dalimi — praktiškai talki
nančia tautos naikinimui, prie kurios lengva pri
eiti, ar su kovojančia ir izoliuota, kurią įmanoma
pasiekti tik per pogrindį ? Būtų geriau, kad šis.’

Praeitą savaitgalį Morris- burg, Ont., Kanadoje buvo išbandytas naujas išradimas — raketomis varomas automobilis. Pirmą išbandymą darė pats iš-vimas davė pasigėrėtinų, rezul- ’ radėjas Ken Carter Rez. Nepa- w . ..v - ,4tatų. sisekė. Carter sus'želdę.
uždavinys būtų paliktas politiniams veiksniams, 
turintiems specialius uždavinius. A.

“ŽMOGAUS TEISIŲ” KLAIDINGA /. 
: SĄVOKA . ;

Iš Rusijos išvaryti rusų disidentai pirmieji 
į Vakarus atnešė šauksmą už jų pačių komunis* 

|tinės valdžios persekiojamų Rusijos žmonių tei
ses,už spaudos, žodžio ir tikėjimo laisvę^ kurią iš 
jų komunistinis režimas, nepaisydamas valstybės 
įstatymų, atėmė. Tai yra jų krašto, jų vidaus pi
lietinė kova. Kadangi-rusai kenčia tiktai dėl žmo
gaus laisvo apsisprendimo teisių suvaržymo, tai 
toks šauksmas, jų atžvilgiu, yra teisingas ir rusų 
tautai pakankamas.

Iš Sibiro ir kitų sovietinių lagerių į laisvąjį 
pasaulį atvykę lietuviai (kai kurie) šaukė ir tebe
šaukia tiktai už “žmogaus teises” — internaciona
linio žmogaus, nes, pagal jų aiškinimą, lageriuose 
buvo sugrūsti įvairių tautų žmonės ir visi vieno
dai kentėjo. Toji bendra kančia juos suartino — 
padarė broliais. Todėl individo teisė jam pasidaro 
labiau gintina, negu visos tautos teisė, negalvoda
mas, kad Lietuvos pavergimas (okupacija) kaip 
tik ir buvo jų asmeninas kančios didžiausia prie
žastimi. Ir dėl tos pa&os okupacijos, dar daug 
pavergtųjų žus tuose lageriu©^. Pvz^ Simas Ku
dirka yra vienas is tų, kuriam Kova už “žmogaus 
teises” turi didesnę reikšmę, negu politinė kova

už nepriklausotnos Lietuvos atstatymą. Nuo 
'ALTos ir VLIK-o jis bėga šalin, kaip velnias nuo 
šv. Kryžiaus, nežiūrint kad tos poetinės! veiklos 
veiksniai už jo-išlaisvinimą labai'stipriai kovojo 
ir net pinigais padengė pagrindines jo kelionės 
į šį kraštą išlaidas. Be abejo, lageriuose buvę ir 
tebesantys kankiniai ne visi yra vienodo tautinio 
atsparumo. Tačiau jų tarpe yra labai stiprios tau
tinės dvasios lietuvių, štai,, kad ir toks įvykis, kurį 
papasakojo iš Sibiro sugrįžęs lenkas Bohdan Ka- 
wecki (Draugas, 1975-1-14). Cifubįįu: “Kawecki 
gulėjb vienoje ligoninės palatoje su pik. Papečkiu. 
Besikalbėdamas su pulkininku, Kawecki išsitarė: 
“Ną, abu čia pūvame... Ar nebūtų buvę geriau, 
jei praeityje būtume susijungę, tai gal kaip nors 
.-būtume apsigynę”. Susimąstęs Papečkys jam at
sakęs: “Jeigu praeityje būtume susijungę, tai 
šiandien gal ne tik Vilniuje, bet ir Kaune būtų 
kalbama lenkiškai. Tai jau geriau čia pūti...”

Vėliausieji ateiviai iš okup. Lietuvos taip pat 
tiktai kovos už “žmogaus teises” šauksmą mums 
atnešė. Šia už “žmogaus teises” epidemine figa 
daugiau, ar mažiau užsikrėtė net visų pavergtų 
tautų veiklos šulai.’Tai įvyko, ko okupantas troš
ko; šiuo pavergtiesiems labai mažai reikšmingu 
šūkiu atitraukti juos nuo pagrindinio tėvynės 
laisviiLmo tikslo. .. .r

(Bus daugiau)
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HikUtERUA IR MOTERŲ LIGOS 4 

GINEKOLOGINI CHIRURGU* 
H49. So. Puįaakj Rd. (Crawfon? 
ywJkai Building) TaL LU 54444 
Priima Ligonius pagal susitarimu.

Itj neaisiuepia, Mkamhinti 374*8004

i
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UR. PAUL V. DARGIS 
Gydytojas ir chirurgas 

W»«^he*t«r Corumunlty kilni ko* 
Medicinos direktorių*

4^38 S. Manheim Rdv Westcneeter, iL.

kas antrą šeštadienį 8—3 v*L 
t*ū 562-2727 arba 562-2728

TEl-------BE 3-5893

DR, A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 
8PEC1ALY6A AKIŲ LIGOS 

3907 W*»t 103rd Strevt
Valandos pagal susitarunv

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LEHJVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tai. 737-5149

“contact lenses”1
Vai. aa*i guatarimą. Uždaryta treč.

DR.LE0NAS SEIBUTIs 
‘ INKSTŲ, PŪSLiS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST S3rd STREET 
Vai. aatrad. 1—4 popiet, 
ketvirti 5—7 vai. vak.

„ Ofiao telef.: 774'SSO 
Rezidendlta telef.: *48-5545

OKUPACIJOS. METALS
JUOZAS AMBRAZEVIČIUS

Tad išvada:“Jei tik žmonės veržtųsi į progas;, jeigu tik jie nugalėtų savinaudą; jeigu tik jie moraliai būtų tvjrtij- jeigu tik jie būtų ne egoistai it siauri; jei tik jie nebūtų smulkmeniški,

(Tęsinys)liau:Carinė Rusija puolė katalikų tikėjimą, bolševikinė siekia sugriauti bet kokį tikėjimą ir įsti- printi ateizmą.Carinė Rusija griebėsi visomstoržie- priemonėm- lietuvius rusinti; viai ir paiki; jeigu tik jie būtų sovietinė daro tą pat, prisi- didūs;. jeigu tik jie pažintų, dėl dengdama , komunistine idęolo- ko visas reikalas eina; jei tik gija ir kruvinom priemonėm jie nebūtų viedinainiai, jeigu persekiodama tautinį pasireiš- Kimą, kuris nesiderina su komunistine ar rusiška dvasia.Carinė Rusija pradėjo trėmimus į Sibirą; sovietinė juos padarė masinius ir nuolatinius.j Caro kariuomenės pastovys i laigymas Lietuvos teritorijoje nuo Petro Didžiojo ir Koliynos Didžiosios laikų primena -sovie-.. tų raudonąsias bazės, įvestas 1930.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
• KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

* ‘'Ieškokite gero, ne pikto, kad būtumėte gyvi*. — Amoso 5:14.
Didžiausia šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 

draugystės. Norint įstati į šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo. 
Reikia taip pat pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuodė
mių nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gaus gar
bę, šlovę ir nemirtingumą. Dabar jiems priešinasi pasaulis, kūnas ir di
dysis priešas, šėtonas. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų jau 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo širdį ir savo valią. Tik tik
rieji Dievo vaikeliai turi savo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, ku
ri perviršija žmonių supratimą ir kurios pasaulis negali nei duoti nei 
atimti. ' . ..

5V. RASTO TYRINBTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

DR. VYT, TAURAS 
gydytojas ir chirurgas 

iendra- praktika, tpuc. MOTERŲ Ilges.!

OfiM* 2552 WEST 59th STR2ET
> Tai. PR 8-1222

OFISO VĄL: pirau intrmL, trečizd. 
ir peakL 2-4 ir 6-8. vaL rak. feštadir-: 
aiais vaL popiet ir kitu laitu;

nagai maita rimą

i tik jie žengtų plačiu ir tiesiu keliu!Į Aš žinau ne vieną instituciją, kuriose kaip tik vien dėl žmoniųi anų moralinių trūkumų mes esame ten, kur mes esame šiandien5.Čia keliama asmeninė atsakomybė yra vienas iš tų moralinių veiksnių, kurie verčia rezistuoti i ar kurie skatina rezistenciją paremti.Lietuviai, buvo viena, iš tų' Metodai ir priemonės tiek te- • tautų, kurios.nariai jautė asme- siskiria, kad Sovietų Rusija ne- ninę atšakėftnybę ir pareigą re- siskaito su jokiu žmoniškumu ■zistuoti. Amerika buvo vienas ir teisėtumu, kai carinėje Rusi- iš kraštų, labiausiai jautusių joje buvo galima gintis teise pareigą kreipti dėmesį į rėžis- ir apeliuoti į žmoniškumą, tenčiją anapus uždangos- I (2) šių laikų lietuviam caroTą vieno-ir antro krašto pa- reigos bei atsakomybės pajau

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
p Mašinoms Vieta 
STel.737-8600

TeL737-8601

represijos priminė ir lietuvių rezistenciją caro užmačiom. —timą stipriai parėmė vienų ir Anuo metu lietuviai boikotavo
Lietiivilj.spaudos atgavimo 75’ metu kltų islori^s prseities ™k^..iietUviu primetamus ra-

Kai dabar Amerikoj e buvo pa- : ruošiami lietuvių spaudos atgavimo 75 metų sukakties, minėjimai, tad tokia-ptoga ir;aš pats

siškus rašmenis, slapta mokė vaikus; slapta gabena užsieniuose spausdintus laikraščius ir knygas; savo kūnais dengė , Kenstaičių bažnyčias
. OKTHOPEDas-PHOTEZJSTA_S į prisimenu 1904 m-.'gegužės 7-ąją, nes tą dieną rusų caro. valdžia panaikino lietuvių' spaudos- draudimą. .-•?’• .-Aš čia trumpai papasakosiu
Aparatai - Protezai. Mčd. ban
dažai. Speciali pagalba tojam*. 

.' Area Supports) ir t L

W*» MM St, HL MM9
P^®*P*«* 8-50M | apie tąsias- priežastis, kurios pa-• • ’■ ragino Rusijos carą panaikinti

F F fl R f j draudimą. Kai'1904 m. vasa-Į no mėnesio pradžioje Japonija ,r f j paskelbė Rusijai karą, tad tuojau rusų laikraštyje man • teko paskaityti straipsnį šu"antrašte:“My šapkami ich zakidajem’’- (Mes kepurėmis juos apdengsime).' ' ■■ '■ ■Tada rusai manė, kad toji nedidelė Aaijos valstybė, kurioje, anot jų, gyvena puslaukiniai žmonės, pati save tokiu' būdu sunaikinsianti. Tais Taikais' niekas nežinojo, kad Japonija savo turimais ginklais yra pralenkusi kitas valstybes. "1904 m; vasario 9 d. japonų karinis laivas atplaukė į rusų valdomą Port Arturo Uostą, kuriame rusai turėjo karinių laivų, ir japonai tuojau sunaikino kelis rusų laivus. Toks Įvykis greit pagarsėjo visoje Rusijos imperijoje. Ir visur žmonės ėmė kalbėti, kad japonai yra pralenkę kitas valstybes savo pagamintais ginklais. Sausumoje japonai taip pat turėjo sėkmingus karo žygius.Tada visoje Rusijos- imperijo- atsilankyti, nes yra svarbių reikalų . v ... ... .. aptd'ti. Bus ir vaišės.je žmones eme rodyti nepasiten- . Rožė Didigeivienė, rast.

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

‘/takų chirurgija.

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

■ Pf RKRAUSTYMAI

Leidimai Pilna apdraudė 
ŽEMA RAIMA 

JL iE t f N-A S 
Trt. WA 5 B063

MOVING
Apdr»u»t*> perkfiuMtytrm 

ii ftairTąAt»VmU.
ANTANAS VILIMAS

TM. 37A1U2 irta 376-599*

SOPHIE BARČUS
RAOIJO iEiMOS VALANDOJ

Vl*e» ^refreme* jf WOFA.

LleHfvlv ksibet kaedfen ntw pir
madienio iki penktadienio 5.30 
6:00 vai. vak. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

V*d4f* Ald«na Dtvkvt 

Ttlefu HIml«ck 4-X1S 

7159 S*. MA PL B WOO D AVI 
CHICAGO, ILL. 64499

KA1A BAAKMUONYTt

■ ■ --------------- ---V-

Kaadien nuo pirmadienio Dd 
penktadienio 9 vai vak-

Vkot laidos 15 W0PA rtotlM.
• tania 14fi0 AM.

ŠI ^Btertburg. Fla. 8:30 vai. tap. 
U WTIS rtotiet 1110—AM banMk

W. 71»t Street 
Chicago, Illinois 6042> 

Telef. 778-M74

4. ISTORINIAI 
VEIKSNIAI- <

i - r • l Lietuviuose rezistencijos tra kinimą caro-valdžia; Tada carojdicijo’s,..kaip rodė istorinė ap- Kražių,i ... jįiios. pa-pmo kazokų pasikėsinimo jasdaugumos ■ uždaryti. Tai darė ano meto He- ........... - - , > vykdydami sava vysku-ina iš tų laikų, kada Lietuva po Motiejaus Valančiaus slap- 1 buvo okupuota carinės Rusijos, tose brošiūrose paleistas direk- yvas: Lietuviai, žinokite, kol bus maskoliai mūšų krašte, tol

pareigūnai ėmė galvoti, kad rei-i vžalga, buvo senos ir g kia imtis kokių nors priemonių, i likusios pėdsakus <’ norint žmonėms suteikti, koki atmintyje. Rezistencija pažįsta- tuviai nors susiraminimą..- ■ -O Lietuvos žmonėms nura-J minti. buVo nutarta 1904 m. ge- Dabartinių žmonių daugelis ga-jtv gūžės-7 dieną panaikinti lietu- Įėjo užmiršti, kaip, ilgai ta oku-įj viu spaudos draudimą. Taigi vi-Į pavija truko, kiek sykių lietu-' nesiliaus katalikus persekioję si lietuviai .sakydavo: Jei ne tas: viai rengė Sukilimus prieš ją, . .persekiojami kentėkite, bet karas, tad nebūtų, buvęs panai-[TačiSū negalėjo pamiršti carinės1 nesiduokite pravoslavinami ir, "i rusinami, saugokitės išdavikų,-’ susispieskite apie savo kunigus; r o jei pasitaikytų parsidavėlis ■ kunigas, būkite šalin . - . nebei- ' kite pas ji išpažinties ir saugo- , kitės kaip vilko. "Kentėkite visa, ką daleis Viešpats; nerūgo-! kite ir žinokite, jo'gia sulauksite' gadynės, kurioje praslinks persekiojimai, ir vėl su džiaugsmu giedosite bažnyčiose žemai tiš-- kai ir lietuviškai šventas giesmes’’. ' -(Bus daugiau)

kintas lietuvių spaudos-draudi- Rusijos represijų po 1863 sukimas. A. Kelmutis limo. Jas lygindami su sovieti- ■pasidaAyti keieriapu išvadų-(1) N uostąbus -panašumasnepasidaryti T kęleriorpų išvadų.Rūmus buv. gubernatorių Ron-!^arP car5nčs Ir sovietinės Rusi* aid Reaganą. Manoma, kad kiti-’J °8' siekimų^Bei metodų.tų kandidatai, aštrėjant varžy-' Juos lygindamas, prof. S- Sužie- boms, Įneš Amžiaus klausimą; ■ d^Hs teigia, kad pagrindinis Reagan yra 68 metų amžiaus. 1

— Respublikonai laiko stipriausiu kandidatu i Baltuosius 
C

SUSIRINKIMU

> teigia siekimas išliko tas pats — imperialistinis: ..paversti Lietuvą Rusijos dalim; iškeldinti ar išnaikinti vietos gyventojus ir kraštą kolonizuoti rusais . .. To-
LIETUVIU Našlių. Našliukių ir Pa- 

zienių asmenų klubas spalio 12 dieną 
. vai. vak. turės nar.u susirinkimą. į 
kur»s įvyks Vyč ų salėje, 2455 West 
47th Si. Visi nariai ir prijaučiantieji' 
avieėiami ga^s^ai aisiiarlkyti aptari-1 
nai svarbių kiūto reikalų. Banketas 
lašiių klubo ivyks spaiio 28 d. Bilie-Į 

Uis galitna įsigyti per susirinkimą 
ir pas platintojus. Po susirinkimo 
bus vaišės.

V. Cinką

Lietuviu Motery Draugijos “Ap- 
l svietą'* poatostoginis nariu susiy.n- ’ 
kxnias įvyks seštaditni-, spalio 13 d., 

i r vai. pcpiet 3308 Šo. Union Avė. 
j įėjimas is kiemo. Narės prašortios

aptd ti. Bum ir vaišės.

WSSS KIU.ID BY MOTOR 
v»h«cl£» «H IK *. 
CHAftLB* M. MAVIS, 
PS«*IC«NT cr TMe 010*00

LAST YtAR Ifi KO 10 COL
IUS* ex»LDQBN

to B® r»P«cJAu.v *utr 
POR CMILPftfiN MOW YHJTT 
SCHOOL IS IN SESSION
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Fisherman’s PieNets Cheers For The Cook

Tender Pink salmon, a protein-rich bounty from the sea, 
catches compliments and savings for the budget-minded cook.

Noted for its delicate flavor, Pink salmon in convenient 
7 3/4 oz. or 15 1/2 oz. cans offers economy compared to Red 
or Sockeye, but provides a similar bonus of complete protein 
is well as some important vitamins and minerals.

Fisherman’s Pie is an updated version of the ever-popular 
salmon loaf recipe, with some creative seasonings to comple
ment the fresh Pink salmon flavor^ The eye-catching topping's 
a “fisherman’s net”; cheese cut into rippled strips with a pastry 
cutting wheel. Slice this entree into hot, tempting wedges and 
serve it with a citrus salad or lemon-buttered green beans. 
A catch of Pink salmon from the kitchen cupboard means 
“smooth tailing” — and savings, for the creative cook!

Fisherman’s Pie

Preheat oven to 375°F. Drain and flake salmon. In medium 
bowk thoroughly combine eggs, crumbs, chib sauce, milk, 
mushrooms, onions, salt and pepper; stir in salmon. Pour into 
greased 8'inch’pie plate; heat 30 minutes or until heated 
through. Arrange cheese 
5 minutes or until cheese 
Yields about 6 servings.

1 can (15 1/2 oz.)
Libby’s Pink Salmon

1 jar (2 1/2 oz.) sliced 
mushrooms, drained

2 (optional)
1Z2 cup cheese cracker 

crumbs
1 tablespoon instant 

minced onion
1/3 cup ch R i sauce Salt and pepper to taste
1/4 cup milk 4 slices American cheese, 

cut into strips
Lemon wedges, garnish

on top of pie; heat an additional 
is partially melted. Cut into wedge*.

EUDEIKI
; .' ' *■ ’ • ‘

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

1 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 Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos
LietuviųLaidotuvių

Direktorių

Asociacijos

AM8ULANSO 

PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. L1TUANICA AVE. TeL: YArds 7-3401BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave*, Cicero, HL Tel.: OLympic 2-1U0JPETRAS BIELIŪNAS4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfoyeUe 3-3572GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LFTUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-113SSTEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpublic 74213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilk, IR. 974-4416

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

NAUJIENOS. CHICAGO I. ILL. Thursday. October 11 1971
J A. fr.
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APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

s Kiaušiniai geriau išverda stiklinės vandens, 
ir jų kevalas nesuaižėja, jei ver
dant būna kambario tempera
tūros. Jei jinn., teikia atskirti 
kiaušinio baltymą nuo trynio, 
panaudokite leika.

e Purdue universiteto prof. 
A. Ii. Ismail tyrinėjp asmenis 
35-55 m. amžiaus ir nustatė, 
kad nuolatinė mankšta yra 
reikšminga----  sveikatingumui;
nuolat mankštinančių asmenų 
sveikatos—išlaidos—yra—perpus 
mažesnės. Be to, jie mažiau 
jaudinasi ir yra mažiau ner- 
vuoti.

pusę IčvortcBj 
obuolių vyno, apie 3 šaukštu^! 
cukraus, 1 šaukštus dėgtinė&į 
ir idh'incs_ž.ulčiu-.S4.ų)illi j puo-Į - 
dą ir užkaitinti, bet neužvirind 
ii. Supilstyti Į stiklines ir gerti' 
kol karštas. -

• 6-nie šimtmetyje tik ara
bai augindavo kavą. Jie valgy
davo kavos pupeles ir jas laikė 
vaistais. Tik vėliau jie išmoko 
virti kavą- 1727 m. kavos me- 

—deltai—buvo—slapta—atvežti—Į- 
Braziliją. šiandien.. Brazilija

yra pajėgi kontroliuoti kovosi 
kainą. Tikrumoje kavos tėvy
nė yra Abisinija. -Padavimas sa
ko’, kad kavą atrado ožkos bei 
jų piemenys. Iš čia kavos me; 
daliai pateko į arabų kraštus.

@ Amerikiečiai mėgsta foto-

• Lietuviai buvo geri ganu 
tos stebėtojai. Jie iš įvairiu žen
klų žinodavo ne tik koks bus 
rytojaus oras, bet ir kokia bus 
sekanti žiema ar vasara, štai 
keletas patyrimų Amerikos 
gamtos mėgėjų bei stebėtojų:

— Jei paukščiai ieško pasto
gės, būriuojasi ir nustoja čiuL 
bėję, tai bus lietaus arba arti
nasi aukra.

— Lediniai ar dideli lietaus

f. TRUMPAI

~; ' Jonas ‘ * Librentas, Hollv-
wood, Fla., prenumeruoja dau- 

; gelĮ-ląikr.aščių-:įr visus, juos au-
ko’mis paremia. Atsiliepdamas

lašai reiškia artėjančią audrųjį Naujienų kreipimąsi, specia- 
yrapu laišku jis atsiuntė $25 au- 

■aukštai, ’ virip-debešų, bet gahpą. -Floridos^tautiętisriizsišake 
nusileisti į žemės paviršių.

Tikrumoje stipri audra

Brighton Parko, pratęsdamas 
prenumeratą, sjvo gerus linkė
jimus atlydėjo $10 auka. Tos 
apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas iki šių metų pabai
gos. Jis tą laikotarpį vadina su
sipažinimu su Naujienomis, to
dėl pavardės prašė neskelbti. 
Dėkui: už auką ir už dėmesį.

—v Antanas Dovydaitis, St.
Petersburg Beach. Fla.. .prieš.Į-Barauskienė^-D.—Augienė.—daiL 
visą‘mėnesį pratęsė prenume
ratą, kad nereikėtų rašyti ragi
nimo, tub sutaupant laiką ir su- 
sirasineiimn
Taip pat dėkui už ta proga pri
siųstą $10 auką.

— Vincas Kuliešius iš Mar
quette Parko, žinomas statybos

Šią?
iNaujienas vieneriems metams 

t - i i . ..ir’parėmė'"jųleidimą $10 auka,Jei lauko ugnies durnai t, J •■ i befc-pavardes ne vietoves prase 
neskelbti.. Dėkui<už aukas ir užK 
dėmėsi.*

kyla į virsiu, tai keletą dienų
bus geras oras.? ; / ė .",'

— Jei debesys slenka iš va
karu į rytus, tai galima laukti t; — Pranas - Būdvytis k- Gage 
šiltesnio ore/ • - , L : ■- ; ~

■ — Rugsėjo audros ar-lietūs sū
parko, patnoiiiiįų^.sąjūdžiui., ir 
darbų dalyvis, lankėsi Naujie-

— Gabija Juozapavičiūtė iš 
Toronto ištekėjo už Rimanto 
Petrausko. Santuoka Įvyko 
Kankinių parap. bažnyčioje 
rugsėjo 22 d., vestuvių puota 
buvo Anapilio salėj e.1 ; -

Pomirtinė dail. Povilo 
Kaupo darbų paroda atidaroma 
lapkričio 16 d. Jaunimo centre. 
Rengėjų komitetą sudaro D.

A. Marčiulionis, dail. B. Muri
nas, V. Kasniūnas, B- Siliūnas 
ir inž. V. Mažeika.'Tuo laiku

2 išlaidas.- DėkuiJbus'išteista dail. B. Kaupo mo- 
nografija,. kurią redaguoja B.. 
Murinas.

ro virš 7 bilijonus nuotraukų 
arba beveik 3 milijonus kas
dien. Foto pramonėje dirba 
daug žmonių ir jie spėja aprū
pinti vartotojus filmomią ir ki
tais 
Risk, 
Francisco, CA.^4131, „pradėjo 
gaminti kilnojamus tamsius 
kambarius, reikalingus Ęlmų 
išryškinimui. Jie yra šudeda- 
dmi ir lengvai išardomi, sveria 
16 svaru, kainuoja 8175. !

8 Drėgnomis -rudens dieno
mis bei vakarais dera pavai
šinti svečius vyno punšu. 1,5

retus-jie—pada-rperkūnija-reiškia—gflią“ir“šal71uose. “Jis“įteikė riNaifjiehų" pini-.
vajui -$10r pareikšda-- 

mas viltį, kad' visi skaitytojai,

foto ' reikmenimis. L. C.
P.O; Box 31177, San

ta sekančia žiema.
-- Jei voveraitės'' neėdd"' gau., c_, ----  v.,—

tų riešutų, ;6: juds slepia, taPjos|kielrtik''jų'si§gAtėš’leidžia, ga
ruosiąs! ilgai ir šaltai žiemai. TrestK 'Naujienas. Dėkui už vizi- 

■ vi --«• • a • ?|tą ir ūž: aūką? P? !Biiclvytis buvo 
®° ; - K^rrnev-S-^r®\ jąpšinęižtas darant akcija prieš

ba Amazones upes baseme filinus. lietuku i„.
.puolmj^^zUkpęj^Begentj,. .. . r .
kuri gyvena akmens gadynėsf ’ : ’-‘ u • ’ .
sąlygose: Jie k'alba* visiškai ne-j-’’ — Ponia ’ Ona Bimba, New 
žinomu dialektu/V S^rgyb^i4 pa-1 Pdrt Riche^y Fla.; žinomo' pra- 
sigavo-25 šios genties indėnus.Ilndhinihkorijdėižd J?"Aašiė,, yyk- 
Jae>' atsisako ’ priirhti betkokį f dydaina ''-^elitSiĮo bėi savo" pa- 
maistą, bijodami, kad noriinąj Pačius - tėthti lietuvišką spaii- 

z' jdą/čpratęs'ėd.bė'^ raginimo-prehu-: 
■iiiėrttfą'ir parėiiiė Naujienų lei
dimą $10! aukai Dėkui. Ponia O. 
Bimba; > kieKvlėhąis metais ' va- 
sąrąK praleidžia Calumet City 
.irr.yjsūqęįęt daly^vaują'.Naųjienų 
;pikniŲio'se^

a * k

juos pirma 'nupenėti, b! paškm 
suvalgyti.. 7V ' ’ r.cu, i

- ‘i M.-Miškinytė '

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZE
)L

bęi remontų-kontraktorius,- vi- dinį “Svečias 
suomenininkas ir spaudos rėmė
jas; pratęsdamas prenumeratą, 
atsiuntė* $7 auka. Dėkui? ’Taip 
pat- dėkui tos 'apylinkės tautie
tei, užsisakiusiai Naujienas iki 
Šių metų pabaigo’s ir atsiuntu
siai $5 .auką, bet pavardės pra
šiusiai neskelbti. ’ • — ■ ?

— Toronto, Lietuviu Namuo
se vyksta, kultūrinis gyvenimas 
bei visuomeninė veikla. Antra
dieniais būna stalo- teniso tre
niruotės, teatrų “Aitvaras” ir 
choro’ “Varpas” repeticijos. Sa
vaitės.'^bėgy j e būna įvairių or
ganizacijų posėdžiai' ir susirin
kimai. Sekmadierųais lavinasi 
tautinių šoklų grupės’— Atžaly
nas ir Gintaras. Sjekmadienių 
^popietėmis čia .į sbširėhka paviė- 
! sėti toroiitiėčia; ■ su iš tolrau at-

V4 a d^ s Matiilėviciuš iš vykusiais svečiais. ‘ '

— A. Langienė atstovauja 
Toronte Liet, Ev. liuteronu. JeF 

•crr'J.Bainbaras 
žurnalą “Mūsų Sparnai”. • 

- - į

— Venecuelos Lietuvių Drau-i 
gija rengia gegužinę sekmadie
nį, spalio 14 d.. Vyčiu salėje ir 
sodelyje, 2455 \V. 47 Sk Pradžia; 
12 vai- Gros* Ramonio orkes
tras, veiks z virtuvė ir baras, bus 
Laimės/ šulinys, .Įėjimo auka 
$1. Visus kviečia valdyba.

—; Frank Zogas. Midland Sav
ings and Loan bendrovės prezi
dentas, jau ketvirti metai sutiko 
būti Balfo vajaus globėju. Jis ne

Visi lietuviai kviečiami atkreipti r Naujienas'■ 
savo asmenišką dėmėsi, gerai: su jomis ‘sūsipa-’f 
žinti ir jas užsisakyti. ■

Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga. '■ į.! ' ’ J

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

nimo vajaus talką!

;ci

vien surengia, vajaus atidarymo 
ir uždarymo ^pasitarimus, . bet 
skiria ir stambesnę auką.
; —h S. L. A. • 134-tos Moterų 
Kuopos susirinkimas Įvyks šeš- 
tadienį, spalio'13-d.—Chicago 
Savings ir Loan naujoj . salėj; 
6201 S- Western Ave., 12:60 
vai. Visos narės malonėkite da
lyvauti. Bus kavutė.:.". . • »'

Valdyba

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimu skaitytoju 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

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

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo . 
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol
Pavardė ir vardas __ _____ ____________
Adresas _____________________________

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___  dol.
Pavardė ir vardas _______________________________________
Adresas -- ----- ----------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų. G 
Pavardė ir vardas ----------------- ______________________
Adresas -------------------------- .......................... * . ,, ../J.,..

. ' MARIJA NOREIKIENf
-J'/ i-.4- - : .

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis-pasirinkimas‘geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

; Cosmos Parcels Express Corp,
■5 MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501W. 69th St, Chicago, HI. 60629. — TeL WA 5-2737

t ’ V. V A L ANTIN AS

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE į 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or- 

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo« 
darbus dirba.

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

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na- 4 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

t , . . ’ J* 4 *

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

— kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai I SLA Centrą:

- LITHUANIAN.ALLIANCE OF AMERICA 
New York, N. Y. 10001 

307 W. 30th St.
Tol. (112) 543-2218

SLA

— DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA. Skambinti 
z Tel- 434-9655 (PR) ; j . t-

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces 
sary. ELINORTJAKSTGri IT N 
STATE St.. Rm. 1717. Mes kai 
bame lietuviškai- 782-3777 o 
925-8392. Professional Membe 
American Federation of Astro 
logers. (Pr-) ”

— “ČIURLIONIO” ansamblio 
koncertas įvyks spalio mėn. 271 
d- (šeštadienį) 7:30 vai. Mari
jos Aukšt. mokyklos salėje. 
Bus nauja ir įvairi programa. 
PrašoTna bilietus įsigyti iš anks
to. Jie gaunami Gifts Interna 
tional (Vaznelių) prekyboje 
2501 W. 71-st St. Rengia Bal 
fas, 35-rių metų veiklos sukak 
čiai atžvmėti. Visi kviečiami 

' t’ (pr).

Powerful anti-itch 
drug you can buy 

without an Rx!

5 »

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and othbr skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this antt-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE*. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for nTTTTT J 
itching. © 1.1 J Iv/I ‘AlflBiCOZENE

kyti paštu.
Knygos kaip a — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago. IL. 60629.

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

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

Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—pareD

..... kam.-nuomininkus —-
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel.767-0600.

Namai, Žema — Pardavimui Namai, Žemi — PardavImtM
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE

ŠIMAITIS REALTY

ft

ii

IN TOWN 
— Mieste

BUSS. OPP. -
Biznio Proga

839-1784 arba 839-5568.

Ir pagal susitarimą.
Tel. 776-5162 arba 776-5163 
”2649 West 63rd Street z 

Chicago, DI- 60629

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: '

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

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

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, . 4059 Archer Avė. 
Chicago, 1IL 60632. Tel. YA 7-598C

Gausus namu pastrui kūnas 
pietvakariuose

UNION PIER, MICHIGAN

5 room house ond 4 room cottage on 
IV4 acres.-New heating.-.Both build
ings fully insulated. Live in one — 
rent one. Clean, quite, affordable. 
....Call (312 ) 545-3396 after 6 P.M...

real ESTATE — OUT OF TOWN 
,. Nuosavybės — kitur

, < Advokatas ,., 
GINTARAS P. ČEPĖNAS ;. 

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo 
_9_yaL_ryto iki 12 vaL d..   ~

Laikrodžiai ir brangenybė*
■ Pardavimas . ir .Taisymas

2646 West 6’th Street^._.,/ 
Tel. REpublic 7-1941

—MARQUETTE—PARKE parduoda
mas namas ir taverna. Dėl informaci
jų skambinti tel. 776-4956.

BY OWNER

All brick 2 flat in Chicago Ridge. 
Clean kept building with 2-3 bed
rooms, 1 V-> bath apartments, full 
basement, separate heating. Paved 
side-drive and off street parking. 
Ideal for income or two families. 
S101.900. Call Mary Kutka - Hartside, 
460-1660.

. NAMU REMONTĄS..
Langai — Durys — Porciai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai

TeL 476-5635- J..

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas 
'4 ■ . -v

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

ELECTROS (RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
"“Tel. 927-3559

M. ŠIMKUS į!
Notary Public |

INCOME TAX SERVICE, f 
4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip’pat daromi vertimai; gimimų 
iškvietimai,, pildomi pilietybės pre- 

’ šymai ir kitoki blankai.

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

Liability apdraudimas, pensininkams 
Kreiptis:

A. L A U R A l T I S
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

STATI IARM

INlUtANCf

F. Zapolišz Agent / ■ —\ 
1TAT1 

3208'/z W. 95th St 
Everg. Park, IH. 
60642, - 424-8654

HOMEOWNERS POLICY

State Farm Fire and CasuaHy Company

Juozo šmotelio

-ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

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

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygų pasiimti. Kitūi 
gyvenantieji prašomi užsisa-

ENERGY
WISE

Change the ol! and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loser!

SKAITYK PATS IR PARAGINI
DAR KITUS SKAITYTI 

i DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gaK dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
W e // s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
šleiata knyga su legališkomij 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00,

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

KILIS 
FLEAS! 
KILLS 
TICKS!
Gentle 
pump action 
will not 
frighten pets.

A Sergeants 
pe:
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